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Onderwerp Codewijzigingsvoorstel update gebiedsindeling

Geachte heer Don,
Hierbij ontvangt u, namens de gezamenlijke netbeheerders, een voorstel tot wijziging van de voor-waarden zoals bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel d, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet. Het betreft de Gebiedsindelingscode elektriciteit en deGebiedsindelingscode gas.
Aanleiding tot het voorstel
Op grond van artikel 1.1.2 van zowel de Gebiedsindelingscode elektriciteit als de Gebiedsindelingsco-de gas dient eenmaal per twee jaar een voorstel voor actualisering van de Gebiedsindelingscodes teworden gedaan. Het onderhavige voorstel dient als invulling van die bepaling. Daarnaast is er eentweede aanleiding om een voorstelte doen tot aanpassing van beide documenten. Per I januari2017
is netbeheerder Endinet volledig geïntegreerd in netbeheerder Enexis. Deze integratie dient ook in deGebiedsindelingscodes tot uitdrukking te komen. Als peildatum voor de aanpassingen van de Ge-biedsindelingscodes wordt dan ook I januari2017 genomen, in plaats van 31 december van het voor-
afgaande jaar.
Hoofdlijn van het voorstelln het kader van de tweejaarlijkse periodieke update zijn waar van toepassing de netlengteqeqevensgeactualiseerd is de overname van een voormalig gesloten distributiesysteem door Enduris verwerkten zijn kleine aanpassingen gedaan in de gebiedsomschrijvingen. ln het kader van de integratie vanEndinet in Enexis is de opname van Endinet in de Gebiedsindelingscodes geschrapt en zijn de be-schrijvingen van het gebied van Enexis dienovereenkomstig aangepast.
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lnhoud van het voorstel
De wijzigingen in beide gebiedsindelingen zijn weergegeven in bijlage I bij deze brief. ln deze tekst is
zwarle tekst vigerende, door ACM vastgestelde codetekst en zijn de voorgestelde wijzigingen weerge-
geven met rode tekst. Te verwijderen tekst is doorgehaald. Toe te voegen tekst is onderstreept.
Toelichting op het voorstel
Per 1 januari 2017 is netbeheerder Endinet volledig geïntegreerd in netbeheerder Enexis. De ge-
biedsbeschrijving van Endinet wordt dan ook uit beide gebiedsindelingscodes geschrapt. De desbe-
treffende gebieden zijn toegevoegd aan de beschrijving van het gebied dat hoort bij Enexis. De net-
lengtes van het door Enexis beheerde elektriciteitsnet zijn dienovereenkomstig aangepast. De wijzi-
gingen zijn venrverkt in de artikelen 4.1.1 en 4.2.1 van de Gebiedsindelingscode elektrictteit en in arti-
kel 3.2.1 van de Gebiedsindelingscode gas.
Samenloop met andere voorstellen
Er is geen samenloop met andere dossiers.
Consequenties voor aangeslotenen en andere belanghebbenden
Actualisering van de gebiedsindelingen is vooral van belang voor potentiële aangeslotenen. ln onder-
havig geval is het vooral de integratie van Endinet in Enexis die van belang is voor (potentiële) aange-
slotenen in de voormalige gebieden van Endinet. Zij dienen te weten wie de nieuwe netbeheerder in
die gebieden is. Een actuele gebiedsindeling verbetert dan ook de rechtspositie van (potentiële) aan-
geslotenen.
Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 121 van de Gaswet
Actualisering van de gebiedsindelingen draagt bij aan het doelmatig functioneren van de energievoor-
ziening (onderdeel b), het doelmatig handelen van afnemers (onderdeel d) en een goede kwaliteit van
dienstverlening van de netbeheerders (onderdeel e).
Ovenrvogen alternatieven
Het voorstel betreft een feitelijke weergave van de stand van zaken. Naar alternatieven is derhalve
niet gekeken.
Gevolgde procedure
Het voorstel is vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders zoals bedoeld in artikel 32
van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12c van de Gaswet in een bijeenkomst van de Taakgroep
Marktfacilitering en Regulering van de vereniging Netbeheer Nederland op 23 maart2017.
Het overleg met representatieve organisaties van marktpartijen zoals bedoeld in artikel 33 van de
Elektriciteitswet 1998 en artikel 12d van de Gaswet heeft plaatsgevonden in een bijeenkomst van het
Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten (GEN) op 20 april 2017.Het op ditvoorstel betrekking
hebbende deel van het verslag van deze bijeenkomst is opgenomen in bijlage 2. Bijlage 3 bevat een
commentarenmatrix waarin de via het GEN ontvangen commentaren zijn opgenomen en van een re-
actie zijn voorzien.
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Het voorstel zoals besproken in het GEN bevatte ook een wijziging van de postcodetabel voor warm-tegebieden in de bijlage bij de Gebiedsindelingscode gas. Warmtegebieden worden conform het
bouwbesluit van 2012 aangewezen middels een warmteplan van een gemeentelijke overheid. De bij-
lage in de Gebiedsindelingscode gas geeft een opsomming van warmtegebieden zoals die op 31 de-cember20l5 bekend waren. De desbetreffende warmtegebieden stammen grotendeels nog van voor
het bouwbesluit 2012. De in het voorstel zoals besproken in het GEN voorgestelde wijziging betrof de
opname van nieuwe postcodes van een reeds in de codes opgenomen feitelijk warmtegebied, waar
(nog) geen warmteplan voor is vastgesteld door de desbetreffende gemeente. Zolang er geen warm-
teplan is vastgesteld, geldt de wettelijke gasaansluitplicht. Het aanleggen van een enkele gasaanslui-ting in een feitelijk (of voorgenomen) warmtegebied is voor de gasnetbeheerder een ondoelmatige
investering. ln het GEN is er op gewezen dat opname in de postcodetabel van warmtegebieden die
sinds het Bouwbesluit van 2012 middels een gemeentelijk warmteplan als zodanig aangewezen die-
nen te worden een oneigenlijk instrument is. De indruk wordt gewekt dat netbeheerders zich daarmee
mengen in wat een politiek besluit zou moeten zijn. Naar aanleiding van het commentaar van het GEN
is de betreffende wijziging weer uit het voorstel gehaald. Wel willen de gezamenlijke netbeheerders er
op wijzen dat naar hun mening het niet tijdig vaststellen van warmteplannen rechtsongelijkheid in de
hand werkt en leidt tot mogelijk een verplichting tot ondoelmatig handelen. Zolang er geen warmteplan
is heeft een (potentiële) aangeslotene in een nieuwe postcode in de wijk het recht op een gasaanslui-
ting, tenivijl reeds bestaande woningen in de wijk (postcodes waren immers al opgenomen in de ge-
biedsindeling) geen recht hebben op een gasaansluiting. Zodra er wel een warmteplan is, vervalt dat
recht voor andere potentiele aangeslotenen in dezelfde straat.

Uiteraard zijn wrj desgewenst graag bereid om dit voorstel nader toe te lichten. U kunt daartoe contact
opnemen met de heer van ons bureau (zie aanhef)

Met vriende lijke groet,

re us
directe

Bijlagen:
1. Codeteksten met voorgestelde wijzigingen
2. Verslag G EN-vergadering
3. Commentarenmatrix

BR-1 7-1 280 Pag¡na 3/1 0 23 rnei 2017



netbeheer nederland
energte tn bewegtng

Bijlage I Codetekst met voorgestelde wijzigingen

ln de Gebiedsindelingscode elektriciteit, artikel 2.2.1 en2.2.2worden de netlenqtes per spanningsni-
veau van het landelijk hoogspanningsnet aangepast.

[15-1 1'19991 besluil 99'005
[13-0t20121 besluit 10381314
P2-0ô-20161 bêsluit 2016/200822
[23-0t2017ì Voorslsl BR 17-1280

[2t06'2010] beslu¡t 10303223
[13'0t2012] bosluil 103813/14
[22'06-201 6] bosluit 2016/200822
J210t20171 Voorslol BR-17J280

[1511-1999] besluiL 99-005
[130s2012] beslu¡t 10æ13/14
[22 06-2016] bêslu¡t 2016/200822
[23'0t201 n Voorstol 8R-1 7-1280

11t11-19991 b€sluil99'005
12S06-20101 bêsluit 1 0303223
f 1305-2012ì b€sluil 10381314
[22 06-2016] besluit 2016/200822
123'0!201 /l Voorst€l BR-1 /-1280

[15111999] b€sluil99-005
113'0520121 bêsluil 10381314

227 Het gebied van de in 2.1 genoemde netbeheerder kan worden aangeduid met de in onderstaande tabel genoemde

222 In afwijking van 22.L gelden voor de in 2.1 L bedoelde met CBL belaste 150 kV netten de volgende netbeheerders en

3-2.L De gebieden van de in 3.1 genoemde netbeheerders kunnen worden aangeduid met de in de onderstaande tabel ge-
noemdeNetbeheerder Spannings-

nÌveau(s) [kV]
Netlengte per
spannrn9s-niveau Ikml

Gebiedsomschrijving

Enduris 50 203 De provincie Zeeland
Enexis 50 61, De orovincies Noord-Brabant en Limburo
Liander 50 2283 De provincies Gelderland, Noord-Holland en in de provinc¡e Zuìd-Holland uitslu¡tendde gemeenten Alphen a,/d Rijn, Boskoop, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Leìderdorp, L¡sse, Nìeuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, oegstgeest, Rünwoude,
I euylrngen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, de voormalige gemeente
Zevenhuizen-Moerkapelle en de qemeente Zoeteruoude

Stedin 50
66

915
77

De provincie Utrecht en Zuid-Holland, met u¡tzondering van de gebieden in de
orovincie Zuid-Holland, oenoemd bìi Liander

De gebieden van de in 4.1 genoemde netbeheerders kunnen worden aangeduid met in de onderstaande tabel genoem-
de grenzen:

ln de Gebiedsindelinqcode elektriciteit, artikel 3.2.1 , wordt bij de gebiedsaanduidingen van het regio-
nale hoogspanningsnet, bij de beschrijving van het gebied van Liander, de gemeentenaam "Teij-
lingen" gecorrigeerd naar "Teylingen". Deze zelfde correctie wordt in het navolgende ook doorge-
voerd in artikel 4.2.1 van de Gebiedsindelingscode elektriciteit en in art¡kel 3.2.1 van de Gebiedsinde-
lingscode gas.

ln de Gebiedsindelingscode elektriciteit, artikel 4.1 .1 wordt Endinet geschrapt uit de opsomming van
netbeheerders, onder verletterinq van de in de opsomming na Endinet volgende netbeheerders:

4.1.1 Het midden- en laagspanningsnet wordt beheerd door de volgende netbeheerders:a. Cogas Infra en Beheer B.V. (Cogas), gevestigd te Almelo,b. Enduris B V. (Enduris), gevestigd te Goes,@indåeven,4ç. Enexis B V. (Enexis), gevestigd te's-Hertogenbosch,ed. Liander NV (Liander), gevestigd te Arnhem,tre. N.V RENDO (RENDO), gevestigtJ tc Meppel,g"'l Stedin Netbeheer B.V. (Stedin), gevestigd te Rotterdam,hg, Westland Infra Netbeheer B.V. (Westland), gevestigd te Poeldijk.

De Gebiedsindelingscode elektriciteit, artikel 4.2.1 wordt als volgt gewijzigd
A27

IKV]
per ng

110150220
2251 22904043 418514+703

iî 222met van

rriveau(s) [kV]
per ng

150 4O6v4LI en Pampus -'s-Graveland, en met de verb¡ndingen Lelystad - Hattem en Lelystad -Harderu¡ik.In de provincie Gelderland de stat¡ons Hattem en Hardemijk en de verbindingenHattem - De Grift en k-Ede

De met van
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[22 06-2016] bosluiL 2016/200822
12305-2014 Voorslsl BR-17-1280

[01-02-2013] bosluit 103975/103
[22'06'2016] bosluil 201 6/200822
123-05-20171 Voorslol BR-17-1280
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Bijlage 1 Codetekst met voorgestelde wijzigingen

Netbeheerder Spanni ngsn¡veau(s) [kV]
Netlengte perspannrn9s- Gebiedsomschrijving

Cogas o,4
10

9159274AUOO ln de provinc¡e OverUssel, u¡tslu¡tend de gemeenten Almelo (met u¡tzonderìng van dekernen Bornerbroek en Aãdoro) Oldenzaal en de voormalioe oemeentê Goor
Endur¡s

o,4
102030

52424r7845
1

De provincie Zeeland

Endi¡et øA
10

1338
81-1

De gemænteH ndhs+met+Ézendslng van:es€eb¡ed da+iGheÈwC€d€ÊÈeHegrcnte{eldhrye+behoorde;dejebied*wn-de {dælsvoormlige} Philips-t€reire+A-8-€-O-R"S,Fenl/.D+æmænte Veldhoven- uitalu¡teAddêVlÀlEX-wiik MshârcA
Enexis

o,4
31020

26273!428r5797922

De provincies Groningen, en Drenthe,
De provinc¡e Overijssel met uitzondering van de gebieden genoemd bij Cogas, Lianderen RENDO, waarbü voor de gemeente Hoogeveen de gemeentegrens van voor 1998qeldt

0,4102030
0,4

31020

35284L4r702362567L

359523729024a322566475
De provincie Noord-Brabant mt uitzsd€ring wÈh€Fgebie+zoals çnomd bijEndinet-De provincie Limburg met uitzonder¡ng van de gemeente Weert maar met inbegripvan het qebied van de voormaliqe qemeente Stramprov
De provìncie Fryslân.De prov¡ncie FlevolandIn de provìncie Overjjssel, uitsluitend in de gemeente Deventer het geb¡ed dat tot 21-12-1999 tot de provincie Gelderland behoorde èn het gebied ten zu¡den van desnelweg 41, ten westen van de spoorlin Deventer-Zutphen en ten noorden van deprovinciegrens met Gelderland zoals die tot 21-12-1999 van toepassing wasDe provincÌe Gelderland, met u¡tzondering van de gebieden genoemd bij Stedinln de provincie Utrecht, uitslu¡tend in de gemeente Amersfoort de wijken Vìnkenhoefen Palestina en in de gemeente Veenendaal de wijken Veenendaal-Oost en DeBatterijen (in het verleden behorend tot de provÌncie Gelderland)In de provinc¡e Overijssel in de gemeente Steenw¡jkerland de plaatsen Baarlo (OV),Kuinre en Blankenham0,4

61020

L762422418098362I

De provincie Noord-Holland met u¡tzonder¡ng van de gemeente Heemstede

o,41020
3686232326

In de provincie Zu¡d-Holland, uìtslu¡tend de gemeenten Alphen a/d Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk, Le¡den, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,Noordwijkerhout, Oegstgeest,, Teijylingen, Voorschoten, Wassenaaç de voormaligeoemeente Zevenhuizen-Moerkaoelle en de oemeente ZoeteMôúdê

RTNDO tJ,4
10 552 583295 298 ln de provrnc¡e Drenthe, urtslu¡tend de gemeente Hoogeveen, waarbt degemeentegrens van direct voor 1998 geldt[n de provinc¡e Overljssel ìn de gemeente SteenwUkerland de kernen Steenwijk, Tuk enZuìdveen

Stedrn o,4
10
13

81164866131
De prov¡nc¡e Utrecht, met u¡tzonder¡n9 van de 9eb¡eden genoemd b¡j Liander

0,410 19670 ln de provincie Noord-Holland, uitsluitend de gemeente Heemstede
o,4
36

10

)5

L6233
2T
15639364L909

1 420

De prov¡nc¡e Zu¡d-Holland, met uitzonder¡ng van de geb¡eden genoemd bU Liander enWestlandIn de provincie Gelderland ¡n de gemeente L¡ngewaal de kernen Heukelum, Spijk enAsperen

o,4
310

49240261
In de provincie Limburg, u¡tslu¡tend de gemeente Weert met u¡tzondering van hetgebied van de voormalige gemeente Stramproy

Westland o,4102025

1-54115363203061æ7L7153155

ln de prov¡ncie Zu¡d-Holland, uitslu¡tend de gemeenten Midden-Delfland, enWestland,Wolvegaweg 31. al5rede in de gemeente Delft u¡tsluitend de wijken lvlolenbuurt,westelijk deel Voordijkshoorn en de straat KerkpoldeMeg, ¡n de gemeente Den Haag,u¡tslu¡tend de straten Kwaklaan, Madepoldemeg, Uilenlaan, in de gemeente Maassluisu¡tslu¡tend de straten Kortebuurt, Laan 1940-1945, Maasdijk enWeverskade en in de gemeente Vlaardingen uitsluitend de straten Broekkade,Trekkade

ln de Gebiedsindelingscode gas, artikel 3.I .1 wordt Endinet geschrapt uit de opsomming van netbe-
heerders, onder verletterinq van de in de opsomming na Endinet volgende netbeheerders:

i3 De regionale gastransportnetten worden beheerd door de volgende netbeheerders:a. Cogas Infra en Beheer B.V. (Cogas), gevestigd te Almelo,b. Enduris B.V. lEnduris). oevestiod tê Goes.€-@4ç. Enex¡s B V (Enexis), gevestigd te's-Hertogenbosch,
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[22-06-20161 besluil 2016/200822
[2]0t20171 Voorst€l BR-171280

energie in beweging

Bijlage I Codetekst met voorgestelde wijzigingen

ed. Liander N.V. (L¡ander), gevestigd te Arnhem,fe. N.V. RENDO (RENDO), gevestigd te Meppel,g-l Sted¡n Netbeheer B V (Stedin), gevestigd te Rotterdam,Hg Westland Infra Netbeheer B.V. (Westland), gevestigd te Poeldijk.

De Gebiedsindelingscode gas, artikel 3.2.1 , wordt als volgt gewijzigd:
.2.7 De gebieden van de in 3 1 1 genoemde netbeheerders kunnen worden aangeduid met in de onderstaande tabel ge-

noemde Gphiê.1çôm(hriivinô
Cogas In de provinc¡e Overijssel, u¡tsluitend de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Hardenberg (minus de voormaligegemeente Avereest), Hengelo ten noorden van rijksweg 41, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand enWierdenIn de provincie Gelderland, uitsluitend Larense broek in de qemeente Lochem
En.l u rÌs De orov¡ncie Zeelend
End¡net kÈd€fwineie Nosd^gråbtrt-u¡+sfuiþâd:legereileÈ45Èen-Best-Bladelr Eækel Boxmærr GrarendoreÇ Cuijk;Deur¡e¡ €er.æL EindhoreR' Gerert-Bakel.Grave-tæzÈtffidq l.lelrcnd¡ tærbæk' tander4 MillanriiÊlHub€rt'Nueærb€irsc+ot-Reusel-Ðe Mìerdq¡5ehijndel 5¡nt-Anthonr:;S¡Rt-OedenrodeSoms€rì'Særgr€ugel-Udæ-VeghelVeldhry+, Vsg,ht-Waalre-¿kmeCed+wÊd+gemænte8ergeijkdeel+itmakende værmalìç gmmten tuijksgert€1,lìiethdmn lA/eçsåewn;lwan d+gmesteBef nhæricê!ritmakend+vmrmâl¡gê gempsrm Hæ.w¡jk-lìinth€r'

Nl'5t€lrode e+Vegtenbor-h:de van de æmæRte Geldrogjvîierlo dæl uitmakendsæmdioe€mÊte Mierlq
Enex¡s De provincìes Gron¡ngen, Drenthe, Over¡jssel met uitzonder¡ng van de gebieden genoemd bij Cogas en RENDo

In de provinc¡e Gelderland, de kern Rietmolen in de gemeente Berkelland, de kernen oosteilolde (gedeeltelìjk) enNoordeinde (gedeeltelijk) in de gemeente OldebroekDe provincie Noord-Brabant meluitzondering vanhet geb¡ed zoalsgenoemdbi Endínel,
De provincie Lìmburg met uìtzondering van de gemeente Weert maar met inbegrip van het gebied van de voormaligeqemeente StramDrov

Liander De provincie Fryslân, met u¡tzondering van het gebied genoemd bij StedinDe provincie FlevolandIn de provincie Overijssel, uitsluitend ¡n de gemeente Deventer het geb¡ed len zu¡den van de snelweg 41, ten westen vande poorlijn Deventer-Zutphen en ten noorden van de provinciegrens met Gelderland zoals d¡e tot 21-12-1999 vantoepassing wasDe provincie Gelderland, met uitzondering van de gebieden genoemd bü Cogas, Enexis en Stedìn
In de provincie utrecht, uitsluitend ¡n de gemeente Amersfoort de wijken Vinkenhoef en PalestÌna en ¡n de gemeente
Veenendaal de wijken Veenendaal-Oost en De Batter¡jen (¡n het verleden behorend tot de provincie Gelderland)
De provincie Noord-Holland met uitzonder¡ng van het gebied genoemd b¡j stedin
In de provincie Zuid-Holland, uitsluitend de gemeenten Alphen a/d Rijn,Hillegom, Kaag en Braassem, KatwUk, Le¡den,Leiderdorp, Lisse, N¡euwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teijyl¡ngen, Voorschoten, Wassenaar, devoormelìnc oemepntr 7êvênhri7ên-Môcrkanpllp pn dp ocmccntê 7ôêlêMôude

RENDO In de provinc¡e Drenthe, u¡tsluitend de gemeente Coevorden (m u v de kernen Aalden, lvleppen, Schoonoord, Sleen enZweeloo), De Wolden, Hoogeveen (grootendeels), Meppel en Westerveld
In de provincie Overijssel uitsluitend de gemeenten Hardenberg (voormal¡9 gemeente Avereest, de kernen Balkbrug enDedemsvaartenhunomgeving),Staphorst,Zwartewaterland(dekernZwartsluis)enSteenwûkerland(muv dekernenHeptvpl.l St lençklôôslêr ên Vôllcnhôve)

Stedin In de prov¡ncie Friesland, uitsluitend de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel,
Kollumerland en Nieuwkruisland, Schiermonnikoog, T¡etjerksteradeelln de provincie Gelderland in de gemeente Lingewaal de kernen Heukelum, SpUk en Asperen
De provinc¡e Utrecht, met uitzondering van de gebieden genoemd bij Liander
In de provincie Noord-Holland, uitsluitend de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Bevemijk, Bloemendaal, Castricum,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Ouder-Amstel, U¡tgeest, U¡thoorn, Zandvoort.De provincie Zu¡d-Holland, met u¡tzondering van de gebieden genoemd bü Liander en Westland
In de provincie Limburg, uitsluitend de gemeente Weert met uitzondering van het gebied van de voormalige gemeente
Stramprov

Westland In de provinc¡e Zuid-Holland, uitsluitend de gemeenten Midden-Delfland en Westland en in de gemeente Rotterdam,uitslu¡tend Distripark Botlek Zu¡d, en in degemeente Delft uitsluitend de w¡jken Molenbuurt, Noord-Westelijke rand Voordijkshoorn en de staat KerkpoldeMeg, Ìn
de gemeente Den Haag uitslu¡tend de straten Beresteinlaan, Kwaklaan, Madepoldemeg, Uilenlaan, in de gemeente
Maasslu¡s uitsluitend de wijk Wiloenriik en de straten Maasdijk, Wevershof, Weverskade en in de gemeente Vlaardingenr¡ilshritpnd dp slrââl Trêkkâde
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Bijlage 2

Datum
Plaats

Voorzitter
Secretaris

energie in beweging

Relevante passage uit het verslag van de bijeenkomst van het Gebruikersplatform
elektriciteits- en gasnetten (GEN), gehouden op 20 april2017
Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten
20 april2017
NBNL, Den Haag

 i.v.m. añrezigheid 
Aanwezig N ame n s de re p rese ntatieve org a n isaties :VEMW: VMNED: NVDE: E-NL: PAWEX: NOGEPA: VGN: 

Namens een representatief deel van de paftijen dat zich bezighoudt met leve-
ren, transpofteren en meten van energÊ:NEDU: 

 
N ame n s de geza m e n I ij ke n etbe h eerde rs:NBNL: GTS: , ,

Verhinderd COGEN, Consumentenbond, EFET, FME-CWN, NWEA,
UNETO-VNI, VA, TenneT, VEDEK, Vereniging Eigen Huis,
VGGP, VNCI, VNO-NCW en VOEG

4. Goncept codewijzigingsvoorstel update gebiedsindeling elektriciteit en gas (D-17-86271
NBNL geeft een toelichting op het codewijzigingsvoorstel. De peildatum is gewijzigd van 31-12-2016
in 01-01-2017.
VEMW merkt op dat het op blad 2 bij het feitelijk warmtegebied om aangeslotenen gaat en niet alleen
om huishoudens.
VEMW deelt de opvatting van de gezamenlijke netbeheerders niet dat het voorstel de duidelijkheid
vergroot, omdat er vaak pas duidelijkheid is als er een gemeentelijk warmteplan is vastgesteld. Het
voorstel zou leiden tot een periode van feitelijke on2egging van gasaansluitplicht, ook wanneer die
trldelijk is. Als er nog geen warmtegebied is aangewezen, zou je ze niet mee mogen nemen.
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Bijlage 2 Relevante passage uit het verslag van de bijeenkomst van het Gebruikersplatform
elektriciteits- en gasnetten (GEN), gehouden op 20 april2017

Blad 1. Er is geen verbod om een update van de gebiedsindeling met een hogere frequentie toe te
passen dan eenmaal per twee jaar.
NBNL legt uit dat het vaker kan, maar het moet minimaal eenmaal per twee jaar.
VEMW wijst op de rechtsonzekere periode die er ontstaat.
NBNL stelt dat een warmtegebied een warmtegebied is als er een warmteplan is. Daar hoeft de
gebiedsindeling niet voor aangepast te worden. Er zijn binnenkort meer voorstellen voor updates te
verwachten. ln de gebiedsindeling gas staat het deel van de warmtegebieden, die reeds bestonden
voordat in het Bouwbesluit werd opgenomen dat een warmtegebied vastgelegd moet worden in een
gemeentelijk warmteplan. Een lid van NBNL heeft te maken met een gemeente die achterstallig is met
het feitelijk publiceren van het warmteplan. Het gebied is een warmtegebied, maar er is geen
warmteplan. Er zou formeel een aansluitplicht gas bestaan, tenrijl het eigenlijk niet kan, want het is
een warmtegebied. Er wordt gesuggereerd dat er een aansluitplicht zou z¡n, die er feitelijk niet is.
NBNL wil aangeven dat er een lacune in zit.
VEMW merkt op dat er dan voor een achterstallige gemeente codes moeten worden aangepast. Dat
moet de gemeente oplossen en kan niet via dit voorstel geregeld worden.
De leden van VEMW eisen rechtszekerheid.
NVDE herkent de aarzelingen van VEMW. Er is binnen gemeentes nog veel discussie over
warmteplannen en het algemeen verbindend verklaren van warmtenetten. NVDE wil het onderwerp bij
de achterban toetsen.
NBNL wijst erop dat er niet ingegrepen wordt in het politieke besluitvormingsproces. Het gaat om de
situatie zoals die er is. ln de huidige situatie is er al rechtsonzekerheid.
VEMW: artikel4.2.1 elektriciteit en artikel 3.2.1 gas; voorbeelden van specifieke aangeslotenen. Soms
worden specifieke huisnummers genoemd en soms wordt over een gedeelte van straten gesproken.
Vanwaar deze tegenstelling? Betekent dit een slecht doordachte codewijziging?
NBNL heeft de informatie zo van de netbeheerders ontvangen en kan niet aangeven om welk
gedeelte het gaat. De codewijziging is niet slecht doordacht. NBNL zegt toe bij de betreffende
netbeheerders een aanvulling op de informatie te vragen.
De voorzitter stelt voor dat NBNL nogmaals overlegt met de betrokken netbeheerders. De suggesties
komen in de commentarenmatrix en het voorstel wordt naar ACM gestuurd.
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Bijlage 3 Commentarenmatrix

codetekst
ekst op aangepast

aanpassrng
de bijlage bij de

sindeling gas
eschrapt.

y'an wie ¡rtikel lommentaar 'eactie
\/EMW VEMW merkt op dat het op blad 2 bij het

leitelijk warmtegebied om aangeslotenen
taat en niet alleen om huishoudens.

nderdaad

VEMW VEMW deelt de opvatting van degezamenlijke netbeheerders niet dat het
voorstel de duidelijkheid vergroot, omdat
er vaak pas duidelijkheid is als er eengemeentelijk warmteplan is vastgesteld.
Het voorstel zou leiden tot een periode
van feitelijke ontzegging van
gasaansluitplicht, ook wanneer die tijdelijk
is. Als er nog geen warmtegebied is
aangewezen, zou je ze niet mee mogen
nemen.

Warmtegebieden worden conform
het bouwbesluit van 2012
aangewezen middels een
warmteplan van een gemeentelijke
overheid. De bijlage in de
Gebiedsindelingscode gas geeft
een opsommrng van
warmtegebieden zoals die op 31
december 2015 bekend waren. De
desbetreffende wa rmtegebieden
stammen grotendeels nog van voor
het bouwbesluit2012. Zolang er
geen warmteplan is vastgesteld,
geldt de wettelijke gasaansluitplicht.
Het aanleggen van een enkele
gasaansluiting in een feitelijk (of
voorgenomen) warmtegebied is
voor de qasnetbeheerder een
cndoelmatige investerrng. VEMW
wijst er op dat opname in de
postcodetabel van warmtegebieden
Cie sinds het Bouwbesluit van 2012
middels een gemeentelijk
warmteplan als zodanig
aangewezen dienen te worden een
cneigenlijk instrument is. De indruk
,ruordt gewekt dat netbeheerders
zich daarmee mengen in wat een
politiek besluit zou moeten zijn.
Naar aanleiding van dit commentaar
uan VEMW is de betreffende
uvijziging weer uit het voorstel
¡ehaald. Wel willen de gezamenlijke
retbeheerders er op wijzen dat naarrun mening het niet tijdig vaststellen
ran warmteplannen'echtsongelijkheid in de hand werkt¡n leidt tot moqeliik een verolichtino
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Bijlage 3 Commentarenmatrix

ekst aangepast.

tot ondoelmatig handelen. Zolang er
geen warmteplan is heeft een
(potentiële) aangeslotene in een
nieuwe postcode in de wijk het recht
op een gasaansluiting, terwijl reeds
bestaande woningen in de wijk
(postcodes waren immers al
opgenomen in de gebiedsindeling)
geen recht hebben op een
gasaansluiting . Zodra er wel een
warmteplan is, vervalt dat recht voor
andere potentiële aangeslotenen in
Cezelfde straat.

VEMW VEMW: artikel 4.2.1 elektriciteit en artikel
3.2.1 gas; voorbeelden van specifieke
aangeslotenen. Soms worden specifieke
huisnummers genoemd en soms wordt
over een gedeelte van straten gesproken.
Vanwaar deze tegenstelling? Betekent dit
een slecht doordachte codewijziging?

VEMW venruijst met de specifieke
huisnummers naar de opname van
de Moezelweg 151 en Wolvegaweg
31 in Rotterdam in degebiedsbeschrijving van Westland
lnfra Netbeheer in de
Gebiedsindel in gscode elektriciteit
en (soort)gelijke adressen in de
Gebiedsindelingscode gas . Deze
adressen duiden voormalige
gesloten distributiesystemen aan
die door Westland zijn
overgenomen. Deze specifieke
adressen staan derhalve terecht in
de gebiedsomschrijving van
Westland. De overige straten die alsgedeeltelijk'tot het gebied van
Westland horend waren aangeduid,
Cuiden situaties aan waarin het
Coelmatiger was dat een andere
netbeheerder dan Westland de
leitelijke aansluiting realiseert (of
uice versa). Dit uitvloeisel van de
Samenwerkingscode elektriciteit
eidt soms tot enige venvarring
lussen de feitelijk aanleggende
'letbeheerder en de door de
Vli n ister aanqewezen netbeheerder.
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