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Onderwerp Voornemen m.b.t. vaststellen (administratief) exit-punt 

Geachte heer De Maa, 
Op basis van artikel 2.1.1a van de Transportcode gas LNB is GTS verplicht de ACM te 
informeren over een voornemen van GTS om, anders dan vanwege marktintegratie, entry- 
en exit-punten vast te stellen. Deze brief kunt u opvatten als een melding in de zin van 
artikel 2.1.1a, lid 11 van de Transportcode. 
LNG terminal operator GATE heeft bij ons een formeel verzoek ingediend om het mogelijk te 
maken om exit-capaciteit te contracteren op hun aansluiting met het GTS-netwerk. Wij willen 
daaraan meewerken en daarvoor een nieuw exit-punt creëren. 
Het betreft hier een administratieve gasstroom. De fysieke flow blijft ongewijzigd: vanuit 
GATE het GTS-netwerk in. Dergelijke constructies komen op meerdere netwerkpunten voor. 
Het netwerkpunt 301345 Rotterdam GATE wordt door het creëren van het exit-punt in 
administratieve zin bi-directioneel. 
GATE heeft een aanvraag voor 500.000 kWh/h exit-capaciteit gedaan. Conform artikel 
2.1.1a, lid 11 beoordeelt de ACM het voornemen tot oprichting van een nieuw netwerkpunt 
op een materieel effect voor de netgebruikers. Aangezien het creëren van dit nieuwe exit 
punt voor GTS (een) additionele capaciteitsboeking(en) tot gevolg heeft, heeft deze 
aanpassing volgens ons een positief materieel effect. 
De voorgenomen ingangsdatum van de bovengenoemde voorgestelde wijziging is 1 april 
2022. Wij verblijven in afwachting van uw oordeel over het materiële effect als gevolg van de 
door GTS voorgenomen vaststelling van het nieuwe (administratieve) exit-punt. 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij eventuele vragen kunt u contact 
opnemen met  
Hoogachtend, 
GASUNIE TRANSPORT SERVICES B.V. 

Manager Markt & Regulering 
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