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Voorstel voor verdeien kosten verwijderen gasaansuiting

Geachte heer Don.
Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de tariefstructurenen voorwaarden zoals bedoeld in de artikelen 12a en 12b van de Gaswet. Het betreft wijziging van deTarievencode gas.
Aanleiding tot het voorstel
Op 12 maarl 2019 heeft de Tweede kamer een motie aangenomen van het lid van der Lee‘. waarin deregering wordt verzocht voor de korte termijn een variant uit te werken waarbij de kosten van hetvewvijderen van de gasaansluiting 50/50 worden verdeeld over de huiseigenaar en de netbeheerder.
Op 15 april 2019 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat een brief gestuurd aanNetbeheer Nederland waarin hij aan Netbeheer Nedefland vraagt “het voortouw te nemen om eenvariant uit te werken waarbij de kostenverdeling en regelgeving wordt vormgegeven conform de
motie”. Daarbij dient volgens de Minister "geborgd [...] te warden dat de bewoner altijd de heift van dekosten draagt en dat de netbeheerder de andere helft van de efficiénte kosten mag opnemen in eengereguleerd tarief’. Onderhavig codewijzigingsvoorstel geeft invulling aan dit verzoek van de Minister.
Hoofdlijn van het voorstel
Middels dit voorstel worden de wijzigingen in de Tarievencode gas gei‘ntroduceerd die nodig zijn ominvulling te geven aan het verzoek van de Minister. We gaan er daarbij vanuit dat met bewoner wordtbedoeld de aangeslotene die beschikt over een kleinverbruikaansluiting gas. Tevens willen we zoveelmogelijk aansluiten bij bestaande tan‘efcomponenten.
lnhoud van hat voorstel
De codeteksten met de voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. Toe tevoegen tekst is rood en onderstreept. Te vemijderen tekst is read en doorgehaald.

1 Kamerstuk 32813. nr. 290, aangenomen op 12 maart 2019
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Toallchting op het voorstelDe thans voorgestelde regeling is, zoals de Minister aangeefl, nadrukkelijk bedoeld voor de kortetermijn. Voor de lange termijn is een andere regeling nodig. Voor de lange termijn ligt wat ons betrefi
aansluiting bij de reeds afgesproken wijkaanpak meer voor de hand. Gemeenten dienen uiterlijk in2021 aan te geven welke wijken er voor 2030 van het gasnet af zullen gaan en in welke dewarrntevoorziening het beste met een gasvormige energiedrager kan geschieden. In dat Iaatste geval
is het onwenselijk dat klanten worden gestimuleerd het gasnet te verlaten. In een oplossing voor delange termijn zal tevens de vraag geadresseerd moeten worden of en 20 ja op welke wijze de kostenvan het (al of niet oollectief) verwijderen van gasaansluitingen op een eerlijke wijze gesocialiseerdkunnen worden.
Wanneer een aangeslotene “van het gas afgaat” wordt om veiligheidsredenen de gasaansluiting
verwijderd. Dat betekent dat zowel de gasmeter als de aansluitleiding uit de woning wordt vemijderd.Daamaast wordt veelal ook de Ieiding die vanuit de woning naar de hoofdleiding loopt vemijderd.Alleen in tijdelijke situaties (bijvoorbeeld een verbouwing) wordt een aansluiting fysiek afgeschakeld.Dat betekent dat de hoofdgaskraan wordt dichtgezet en voorzien van een slot. Deze situatie magmaximaal 12 maanden duren. Binnen die twaalf maanden moet gekozen worden voor het venNijderenvan de aansluiting of voor heringebruikname van de aansluiting.
In de huidige Tarievencode gas geldt voor het verwijderen van een aansluiting een maatwerktarief opbasis van voorcalculatorische projectkosten. Om invulling te geven aan het verzoek van de Ministermoet geregeld worden dat voor kleinverbruikaansluitingen de helfl van de daadwerkelijke kosten vanhet verwijderen van een aansluiting in rekening gebracht wordt bij de “voormalige” aangeslotene danwel de aanvrager van de venNijdering en de andere heift bij de overige kleinverbruikers. Van de
bestaande tariefcomponenten in de Tarievencode gas, leent de periodieke aansluitvergoeding zichintuitief het beste voor het inrekening brengen van “die andere helft". In meer praktische zin betekenteen keuze voor de periodieke aansluitvergoeding ook dat de benodigde wijzigingen aan deTarievencode gas zich beperken tot de paragraaf over de tariefstructuur voor de aansluitdienst. Ditbetekent dat in de Tarievencode ten eerste een algemene bepaling dient te komen dat deaansluitvergoeding mede dient ter dekking van de helft van de vemijderkosten van een
kleinverbruikaansluiting en een meer toegespitste bepaling volgens welke deze kosten gedekt wordendoor de periodieke aansluitvergoeding.
Zoals hierboven geschreven is het uit oogpunt van veiligheid onwenselijk een gasaansluiting diepermanent niet meer gebruikt wordt in een woning te handhaven. In de vigerende Tarievencode gas isal opgenomen dat bij beéindigen van de aansluitovereenkomst de kosten voor het verwijderen van de
aansluiting in rekening worden gebracht bij de "voon'nalige" aangeslotene. Het onderscheid tussen
wanneer een aansluiting fysiek wordt afgeschakeld en wanneer een aansluiting wordt verwijderd.
wordt in de Tarievencode niet scherp gemaakt. Dat kan Ieiden tot onduidelijkheid over de handelwijzevan een netbeheerder. We stellen daarom voor om 00k in de Tarievencode 1e expliciteren wanneerwelk tarief of vergoeding van toepassing is. De hoofdregel daarbij is dat wanneer eenaansluitovereenkomst wordt beéindigd en zich op dat moment geen andere aangeslotene heeft
aangemeld, de aansluiting wordt verwijderd. In dat geval zijn de kosten voor het verwijderen van deaansluiting van toepassing. in rekening 1e brengen bij de ‘voonnalige' aangeslotene (waarbij
vanzeifsprekend geldt dat in geval van een kleinverbruikaansluiting de helfl van de kosten in rekening
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wordt gebraoht). Wanneer het ontbreken van een aansluitovereenkomst aantoonbaar een tijdelijkesituatie is. kan de netbeheerder de aansluiting fysiek afschakelen. In dat geval zijn de kosten van hetfysiek afschakelen van toepassing. in rekening te brengen bij de “voormalige' aangeslotene die daarom verzoekt. Aangezien de netbeheerder de aansluiting gedurende de periode vanaf afschakelen tot
heraansluiten in stand moet houden. is het redelijk ook de instandhoudingskosten van de aansluitingin de vorm van de periodieke aansluitvergoeding, in rekening te kunnen blijven brengen bij de"voormalige” aangeslotene.
Consequenties van het voorstel voor aangeslotenen en eventuele andere betrokkenenHet voorstel geeft invulling aan het verzoek van de Minister en maakt het mogelijk dat aangeslotenendie beschikken over een kleinverbruikaansluiting gas en deze laten verwijderen slechts de helft van dedaarmee gemoeide kosten hoeven te betalen. De andere helft wordt opgenomen in de periodiekeaansluitvergoeding die in rekening wordt gebracht bij de overige kleinverbruikers gas.
Samenhang met andere codewijzigingsdossiersOnderhavig voorstel heeft samenloop met het voorstel voor de (tarieflregulering van degrootverbruikaansluiting gasz. In dat voorstel wordt de Tarievencode gas herschreven volgens dezogenaamde “Aanwijzingen voor de Regelgeving'3. In de bijlage bij dit voorstel staan de voorgesteldewijzigingen daarom zowel in de tekst van de vigerende Tarievencode (linker twee kolommen) als in detekst voor de tarievencode zoals die wordt voorgesteld in het voorstel voor de (tarief)reguleringgrootverbruikaansluiting gas (reenter twee kolommen). Als onderhavig voorstel eerder tot een besluitIeidt dan het voorstel voor de (tarief)regulering van de grootverbruikaansluiting gas dan kan voor het
besluit de tekst in de linker twee kolommen genomen worden. Daartoe zijn nieuwe bepalingen in delinker twee kolommen voorzien van een nummering in lijn met de artikelnummen‘ng in de vigerendeTarievencode gas. De wijzigingen in de linker twee kolommen ten behoeve van het voorstel voor de
(tarief)regulering van de grootverbruikaansluiting gas zijn met de kleur paars aangegeven. Diewijzigingen dienen vanzelfsprekend achterwege te blijven indien een besluit op onderhavig voorsteleerder wordt genomen dan een besluit op het voorstel voor de (tarief)regulering van degrootverbruikaansluiting gas.
Toetslng aan artikel 12f van de GaswetOnderhavig voorstel is de uitwerking van een door de Tweede Kamer aangenomen motie en door onsop verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en KIimaat opgesteld. Het prerogatief van deregering voor nationaal beleid staat niet ter discussie, derhaive blijft de toetsing van onderhavig
voorstel aan artikel 12f van de Gaswet achterwege.
Gevolgde procedure V
Het voorstel tot oodewijziging is op 23 mei 2019 door de Taakgroep Regulering van NetbeheeNederland vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders zoals bedoeld in artikel 12c
van de Gaswet.
Het overleg met de representatieve organisaties van netgebruikers op de gasmarkt. zoals bedoeld inartikel 12d van de Gaswet. heeft plaatsgevonden in een vergaden'ng van het Gebruikersplatform
2 Brief met kenmerk BR-2019-1589, dd. 13 mei 20193 Circulaire van de Minister-President van 18 november 1992
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elektriciteits— en gasnetten, gehouden op 20 juni 2019. Daarbij zijn vooral vragen gesteld naar dekeuze om de helfl van de kosten van de verwijdering van een gasaansluiting 1e socialiseren en hoe
die keuze zich verhoudt tot het kostenveroorzakingsprincipe. De bespreking van die vragen heeft niet
geleid tot aanpassing van het voorstel. Het op dit voorstel betrekking hebbende deel van het verslag
van deze bijeenkomst is opgenomen in bijlage 2 bij deze brief.
Besluitvorming en inwerkingtreding
Gezien de inhoud en aanleiding van het voorstel dienen de voorgestelde wijzigingen zo snel mogelijkin te gaan.
Uiteraard zijn wij desgewenst raa bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoecontact opnemen met de heerhvan ons bureau (gegevens zie bn'efhoofd).

Met vriendeli'ke roet
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Tarievencode gas
(...)
2 Regional. netbahaerders
(...)
2.5 WWvoor do«mum
(...)
2.5.1.6 De aansluitvergoeding dient ter dekking van de kosten die denetbeheerder maakt voor het leveren van de aansluitdienst. Deze kostenzijn te onderscheiden in:a. Kosten voor het aanleggen en in bedrijf nemen van de nieuweaansluiting.b. Kosten voor het in stand houden van een aansluiting.

2.5.1.7 Met betrekking tot de in Mel-3.545 Wenoemde kostengeld! dat slechts de kosten in aanmerking warden genomen vanwerkzaamheden en benodigdheden die rechtstreeks met de aanleg eninstandhouding van de aansluiting zijn gemoeid, waarbij de netbeheerderuitgaat van de aansluitcategorieén zoals genoemd wag-Mn in deartikelen 2.311124Wen van gemiddelde kosten MWin elk van die aansluitcategorieén.2511 l . lilil H I | . I.. I . | If .. I . I. E
mIflikll 2.9, gm. fig, gig: in rgkgning mmgn gghngm‘
De aansluitvergoeding zoals bedoeld in «mm bestaat uit tweecomponenten:a. Een eenmalige aansluitvergoeding ter dekking van de kostengenoemd inWonderdeel a.

2.5.1.8
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Tarievencode gas(...) '
Hoofdsmk 2(...)
52.2 Algunmbepaflngmwwdemmrdecomm
(...)
Alfihl 2.1
1. De aansluitvengoeding dient ter dekking van de kosten die de netbeheerdermaakt voor het leveren van de aansluitdienst. Den kosten zijn te onderscheidenin:a. Kosten voor het aanleggen en in bedrijf nemen van de nieuwe aansluiting.b. Kosten voor het in stand houden van een aansluiting

Regionalenatbeheerders

2. Met betrekking tot de in het eerste lid genoemde kosten geldt dat slechts dekosten in aanrnerking warden genomen van werkzaamheden enbencdigdheden die rechtstreeks met de aanleg en instandhouding van deaansluiting zijn gemoeid, waarbij de netbeheerder uitgaat van deaansIuitcategon'eén zoals genoemd in de artikelen 2.3 en 2.4 an vangemiddelde kosten van de standaardaansluiting in elk van dieaansluitcategorieén.

Am 2.8
1. De aansluitvergoeding bestaat uit twee componenten:a. Een eenmalige aansluitvergoeding ter dekking van de kosten genoemd inmike! 2.7, eerste lid onderdeel a;
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b. Een periodieke aansluitvergoeding ter dekking van de kostengenoemd'InWonderdeel b_en_d_eWWW
[13-11-311fim10313unb7 2.5.1.18 Slash; indien op schriftelijk verzoek van de aangeslotene wordtafgeweken van de standaard aansluiting, worden de meerkostendaarvan door de netbeheerder aanvullend op de standaard vergoedingin rekening gebracht, met inachtneming van de systematiek vanvoorcalculatie zoals beschreven In moo-063mm2.6.4.41.WMWMMW

WW3}.

0211-10101h‘l10311m 2.5.1.11 Bij wijziging van een aansluiting op verzoek van de aangeslotene word!9507-20191 mm“ een eenmalige bijdrage in rekening gebracht tot een maximum van deeenrnalige aansluitvergoeding zoals genoemd inmmWonderdeel a plus eventueel en met inachtneming van desystematiek van voorcalculatie zoals beschreven'In artikel 36-445 2.19.mm een eenmalige bijdrage voor het verwijderen dan-wel-fiysiekaisehakelen van de bestaande aansluiting.
1507-13191 ammo“ WWW
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b. Een periodieke aansluitvergoeding tar dekking van de kosten genoemd Inartikel 2..7 eerste lid. onderdeel bgmmmmmdmmnumlid.
Indien op schriftelijk verzoek van de aangeslotene wordt afgeweken van destandaard aansluiting, bijvoorbeeld door middel van het aanleggen van eenmeerstraatsaansluiting of het plaatsen van (een) extra scheidingsafsluiterls),warden de meerkosten daarvan door de netbeheerder aanvullend op destandaard vergoeding in rekening gebracht. met inachtneming van desystematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 2.10.

Voor aansluitingen met een aansluitcapaciteit grater dan 1600 m3(n)/uur envoor aansluitingen op extra hoge druk geldt een aansluittarief dat is gebaseerdop de voorcalculatorische projectkosten zoals beschreven in artikel 2.10.

Anibal 2.9
1. Bij wijziging van een aansluiting op verzoek van de aangeslotene wordt eeneenmalige bijdrage in rekening gebracht tot een maximum van de eenmaligeaansluitvergoeding zoals genoemd in artikel 2.8, eerste lid, onderdeel a pluseventueel en met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoalsbeschreven'In artikel 210, eerste lid een eenmalige bijdrage voor hetverwijderenWvan de bestaande aansluiting.

Maatwerk voor > 1600m3(n). Tekst ontleendaan 2.3.3a van deTarievencodeelektricitelt
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Bij de beéindiging van de aansluitovereenkomstMW

mdisnmaansiuitimmmmmmgtmmm wade»eventueie kosten voor hetWWW-damhe verwijderen van de aansluiting via een eenmaiige bidage'In rekeninggebI-aehthmnggn bij de 'voormalige" met inachtneming van desystematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 3-54.45 2.10.I. | i‘ ! I .. . , I . . .
WWWMW
lndien een nieuwe aansiuitovereenkomst voor een reeds aangelegde eneerder beheerde aansluiting wordt aangegaan, worden de eventuelekosten voor het fysiek inschakelen van de aansluiting via een eenmaligebijdrage in rekening gebracht bij de aangeslotene met wie de nieuweaansluitovereenkomst wordt aangegaan, met inachtnerning van desystematiek van voorcalculatie zoals beschreven in altikel 3.5.4.4; 2.10.mm
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33. Bij de beéindiging van de aansluitovereenkomst”Idem

i. WWWHEJWwe‘d»mete kosten voor hetWWWverwijderen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage'In rekeninggebnaehthmnggn bij de 'voormalige' aangeslotene met inachtneming van desystematiek van voorcalculatie zoals beschreven in artikel 3.5.4.45 2.19.1351!I. | | .. .. . . . . . ID
m3(n)(!Il Ed: netbahastdgx S §£h|15 d: be!!! ”an d: betzgflend: “in” 'D.

35. Indien een nieuwe aansluitovereenkomst voor een reeds aangelegde en eerderbeheerde aansluiting wordt aangegaan, worden de eventuele kosten voor hetfysiek inschakelen van de aansluiting via een eenmalige bijdrage in rekeninggebracht bij de aangeslotene met wie de nieuwe aansluitovereenkomst wordtaangegaan, met inachtneming van de systematiek van voorcalculatie zoalsbeschreven in anikel 2.10, eeIste lid.
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Van Gebrulkersplatform Elektrlcitelts- anGastransportnetten (GEN)

Datum 20 juni 2019,___ , _ ,, , A , _ __~___ __ m m. .w- j
Plaats NBNL, Den Haag
Notulen
VoovzitterSecretans

Namens de representatieve organisaties:
Aanwezng VEMW:

PAWEX:E-NLVMNED
Namens de gezamenlijke netbeheerders:

1 NBNL:‘ TennetGTS

Afwezig COGEN, Consumentenbond, EFET, FME-CWN,NEDU, NOGEPA, NVDE/NWEA, UNETO-VNI,
VA, VEDEK, Vereniging Eigen Huis, VGGP, VGN,VMNED, VNCI, VNO—NCW en VOEG

[...]
3. Codewijzigingsvoorstel kosten verwljderen gasaanslulting conformmotie Van der Lee (04019-09759)NBNL meldt dat de Minister aan de gezamenlijke netbeheerders gevraagd heeft demotie Van der Lee uit te werken middels een codewijzigingsvoolstel. Dat voorstel ligt
nu VOOf.
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VEMW constateert dat het voorstel een verschuiving van kosten beheist, namelijkeen 50:50-verdeling. De socialisatie van de kosten voor het verwijderen van degasaansluiting van het kleinverbruik naar het delen van de kosten over de eigenaaren de netbeheerder, zijn echter niet in Iijn met het principe van dekostenveroorzaking. Er wordt hier voor een ander principe gekozen. Daamaast kaner sprake zijn van discriminatie. 0nduidelijk is waar de grens gelegd wordt. Is hiersprake van een dienst van algemeen belang. die een uitzondering rechtvaardigt?Verder: het verwijderen van gasaansluitingen (leidingen uit de grond) leidt totonnodige kosten. Dus nut en noodzaak daarvan roept vraagtekens op.In hoeverre wordt met de fysieke verwijdering van gasaansluitingen op de kortetermijn de toekomstige mogelijkheden voor een nieuwe drager van energie beperkt?Denkbaar is dat in de toekomst Iokaal wordt overgegaan op waterstof. Dan zoudendie bestaande aansluitingen daarvoorjuist gebruikt kunnen worden.Ten derde: Gesteld wordt dat het voorstel bedoeld is voor de aangeslotene diebeschikt over een kleinverbruikersaansluiting Gas. Wat betekent dit mogelijkerwijsvoor grootverbruikers gas met een kleinverbruikers aansluiting naar de multisites?Ten vierde: In hoeverre kan het voorstel voor de korte termijn een precedentscheppen voor een regeling voor de lange termijn? Hoe schatten de netbeheerdersdat in?Ten vijfde: Met betrekking tot de Tarievencode Gas menen de gezamenlijkenetbeheerders dat in de tarievencode een algemene bepaling dient te komen en datde aansluitvergoeding mede dient ter dekking van de helft van de verwijderkostenvan een kv-aansluiting en een meer toegespitste bepaling volgens welke deze kostengedekt worden voor een periodieke aansluitvergoeding. ls dit met terugwerkendekracht een soort verwijderbijdrage? Strookt dat met regeigeving rond een dienst vanalgemeen belang?
NBNL antwoordt met betrekking tot het eerste punt (verschuiving van de kosten l ishet wel een dienst van algemeen belang die een uitzondering rechtvaardigt) het Iastigte vinden daar namens de gezamenlijke netbeheerders een uitspraak over te doen.De Minister heeft om deze uitwerking van de motie verzocht. Op de lange termijn isdit voor de netwerkbeheerders in ieder geval niet het preferente model.Met betrekking tot de vraag in hoeverre de gezamenlijke netbeheerders recht doenaan het principe ‘kostenveroorzaking', wijst hij erop dat dat aspect niet ismeegenomen in de overweging. De Minister heeft een vraag gesteld en die is secbeantwoord. Er is dus voorbij gegaan aan de vragen die normaliter bijcodewijzigingsvoorstellen beantwoord moeten worden. De verantwoordelijkheidhiervoor iigt bij de beleidsmaker.
VEMW is venuonderd over deze invuliing, want waarom is er dan een Gaswet encodes? Een vreemde invuliing van de vraag van de wetgever.
Voor NBNL is de vraag of de motie wel geheel in iijn is met de Gaswet voorstelbaar,er is echter voor gekozen om niet in die discussie te treden.
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VEMW is van mening dat de uitwerking van de motie op basis van vigerende wet- enregelgeving dient te geschieden. De nu gekozen benadering vindt hij te kort door debocht. Die benadering zou alleen gerechtvaardigd zijn als er sprake was geweest vantijdsdruk.
De voorzitter meent te hebben begrepen, ook uit de parlementaire behandeling, dater wel op haast is aangedrongen. Verder is het de vraag in hoeverre dit verenigbaaris met de wetgeving (o.a. in verband met het principe van kostenveroorzaking), eenheel lastige vraag. Op welk niveau is er namelijk sprake van kostenveroorzaking?
VEMW mist de onderbouwing van de gekozen 50:50-oplossing.
NBNL meent dat die keuze om een deel (de helft) niet volgens het principe vankostenveroorzaking te doen reeds gedaan is door de Tweede Kamer. in die discussieheeft men zich niet willen mengen.
VEMW begrijpt nu dat de politiek de keuze gemaakt heeft om die kosten op dezemanier te verdelen.
Volgens NBNL is dat inderdaad nu voor de korte termijn het geval.
Men zou, aldus VEMW, ACM kunnen vragen of dit in iijn met de wet is. Hij dringtdaarop aan.
E-NL denkt ook dat dat daar wel aangekaart zou kunnen worden. Het is eendilemma, namelijk twee tegenstrijdige opdrachten als netbeheerder.
NBNL gaat vervolgens in op de tweede vraag van VEMW: in hoeverre draagt dit bijaan maatschappelijk nut en noodzaak en de mogelijke toekomstige beperking? Ditduidt op de noodzaak om zo spoedig mogelijk met elkaar te gaan nadenken over wathet model op de lange termijn moet worden. Verder is het nu venivijderen vanaansluitingen misschien niet zo verstandig gezien de mogelijke komst van nieuwegasvormige energiedragers. Ook daarop is gewezen richting de Minister. Dat ergekozen wordt voor het venNijderen van aansluitingen is uit veiligheidsovenNegingengedaan. Verder speelt hier de nationale regelgeving rondom het achterlaten vanbedrijfsmatig afval. Die leidingen dienen dan geen nut en kunnen daarom niet zomaar in de grond achtergelaten worden.
VEMW benadrukt de vraag rond maatschappelijk nut en noodzaak te willenhandhaven, hetgeen bijvoorbeeld in de toelichting tot uitdrukking gebracht zoukunnen worden. ACM zou dit ook goed kunnen toelichten.
NBNL gaat vervolgens in op de volgende vraag betreffende de multi-sites: eenaangeslotene met een grootverbruikaansluiting die ook beschikt over eenkleinverbruikaansluiting. Hier geldt het regiem van een kleinverbruikaansluiting. Voor
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de grootverbruikaansluiting geldt dit alles niet.Het kan inderdaad een precedent scheppen, maar dit is het gekozen model.
VEMW ziet in dat de politiek zijn keuzes maakt. Belangrijk is de constatering dat voorde netbeheerders dit niet de preferente oplossing voor de lange termijn is als dit soortdingen stelselmatig zouden gaan gebeuren.
Naar aanleiding van het (vijfde) punt van de verwijderbijdrage a la het kopen van eenkoelkast, antwoordt NBNL dat het niet zo bedoeld is. De motie suggereert de helftvan de kosten van de verwijdering van een gasaansluiting onder te brengen in eengereguleerd tarief. De Tarievencode vermeldt expliciet welke kosten gedekt wordendoor welk tarief, vandaar dat de opmerking gemaakt is dat gemeld moet worden datdat deel van de tarieven ook geldt ter dekking van de verwijderkosten. In deformulering is duidelijk gemaakt dat het altijd gaat om een individuele venuijdering endus ook om een individuele heift van de kosten. Die kosten worden ondergebracht inhet algemene deel.
De voonltter concludeert dat met de gemaakte kanttekeningen het voorstel wordtdoorgezonden aan ACM om hier een besluit over te nemen.
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