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Onderwerp 
Codewijzigingsvoorstel uitfaseren grondtemperatuurherleidingsmethodiek 

Geachte mevrouw Leijten, 
Hierbij ontvangt u een voorstel namens de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de 
voorwaarden als bedoeld in artikel 12b, eerste lid van de Gaswet. Het voorstel betreft het uitfaseren 
van een tweetal methoden voor de herleiding van het bij gasgrootverbruikaangeslotenen gemeten 
volume naar normaalcondities. Het voorstel is tot stand gekomen naar aanleiding van onderzoek en 
discussie binnen de vereniging Nederlandse Energiedata-uitwisseling (hierna: NEDU). Om die reden 
heeft NEDU het voorstel mede ondertekend. 
Aanleiding tot het voorstel 
De Vereniging Meetbedrijven Nederland (hierna: VMNED) heeft in samenwerking met NEDU een 
onderzoek uitgevoerd naar de doelmatigheid van de grondtemperatuurmethode voor de 
volumehedeiding van het bij grootverbruikaangeslotenen gas gemeten volume naar normaalcondities. 
Uit dit onderzoek bleek dat de meetfout bij deze herleidingsmethodiek over heel Nederland gezien 
uitmiddelt richting nul, maar op individueel niveau kan leiden tot een meetfout die de maximaal 
toegestane afwijking van een meetinrichting overschrijdt. Daarnaast is gebleken dat geen enkele 
meetverantwoordelijke de methode gebruikt waarbij het volume wordt herleid op grond van de 
gemeten temperatuur en waarbij de gasdruk verondersteld wordt constant te zijn. 
Hoofdlijn van het voorstel 
Het voorstel behelst het afschaffen van de grondtemperatuurmethode. 
Inhoud van het voorstel 
In bijlage 1 zijn de voorgestelde wijzigingen aan de codetekst opgenomen. De zijn door middel van 
kleur, doorhaling en onderstreping aangegeven. Zwarte tekst betreft vigerende codetekst. De 
voorgestelde wijzigingen zijn rood gemarkeerd. Daarbij is te verwijderen tekst doorgehaald en toe te 
voegen tekst is onderstreept. 
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Toelichting bij het voorstel 
Het volume gas dat een aangeslotene afneemt wordt gemeten bij bedrijfscondities, dat wil zeggen bij 
de temperatuur en de druk ter plaatse. Voor het verrekenen van de energie-inhoud van afgenomen 
gas wordt het gemeten volume omgerekend naar normaal condities: 0 °C en een luchtdruk van 
1,01325 bar. Deze omrekening wordt volumeherleiding genoemd. 
Bijlage B1 bij de Meetcode gas RNB bevat een aantal werkwijzen voor de volumeherleiding, inclusief 
de voorwaarden waaronder deze methoden van toepassing zijn. De grondtemperatuurmethode is één 
van deze werkwijzen. 
Bij de grondtemperatuurmethode wordt verondersteld dat de gastemperatuur ter plaatse van de 
gasmeter gelijk is aan de temperatuur van de grond gemeten op een diepte van 90 cm onder het 
maaiveld. De grondtemperatuurmethode mag onder een aantal voorwaarden worden toegepast: 

- De hoogteligging van de gasmeter ten opzichte van NAP bedraagt mimimaal -10 meter en 
maximaal +50 meter. 

- De gasmeter dient zodanig opgesteld te worden dat de temperatuur van het gas ter plaatse 
van de gasmeter maximaal + 4 °C of - 4 °C afwijkt ten opzichte van de grondtemperatuur over 
een periode van 1 uur bij een debiet dat ligt tussen 0,2 Qmax en Qmax. 

- de geregelde meetdruk maximaal 100 mbar bedraagt en het maximale verbruik niet meer dan 
1 miljoen m3(n) per jaar bedraagt. 

- De stabiliteit van de druk moet voldoende zijn. De invloed op de volumebepaling is afhankelijk 
van de bedrijfsdruk. De invloed op het gemeten volume mag maximaal 1,0% zijn. 

In de praktijk wordt niet altijd aan deze voorwaarden voldaan. Ten behoeve van het toepassen van de 
grondtemperatuurmethode wordt de grondtemperatuur in opdracht van VMNED door Kiwa 
Technology op een zestal lokaties vastgesteld. Binnen de 6 temperatuurgebieden kunnen lokaal 
makkelijk (grote) afwijkingen ten opzichte dan de vastgestelde grondtemperatuur bestaan. Of de 
invloed van de netdruk op het gemeten volume altijd maximaal 1,0% is, kan niet vastgesteld worden, 
zonder de druk van het gas daadwerkelijk te meten. 
Ook gaat de grondtemperatuurmethode uit van een tweetal aannames die leiden tot fouten in de 
uitkomst van de herleiding: 

- Er dient gecorrigeerd te worden voor de temperatuurdaling als gevolg van de drukreductie, 
indien het drukverschil over de drukregelaar groter is dan 1 bar. Per bar drukreductie wordt 
hierbij een temperatuurdaling van 0,5 °C gehanteerd. 

- De gasdruk wordt verondersteld gelijk te zijn aan de leveringsdruk vermeerderd met 1,0155 
bar. 

De feitelijke temperatuurdaling van het gas bij drukreductie kan alleen vastgesteld worden door de 
temperatuur van het gas daadwerkelijk te meten, maar zal afwijken van de lineaire afname 0,5 °C per 
bas drukreductie. Daarnaast is de drukreductie zelf ook weer een aanname omdat de exacte druk van 
het net ter plekke van de aansluiting niet bekend is. Tot slot is de luchtdruk ter plaatse van de 
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meetinrichting zelden gelijk aan 1,0155 bar. De laagste en de hoogste gemeten waarden in De Bilt 
waren 0,956 en 1,050 bar. 
Uit het eerder genoemde onderzoek blijkt dat ten gevolge van deze aannames het met behulp van de 
grondtemperatuurmethode herleide volume van een individuele aangeslotene tot 3% hoger of lager 
kan zijn dan wanneer het herleid zou zijn naar druk en temperatuur met een elektronisch 
volumeherleidingsinstrument. . 
De grondtemperatuurmethode wordt nog door een viertal meetbedrijven toegepast bij een kleine 2000 
aansluitingen. Het onderzoek concludeert dat de afwijkingen naar boven en naar beneden over deze 
populatie aansluitingen uitmiddelt. Over de gehele populatie gezien is het gemeten volume dan ook, 
binnen de toegestane marges, correct. Maar omdat deze populatie niet evenredig verdeeld is over de 
netgebieden, kan de fout bij één of meerdere aangeslotenen binnen een netgebied gevolgen hebben 
voor de onbalans binnen dat netgebied en voor de vaststelling van het netverlies binnen dat 
netgebied. 
De meetmeetonnauwkeurigheden van de grondtemperatuurmethode hebben in ieder geval in de 
praktijk invloed op de juistheid van de factuur van de individuele aangeslotene. De individuele 
aangeslotene betaalt tot 3% te veel of te weinig voor het gas dat hij afneemt. Het teveel of te weinig 
betaalde komt ten goede often laste van de overige aangeslotenen binnen het netgebied evenals de 
effecten op de onbalans en het netverlies. 
Alleen door het plaatsen van een elektronisch volumeherleidingsinstrument die het gemeten volume 
herleid naar druk en temperatuur kan de meetverantwoordelijke toetsen of bij een aansluiting continu 
aan de voorwaarde nvoor het toepassen van de grondtemperatuurmethode wordt voldaan. Maar als 
een dergelijk instrument aanwezig is, vervalt de noodzaak van de grondtemperatuurmethode. We 
stellen daarom voor om de grondtemperatuurmethode te laten vervallen. In het verlengde daarvan 
stellen we voor om tevens de herleidingsmethode met een elektronisch herleidingsinstrument dat het 
volume herleid naar temperatuur te laten vervallen. Ook deze methodiek gaat uit van dezelfde 
voorwaarden voor drukstabiliteit en hoogteligging, die in praktijk niet getoetst kunnen worden. Dit 
betekent dat in de Meetcode gas RNB in bijlage BI .3 de paragrafen B1.3.3 en BI .3.4 komt te 
vervallen. 
Om meetverantwoordelijken de tijd te geven de meting aan te passen aan het vervallen van bijlage 
B1.3.4 stellen we tevens een overgangsperiode voor van drie jaar. Aangezien de overgangsbepaling 
die nu in artikel 6.3.3a van de Meetcode gas RNB staat afgelopen februari loos is geworden, kan dit 
artikel voor de nu gewenste overgangsbepaling 'herbruikt’ worden. 
Alternatieven voor (onderdelen van) het codewijzigingsvoorstel 
Een alternatief is om de code niet aan te passen. In dat geval blijft de grondtemperatuurmethode 
bestaan, inclusief de onwenselijke effecten voor individuele aangesloten, de onbalansbepaling en de 
vaststelling van het netverlies. 
Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
Het voorstel heeft geen raakvlakken in codetekst met andere wijzigingsdossiers. 
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Toetsing aan artikel 12f van de Gaswet 
Dit codewijzigingsvoorstel draagt bij aan de belangen genoemd in de onderdelen b (betrouwbaar en 
doelmatig functioneren van de gasvoorziening), c (het belang van het ontwikkelen van het 
handelsverkeer op de gasmarkt) en d (doelmatig handelen van afnemers) van artikel 12f van de 
Gaswet. 
Gevolgde procedure 
Het voorstel is vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders, als bedoeld in artikel 12c 
van de Gaswet, door de Taakgroep Regulering van de vereniging Netbeheer Nederland op 22 oktober 
2020. 

Het overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt, als bedoeld in 
artikel 12d van de Gaswet, heeft plaatsgevonden in de bijeenkomst van het Gebruikersplatform 
elektriciteits- en gasnetten, gehouden op 3 december 2020. Het op dit voorstel betrekking hebbende 
deel van het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage 2 bijgevoegd. Het overleg heeft niet geleid tot 
aanpassingen aan het voorstel. Wel is na het overleg de brief nog aangepast op mede-ondertekening 
doorNEDU. 
Besluitvorming en inwerkingtreding 
Voor de voorgestelde wijziging is geen specifieke inwerkingtredingsdatum vereist. 
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe 
contact opnemen met de heer  van ons bureau (gegevens zie briefhoofd) 

Met vriendelijke groet, 

directeur voorzitter NEDU 
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In de Meetcode gas RNB wordt artikel 6.3.3a gewijzigd als volgt: 
|01-02-2017| besluit 2016/207598 
115-03-20191ACMAJIT/506852 
(25-01-20211 voorstel BR-2020-1740 

|6.3.3a In afwijking van 4.3.3.1 geldt voor een profielgrootverbroikaansluiting die in gebruik is 
genomen voor de eerste van de dag in februari 2047 dat tot uiterlijk drie jaar na deze 
datum de proftelgrootverbfutkmeetmncbtmg niet maandelijks uit- of afleesbaar hoeft te 
zijn. 
Meetinrichtinoen waarbij op (datum inwerkingtreding besluit schrappen 
grondtemperatuurmethodel het volume wordt herleid middels de 
orondtemperatuurmethode zoals deze tot (zelfde datuml was opqenomen in BI.3.4 
voldoen op uiterliik (zelfde datum + 3 iaarl aan BI.3.1 of BI.3.2 

In de Meetcode gas RNB worden in bijlage B1.3 de paragrafen BI .3.3 en BI .3.4 geschrapt. 
(23-11-2006] besluit 101929/50 
(25-01-2021] voorstel BR-2020-1740 
(2441-2006] beslwt 101928/60 
(23-11-2006) beelutt 101929/50 
(16-08-2012) besJurt 103897/18 
(01 01 2015] besknt 103640/40 
(01-01-2015) bestuit 2013/206283 

(23-11-2006) besluit 101929/50 

(23-11-2006} beslutt 101929/50 
(23-11-2006) bestutt 101929/50 

(23-11-2006) besturt 101929/50 
(23 11 2006) bestuit 101929/50 

(23-11-2006) besM 101929/50 

(23-11-2006) besturt 101929/50 

(23-11-2006] besluit 101929/50 
(25-01-2021] voorstel BR-2020-1740 
|2344-2006) boetuil 101929/50 
(23 11 2006] boetuit 101929/50 
(16-08-2012) besturt 103897/18 
(01 01 2015] besluit 103640/40 

(23 11 2006] besturt 101929/50 
(23-11-2006) besturf 101929/50 
(16-08-2012) besluit 103887/18 

(23-11-2006) besturt 101929/50 
(23-11-2006} beslurt 101929^0 

(23-11-2006) beslurt 101929/50 

(23-14-2006) beslurt 101929/50 

BI.3.3 
BI.3.3.1 
81 33 1 1 

BI 3 3 1.2 

81.3.3.2.1 Deze methode is toepasbaar voor meetinrichtingen waarbij de geregelde meetdruk 
maximaal 4 bar (overdruk) bedraagt. 

|B1.3.3.3 Extra eisen drukregeling 
81.3.3 3.1 De stabiliteit van de druk moet voldoende zijn. De invloed op de volumebepaling is 

afhankelijk van de bedrijfsdruk. De invloed op het gemeten volume mag maximaal 1,0 % 
zijn. 

81.3.3 3.2 De hoogte ligging van de gasmeter ten opzichte van NAP bedraagt minimaal —10 meter en 
maximaal +S0 meter. 

81.3 3.3.3 Bij toepassing van deze methode voor capaciteitsmeting bij een geregelde druk lager dan 1 
bar, moet het resultaat gecorrigeerd voor de barometerstand. 

BI .3.4 Grondtemperatuurmethode fvervallenl 

Volume herleiding met een volumeherleidingsinstrument (T) fvervallenl 
Algemeen 
Bij deze individuele bereidingsmethode wordt de gastemperatuur continu gemeten ter 
plaatse van de meetinriebting. De gasdruk wordt niet gemeten, maar als een constante 
waarde geprogrammeerd. Ten aanzien van de gasdruk wordt verondersteld dat deze gelijk 
is aan de nominale gasdruk vermeerderd met 1,0155 bar. 
Het volumeherleidingsinstrument dient te voldoen aan de eisen gesteld in paragraaf 
BI ,3.2,3, 

181.3.4.1 Algemeen 
81 34.1.1 Bij deze collectieve bereidingsmethode wordt verondersteld dat de gastemperatuur ter 

plaatse van de gasmeter gelijk is aan de temperatuur van de grond gemeten op een diepte 
van 90 cm onder het maaiveld. De grondtemperatuur wordt in opdracht van de Vereniging 
Meetbedrijven Nederland door Kiwa Technology regionaal vastgesteld. Ten aanzien van de 
gasdruk wordt verondersteld dat deze gelijk is aan de leveringsdruk vermeerderd met 
1,0155 bar-. 

BI .3.4.2.1 De methode is toepasbaar voor meetinrichtingen waarvan de geregelde meetdruk 
maximaal 100 mbar bedraagt en het maximale verbruik niet meer dan 1 miljoen m*(n) per 
jaar bedraagt. 

BI .3.4.3 Extra eisen drukregeling 
BI .3.4,3.1 De stabiliteit van de druk moet voldoende zijn. De invloed opde volumebepaling is 

afhankelijk van de bedrijfsdruk. De invloed op het gemeten volume mag maximaal 1,0 % 
zijn. 

BI.3.4 3.2 De hoogte ligging van de gasmeter ten opzichte van NAP bedraagt mimimaal —10 meter en 
maximaal + 50 meter 

813.4,3.3 Bij toepassing van deze methode voor capaciteitsmeting moet het resultaat worden 
gecorrigeerd voor de barometerstand. 
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|B1.3.4.4—Extra eisen temperatuur meting 
&1.3AAI Er dient gecorrigeerd te worden voor de temperatuurdaling ais gevolg van de drokreductte, indten het drukverschil over de drukregelaar groter is dan 4 bar Per bar drukreductte wordt hierbij een temperatuurdaling van (VS °C gehanteerd. 
B'1.44.4.2 De gasmeter dient zodantg opgesteld te worden dat de temperatuur van het gas ter plaatsen van de gasmetermaximaal + of—4 °C afwijkt ten opzicht van de grondtemperatuur over een periode van 1 our bij een debiet dat tigt tussen 0j2 Q™** en 

Qm*r. 

BR-2020-1740 Pagina 6 van 8 



Bijlage 3 Commentarenmatrix 

Kenmerk Datum 
BR-2020-1740 25 januari 2021 

Van Gebruikersplatform Elektriciteits-en Gastransportnetten 

Datum 03-12-2020 
Plaats NBNL, Den Haag // online 

Namens de representatieve organisaties: 
VEMW: E-NL: Holland Solar: Energie Samen: VMNED: NWEA: EFET: 

Namens een representatief deel van de partijen dat zich bezighoudt met leveren, transporteren en meten van energie: NEDU: 

Namens de gezamenlijke netbeheerders: 
NBNL: TenneT: 

Afwezig NOGEPA, VA 

Voorzitter Secretaris 
Aanwezig 

4. Codewijzigingsvoorstel uitfaseren grondtemperatuurherleidingsmethodiek (D- 2020-10754) 
E-NL vraagt of er een goede overgang is naar de betere elektronische meting is. 
NBNL: een van de redenen is dat de temperatuurherleidingsmethode niet meer gebruikt wordt. De methode had nadelen qua nauwkeurigheid. 
VMNED: een extern bedrijf heeft onderzoek gedaan naar de grondtemperatuurmethodiek; er blijken behoorlijke afwijkingen voor te komen. Dat wordt met deze oplossing 
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gecorrigeerd. Er zijn nog slechts twee of drie meetbedrijven die de oude methode toepassen. De andere meetbedrijven passen de hier voorgeschreven methodiek toe. 
VEMW ondersteunt het hanteren van nauwkeurige meetmethoden, maar pleit voor een zo goedkoop mogelijke oplossing. Is drie jaar een voldoende ruime termijn om de aanpassingen in meetinrichtingen te laten aansluiten op natuurlijke, gunstige momenten? Zou het moeten worden opgerekt om meer flexibiliteit te verkrijgen? 
VMNED: de meetbedrijven die de grondtemperatuurmethodiek nog hanteren, hebben naar het aantal klanten en logische momenten gekeken. Dat heeft geleid tot de termijn van drie jaar. 
VEMW: is er overleg geweest of dit ook handig is voor de aangeslotenen? Moet de levering onderbroken worden? 
VMNED: eerdere implementaties zijn op een vergelijkbare manier tot stand gekomen. Ook nu moet er een instrument worden geplaatst. 
De voorzitter concludeert dat de vergadering er unaniem mee akkoord gaat om het voorstel naar de ACM te sturen. 
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