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Geacht secretariaat van de Directie Energie van de ACM, 
 
Hierbij ontvangt u de zienswijze van de Vereniging Groen Gas Producenten inzake een aantal 
aspecten rond Groen Gas zoals die opgenomen zijn in het concept besluit van de ACM en de 
adviezen die de ACM hier over ontvangen heeft van derden. De VGGP kan niet ter zitting op 30 
mei in Den Haag aanwezig zijn.  
 
Onderwerp PwC aanbevelingen. Groengas investeringen voor netten en het 
aansluiten decentrale en centrale invoeders Groen gas moeten prompt 
doorgang vinden. In afwachting van het wetgevingstraject STROOM dus in 
de methode gesocialiseerd met een doelmatigheidstoets door ACM Energie 
Kamer plus een jaarlijkse onafhankelijke externe rapportage betreffende 
alle kwaliteitsaspect hiervan. 
 
Onderwerp tarievencode. ACM zou, conform de juridische analyse 
hierover, de tarievencode rond invoeding groen gas weer in lijn behoren 
te brengen met Gaswet door in deze code een onderscheid te maken tussen 
afnemers netdiensten als invoeders (gasbedrijven) en als 
(eind)verbruikers van gas. 
 
Onderwerp netverliezen. Netbeheerders moeten administreren zodanig dat 
de energiewaarde werkelijk ingevoed groen gas door hen wordt 
vastgesteld en toegerekend aan de betreffende invoeder en ook zodanig 
dat de netbeheerder deze energiewaarde niet voor een deel kan meetellen 
om inkoop van zijn netverliezen te beperken. 
 
In detail zie bijlage 1 met opmerkingen en de relatie met het concept besluit in bijgaande notitie 
van de VGGP en het advies aan het Ministerie van Economische Zaken over de tarievencode. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Michael Sanders, 
Bestuur VGGP, voorzitter 
 
Bijlage 1: Uitwerking VGGP zienswijzen Groengas en netverliezen 
Bijlage 2: Alternatief kwaliteitsterm gas 
Bijlage 3: Juridisch advies aan Ministerie van Economische zaken vanuit GroenGasNL 
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Methodebesluit 4e reguleringsperiode  
 
Document: Bijlage 1 bij zienswijze VGGP 
 
Kenmerk: ACM/DE/2013/103998/234 
 
Zaaknummer: 103998 Methodebesluit NG5R 

 
ONTWERP METHODEBESLUIT 
REGIONALE NETBEHEERDERS GAS 2014 – 2016 
Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 81, eerste lid, van de Gaswet. 
 
 
 
Groen gas 
 
62. Ten eerste merkt PwC op dat genoemde ontwikkelingen in de energiesector kunnen leiden tot 
fluctuaties in tarieven en dat daardoor ook het risicoprofiel van netbeheerders gaat 
veranderen. PwC stelt voor om het verschil tussen sectorinkomsten en sectorkosten zo klein 
mogelijk te houden voor zover deze niet voortvloeien uit efficiëntieverschillen. Dit biedt 
volgens PwC zekerheid aan afnemers en netbeheerders en voorkomt een 
welvaartsoverdracht van toekomstige naar huidige afnemers of andersom. Om tarieffluctuaties 
te voorkomen adviseert PwC om meer flexibiliteit in de tariefregulering op te nemen dan wel 
om sneller en meer na te calculeren. 
65. Ten tweede stelt PwC dat in de tariefregulering positieve effecten van investeringen door 
netbeheerders voor andere spelers in de keten dan afnemers niet altijd worden beloond. 
Regulering zou meer kunnen bijdragen om (potentiële) knelpunten elders in de keten op te 
lossen. PwC doet de aanbevelingen om maatschappelijk gewenste acties van netbeheerders 
te stimuleren. Verder constateert PwC dat op diverse onderwerpen (zoals groen gas en 
innovaties) onduidelijkheid is over de rol van de netbeheerder. PwC vindt het daarom 
wenselijk dat er een discussie wordt gevoerd over de rol van de netbeheerder in het kader van 
de wetgevingsagenda STROOM, zodat de rol van de netbeheerder nader gepreciseerd kan 
worden. 
 
 

Conclusie en zienswijze VGGP: Gedurende de periode tot aan de volledige implementatie van 
wetgevingsagenda STROOM worden prompt alle  knelpunten die doelmatig door netbeheerders 
opgelost kunnen worden ook daadwerkelijk opgelost en alle kosten hiervoor kunnen door 
netbeheerders als integrale kosten doorbelast worden in de gesocialiseerde tarieven zodanig dat 
maatschappelijk gewenste acties zoals energietransitie en innovaties doorgang kunnen vinden in een 
maatschappelijk gewenst tempo. ACM Energie Kamer toetst doelmatig en adequaat handelen door 
de netbeheerders onder andere middels kwaliteits-aspect: toename van invoeding hernieuwbare 
gassen (Zie:  Bevindingen Kwalteitsterm Gas, KIWA NV) 
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67. Tot slot en specifiek ten aanzien van groen gas, geeft PwC aan ACM mee dat invoeding van 
groen gas mogelijk een relevant aandachtspunt is voor onderhavig methodebesluit. PwC 
noemt als mogelijk toekomstig knelpunt in de regulering dat de ontwikkeling van groen gas 
niet in het verzorgingsgebied van elke netbeheerder even snel zal gaan. Hierdoor kunnen er 
regionale verschillen ontstaan waardoor mogelijk de reguleringsystematiek sommige 
netbeheerders niet meer in staat stelt om hun efficiënte kosten te kunnen terugverdienen. 
PwC geeft echter ook aan dat zij verwacht dat de impact van ontwikkeling van groen gas op 
de totale kosten van een netbeheerder beperkt is. Desalniettemin adviseert PwC ACM om te 
overwegen of het behandelen van de financiële aspecten van de invoeding van groen gas in 
de regionale gastransportnetten nadere explicitering behoeft in onderhavig methodebesluit. 
ACM heeft als volgt opvolging gegeven aan dit advies. 
68. Ten eerste heeft ACM in het kader van de klankbordgroepbijeenkomsten van 9 februari en 29 
maart 2012 aan netbeheerders en afnemersorganisaties gevraagd om aan te geven welke 
onderwerpen zij van belang achten voor de aankomende reguleringsperiode. Geen van deze 
partijen bracht groen gas naar voren als een onderwerp dat ACM expliciet nader zou moeten 
onderzoeken in het kader van de voorbereiding van onderhavig methodebesluit. Ten tweede 
heeft ACM op 7 september 2012 overleg gevoerd met Agentschap NL. Deze organisatie is als 
onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken onder andere verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van het subsidiebeleid met betrekking tot opwekking en opwerking van groen gas. 
Zij is daardoor goed op de hoogte van de ontwikkeling van groen gas in Nederland. Uit het 
gesprek met Agentschap NL kwam naar voren dat de groei van groen gas productie en 
invoeding op regionale transportnetten moeilijk te voorspellen is en dat, naar haar mening, 
voor de komende jaren de omvang van het aandeel groen gas in de totale gasvoorziening 
betrekkelijk gering zal blijven. Ten derde constateert ACM dat aspecten ten aanzien van groen 
gas die tot op heden onder haar aandacht zijn gebracht, geen betrekking hadden 
tariefregulering, maar op technische zaken zoals kwaliteitsconversie en overstort, alsook op 
de rol van partijen. 
 
69. ACM heeft op grond van bovenstaande geconcludeerd dat invoeding van groen gas geen 
ontwikkeling is die noopt tot aanpassing van onderhavige methode van reguleren. ACM heeft 
deze conclusie tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep op 8 oktober 2012 expliciet 
geagendeerd en aan netbeheerders en afnemersorganisaties gevraagd of zij deze conclusie 
van ACM delen. Het unanieme antwoord daarop was bevestigend. 
 
70. Samenvattend herkent ACM de knelpunten die PwC adresseert en constateert dat die 
onderdeel uitmaken van de agenda die ACM heeft gehanteerd om onderhavig methodebesluit 
voor te bereiden. ACM ziet in het rapport van PwC dan ook een bevestiging dat zij geen 
belangrijke ontwikkelingen over het hoofd heeft gezien bij de voorbereiding van onderhavig 
methodebesluit. 
 

Constatering, conclusie en zienswijze VGGP:. Inmiddels is bekend gemaakt door de 
persvoorlichter van ACM dat er wel door netbeheerders aspecten bij haar naar voren zijn gebracht 
die betrekking hebben op tariefregulering.  Hier over is e-mail verkeer gevoerd tussen medewerkers 
ACM en Netbeheer Nederland maar er is geen besluit gepubliceerd door ACM zoals bedoeld in de 
Gaswet. Er is vanwege deze ongebruikelijke ACM procedure en de hier door ontstane onrust in de 
markt rond belemmering toetreden hernieuwbaar gas met extra kosten voor invoeders een juridisch 
advies in opdracht van Stichting Groen Gas Nederland opgesteld op verzoek van het Ministerie van 
Economische Zaken (zie bijlage).  Bevonden is dat de tarievencode voor afnemers onderscheid dient 
te maken tussen de invoeders (als gasbedrijf) en de (eind)ververbruikers van gas, zoals bedoeld in de 
uitgangspunten voor regulering in de Gaswet en in de codes zelf via de begrippenlijst Gas. De 
conclusie onder punt 69 methodebesluit RNB 2014-2016 kan conform dit juridische advies alleen 
gehandhaafd worden als hierbij de tarievencode aangepast wordt en wel zodanig dat deze ten aanzien 
van regulering transport tarieven volledig in lijn gebracht wordt met bovenliggende Wet- en 
regelgeving. Pas dan voldoet de methode van reguleren voor de 4e periode volledig aan de 
uitgangspunten uit de Gaswet en wordt geen belangrijke ontwikkeling uit het PwC rapport over het 
hoofd gezien zoals gesteld onder punt 70 methodebesluit RNB 2014-2016.  
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Netverliezen 
 
147. Per 1 januari 2014 zullen netbeheerders verantwoordelijk zijn voor de inkoop van netverliezen 
gas. Netverliezen betreft gas dat wel op het net ingevoed wordt, maar dat niet door betalende 
afnemers wordt afgenomen. Het gaat hierbij om gas dat door lekkage daadwerkelijk verloren 
gaat, maar ook om gas dat door administratieve oorzaken en meetproblemen onbemeten 
verbruikt wordt of verdwijnt. Tot nu toe werden de kosten van de inkoop van netverliezen 
gedragen door de leveranciers die deze kosten via hun leveringstarieven in rekening brachten 
bij hun afnemers. Via een wijziging van de Meetvoorwaarden Gas RNB en de 
Allocatievoorwaarden Gas86 stelt ACM de netbeheerders verantwoordelijk voor de 
netverliezen. Hiermee wordt de situatie bij gas gelijk getrokken met de situatie bij elektriciteit, 
waar de netbeheerders al sinds het begin van de regulering de verantwoordelijkheid voor de 
netverliezen dragen. 
 
Conclusie en zienswijze VGGP : De opsomming is onvolledig. Door decentrale invoeding van 
hernieuwbare gassen waar onder groen gas kunnen zowel netverliezen als meetwinsten optreden. De 
netbeheerder moet onder de 4e regeuleringsperiode over een een net met decentrale danwel centrale 
invoeding anders dan vanuit GTS een massa- en energiebalans voeren op basis van in ieder geval de 
energiewaarde van de werkelijk decentraal of centraal ingevoede hoeveelheid gas anders dan gas 
ontvangen via GTS. 
 
148. De inkoop van netverliezen is een nieuwe taak voor de netbeheerders. Als gevolg van deze 
taak dienen netbeheerders het netverlies gas, de flexibiliteit van het netverlies gas en het 
transport van dit gas over het landelijk gastransportnet (dat wordt beheerd door GTS) in te 
kopen. De netbeheerders kunnen acties ondernemen om de omvang en de kosten van de 
inkoop van netverliezen te beperken, bijvoorbeeld door onbemeten gasleveranties op te 
sporen en te beëindigen, door fysieke lekkage te beperken en door het efficiënt inkopen van 
de invoeding van netverliezen. Omdat deze nieuwe taak tot extra kosten voor netbeheerders 
leidt, is het nodig dat de netbeheerders ook extra ruimte in de tarieven ontvangen, om deze 
kosten te kunnen dekken. 
 
Conclusie en zienswijze VGGP  Het is niet toegestaan aan netbeheerders om de inkoop van 
netverliezen te beperken door het niet verwerken van de volledige negatieve allocatie van de 
energiewaarde van de werkelijk op het net van netbeheerders decentraal of centraal ingevoede 
hoeveelheid gas op de PV van de invoerder danwel de door invoeder aangewezen PV partij. Voor 
afnemers van gas wordt energiewaarde tegen de (bij hen) laagst bekende energiewaarde op het net 
vastgesteld. Alle netto verschillen bijvoorbeeld door afwijkingen in de massa- en energiebalans op het 
net worden mee ingekocht door de netbeheerders. Zo onstaat een prikkel voor netbeheerders om 
doelmatig te handelen ten aanzien van meten en administratie zonder invoeders of afnemers te 
benadelen. 
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Bijlage 2  

 
Bevindingen Kwaliteitsterm Gas 
Onderzoek naar de invulling van de 
kwaliteitsterm voor gas 
Kiwa N.V. 
Sir W. Churchill-laan 273 
Postbus 70 
2280 AB RIJSWIJK 

 
“Ten aanzien van de gaskwaliteit wordt erkend dat dit een kwaliteitsaspect is 
dat in de toekomst van groter belang gaat worden. (bijvoorbeeld de 
verwachte toename van de invoeding van Groen Gas in het gasdistributienet) 
De ontwikkelingen rondom gaskwaliteit zijn nog niet van dien aard en 
omvang dat het prematuur is om hiervoor een indicator te bedenken en te 
evalueren” 
Alternatierf voorstel VGGP zoals verwerkt in ziensw ijze : Elk jaar een enquete te 
laten houden dooor ACM Energie Kamer onder invoeders door een (van alle betrokken 
partijen) onafhankelijk bureau om evalueren hoe aansluiten en transport van 
hernieuwbare energie vordert, inclusief een knelpuntenlijst. Deze rapportage dient als 
basis voor de in de 5e reguleringsperiode in te voeren indicator. 
 

 
 


