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Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot wijziging
van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet.

1. Inleiding
1.

Bij brief van 31 oktober 2011 heeft de Vereniging van Energienetbeheerders in
Nederland (hierna: de gezamenlijke netbeheerders) aan de Raad van Bestuur van de
Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) een voorstel gezonden, als
bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet, met kenmerk N2011-545,
met het verzoek de hierin opgenomen voorwaarden vast te stellen.

2.

Het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders betreft de introductie van een
gebiedsindeling van de netbeheerders van gastransportnetten alsmede een regeling
voor de gebieden waar de aansluitplicht niet van toepassing is in verband met de
(toekomstige) aanwezigheid van een warmtenet of omdat een netbeheerder een
gastransportnet op die plaats niet op economische voorwaarden in werking kan
hebben, onderhouden of ontwikkelen, de zogenoemde ‘onrendabele gebieden’ (hierna:
Gebiedsindeling Gas).

3.

In dit besluit wordt het voorstel tot het vaststellen tot de Gebiedsindeling Gas
beoordeeld en wordt aangegeven op welke wijze de voorwaarden, als bedoeld in artikel
12b van de Gaswet, worden gewijzigd.
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2. Wettelijk kader
4.

Op grond van artikel 12c van de Gaswet dienen de gezamenlijke netbeheerders voorstellen
aan de Raad te zenden inzake de te hanteren voorwaarden van de netbeheerders jegens de
netgebruikers, als bedoeld in de artikelen 12b van de Gaswet.

5.

In artikel 12b, eerste lid, aanhef, juncto artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet is
bepaald dat de gezamenlijke netbeheerders een voorstel tot het vaststellen van een
gebiedsindeling ten behoeve van de uitvoering van de taak van de netbeheerders als
genoemd in artikel 10, zesde lid, van de Gaswet, aan de Raad zenden. In artikel 10, zesde lid,
van de Gaswet is opgenomen dat een netbeheerder de taak heeft om kleinverbruikers die
hierom verzoeken aan te sluiten op het gastransportnet dat door de netbeheerder wordt
beheerd (de ‘aansluitplicht’). Van de aansluitplicht kan worden afgeweken in gebieden
waarin zich een warmtenet als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Warmtewet bevindt
of gaat bevinden of indien het een gebied betreft waar een netbeheerder een gastransportnet
niet op economische voorwaarden in werking kan hebben, onderhouden of ontwikkelen,
aldus artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet.

6.

Op grond van artikel 12d, eerste lid, van de Gaswet voeren de gezamenlijke netbeheerders
overleg met representatieve organisaties van netgebruikers op de gasmarkt over de
voorstellen met betrekking tot tariefstructuren en voorwaarden. In de voorstellen, die aan de
Raad worden gezonden, wordt op grond van artikel 12d, tweede lid, van de Gaswet, vermeld
welke gevolgtrekkingen zijn verbonden aan de zienswijzen die de representatieve
organisaties van netgebruikers naar voren hebben gebracht.

7.

De Raad dient op grond van artikel 12f, eerste lid, van de Gaswet de voorwaarden vast te
stellen met inachtneming van:
a. het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders als bedoeld in artikel 12a, 12b of 12c van
de Gaswet en de resultaten van het overleg van de gezamenlijke netbeheerders met
representatieve organisaties van netgebruikers op de gasmarkt bedoeld in artikel 12d,
eerste lid, van de Gaswet;
b. het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord
functioneren van de gasvoorziening;
c. het belang van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de gasmarkt;
d. het belang van de bevordering van het doelmatig handelen van netgebruikers;
e. het belang van een goede kwaliteit van dienstverlening van netbeheerders;
f. het belang van het op een objectieve, transparante en niet-discriminatoire wijze in
evenwicht houden van het landelijk gastransportnet op een wijze die de kosten
weerspiegelt;
g. de in artikel 12 van de Gaswet bedoelde regels; en
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h. Verordening (EG) nr. 1775/2005 van het Europees parlement en de Raad van de Europese
Unie betreffende voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten.
8.

Op grond van artikel 12f, derde lid, van de Gaswet draagt de Raad de gezamenlijke
netbeheerders op het voorstel onverwijld te wijzigen indien de Raad van oordeel is dat de
voorgestelde voorwaarden in strijd zijn met artikel 12f, eerste lid, van de Gaswet.

9.

Indien niet binnen vier weken het voorstel overeenkomstig de opdracht van de Raad is
gewijzigd, stelt de Raad de voorwaarden vast onder het aanbrengen van zodanige
wijzigingen dat deze voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld in artikel 12f, eerste
lid, onderdelen b tot en met h, van de Gaswet.

10. De Raad heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals beschreven in afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), van toepassing verklaard op het
besluit tot vaststellen van de Gebiedsindeling Gas, Als gevolg hiervan vervalt de
mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen het onderhavige besluit. In plaats daarvan staat,
voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, beroep open tegen het besluit
bij het College van Beroep van het bedrijfsleven. Voorafgaand aan het vaststellen van de
Gebiedsindeling Gas is het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Belanghebbenden is de
mogelijkheid geboden om binnen een termijn van zes weken na de terinzagelegging
zienswijzen kenbaar te maken aan de Raad.

3. Procedure
11. Bij brief van 24 mei 2011 heeft de Raad de gezamenlijke netbeheerders gewezen dat met
ingang van 1 april 2011 in de Gaswet de verplichting is opgenomen om een ieder die daarom
verzoekt te voorzien van een aansluiting of een aansluitpunt. Daarbij heeft de Raad de
gezamenlijke netbeheerders verzocht een voorstel in te dienen voor een gebiedsindeling met
eventueel de uitzonderingsgebieden waar deze aansluitplicht niet geldt ingevolge artikel 12b,
eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet.
12. Bij brief van 31 oktober 2011 hebben de gezamenlijke netbeheerders aan de Raad het voorstel
met kenmerk N2011-545 gezonden houdende het verzoek tot vaststellen van de
Gebiedsindeling Gas, als bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet.
13. Bij brief van 21 maart 2012, kenmerk 103975/32.B1492 heeft de Raad geconstateerd dat het
voorstel op onderdelen niet in overeenstemming is met artikel 12f van de Gaswet en heeft
aan de gezamenlijke netbeheerders opdracht gegeven tot wijziging van het voorstel.
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14. Bij brief van 20 april 2012 hebben de gezamenlijke netbeheerders aan de Raad een gewijzigd
voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsindeling Gas gezonden met kenmerk BR-12-700.
De Raad heeft geconstateerd dat het voorstel voldoet aan de vereisten van de wet en is
overgegaan tot het opstellen van het onderhavige besluit.
15. De gezamenlijke netbeheerders geven aan dat over het voorstel overleg heeft
plaatsgevonden in het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten (hierna: GEN) van
15 september 2011. Naar aanleiding van de consultatie in het GEN is het voorstel op enkele
punten aangepast en is de toelichting in de brief aan de Raad aanzienlijk uitgebreid. De
relevante passages uit het verslag van het GEN zijn bij het voorstel gevoegd alsmede een
matrix waarin de commentaren uit het GEN zijn samengevoegd en waarin is aangegeven op
welke wijze commentaren zijn verwerkt of waarom deze niet zijn verwerkt.
16. Ten aanzien van de notificatie van technische voorschriften is in artikel 12f, tweede lid, van
de Gaswet bepaald dat technische voorschriften in ontwerp moeten worden meegedeeld aan
de Europese Commissie. Ook het voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsindeling Gas
kan in theorie dergelijke technische voorschriften bevatten. Derhalve wordt in het volgende
randnummer vastgesteld of het onderhavige voorstel notificatie vereist.
17. Het voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsindeling Gas bevat geen producten of
diensten zoals worden omschreven in artikel 1 van de Notificatierichtlijn1. De
Gebiedsindeling Gas betreft louter een omschrijving van het gebied waarbinnen een
specifieke netbeheerder door de Minister van Economische Zaken is aangewezen voor het
verrichten van diensten. De Gebiedsindeling Gas stelt geen voorschriften waaraan producten
of diensten moeten voldoen, die binnen de aangewezen gebieden worden geleverd. Derhalve
hoeven deze voorschriften niet ter notificatie te worden voorgelegd.
18. Op de voorbereiding van dit besluit is afdeling 3.4 van de Awb van toepassing verklaard. De
Raad heeft derhalve het besluit tot vaststellen van de Gebiedsindeling Gas eerst opgesteld in
de vorm van een ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit is op 3 juli 2012 ter inzage gelegd2.
19. De Raad heeft schriftelijke zienswijzen ontvangen van Energie-Nederland bij brief van
13 augustus 2012 (ontvangstdatum 13 augustus 2012), VEMW bij brief van haar gemachtigde
mr. M.R. ’t Lam van 10 augustus 2012 (ontvangstdatum 10 augustus 2012), Liander N.V. bij
brief van 10 augustus 2012 (ontvangstdatum 13 augustus 2012) en Endinet B.V. bij brief van
1

Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een

informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de
diensten van de informatiemaatschappij.
2

Zie de Staatscourant van 2 juli 2012, nr. 13545,
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10 augustus 2012 (ontvangstdatum 13 augustus 2012). Tevens zijn belanghebbenden in de
gelegenheid gesteld om mondelinge zienswijzen kenbaar te maken. Van deze mogelijkheid
hebben geen belanghebbenden gebruik gemaakt. Alle zienswijzen zijn tijdig ontvangen
binnen de termijn van zes weken na terinzagelegging.
20. De ontvangen zienswijzen hebben niet geleid tot het wijzigen van het ontwerpbesluit en
worden besproken in de bijlage 1 bij dit besluit.

4. Overwegingen
a. Achtergrond van het voorstel
21. Aanleiding tot het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders is de Wijziging van de Gaswet
en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van
de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor
duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (hierna: Wet
voorrang voor duurzaam)3. Als gevolg van deze wet is aan artikel 12b, eerste lid, van de
Gaswet een nieuw onderdeel f toegevoegd op basis waarvan de voorwaarden een
gebiedsindeling van de netbeheerders dienen te bevatten.
22. De gezamenlijke netbeheerders hebben bij het opstellen van de Gebiedsindeling Gas zo veel
mogelijk de opzet gevolgd van de bestaande gebiedsindeling voor elektriciteit. De Raad kan
zich goed in dit uitgangspunt vinden. Het bevordert immers de transparantie en
toegankelijkheid van regelingen indien deze zo veel mogelijk op gelijke wijze worden
opgezet.
23. In de navolgende randnummers bespreekt de Raad in onderdelen b tot en met e de diverse
onderdelen van de Gebiedsindeling Gas. Vervolgens volgt de conclusie in onderdeel f. In de
opdracht tot wijziging met kenmerk 103975/32.B1492 heeft de Raad het voorstel reeds op
een aantal onderdelen beoordeeld. Voor zover voor de motivering van het onderhavige
besluit noodzakelijk is, wordt verwezen naar hetgeen de Raad eerder heeft opgemerkt in de
opdracht tot wijziging.

b. Onrendabele gebieden (witte vlekken)
24. In artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet is bepaald dat bepaalde gebieden ten
behoeve van de uitvoering van de taak genoemd in artikel 10, zesde lid, van de Gaswet, te
weten de taak tot het aansluiten van kleinverbruikers die hierom verzoeken op het
3

Zie Staatsblad 2011, 11 en Staatsblad 2010, 810.
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gastransportnet, kunnen worden uitgezonderd van de Gebiedsindeling Gas. Dit is het geval
indien zich in dat gebied een warmtenet als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de
Warmtewet bevindt of gaat bevinden of indien het een gebied betreft waar een netbeheerder
niet op economische voorwaarden een gastransportnet in werking kan hebben, onderhouden
of ontwikkelen.
25. Het oorspronkelijke voorstel van de Gebiedsindeling Gas geeft ten behoeve van
kleinverbruikers invulling aan genoemde uitzondering. Hierin is opgenomen dat in gebieden
waar zich een warmtenet bevindt of gaat bevinden geen recht bestaat op een aansluiting op
het gastransportnet. Daarnaast is opgenomen dat in gebieden binnen de bebouwde kom
waar zich geen warmtenet bevindt of gaat bevinden altijd een recht op een aansluiting
bestaat. Voorts is in het oorspronkelijke voorstel van de Gebiedsindeling Gas een regeling
opgenomen waarin wordt bepaald in welke gevallen een kleinverbruiker recht heeft op een
aansluiting in gebieden buiten de bebouwde kom waar zich geen warmtenet bevindt of gaat
bevinden.
26. Op basis van het oorspronkelijke voorstel van de Gebiedsindeling Gas worden
kleinverbruikers in gebieden buiten de bebouwde kom aangesloten, indien zij zich voldoende
dichtbij een reeds bestaand gastransportnet bevinden. Daarvan is sprake indien de
equivalente netlengte kleiner is dan de acceptabele netlengte.
27. De acceptabele netlengte is de grens waarbij een gastransportnet op economische
voorwaarden kan worden aangelegd, gegeven de rekencapaciteit van alle aansluitingen die in
een bepaald gebied zouden kunnen worden aangelegd. Die grens is bepaald op basis van
een onderzoek dat in opdracht van de gezamenlijke netbeheerders is verricht door
Consentec4.
28. De equivalente netlengte is de lengte die in een specifiek geval noodzakelijk is om de
gevraagde aansluiting(en) te kunnen realiseren, waarbij rekening wordt gehouden met
specifieke omstandigheden zoals de aard van het te doorsnijden terrein en de noodzaak van
een additioneel reduceerstation.
29. Om te bevorderen dat afnemers5 doelmatig handelen bij afwegingen waarbij het verkrijgen
van een aansluiting een rol speelt, is het naar de mening van de Raad zeer wenselijk dat
kleinverbruikers in onrendabele gebieden die op het gastransportnet willen worden
4

Appraisal and Parameterisation of a Method to define “White Spots” with respect to the Expansion of Gas

Supply Networks, Consentec 10 maart 2011, in opdracht van de gezamenlijke netbeheerders.
5

Met het begrip ‘afnemers’ worden hier ook (rechts)personen verstaan die om een aansluiting op het

gastransportnet hebben verzocht maar nog niet zijn aangesloten.
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aangesloten zo zelfstandig mogelijk in staat zijn om te bepalen of zij al dan niet recht
hebben op een aansluiting. Immers, zonder die mogelijkheid kan een afnemer niet zijn
keuzemogelijkheden vaststellen, laat staan doelmatig keuzes maken. Een regeling die er niet
toe leidt dat afnemers zelf kunnen vaststellen (dan wel tenminste eenvoudig kunnen
verifiëren) of recht op een aansluiting bestaat, is daarom naar de mening van de Raad in
strijd met het belang van de bevordering van het doelmatig handelen van afnemers.
30. Afnemers dienen bij het indienen van een verzoek om een aansluiting dus zelf te kunnen
bepalen, dan wel eenvoudig te kunnen verifiëren, of zij recht hebben op een aansluiting.
Daartoe is nodig dat afnemers vooraf weten welk gebied in ogenschouw wordt genomen bij
de berekening van de acceptabele en de equivalente netlengte. Uit het oorspronkelijke
voorstel blijkt echter niet op welke wijze het terrein wordt begrensd dat wordt overwogen bij
de berekening van de acceptabele en equivalente netlengte.
31. Naar aanleiding van de opdracht tot wijziging hebben de gezamenlijke netbeheerders het
voorstel zodanig aangepast dat bij de vaststelling van de acceptabele netlengte en de
equivalente netlengte de netbeheerder altijd zal uitgaan van het gebied dat voor de aan te
sluiten kleinverbruiker tot de meest gunstige uitkomst leidt. Ervan uitgaande dat de
netbeheerder op begrijpelijke wijze met kleinverbruikers in onrendabele gebieden
communiceert over de toepassing van deze regeling in zijn gebied, ontstaat op deze wijze
een transparante regeling op basis waarvan afnemers zelf kunnen nagaan of recht bestaat op
een aansluiting of aansluitpunt terwijl recht wordt gedaan aan de economische belangen van
netbeheerders. De Raad constateert dat de wijze waarop de uitzonderingsgebieden in het
gewijzigde voorstel worden vastgesteld overeenstemmen met de wettelijke belangen, als
bedoeld in artikel 12f, eerste lid, onderdelen b tot en met i van de Gaswet en artikel 12f,
tweede lid, van de Gaswet.
c. Bebouwde kom
32. Het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders maakt onderscheid tussen gebieden binnen
en buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom geldt de aansluitplicht altijd, tenzij
het een gebied betreft waarin zich een warmtenet bevindt of gaat bevinden. Buiten de
bebouwde kom geldt de aansluitplicht uitsluitend als geen sprake is van een (toekomstig)
warmtenet en als de kleinverbruiker zich voldoende dichtbij een gastransportnet bevindt.
33. Omdat het begrip ‘bebouwde kom’ niet eenduidig is gedefinieerd en omdat verschillende
bestuursorganen op basis van verschillende wetten beschikken over de bevoegdheid om de
grenzen van de bebouwde kom vast te stellen, hebben de gezamenlijke netbeheerders in het
gewijzigde voorstel expliciet opgenomen dat met bebouwde kom de door de gemeenteraad
op basis van de Wegenverkeerswet vastgestelde bebouwde kom wordt bedoeld. De Raad
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acht dit een goede verduidelijking.
d. Restitutieregeling
34. In het oorspronkelijke voorstel van de gezamenlijke netbeheerders wordt gebruikmaking van
de restitutieregeling uitgesloten in die gevallen waarin op grond van de voorgestelde
gebiedsindeling geen recht bestaat op een aansluiting, maar deze in overleg tussen de
afnemer en netbeheerder toch wordt gerealiseerd.
35. Op basis van de restitutieregeling restitueert de netbeheerder aan de “eerstaangeslotene”
een deel van de, voor de aanleg van de bestaande aansluiting, betaalde eenmalige
aansluitvergoeding in het geval dat op een bestaande aansluiting een nieuwe aansluiting
wordt gemaakt, zodat een deel van de bestaande aansluitleiding in een gastransportnet
verandert.
36. In de opdracht tot wijziging heeft de Raad gemotiveerd aangegeven dat uitsluiting van de
restitutieregeling in deze gevallen tot gevolg kan hebben dat individuele afnemers
meebetalen aan de uitbreiding van het gastransportnet van de netbeheerder. Dit vormt een
inbreuk op het beginsel dat uitbreidingen aan het net (zogenaamde diepe aansluitkosten)
dienen te worden gedragen door alle afnemers (gesocialiseerd).
37. Naar aanleiding van de opdracht tot wijziging hebben de gezamenlijke netbeheerders
aangegeven begrip te hebben dat diepe aansluitkosten niet in rekening kunnen worden
gebracht bij individuele afnemers. De gezamenlijke netbeheerders hebben hierbij de
kanttekening geplaatst dat het onverkort toepassen van de restitutieregeling reden kan zijn
voor netbeheerders om kleinverbruikers in onrendabele gebieden die bereid zijn de
aansluitkosten op zich te nemen, toch niet aan te sluiten. Ondanks deze kanttekening
hebben de gezamenlijke netbeheerders het voorstel tot vaststelling van de Gebiedsindeling
Gas zodanig aangepast dat de restitutieregeling onverkort van toepassing is, ook in de
gevallen waarin wel een aansluiting wordt gerealiseerd in onrendabele gebieden waar
ingevolge de Gebiedsindeling Gas geen aansluitplicht bestaat. De Raad constateert dat met
deze aanpassing de mogelijke strijdigheid met de wet is weggenomen.
e. Consequenties voor afnemers en andere partijen
38. Teneinde de gevolgen van het voorstel goed te kunnen beoordelen, heeft de Raad in de
opdracht tot wijziging gevraagd om een getalsmatige analyse van de gevolgen van het
voorstel. De gezamenlijke netbeheerders hebben het gewijzigde voorstel niet voorzien van
deze getalsmatige analyse omdat daarvoor de benodigde gegevens ontbreken en nader
onderzoek zou moeten worden verricht. Het gewijzigde voorstel is echter wel voorzien van
een inschatting van de financiële gevolgen ervan. Op basis van die inschatting worden
nauwelijks gevolgen voorzien voor de tarieven van afnemers. De Raad deelt de
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uitgangspunten die de gezamenlijke netbeheerders hanteren bij het inschatten van de
getalsmatige gevolgen van het gewijzigde voorstel. Daarnaast kan de Raad zich vinden in de
afweging van de gezamenlijke netbeheerders om nu geen (nader) onderzoek te laten
verrichten naar de mogelijke gevolgen van de onderhavige regeling. De Raad gaat op basis
van het voorgaande akkoord met de inschatting van de gezamenlijke netbeheerders dat de
gevolgen voor afnemers nauwelijks waarneembaar zullen zijn.
f. Conclusie
39. De Raad constateert dat het gewijzigde voorstel van de Gebiedsindeling Gas in
overeenstemming is met de wettelijke belangen als genoemd in artikel 12f, eerste lid, van de
Gaswet. De Raad heeft zich voorts vergewist dat het gewijzigde voorstel van de
Gebiedsindeling Gas de interoperabiliteit van de netten garandeert en objectief, evenredig en
niet-discriminatoir is. Gelet hierop stelt de Raad de Gebiedsindeling Gas vast
overeenkomstig het gewijzigde voorstel van gezamenlijke netbeheerders.

5. Besluit
40. Met inachtneming van het voorgaande stelt de Raad de wijziging van de voorwaarden vast
overeenkomstig de in de bijlage 2 bij dit besluit opgenomen tekst.
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6. Publicatie en inwerkingtreding
41. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts zal dit besluit worden
gepubliceerd op de website van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, www.nma.nl.
42. Dit besluit treedt in werking op de dag na kennisgeving ervan in de Staatscourant.

Den Haag,
Datum: 22-01-2013

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
namens deze:
w.g.

Chris Fonteijn,
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na
bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021,
2500 EA, ’s-Gravenhage.
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Bijlage 1 bij behorende bij het besluit nr. 103975/103 van de Raad van Bestuur van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b, eerste lid,
onderdeel f van de Gaswet.

De Raad van bestuur van de NMa heeft zienswijzen ontvangen van: Energie-Nederland, VEMW,
Liander en Endinet B.V. In het onderstaande worden deze zienswijzen besproken.
Warmtenetten
1.

VEMW stelt dat de Gebiedsindeling Gas in strijd is met de wettelijk geborgde
keuzevrijheid van een afnemer om een leverancier te kiezen en het daarmee
samenhangende recht op toegang tot gastransportnetten. Daarnaast stelt VEMW dat het
uitzonderen van kleinverbruikers in warmtenetgebieden van de aansluitplicht in strijd is
met het discriminatieverbod.

2.

Energie-Nederland vraagt zich af op welke wijze wordt gewaarborgd dat verzoeken tot
aansluiting op het gastransportnet door kleinverbruikers zullen worden geweigerd door
netbeheerders indien zich in dat gebied een warmtenet gaat bevinden. Daarnaast vraagt
Energie-Nederland zich af of de restitutieregeling ook geldt voor aansluitingen in
gebieden waarin zich een warmtenet gaat bevinden en op welke wijze de uitzondering op
de aansluitplicht moet worden toegepast in gebieden waar zich zowel een gas- als
warmtenet bevinden.

3.

Energie-Nederland en VEMW vinden de formulering van artikel 4.2, onderdeel a
Gebiedsindeling Gas onvoldoende concreet op het punt dat de aansluitplicht vervalt in
gebieden waar zich een warmtenet ‘gaat bevinden’. VEMW verzoekt de Raad te bepalen
welke gebieden hiermee worden bedoeld.

4.

Ten slotte vraagt Energie-Nederland zich af op welke wijze wordt voorkomen dat
netbeheerders gastransportnetten aanleggen in warmtegebieden.

5.

De Raad volgt deze zienswijzen niet en licht dit in het onderstaande toe.

6.

Anders dan VEMW stelt, volgt uit de keuzevrijheid van afnemers om een leverancier te
kiezen niet een samenhangend recht op toegang tot gastransportnetten voor een
individuele afnemer. Dienaangaande verwijst de Raad naar de Memorie van antwoord
van de Eerste Kamer, Kamerstukken 2009/10, 31904, nr. D, p. 26 en de Nadere memorie
van antwoord van de Eerste Kamer, Kamerstukken 2009/10, 31904, nr. F, p. 7 en 8.
De wetgever overweegt dat een afnemer pas keuzevrijheid heeft na realisatie van een
aansluiting en dat in de Derde Gasrichtlijn (2009/73/EG) geen absoluut recht op toegang
tot gastransportnetten is opgenomen. Voorts overweegt de Raad dat het uitzonderen van

11

warmtenetgebieden niet strijdig is met de artikel 10, zesde lid, van de Gaswet. Dit artikel
bepaalt dat de aansluitplicht voor een netbeheerder geldt in het krachtens artikel 12f van
de Gaswet vastgestelde gebied. In artikel 12f van de Gaswet is opgenomen dat
warmtenetgebieden bij de Gebiedsindeling Gas kunnen worden uitgezonderd van de
aansluitplicht. Evenmin volgt de Raad het standpunt van VEMW dat sprake zou zijn van
strijd met het discriminatieverbod. Immers, de uitzondering op de aansluitplicht geldt
voor alle kleinverbruikers in warmtenetgebieden.
7.

De Raad overweegt voorts dat het uitsluiten van de aansluitplicht in warmtenetgebieden
niet betekent dat voor deze gebieden een aansluitverbod geldt. Ook is de
restitutieregeling in warmtenetgebieden onverkort van toepassing, zie ook de overweging
in randnummers 34 tot en met 37 van onderhavig besluit. De Raad meent dat
netbeheerders op grond van het voorstel Gebiedsindeling Gas en de systematiek van de
Gaswet voldoende worden gestimuleerd om een doelmatige afweging te maken om een
kleinverbruiker uit een warmtenetgebied die om aansluiting verzoekt terwijl op de
netbeheerder geen aansluitplicht rust al dan niet aan te sluiten op het gastransportnet.
Aanvullende maatregelen ter waarborging van het doelmatig functioneren van de
gasvoorziening op dit punt zijn naar het oordeel van de Raad niet nodig.

8.

Wat betreft het verzoek om warmtenetgebieden door de NMa vast te laten stellen merkt
de Raad het volgende op. Het vaststellen van warmtenetgebieden behoort niet tot de
wettelijke taken van de Raad. De Raad acht het vaststellen van deze gebieden evenmin
noodzakelijk ter waarborging van de wettelijke belangen als genoemd in artikel 12f van de
Gaswet. Hierbij is met name relevant dat netbeheerders reeds een zelfstandige, wettelijke
verplichting rust om het gastransportnet op economische voorwaarden in werking te
hebben, te onderhouden en te ontwikkelen op een wijze die de veiligheid, doelmatigheid
en betrouwbaarheid van dat gastransportnet waarborgt en het milieu ontziet. Het
realiseren van een aansluiting in een (toekomstig) warmtenetgebied is potentieel strijdig
met deze verplichting. Hierdoor rust op netbeheerders een zelfstandige verplichting om
vast te stellen of sprake is van een (toekomstig) warmtenetgebied. Daarnaast wijst de
Raad er op dat de Gebiedsindeling Gas grotendeels het formaliseren van de bestaande
praktijk betreft en de Raad geen aanwijzingen heeft dat het niet precies definiëren van
(toekomstige) warmtenetgebieden tot aansluitproblematiek leidt. Ten slotte voorziet de
Gaswet reeds in een geschillenbeslechtingprocedure indien tussen een individuele
kleinverbruiker en een netbeheerder een geschil zou ontstaan over de vraag of al dan niet
sprake is van een aansluitplicht wegens een (toekomstig) warmtenet.6

6

Zie artikel 19 van de Gaswet.
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Gesloten distributiesystemen
9.

VEMW verzoekt de Raad een bepaling in de Gebiedsindeling Gas op te nemen
inhoudende dat een netbeheerder zich dient te onthouden van het realiseren van
gasaansluitingen in een gebied met een gesloten distributiesysteem, waarvan de eigenaar
is ontheven van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen. VEMW meent dat een
dergelijke bepaling noodzakelijk is om te voorkomen dat in strijd met de doelmatigheid
in geografisch afgebakende gebieden van gesloten distributiesystemen een dubbele
infrastructuur wordt aangelegd.

10. De Raad volgt deze zienswijze niet en licht dit in het onderstaande toe.
11. Netbeheerders zijn ingevolge artikel 10, eerste lid van de Gaswet verplicht het door hen
beheerde gastransportnet op economische voorwaarden in werking te hebben, te
onderhouden en te ontwikkelen op een wijze die de veiligheid, doelmatigheid en
betrouwbaarheid van het gastransportnet en de gastransport waarborgt. Gelet hierop
verwacht de Raad dat een netbeheerder zich in beginsel zal onthouden van het aanleggen
van een dubbele infrastructuur in het geografisch afgebakende gebied van een gesloten
distrubutiesysteem, tenzij een afnemer (kleinverbruiker) om aansluiting verzoekt.
12. Ingeval een afnemer (kleinverbruiker) is gevestigd in het geografisch afgebakende gebied
van een gesloten distributienet, dan rust de aansluitplicht zowel op de openbare
netbeheerder als op de eigenaar van het gesloten distributiesysteem voor zover het
karakter van het gesloten distributienet overeenstemt met de aansluiting.7 De afnemer
(kleinverbruiker) die is gevestigd of zich gaat vestigen in het geografisch afgebakende
gebied van een gesloten distributiesysteem heeft in dat geval de vrijheid om te kiezen
tussen aangesloten worden op het gesloten distributiesysteem of het openbare
gastransportnet.
13. De Raad acht de mogelijkheid van een dubbele aansluitplicht in het geografisch
afgebakende gebied van een gesloten distributiesysteem niet strijdig met de wettelijke
belangen die zijn opgenomen in artikel 36, eerste lid, van de Gaswet.
14. Dienaangaande overweegt de Raad allereerst dat vrijwel geen afnemers (kleinverbruikers)
zijn gevestigd in het geografisch afgebakende gebied van een gesloten
distributiesysteem. Dit volgt uit de definitie van gesloten distributiesysteem waarin is
opgenomen dat een gesloten distributiesysteem alleen niet-huishoudelijke afnemers van
gas voorziet, tenzij sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke
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Zie artikel 2a, zesde lid, onderdeel a van de Gaswet.
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afnemers die werkzaam is bij of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het
gesloten distributiesysteem.8
15. Daarnaast ziet de Raad geen reden om het (zeer) beperkte aantal afnemers
(kleinverbruikers) dat zich vestigt in het geografisch afgebakende gebied van een
gesloten distributiesysteem waarvan het karakter past bij de gewenste aansluiting, de in
randnummer 12 bedoelde keuzevrijheid te ontnemen.
Aanduiding grenzen gebied
16. VEMW en Energie-Nederland hebben ieder een zienswijze ingediend inzake artikel
1.1.3 van de Gebiedsindeling Gas. Hierin is opgenomen dat de in de grenzen als
genoemd in de Gebiedsindeling Gas globale aanduidingen betreffen en de bij de melding
van de aanwijzing tot netbeheerder ingevolge artikel 4 van de Gaswet aangegeven
grenzen bepalend zijn.
17. VEMW stelt dat dit artikel in strijd is met het doel van artikel 12b, eerste lid, onderdeel f
van de Gaswet en meent dat het opnemen van globale aanduidingen in de
Gebiedsindeling Gas tot gevolg heeft dat (potentiële) afnemers worden belemmerd in de
mogelijkheid om te achterhalen op welke netbeheerder de aansluitplicht rust. VEMW
verzoekt de Raad de Gebiedsindeling Gas zodanig aan te passen dat de hierin
opgenomen grenzen bepalend worden.
18. Energie-Nederland stelt voor artikel 1.1.3 te verplaatsen naar artikel 3.2, waarin de
gebiedsaanduiding van de regionale gastransportnetten is opgenomen. Reden hiervoor is
dat artikel 1.1.3 tot gevolg heeft dat netbeheerders kunnen afwijken van de in artikel 3.2
omschreven gebiedsindeling en het logischer is om deze afwijkingsbevoegdheid op te
nemen in het artikel waarin de gebiedsindeling is omschreven.
19. De Raad neemt deze zienswijzen niet over en licht dit in het onderstaande toe.
20. In artikel 1.1.3 van de Gebiedsindeling Gas is bepaald dat de in artikel 3.2 genoemde
grenzen – die zijn gebaseerd op provinciale en gemeentelijke grenzen – globale
aanduidingen betreffen en de bij de melding van de aanwijzing tot netbeheerder conform
artikel 4 van de Gaswet aangegeven grenzen voor het gebied bepalend zijn. Artikel 4 van
de Gaswet bepaalt dat een netbeheerder van een regionaal gastransportnet ten minste
eenmaal per jaar aan de Minister de wijzigingen meldt van het gastransportnet dat door
hem wordt beheerd. Dit systeem biedt netbeheerders de mogelijkheid om in onderling
overleg de aansluitplicht van kleinverbruikers gevestigd op of in de nabijheid van de
8

Zie artikel 1, eerste lid, onderdeel am van de Gaswet.
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grenzen van hun gebied over te dragen aan de netbeheerder van het aangrenzende
gebied.
21. Voorts merkt de Raad op dat in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f van de Gaswet onder
andere is bepaald dat de gezamenlijke netbeheerders ten behoeve van de op hen
rustende aansluitplicht een voorstel aan de Raad kunnen doen inzake de te hanteren
gebiedsindeling.
22. Er is geen sprake van strijdigheid met artikel 12b, eerste lid, onderdeel f van de Gaswet
omdat de aansluitplicht ofwel wordt overgenomen door de netbeheerder van het
aangrenzende gebied ofwel – ingeval de netbeheerders geen overeenstemming bereiken
– blijft rusten bij de netbeheerder in wiens gebied een individuele kleinverbruiker is
gevestigd. De Raad overweegt hierbij voorts dat deze werkwijze in de huidige praktijk
reeds wordt toegepast en tot op heden niet tot problemen of klachten bij de Raad heeft
geleid.
23. De Raad volgt VEMW evenmin op het punt dat dit systeem (potentiële) afnemers
belemmert in het achterhalen op welke netbeheerder de aansluitverplichting rust. Indien
de aansluitplicht in een individueel geval is overgenomen door een andere netbeheerder,
dan zal de netbeheerder in wiens gebied de kleinverbruiker is gevestigd dit op diens
verzoek moeten meedelen.
24. Ten aanzien van de zienswijze van Energie-Nederland, dat artikel 1.1.3 van de
Gebiedsindeling Gas moet worden verplaatst naar artikel 3.2 van de Gebiedsindeling
Gas, merkt de Raad het volgende op. De plaatsing van deze bepaling in artikel 1.1.3 of in
een nieuw artikel 3.2.2 van de Gebiedsindeling Gas leidt niet tot een inhoudelijke
wijziging van het voorstel. Evenmin leidt de huidige plaats van de bepaling tot
strijdigheid met de wettelijke belangen die de Raad waarborgt ingevolge artikel 12f van de
Gaswet. Reden voor de Raad om deze zienswijze niet over te nemen.
Grensoverschrijdende gasinstallaties
25. VEMW verzoekt de Raad in de Gebiedsindeling Gas uitdrukkelijk op te nemen dat op een
netbeheerder een verplichting rust tot het aansluiten van gasinstallaties die zich deels
bevinden in het gebied waarvoor een andere netbeheerder op grond van de
Gebiedsindeling Gas is aangewezen als aansluitplichtige netbeheerder.
26. De Raad volgt VEMW niet op dit punt. Daartoe overweegt de Raad het volgende. De
Gebiedsindeling Gas is gebaseerd op provinciale en gemeentelijke grenzen en regelt de
aansluitplicht van kleinverbruikers. Onduidelijkheid over de vraag op welke netbeheerder
de aansluitplicht van een individuele kleinverbruiker rust, zal zich in de praktijk niet of
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nauwelijks voordoen omdat kleinverbruikers in de regel niet beschikken over
gasinstallatie die zich over meerdere gemeenten en/of provincies uitstrekken. In het
geval dat hiervan toch sprake zou zijn, meent de Raad dat de systematiek van de Gaswet
en gerelateerde regelgeving voldoende duidelijkheid verschaft over welke netbeheerder de
aansluiting zou moeten realiseren.
Aansluitplicht in onrendabele gebieden
27. VEMW merkt op dat de aansluitplicht ook zou moeten gelden in onrendabele gebieden,
voor zover de potentiële afnemer bereid is om de volledige aansluitkosten te voldoen.
VEMW stelt dat alsdan geen rechtvaardigingsgrond meer bestaat om een aansluiting te
weigeren. Indien geen aansluitplicht voor deze gebieden zou gaan gelden, menen Liander
N.V. (hierna: Liander) en Endinet B.V. (hierna: Endinet) dat de restitutieregeling voor
aansluitingen in onrendabele gebieden zou moeten worden afgeschaft omdat toepassing
van de restitutieregeling in die gevallen tot een perverse prikkel leidt om een verzoek om
aansluiting op voorhand te weigeren.
28. De Raad deelt deze mening niet. In de Gebiedsindeling Gas is op objectieve gronden
vastgesteld in welke gevallen sprake is van onrendabele gebieden. Voor deze gebieden
dient te worden aangenomen dat het realiseren van een aansluiting niet in
overeenstemming is met het op economische voorwaarden in werking hebben,
onderhouden of ontwikkelen van een gastransportnet op een doelmatige, veilige en
betrouwbare wijze. Ingeval alsnog een aansluitplicht zou worden aangenomen indien een
potentiële afnemer bereid is om de volledige kosten voor aanleg en instandhouding te
voldoen, dan zou dit kunnen leiden tot ongewenste uitbreidingen van het
gastransportnet.
29. De Raad is niet voornemens om de restitutieregeling in onrendabele gebieden af te
schaffen. Het afschaffen van de restitutieregeling in deze gebieden zou een inbreuk
vormen op het zwaarwegende beginsel dat uitbreidingen van het gastransportnet
(zogenaamde diepe aansluitkosten) dienen te worden gedragen door alle afnemers
(gesocialiseerd), zie ook randnummers 34 tot en met 37 van onderhavig besluit.
Verschrijving
30. Energie-Nederland heeft de Raad geattendeerd op een onjuiste verwijzing in de
Gebiedsindeling Gas. In artikel 4.1 wordt verwezen naar artikel 10, vijfde lid, van de
Gaswet. Dit moet zijn artikel 10, zesde lid, van de Gaswet. Ook wijst Energie-Nederland
de Raad op een verschrijving in het ontwerpbesluit, waar in de derde zin van
randnummer 31 van het ontwerpbesluit het woord ‘aansluitplicht’ ontbreekt.
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31. De Raad is van mening dat de onjuiste verwijzing in artikel 4.1 van de Gebiedsindeling
Gas een kennelijke verschrijving betreft en heeft het voorstel op dit punt ambtshalve
aangepast. Tevens heeft de Raad het woord ‘aansluitplicht’ toegevoegd in
randnummer 31 van het ontwerpbesluit.
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Bijlage 2 behorende bij het besluit nr. 103975/103 van de Raad van Bestuur van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b, eerste lid,
onderdeel f van de Gaswet.
De Gebiedsindeling Gas, bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet komt als
volgt te luiden:
Gebiedsindeling Gas
1

Algemene bepalingen

1.1

Werkingssfeer en definities

1.1.1

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

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.

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.

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.

1.1.5

Deze regeling wordt aangehaald als: “Gebiedsindeling Gas”.

2

Het landelijk gastransportnet

2.1

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet

2.1.1

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

2.2

De gebiedsaanduiding van het landelijk gastransportnet
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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.

3

De regionale gastransportnetten

3.1

De netbeheerders van de regionale gastransportnetten

3.1.1

De regionale gastransportnetten worden beheerd door de volgende netbeheerders:

a.

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

b.

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

c.

Endinet B.V. (Endinet), gevestigd te Eindhoven,

d.

Enexis B.V. (Enexis), gevestigd te Rosmalen,

e.

Liander N.V. (Liander), gevestigd te Arnhem,

f.

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

g.

Stedin Netbeheer B.V. (Stedin), gevestigd te Rotterdam,

h.

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

3.2

De gebiedsaanduidingen van de regionale gastransportnetten

3.2.1

De gebieden van de in 3.1.1 genoemde netbeheerders kunnen worden aangeduid met in

de

onderstaande tabel genoemde grenzen:

Netbeheerder
Cogas

Gebiedsomschrijving
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.

DNWB
Endinet

De provincie Zeeland.
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,

Enexis

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.
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.

Liander
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RENDO

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)
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.

Stedin

Westland

In de provincie Zuid-Holland, uitsluitend de gemeenten Midden-Delfland en Westland en in de gemeente Rotterdam,
uitsluitend Distripark Botlek Zuid.

4

Het recht op aansluiting op een regionaal gastransportnet

4.1

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.

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.

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

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.

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
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.

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).
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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:

4.6

a.

1 maal het deel van de leidinglengte dat door open terrein gaat;

b.

2,5 maal het deel van de leidinglengte dat door gesloten terrein met tegels gaat;

c.

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

d.

3 maal het deel van de leidinglengte dat waterkruising betreft;

e.

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

De correctie voor een eventueel benodigd reduceerstation vindt als volgt plaats:
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;

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.
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