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Onderwerp Codewijzigingsvoorstel wijzigen opstartdienst industrie 

Geachte heer Don, 
Hierbij ontvangt u, namens de gezamenlijke netbeheerders, een voorstel tot wijziging van de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid van de Gaswet. 
Aanleiding tot het voorstel De aanleiding van het voorstel is dat GTS heeft geconstateerd dat de huidige dienstverlening bij het opstarten of uitbreiden van gasinstallaties (eerder bekend als de ‘opstartdienst industrie’) door de markt als te beperkend wordt ervaren. Door middel van dit codewijzigingsvoorstel wordt bewerkstelligd dat GTS deze dienstverlening gedurende het gehele jaar aan mag bieden. 
Inhoud van het voorstel Op grond van artikel 2.1.9.1 Transportcode Gas LNB kan een eindverbruiker met een aansluiting op het landelijk gastransportnet verzoeken om initieel een geschatte hoeveelheid exitcapaciteit te contracteren voor een periode van ten hoogste vier opeenvolgende gasmaanden met oog op het opstarten of uitbreiden van een gasinstallatie. Na afloop van deze periode wordt vastgesteld hoeveel exitcapaciteit is verbruikt en dit wordt gecontracteerd en afgerekend. De huidige formulering van dit artikel stelt dat deze dienstverlening niet in de wintermaanden aangeboden kan worden. GTS heeft echter onderzocht of het mogelijk is om de dienstverlening ook in de wintermaanden uit te kunnen voeren. Een verzoek voor de opstartdienst wordt altijd tegen de zwaarste transportcondities getest. Goedkeuring van een verzoek volgt alleen als maximale afname beschikbaar is bij een temperatuur van -17 graden celsius. Dit geldt (vanzelfsprekend) ook in de wintermaanden. In elke maand van het jaar (inclusief de wintermaanden) kunnen er situaties zijn waarin deze dienstverlening niet kan plaatsvinden, maar deze kans is niet a priori groter in de wintermaanden dan in de overige maanden. Als het het geval zou zijn dat er in de wintermaanden geen capaciteit is, dan zal dat blijken uit de transporttoets die GTS uitvoert. 
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Er zijn verder ook geen operationele, financiële of andersoortige redenen om een verzoek niet in de wintermaanden te kunnen ontvangen en, waar mogelijk, goed te keuren. 
Er wordt voorgesteld om de Transportcode Gas LNB te wijzigen door het schrappen van de laatste zin van artikel 2.1.9.1. Deze zin luidt als volgt: 'Dit verzoek kan geen betrekking hebben op een wintermaand’. Door het schrappen van deze zin wordt het GTS toegestaan om de ‘opstartdienst’ gedurende het gehele jaar aan te bieden. De procedure van de opstartdienst zoals geregeld in paragraaf 2.1.9 van de Transportcode Gas LNB verandert niet door het verwijderen van de laatste zin uit artikel 2.1.9.1. 
De codeteksten met de voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. De te verwijderen tekst is rood gekleurd en doorgehaald. 
Consequenties voor aangeslotenen en andere belanghebbenden Deze codewijziging heeft geen directe consequenties voor aangeslotenen en andere belanghebbenden die niet om de opstartdienst industrie verzoeken. 
Gevolgde procedure en alternatieven Een alternatief voor dit codewijzigingsvoorstel is dat de huidige beperking in stand blijft. De gezamenlijke netbeheerders zien echter geen reden waarom dit het geval zou moeten zijn, nu er geen redenen zijn om de huidige beperking a priori in stand te laten. 
Het voorstel is vastgesteld als een voorstel namens de gezamenlijke netbeheerders in een vergadering van de Taakgroep Regulering, d.d. 5 november 2019. Het overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteits- en gasmarkt, zoals bedoeld in artikel 12d van de Gaswet heeft plaatsgevonden in een bijeenkomst van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten (GEN) op 28 november 2019. Het op de bespreking van dit voorstel betrekking hebbende deel van het verslag van dit overleg is opgenomen in bijlage 2 bij deze brief. Naar aanleiding van de vergadering is het voorstel niet aangepast. 
Planning van de besluitvorming en inwerkingtreding Om de opstartdienst zo spoedig mogelijk gedurende het hele jaar aan te kunnen bieden, is spoedige inwerkingtreding gewenst. Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid om dit voorstel nader toe te lichten. U kunt daartoe contact opnemen met  van Gasunie Transport Services B V. ( @gastransport.nl) of de heervan ons bureau (zie aanhef). 
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Bijlagen: 1. Codeteksten met voorgestelde wijzigingen 2. Verslag GEN-vergadering 
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Transportcode Gas LNB 

2.1.9.1. 

Bij het opstallen of het uitbreiden van gasinstallaties van een eindverbruiker met een aansluiting op het landelijk gastransportnet kan een erkende programmaverantwoordelijke of aangeslotene met exitcapaciteit de netbeheerder van het landelijk gastransportnet verzoeken om initieel een geschatte hoeveelheid exitcapaciteit te contracteren voor een periode van ten hoogste vier opeenvolgende gasmaanden en de gecontracteerde exitcapaciteit na afloop van deze periode bij te stellen naar het maximum van de gebruikte capaciteit per maand. 

BR-2019-1663 Pagina 4 van 5 



Bijlage 2 Verslag GEN-Vergadering d.d. 28 november 2019 

Kenmerk Datum 
BR-2019-1663 10-01-2020 

Bijlage 2 - Verslag GEN-vergadering d.d. 28 november 2019 
Codewijzigingsvoorstel Opstartdienst industrie (D-2019-09979) 
GTS geeft een toelichting. 
NOGEPA vraagt waarom de uitsluiting van de wintermaanden ooit is opgenomen. 
GTS legt uit dat de reden niet meer te achterhalen is. Het is niet relevant. Er wordt immers altijd een toets gedaan. 
De voorzitter concludeert dat de vergadering er unaniem mee akkoord gaat om het voorstel naar ACM te sturen. 
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