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De voorzitter opent de hoorzitting en heet de aanwezigen welkom. De hoorzitting betreft het 
Ontwerp Methodebesluit RNB Gas, en volgt op de hoorzitting over het Ontwerp Methodebesluit 
RNB Elektriciteit. Beide ontwerpen heeft ACM eveneens op 1 mei 2013 gepubliceerd.  
Hij vraagt de partijen, die niet bij de hoorzitting over het Ontwerp Methodebesluit RNB Elektriciteit 
aanwezig waren, of zij er bezwaar tegen hebben als Netbeheer Nederland, dat wederom spreektijd 
heeft aangevraagd, zich in haar pleidooi beperkt tot de nieuwe punten die specifiek zien op gas.  
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De heer J.E. Janssen merkt op dat de pleitnota wordt rondgedeeld.  
De voorzitter voegt toe dat de pleitnota ook aan het verslag wordt toegevoegd.  
De ACM heeft ook voor deze methodebesluiten de UOV van toepassing verklaard. Deze hoorzitting 
is bedoeld om de mondelinge zienswijzen van belanghebbenden aan te horen.  
Hij stelt de leden van de hoorcommissie voor.  
Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt, dat partijen wordt toegestuurd. Het verslag wordt 
openbaar gemaakt. Hij verzoekt partijen om het duidelijk vooraf te melden, als hun pleitnota’s of 
toelichtingen vertrouwelijke zaken bevatten.  
Hij licht de gang van zaken ter zitting toe.  
 
Hij nodigt  mevrouw Van Eijkelenburg uit het woord te voeren namens de Duurzame Energie 
Koepel (‘DEK’).  
 
Mevrouw Van Eijkelenburg licht toe dat een aantal van de partijen in de koepel ook gasbelangen 
heeft in de netten. Decentrale duurzame opwekking speelt daarin een belangrijke rol, in combinatie 
met centrale, meer grootschalige opwekking, met name van groen gas. De DEK ontving de dag voor 
de hoorzitting nog reacties, en zal ook nog een schriftelijke zienswijze indienen.  
In het algemeen vindt de DEK het van belang dat ook de invoeding van groen gas in de decentrale 
leidingen wordt meegenomen, en blijvend goed genoeg wordt gefaciliteerd in de bekostiging van de 
aansluitingen en van de netten. Een rapport van PWC pleit ervoor om dat niet te doen. De DEK is er 
voorstander van dat decentrale invoeding van groen gas kan plaatsvinden, omdat Nederland bezig 
is met een energietransitie. Ook is het van belang om de Nederlandse economie aan te jagen en 
ruimte te bieden aan het bedrijfsleven en aan coöperatie-achtigen in het land. Er zijn inmiddels zo’n 
400 coöperaties, die ook belangstelling hebben om bijvoorbeeld via vergisting lokaal en regionaal 
gas te gaan invoeden. Zij pleit ervoor om hen ook een goede plek te geven in de Methodebesluiten. 
Zij zal nog meer gespecificeerd aangeven waar dat zou moeten. Op hoofdlijnen ziet zij drie punten.  
 
Het eerste punt betreft de aanbevelingen van PWC. Groen gas investeringen, netten en 
aansluitingen invoeden dient prompt doorgang te vinden. Ook daar speelt dat de stroom van groot 
belang is ten aanzien van socialisering van de kosten en de doelmatigheidstoets van ACM, en de 
rapportage voor het kwaliteitsaspect van gas. Op andere gebieden speelt ook de discussie over 
kwaliteit. Ook binnen het GEN wordt hierover overlegd.  
 
Ten aanzien van de Tarievencode is het advies: ‘ACM dient deze voor invoeding groen gas weer in 
lijn te brengen met de Gaswet door onderscheid te maken tussen afnemers, netdiensten als 
invoeders, dus de gasbedrijven, en als eindverbruikers van gas’. De DEK zal dit in haar zienswijze 
nader toelichten.  
 
Ten aanzien van de netverliezen is het advies dat de netbeheerder zodanig moet administreren dat 
alle energiewaarden van de werkelijk ingevoede hoeveelheid groen gas worden toegerekend aan de 
invoeder, en dat de netbeheerder deze energiewaarden niet voor een deel kan meetellen om inkoop 
van zijn netverliezen te beperken. Dit is iets dat de DEK uit het veld hoort. Zij zal ook dit in de 
zienswijze verder toelichten.  
 
De voorzitter nodigt de heer Hoogstraten uit het woord te voeren namens Netbeheer Nederland.  
 
De heer Hoogstraten vermeldt dat hij spreekt namens de regionale netbeheerders gas.  
Hij houdt een betoog, dat zich beperkt tot de punten van zijn pleitnota gedateerd 30 mei 2013 die 
niet aan de orde zijn geweest in de hoorzitting over het Ontwerp Methodebesluit RNB Elektriciteit. 
Dit zijn nieuwe punten, die specifiek zien op gas. Een kopie van de pleitnota is aan dit verslag 
toegevoegd als Bijlage 1.  
 
De voorzitter nodigt de heer Van Scheijndel uit het woord te voeren namens Westland.  
 
De heer Van Scheijndel maakt bezwaar tegen de opname van de gasmeetverliezen in de maatstaf. 
Deze kostenpost behoort individueel te worden nagecalculeerd, zodat netbeheerders geen risico 
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lopen op de post. In het Ontwerp Methodebesluit staat dat de regionale netbeheerders de prijs 
kunnen beïnvloeden door slim in te kopen, of het volume kunnen beperken door wat fraude op te 
sporen, en dergelijke zaken. De netbeheerders kunnen de prijs echter niet beïnvloeden. Zij hebben 
geen macht om de commodity-markt naar een bepaald niveau te doen komen. Het volume is een 
belangrijk punt voor de regionale netbeheerders. Westland heeft dit ook naar voren gebracht bij de 
hoorzitting over de codewijziging. Zij heeft altijd een meetverlies gehad op gas, en heeft gezocht 
naar de oorzaak hiervan. De conclusie is specifiek voor Westland. Het meetverlies wordt in haar 
geval voor 95% veroorzaakt door meetonnauwkeurigheid. Gasmeters mogen 1% omhoog en 
omlaag afwijken. Zij voldoen dan nog steeds volgens de wet. Zij meten goed, maar wijken wel af. 
Deze meetafwijking treedt op bij de meters kleinverbruik, bij de meters  grootverbruik en bij de 
meters op het gasontvangststation. Westland kan de meetonnauwkeurigheid niet beïnvloeden. Zij 
is geen meetbedrijf, en daarnaast zijn er geen betere technische alternatieven beschikbaar om de 
meters te vervangen. Westland is van mening dat kosten, die op geen enkele wijze beïnvloedbaar 
zijn, niet in de maatstaf behoren. Zij horen buiten de maatstaf te blijven en individueel verrekend te 
worden.  
Daarnaast vraagt Westland nogmaals aandacht voor de vraag of er een voldoende wettelijke basis 
is om dit door de regionale netbeheerders te laten betalen. In het Ontwerp Codewijzigingsvoorstel 
wordt gesteld dat het een transportondersteunende dienst is. Aan dat haakje wordt opgehangen dat 
de netbeheerders dit zouden moeten regelen. Het argument is dat, als zij dit per 1 januari 2014 niet 
zouden betalen, de gasdruk in het net helemaal zou wegvallen, waardoor de gasleveranties zouden 
stoppen. In werkelijkheid is daarvan geen sprake. Op dit moment functioneert het netwerk ook 
goed, ook al zijn er verliezen in het systeem. De technische druk wordt geregeld door technische 
componenten in het net, niet door de administratieve allocatie van welke partijen wat betalen. Er 
moet eerst worden onderzocht of dit volgens de wet mogelijk is. Dit heeft Westland ook reeds 
gesteld in haar schriftelijke zienswijze op het Codewijzigingsvoorstel.  
 
De voorzitter schorst de hoorzitting voor intern beraad van de hoorcommissie.  
 

----- 
 
De voorzitter heropent de hoorzitting.  
Hij stelt voor alle vragen en antwoorden ter vorige hoorzitting gesteld over het Ontwerp 
Methodebesluit RNB Elektriciteit ook te betrekken bij het Ontwerp Methodebesluit RNB Gas. Zodat 
daar geen onduidelijkheid over bestaat, behalve de opmerking over de q-factor uiteraard.  
De heer Hooykaas merkt op dat hetgeen hij in de eerdere hoorzitting naar voren heeft gebracht 
voor driekwart ook betrekking heeft op het  Ontwerp Methodebesluit RNB Gas.  
De voorzitter vraagt of het andere kwart de q-factor betrof.   
De heer Hooykaas antwoordt dat dat de inkoopkosten betrof, die de netbeheerders bij gas niet 
hebben.  
 
Mevrouw Pigmans vraagt of de pleitnota’s, die ter zitting niet volledig zijn voorgelezen, op korte 
termijn kunnen worden rondgestuurd of op de ACM-website geplaatst, zodat VEMW daarover kan 
beschikken voor haar schriftelijke reactie.  
De heer Odijk verzoekt de partijen om de ACM elektronische versies van de pleitnota’s toe te 
sturen, zodat de ACM deze kan doorsturen.  
De voorzitter antwoordt dat de pleitnota’s aan het verlag worden toegevoegd, maar ook daarvoor al 
per e-mail aan de aanwezige partijen zullen worden gestuurd.  
 
De voorzitter vraagt Westland of zij feitelijke dan wel empirische informatie heeft over de aard van 
de genoemde meetonnauwkeurigheid, en of de metingen structureel een bepaalde kant op 
onnauwkeurig zijn.  
 
De heer Van Scheijndel antwoordt dat daar gegevens van zijn, en dat het onderzoek nog loopt. Er 
loopt nu een onderzoek naar de gosmetingen bij Westland. Daarnaast lopen er onderzoeken naar 
grootverbruikmetingen, waarbij meters worden opgestuurd naar een laboratorium in Duitsland, dat 
hen nameet. Daarvan zijn al enkele resultaten beschikbaar, die hij kan toesturen.  
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De voorzitter vraagt of de resultaten van het onderzoek worden verwacht vóór de sluitingsdatum 
van de zienswijzentermijn.  
De heer Van Scheijndel antwoordt dat hij dat hoopt, in ieder geval van het onderzoek naar de 
gosmetingen. Westland zal de resultaten die zij nog ontvangt meesturen met haar zienswijze.  
 
De voorzitter biedt de aanwezige partijen gelegenheid tot het maken van een slotopmerking.  
 
De heer Blommaert verzoekt aan te geven wanneer Enexis de resultaten zal ontvangen van de 
onderzoeken die zijn gedaan, bijvoorbeeld over de besparingen leveranciersmodel.   
De heer Odijk antwoordt dat de onderzoeken naar netverlies en het leveranciersmodel nog lopen. 
De ACM zal de conceptrapporten in juni ontvangen, en toezenden aan alle belanghebbenden.  
De heer Blommaert vraagt of Enexis daar dan nog een reactie op kan geven.  
De heer Odijk antwoordt dat de ACM de partijen zeker zal verzoeken op de rapporten te reageren, 
wellicht mondeling in de klankbordgroep.  
 
Mevrouw Van Eijkelenburg brengt de suggestie naar voren dat de Directie Energie van ACM door 
een van alle betrokken partijen onafhankelijk bureau een jaarlijkse enquête laat houden over de 
omvang van decentrale invoeding van groen gas, en wat dit nu, maar ook in de toekomst gaat 
inhouden. Dit om te evalueren hoe het aansluiten en transport van hernieuwbare energie, en dus 
ook groen gas, vordert, inclusief het opstellen van een knelpuntenlijst. Deze rapportage zou kunnen 
gelden als input voor de vijfde reguleringsperiode. De DEK zal deze suggestie ook opnemen in haar 
schriftelijke zienswijze.  
 
De heer Hoogstraten spreekt de hoop uit dat alles wat Netbeheer Nederland heeft aangedragen in 
haar pleitnota in serieuze overweging wordt meegenomen door de ACM in het traject voor de 
definitieve methodebesluiten.  
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en hun bijdragen.   
Hij sluit de hoorzitting.  
 

-------- 
 
Bijlage 1: pleitnota Netbeheer Nederland, de heer Hoogstraten 


