Energiekamer (EK)

Gebiedsindeling Gas – RNB
Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Disclaimer:
Deze bundel bevat de doorlopende tekst van een onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van
de Gaswet, zoals deze gelden op de datum vermeld onder aan de bladzijde.

De tekst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar heeft geen formele status. Leidend is de tekst
van de besluiten waarmee de voorwaarden zijn vastgesteld en gewijzigd. De besluiten zijn te raadplegen op de
website van de Energiekamer (www.energiekamer.nl). De Energiekamer is een onderdeel van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa).
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Deze doorlopende tekst is bijgewerkt tot en met de volgende besluiten:

Nr

Onderwerp & Besluitnummer

Datum besluit Staatscourant

Datum in werking

A

Besluit Gebiedisindeling Gas -

22-01-2013

31-01-2013

RNB (103975-103)

Gebiedsindeling Gas – RNB per 31 januari 2013

31-01-2013, nr.

Energiekamer (EK)

INHOUDSOPGAVE
1

ALGEMENE BEPALINGEN[A] ........................................................................................4

1.1

Werkingssfeer en definties[A] ........................................................................ 4

2

HET LANDELIJK GASTRANSPORTNET

2.1
2.2

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet[A] ....................................... 5
De gebiedsaanduiding van het landelijk gastransportnet[A] ................................ 5

3

DE REGIONALE GASTRANSPORTNETTEN

3.1
3.2

De netbeheerders van de regionale gastransportnetten[A] ................................. 6
De gebiedsaanduidingen van de regionale gastransportnetten[A] ........................ 7

4

HET RECHT OP AANSLUITING OP EEN REGINAAL GASTRANSPORTNET[A] .........................9

Gebiedsindeling Gas – RNB per 31 januari 2013

[A]

......................................................................5

[A]

.................................................................6

Energiekamer (EK)

1

ALGEMENE BEPALINGEN[A]

1.1

Werkingssfeer en definties[A]

1.1.1

Deze regeling bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel
12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet. [A]

1.1.2

Uiterlijk op 1 juli van elk oneven jaar dienen de gezamenlijke netbeheerders,
uitgaande van de situatie op 31 december van voorgaand jaar, een voorstel tot
actualisering van de gebiedsindeling in bij de Raad van bestuur van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit. [A]

1.1.3

De in deze regeling genoemde grenzen zijn globale aanduidingen. De bij de melding
van de aanwijzing tot netbeheerder conform artikel 4 van de Gaswet aangegeven
grenzen voor het gebied zijn bepalend. [A]

1.1.4

De in deze regeling gebruikte begrippen die ook in de Gaswet worden gebruikt, hebben
de betekenis die daaraan in de Gaswet is toegekend. Van de overige in deze regeling
gebruikte begrippen is de betekenis vastgelegd in de Begrippenlijst Gas. [A]

1.1.5

Deze regeling wordt aangehaald als: “Gebiedsindeling Gas”.d. [A]
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[A]

2

HET LANDELIJK GASTRANSPORTNET

2.1

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet[A]

2.1.1

Het landelijk gastransportnet wordt beheerd door: Gas Transport Services B.V. (GTS),
gevestigd te Groningen.[A]

2.2

De gebiedsaanduiding van het landelijk gastransportnet

2.2.1

Het gebied van de in 2.1.1 genoemde netbeheerder omvat heel Nederland, doch
uitsluitend voor aansluitpunten zoals bedoeld in artikel 10, vijfde lid, onderdeel b, van
de Gaswet. [A]
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[A]

3

DE REGIONALE GASTRANSPORTNETTEN

3.1

De netbeheerders van de regionale gastransportnetten[A]

3.1.1

De regionale gastransportnetten worden beheerd door de volgende netbeheerders: [A]
a.

Cogas Infra en Beheer B.V. (Cogas), gevestigd te Almelo, [A]

b.

DELTA Netwerkbedrijf B.V. (DNWB), gevestigd te Middelburg, [A]

c.

Endinet B.V. (Endinet), gevestigd te Eindhoven, [A]

d.

Enexis B.V. (Enexis), gevestigd te Rosmalen, [A]

e.

Liander N.V. (Liander), gevestigd te Arnhem, [A]

f.

N.V. RENDO (RENDO), gevestigd te Meppel,v

g.

Stedin Netbeheer B.V. (Stedin), gevestigd te Rotterdam, [A]

h.

Westland Infra Netbeheer B.V. (Westland), gevestigd te Poeldijk. [A]

Gebiedsindeling Gas – RNB per 31 januari 2013

Energiekamer (EK)

3.2

De gebiedsaanduidingen van de regionale gastransportnetten[A]

3.2.1

De gebieden van de in 3.1.1 genoemde netbeheerders kunnen worden aangeduid met
in de onderstaande tabel genoemde grenzen: [A]

Netbeheerder Gebiedsomschrijving
Netbeheerder: Cogas

[A]

Omschrijving:
In de provincie Overijssel, uitsluitend de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland,
Hardenberg, Hengelo ten noorden van rijksweg A1, Hof van Twente, Oldenzaal,
Tubbergen, Twenterand en Wierden. In de provincie Gelderland, uitsluitend de
gemeente Lochem. [A]
Netbeheerder: DNWB[A]
Omschrijving:
De provincie Zeeland. [A]
Netbeheerder: Endinet[A]
Omschrijving:
In de provincie Noord-Brabant, uitsluitend: de gemeenten Asten, Best, Bladel,
Boekel, Boxmeer, Cranendonck, Cuijk, Deurne, Eersel, Eindhoven, Gemert-Bakel,
Grave, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Landerd, Mill en Sint Hubert, Nuenen,
Oirschot, Reusel-De Mierden, Schijndel, Sint-Anthonis, Sint-Oedenrode, Someren,
Son en Breugel, Uden, Veghel, Veldhoven, Vught, Waalre, alsmede de van de
gemeente Bergeijk deel uitmakende voormalige gemeenten Luijksgestel, Riethoven
en Westerhoven; de van de gemeente Bernheze deel uitmakende voormalige
gemeenten Heeswijk-Dinther, Nistelrode en Vorstenbosch; de van de gemeente
Geldrop-Mierlo deel uitmakende voormalige gemeente Mierlo, [A]
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Netbeheerder Gebiedsomschrijving
Netbeheerder: Enexis[A]
Omschrijving:
De provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel met uitzondering van de
gebieden genoemd bij Cogas, Liander, Rendo en Stedin. In de provincie Flevoland de
Noordoostpolder. In de provincie Gelderland, de kern Rietmolen in de gemeente
Berkelland, de kernen Oosterwolde (gedeeltelijk) en Noordeinde (gedeeltelijk) in de
gemeente Oldebroek. De provincie Noord-Brabant met uitzondering van het gebied
zoals genoemd bij Endinet. De provincie Limburg met uitzondering van de gemeente
Weert maar met inbegrip van het gebied van de voormalige gemeente Stramproy. [A]
Netbeheerder: Liander[A]
Omschrijving:
In de provincie Friesland, uitsluitend de gemeenten Heerenveen en Smallingerland.
De provincie Flevoland met uitzondering van de Noordoostpolder. De provincie
Gelderland, met uitzondering van de gebieden genoemd bij Cogas en Enexis. In de
provincie Utrecht, uitsluitend in de gemeente Amersfoort de wijken Vinkenhoef en
Palestina en in de gemeente Veenendaal de wijken Veenendaal-Oost en De
Batterijen (in het verleden behorend tot de provincie Gelderland). De provincie
Noord-Holland met uitzondering van het gebied zoals genoemd bij Stedin. In de
provincie Zuid-Holland, uitsluitend de gemeenten Alphen a/d Rijn, Boskoop,
Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teijlingen, Voorschoten,
Wassenaar, de voormalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle en de gemeente
Zoeterwoude. [A]
Netbeheerder: RENDO[A]
Omschrijving:
In de provincie Drenthe, uitsluitend de gemeente Coevorden (m.u.v. de kernen
Aalden, Meppen, Schoonoord, Sleen en Zweeloo) , De Wolden, Hoogeveen
(grootendeels), Meppel en Westerveld In de provincie Overijssel uitsluitend de
gemeenten Hardenberg (voormalig gemeente Avereest, de kernen Balkbrug en
Dedemsvaart en hun omgeving), Staphorst, Zwartewaterland (de kern Zwartsluis)
en Steenwijkerland (m.u.v. de kernen Heetveld, St. Jansklooster en Vollenhove) [A]
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Netbeheerder Gebiedsomschrijving
Netbeheerder: Stedin[A]
Omschrijving:
In de provincie Friesland, uitsluitend de gemeenten Achtkarspelen, Ameland,
Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Nieuwkruisland,
Schiermonnikoog, Tietjerksteradeel. De provincie Utrecht, met uitzondering van de
gebieden genoemd bij Liander. In de provincie Noord-Holland, uitsluitend de
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Ouder-Amstel, Uitgeest,
Uithoorn, Zandvoort. De provincie Zuid-Holland, met uitzondering van de gebieden
genoemd bij Liander en Westland. In de provincie Limburg, uitsluitend de gemeente
Weert met uitzondering van het gebied van de voormalige gemeente Stramproy.[A]
Netbeheerder: Westland

[A]

Omschrijving:
In de provincie Zuid-Holland, uitsluitend de gemeenten Midden-Delfland en Westland
en in de gemeente Rotterdam, uitsluitend Distripark Botlek Zuid. [A]

HET RECHT OP AANSLUITING OP EEN REGIONAAL GASTRANSPORTNET
4.1

[A]

Binnen de gebieden, zoals genoemd in 3.2.1, heeft een potentiële aangeslotene recht
op een aansluiting, zoals bedoeld in artikel 10, zesde lid, onderdeel a, van de Gaswet
of een aansluitpunt, zoals bedoeld in artikel 10, vijfde lid, onderdeel b, van de Gaswet,
op het regionale gastransportnet. [A]

4.2

In afwijking van 4.1 heeft een kleinverbruiker geen recht op een aansluiting indien de
aan te sluiten gasinstallatie(s) zich bevind(t)(en) in een gebied: [A]
a.

waarin zich een warmtenet, zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de
Warmtewet, bevindt of gaat bevinden; [A]

b.

buiten de bebouwde kom, indien de equivalente netlengte van het nieuw aan te
leggen gastransportnet groter is dan de acceptabele netlengte daarvan, waarbij
onder ‘bebouwde kom’ wordt verstaan de door de gemeenteraad vastgestelde
bebouwde kom op basis van de Wegenverkeerswet. [A]

4.3

De acceptabele netlengte van het nieuw aan te leggen net, zoals bedoeld in 4.2,
onderdeel b, wordt bepaald door voor alle potentiële aansluitingen de rekencapaciteit
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zoals bedoeld in 2.3.6.1 van de Tarievencode Gas op te tellen en te vermenigvuldigen
met 15. Daarbij wordt het gebied ter bepaling van ‘alle potentiële aangeslotenen’ door
de netbeheerder zo gekozen dat dit leidt tot de voor de aangeslotene meest gunstige
uitkomst. [A]
4.4

De equivalente netlengte, zoals bedoeld in 4.2, onderdeel b, wordt bepaald door de
kortst mogelijke route van het bestaande net tot de nieuw te realiseren aansluitingen,
gemeten langs bestaande of geplande wegen, exclusief de lengte van de
aansluitleidingen, gecorrigeerd voor de aard van het te doorkruisen terrein en zo nodig
voor (een) benodigd(e) reduceerstation(s). [A]

4.5

De correctie voor de aard van het terrein, zoals bedoeld in 4.4, vindt voor dat deel van
de leidinglengte waarop het van toepassing is, plaats met behulp van onderstaande
correctiefactoren: [A]
a.
b.

1 maal het deel van de leidinglengte dat door open terrein gaat; [A]
2,5 maal het deel van de leidinglengte dat door gesloten terrein met tegels gaat;
[A]

c.

7 maal het deel van de leidinglengte dat door gesloten terrein met asfalt gaat; [A]

d.

3 maal het deel van de leidinglengte dat waterkruising betreft; [A]

e.

10 maal het deel van de leidinglengte dat kruising van spoor- of snelweg betreft.
[A]

4.6

De correctie voor een eventueel benodigd reduceerstation vindt als volgt plaats: [A]
a.

voor een reduceerstation met een capaciteit van 40 m3 per uur ten behoeve van
enkele kleinverbruikers wordt 130 meter opgeteld bij de equivalente netlengte; [A]

b.

voor een reduceerstation met een capaciteit van 2500 m3 per uur ten behoeve van
meer kleinverbruikers wordt 600 meter opgeteld bij de equivalente netlengte. [A]
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