
Connection fee 2013

Overgangspartijen
Overgangspartijen zijn die partijen die per jaar minder voor connection betalen dan het standaard jaarbedrag voor een aansluiting bestaande uit 1 gos. 
Overwegend zijn dat partijen die een aansluiting hebben met een kleine capaciteit.
Van deze overgangspartijen is nagegaan of de maximale capaciteit in het huidige jaar (dus bij de berekening van de fee voor 2013 kijk je naar 2012) hoger is geweest dan de maximale capaciteit in het daaraan voorafgaande jaar (2011).
Als dat zo is dan wordt het jaarbedrag naar boven bijgesteld. Als de max cap lager is, dan wordt het jaarbedrag niet naar beneden bijgesteld. 

Er komen geen nieuwe partijen meer in de overgangsregeling.

A) Berekening bijstelling overgangsklanten door toename max. capaciteit (18 netwerkpunten)

MP Overgangspartijen

Toename 
max cap 

2012 tov 2011

Verhoging 
per m3

Connection 
jaarfee 2012

Connection jaarfee 2013
incl. cpi, x-factor 

en toename agv overgangsregeling
Opmerking

300072 BUDEL (NEDZINK BV)           5.047,07 5.545,31                                                         
300228 HOOGEZAND (TRELLEBORG BV)           3.424,44 3.832,36                                                         

300314 AZEWIJN (STF. DE NIJVERHEID BV)         15.260,66 16.685,12                                                       
De CF van dit punt komt hoger uit dan het standaard jaarbedrag. Daarom is de overgangsregeling 
niet langer van toepassing en geldt het standaard jaarbedrag. 

300337 HETEREN (STEENGALERIJ OVERBETUWE BV)           6.462,67 6.708,05                                                         
300450 LELYSTAD (CIDC)           8.748,08 10.763,38                                                       
300455 HINDELOOPEN (ENEXIS)         13.696,39 13.473,64                                                       
300458 DRUTEN (VION FOOD GROUP)         10.514,72 10.209,21                                                       
300467 SPIJK (LIANDER)           7.744,89 7.508,45                                                         
300487 HETEREN (WIENERBERGER HETEREN)         17.167,22 16.685,12                                                       Zie meetpunt 300314

300573 MAASVLAKTE (ECT DELTA TERMINAL BV)           7.318,57 7.883,13                                                         
300670 MAASVLAKTE DISTRIPARK (STEDIN)         14.215,56 15.493,94                                                       
300678 PURMEREND BAANSTEE (LIANDER)           8.094,05 8.212,24                                                         
300693 BOTLEK (CLIMAX MOLYBDENUM BV)         13.128,70 14.313,63                                                       
300771 EUROPOORT (MAFINA BV)           6.964,55 8.277,32                                                         
300791 EUROPOORT (GREIF NL BV)         16.823,55 16.685,12                                                       Zie meetpunt 300314

300800 EUROPOORT (CALDIC BV)         16.823,55 16.685,12                                                       Zie meetpunt 300314

300843 BOTLEK (SERVICE TERMINAL ROTTERDAM VOF)         11.670,93 16.251,20                                                       
301029 HEDIKHUIZEN (STF. HEDIKHUIZEN BV)         11.715,12 13.787,70                                                       

B) Bijstelling connection fee door overige redenen (3 netwerkpunten)

Opmerking:

MP Overgangspartijen

301366 BOTLEK (HUNTSMAN HOLLAND BV)         17.348,88 16.685,12                                                       

In 2012 is voor dit meetpunt abusievelijk een hogere connection fee vastgesteld dan de standaard 
(max) jaarfee. Dit is in het tarievenvoorstel 2013 hersteld door het "tarief 2012 excl opslagen" (kolom 
C in de module) aan te passen.

301432 NG BRIELLE 69.395,52        66.740,50                                                       

Dit meetpunt is in 2012 foutief vastgesteld. De connection fee van meetpunt 300789 was ten 
onrechte niet meegenomen. Dit is in het tarievenvoorstel 2013 hersteld door het "tarief 2012 excl 
opslagen" (kolom C in de module) aan te passen.

301434 NG GOUDA 156.139,91      150.166,12                                                     

NG 301434  is een samenvoeging van 9 gossen, waarvan er één een overgangsklant was. Als 
gevolg van de samenvoeging kan de connection fee van de overgangsklant niet meer apart 
berekend worden. Die klant krijgt via 301434 nu een capaciteitsgewogen tarief. Punt 301434 krijgt 
gewoon een connection fee van 9 keer het standaardbedrag per gos. Het tarief 2012 excl opslagen 
(kolom C in de module) is dienovereenkomstig aangepast.

Connection jaarfee 2013
incl. cpi, x-factor 

en afname agv overgangsregeling
Connection 
jaarfee 2012


