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Stedin Netbeheer B.V. (hierna: Stedin) is enige tijd in gesprek geweest met
Uw kenmerk

Rendant Parknet Beheer B.V. (hierna: Rendant) over aanwijzing van Stedin als
netbeheerder van het gastransportnet gelegen op Parc Nieuwland in Bijlage(n)
Alblasserdam en Papendrecht (hierna: het Industriepark). Deze gesprekken
hebben niet tot aanwijzing van Stedin geleid. Er is evenmin conform de Gaswet
een andere geschikte netbeheerder aangewezen voor dit netwerk. Om redenen die
ik hierna zal toelichten heb ik besloten om Stedin als netbeheerder aan te wijzen
van het gastransportnet van Rendant.

Overwegingen
Proces
Stand van zaken Rendant
Op grond van artikel 15, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 heeft Rendant op
19 november 2012 een aanvraag bij de Autoriteit Consument en Markt (hierna:
ACM) ingediend tot verlening van een ontheffing van de verplichting tot het
aanwijzen van een netbeheerder voor haar elektriciteitsnet.

In een brief van 7 januari 2014 heeft ACM aan Rendant verzocht om voor haar
gastransportnetten een netbeheerder aan te wijzen dan wel een ontheffing aan te
vragen. Op 9 mei 2014 heeft Rendant primair een melding gedaan voor een
melding van een directe lijn en subsidiair een ontheffing aangevraagd op grond
van artikel 2a, eerste lid van de Gaswet van de verplichting tot het aanwijzen van
een netbeheerder voor haar gastransportnet gelegen op het Industriepark.

ACM heeft bij brief van 24 juni 2014 aan Rendant laten weten dat er geen sprake
is van een melding in de zin van artikel 39h van de Gaswet. In deze brief heeft
ACM tevens laten weten dat zij heeft besloten de directe lijn niet te registreren en
de aanvraag voor een ontheffing in behandeling te nemen.
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Bij besluiten van 2 september 2015 en 30 december 2015 heeft ACM beide
ontheffingsverzoeken afgewezen.1Rendant heeft tegen de besluiten beroep
aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb
heeft beide beroepen ongegrond verklaard in zijn uitspraken van 26 juli 2016.2

Bij brief van 14 november 2016 heeft Rendant de toenmalige Minister van
Economische Zaken verzocht een netbeheerder aan te wijzen voor haar
elektriciteits- en gasnetten.

Bij brief van 20 februari 2017 heeft de toenmalige Minister van Economische
zaken aan Rendant laten weten het verzoek aan te houden in verband met de
lopende gesprekken met Stedin, betreffende de mogelijke overdracht van de
economische eigendom van de netten.

Op 19 mei 2017 heeft Stedin bij brief aan Rendant (en kopie aan
de toenmalige Minister van Economische Zaken) laten weten de gesprekken te
willen beëindigen.

Bij e-mail van 24 mei 2017 heeft Rendant de toenmalige Minister van
Economische Zaken verzocht haar verzoek tot aanwijzing van een netbeheerder
wederom in behandeling te nemen, maar trekt daarbij het verzoek in voor zover
het de gastransportnetten van Rendant betreft. Dit laatste vanwege de nog
lopende juridische procedure betreffende de kwalificatie van haar gastransportnet
als directe lijn.

De reden die ze aanvoert voor de intrekking is dat zij beroep had aangetekend
tegen een beslissing op bezwaar van ACM van 14 maart 2017, waarin ACM
ondanks verzoek van Rendant daartoe, het gastransportnet niet als een directe
lijn kwalificeert. In de bijlage op voornoemd besluit heeft de ACM gemotiveerd dat
Rendant niet heeft aangetoond dat het stelsel van gastransportleidingen op grond
van de Gaswet kwalificeert als een directe lijn. ACM heeft aangegeven dat er geen
producent op het stelsel is aangesloten en dat het stelsel direct op het openbare
net is aangesloten. Daarmee is volgens ACM uitgesloten dat het stelsel van
gastransportleidingen op grond van de Gaswet een directe lijn is en dat er
derhalve voor het beheer van het gastransportnet van Rendant een netbeheerder
moet worden aangewezen. Tegen dit besluit heeft Rendant beroep aangetekend,
hetgeen zij naar aanleiding van de behandeling van de zaak ter zitting bij het CBb
(23 november 2017) heeft ingetrokken.

Op 27 november 2017 heeft ACM de melding van Rendant opgenomen in het
register directe lijnen zoals ACM dat op haar website heeft gepubliceerd.

1 Besluiten nummers 12032630 en 14057330.
2 Uitspraken d.d. 26 juli 2016 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven,
zaaknummers 16/78 en 15/828.
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Op 29 november 2017 heeft ACM het besluit op bezwaar van 14 maart 2017
ingetrokken. De brief van 24 juni 2014, waarin de ACM aan Rendant meedeelt dat
de melding van Rendant niet in het register directe lijnen zal worden opgenomen,
is daarmee ook achterhaald.

Stand van zaken toezichthouders
Op 20 februari 2017 verzocht de Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) mijn
voorganger om een netbeheerder aan te wijzen voor het gastransportnet van
Rendant. SodM wijst erop dat de gemeente Alblasserdam aan haar heeft
aangegeven twijfels te hebben over de veiligheid van het gastransportnet, en
heeft gevraagd toezicht te houden. Vanwege het feit dat Rendant geen
netbeheerder heeft aangewezen voor haar gastransportnet, voert SodM aan dat
zij geen toezicht kan houden op artikel 8 van de Gaswet. Artikel 8 van de Gaswet
schrijft voor dat een netbeheerder dient te beschikken over een doeltreffend
systeem voor de beheersing van de kwaliteit.

Ook ACM heeft haar zorgen geuit over de veiligheid van het gasnet. Bij brief van
28 september 2017 geeft ACM aan zorgen te hebben over met name de veiligheid
van het gastransportnet van Rendant en adviseerde mij om over te gaan tot
aanwijzing. Ik heb deze brief doorgestuurd aan de gemeente Alblasserdam, met
het verzoek om op grond van haar bevoegdheden tot handhaving over te gaan.

Op 28 januari 2018 heeft ACM mij verzocht over te gaan tot aanwijzing van een
netbeheerder voor het gastransportnet nu de beroepsprocedure over de vraag of
het gastransportnet kwalificeert als een directe lijn, niet langer aanhangig is.
Daarbij weegt ACM mee dat de juridische vraag over de kwalificatie van de
gastransportleidingen als directe lijn aan de orde kan komen in juridische
procedures tegen een besluit tot aanwijzing. Eventuele handhaving van de ACM
richting Rendant zou tot onnodige vertraging leiden, indien uiteindelijk geen
netbeheerder wordt aangewezen.

Op 16 maart 2018 heeft de gemeente Alblasserdam mij, mede op grond van de bij
haar bestaande twijfel over de veiligheid van het gastransportnet, verzocht om
over te gaan tot aanwijzing van Stedin als netbeheerder voor het voornoemde
net. Bij brief van 13 april 2018 heeft de gemeente Papendrecht dit verzoek
ondersteund.

Juridisch kader
Het toepasselijk juridisch kader uit de Gaswet is als volgt:

- Artikel 1, eerste lid, onder d, bepaalt wat een gastransportnet is;
- Artikel 1, eerste lid, onderdeel an, bepaalt wat een directe lijn is;
- Artikel 2, achtste lid, bepaalt dat een eigenaar van een net, dat geen landelijk

gastransportnet is, een netbeheerder voor dat net dient aan te wijzen;
- Artikel 3b, eerste lid, schrijft voor dat een netbeheerder beschikt over de

economische eigendom van het door hem beheerde net;
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- Artikel 5, eerste lid, schrijft voor dat de Minister van Economische Zaken en
Klimaat (hierna ook: Minister) bêvoegd is een netbeheerder aan te wijzen
indien sprake is van een net waarvoor ten onrechte geen netbeheerder is
aangewezen;

- Artikel 5, zesde lid, bepaalt dat uiterlijk op de dag waarop een
aanwijzingsbeschikking van de Minister in werking treedt, degene aan wie een
gastransportnet toebehoort, de economische eigendom overdraagt van het net
aan de aangewezen nieuwe netbeheerder;

- Artikel 5, zevende lid, bepaalt dat de overdracht van de economische eigendom
gebeurt tegen verrichting van een tegenprestatie waarvan de waarde uiterlijk
op de dag van de aanwijzingsbeschikking is vastgesteld en die ten hoogste de
opbrengst vertegenwoordigt van de exploitatie van het net, zoals deze op basis
van algemene bedrijfseconomische uitgangspunten kan worden afgeleid van de
daaraan voorafgaande periode van vijf jaar vastgestelde tarieven met
betrekking tot netbeheer. Deze tegenprestatie kan zowel bestaan uit een
periodieke uitkering als uit een contant bedrag ineens. Indien deze
tegenprestatie niet uit de tarieven kan worden afgeleid kan deze worden
vastgesteld bij volgens algemene maatregel van bestuur vast te stellen regels,
zo bepaalt het achtste lid van artikel 5 van de gaswet. Specifiek voor deze
situatie geldt het Besluit waardevaststelling netten voor elektriciteit en
gastransport.3Dit besluit bevat procedures waarvan er een dient te worden
gevolgd voor de vaststelling van de tegenprestatie. In het besluit zijn
termijnen gesteld aan het starten van een van de voorgeschreven procedures;

- Artikel 5, negende lid, bepaalt dat degene die de economische eigendom van
het net overdraagt en degene die deze eigendom overneemt voor zover nodig
hun medewerking verlenen;

- Artikel 5, tiende lid, bepaalt dat de Minister bevoegd is tot oplegging van een
last onder bestuursdwang ter handhaving van hetgeen in artikel 5 is bepaald;

- Ten slotte bepaalt artikel 85, tweede lid, dat het eigendom van een
gastransportnet of rechten op een gastransportnet direct of indirect berusten
bij de staat, provincies, gemeenten of andere openbare lichamen.

Feitelijke situatie
Op het Industriepark ligt een gastransportnet waarvan Rendant juridisch eigenaar
is.4

Rendant heeft een melding gedaan bij de ACM, en hierbij het stelsel van leidingen
laten registreren als directe lijn. ACM heeft in haar brief van 28 januari 2018 laten
weten, met verwijzing naar haar eerder genomen besluit van 16 december 2015

Staatsblad 2013, 361.
De Minister van EZK gaat daarbij uit van de notariële verklaringen, opgenomen in het

register onroerende zaken op 18 maart 2015, Hypotheken 4, deel 65877, nummer 71 (welke
is aangepast op 19 maart 2015 met Hypotheken 4,deel 65877, nummer 192) en op 27
maart 2015, Hypotheken 4, deel 65921, nummer 35.
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waarin ACM de aanvraag voor een ontheffing afwijst, nog steeds van oordeel te
zijn dat uw gastransportnet niet kwalificeert als een directe lijn.

Op 27 november 2017 heeft ACM de melding van Rendant opgenomen in het
register “Openbaar register melding directe lijnen” zoals zij dat op haar website
bij houdt.

Beoordeling
Voor aanwijzing van een netbeheerder voor een gastransportnet is vereist dat er
sprake is van een gastransportnet in de zin van de Gaswet.

Artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet definieert een gastransportnet als
een:

- niet tot een gasproductienet behorende, met elkaar verbonden leidingen
of hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met
inbegrip van hulpmiddelen en installaties waarmee ondersteunende
diensten voor dat transport worden verricht,

- behoudens voor zover deze leidingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken
van een directe lijn of gelegen zijn binnen de installatie van de afnemer.

Artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Gaswet definieert een gasproductienet
als:
“een of meer pijpleidingen die onderdeel uitmaken van een olie- of
gaswinningsproject of die worden gebruikt voor het transport van gas rechtstreeks
van een gaswinningsproject naar een verwerkingsinstallatie, een opslagplaats of
een aanlandingsplaats.”

Blijkens gedeponeerde notariële verklaringen bestaat het gastransportnetwerk uit
“een 100 millibar gasnetwerk als bedoeld in de Gaswet met de daarbij behorende
actieve componenten, voor wat betreft het netwerk gele High Density Poly
Ethyleen buizen met daarin gasleidingen, welke buizen gelegen zijn in- op- of
boven de grond.”5

De gasleidingen van het netwerk van Rendant zijn enerzijds verbonden met het
gastransportnet van Stedin en anderzijds met afnemers op het bedrijventerrein.
Er is geen sprake van een gasproductienet, aangezien de leidingen geen
onderdeel uitmaken van een gaswinningsproject, of worden gebruikt voor het
transport van gas, rechtstreeks vanuit een dergelijk project.

Verder kwalificeert het stelsel van gasleidingen ook niet als een directe lijn in de
zin van artikel 1, eerste lid, onder an, van de Gaswet, dat bepaalt:
“een directe lijn bestaat uit een of meer leidingen voor het transport van gas,
behoudens voor zover die gelegen is binnen een installatie, die:

idem.
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10. niet is verbonden met een gastransportnet of een andere leiding voor
het transport van gas en die een geïsoleerde productie-installatie van een
producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde verbruiker van gas,
niet zijnde de producent, of
20. ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de leiding is
verbonden met een gastransportnet of een andere leiding voor het
transport van gas en die een productie-installatie van een producent met
tussenkomst van een leverancier rechtstreeks verbindt met één of meer
verbruikers van gas, niet zijnde de producent of in hoofdzaak
huishoudelijke verbruikers, teneinde te voorzien in de gasbehoefte van
deze verbruikers”

De gasleidingen van Rendant voldoen niet aan deze omschrijving. De leidingen
zijn rechtsreeks verbonden met het gastransportnet van Stedin. Tevens is er geen
productie-installatie aangesloten op de leidingen van Rendant.6 Bovendien heeft
het College van Beroep voor het bedrijfsleven bevestigd dat het net niet
kwalificeert als een gesloten distributiesysteem, wat betekent dat door Rendant
als eigenaar van het net ook geen ontheffing kan worden aangevraagd voor de
plicht tot het aanwijzen van een netbeheerder voor zijn net.7

Ik concludeer dat het stelsel van gasleidingen van Rendant kwalificeert als een
gastransportnet in de zin van de Gaswet. De inschrijving in het openbare register
van directe lijnen bij de ACM, maakt dit niet anders.

Voor het gastransportnet van Rendant is ten onrechte geen netbeheerder
aangewezen. Het gastransportnet is gelegen in het verzorgingsgebied van
netbeheerder Stedin en zijn verbonden met het gastransportnet van Stedin.

Op dit net zijn niet-huishoudelijke afnemers aangesloten. Rendant Exploitatie
Business Parks B.V. koopt gas in op de aansluitingen van Rendant op het
openbare net en levert op basis van individuele leveringsovereenkomsten gas aan
de afnemers.

Van diverse partijen heb ik verzoeken gekregen om een netbeheerder aan te
wijzen. Zowel SodM, gemeente Alblasserdam, en ACM hebben daartoe bij mij een
verzoek ingediend, waarbij ze aangeven zich zorgen te maken over de kwaliteit
van het gastransportnet. De toezichthouders geven aan hun toezichtstaak,
waaronder het doen van onderzoek naar de kwaliteit van de leidingen, niet te
kunnen uitoefenen nu er geen netbeheerder is aangewezen. Daarnaast heeft
Stedin te kennen gegeven bij voorkeur zowel het elektriciteitsnet als het
gastransportnet te beheren. Bij besluit van 20 december 2017 heb ik (onder

Besluit ACM d.d. 30 december 2015, mr. 18.
Uitspraak d.d. 26 juli 2016, zaaknummer 16/78, overweging 8 en 9.
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opschortende voorwaarden) Stedin aangewezen als netbeheerder van het
elektriciteitsnetwerk van Rendant.

Om voornoemde reden acht ik het van belang dat een netbeheerder voor het
gastransportnet van Rendant wordt aangewezen.

BESLUIT

Artikel 1
Ik wijs Stedin Netbeheer B.V. aan tot netbeheerder van het gastransportnet dat in
eigendom is van Rendant Parknet Netbeheer B.V.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking twaalf maanden na dagtekening van dit besluit of
zoveel eerder als het eigendom van het gastransportnet door
Rendant Parknet Netbeheer B.V. is overgedragen aan Stedin Netbeheer B.V.

Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan Stedin Netbeheer B.V. en
Rendant Parknet Beheer B.V.

Vergoeding kosten
Ingevolge artikel 64 van de Gaswet is een vergoeding verschuldigd voor het
verlenen van een aanwijzing van een netbeheerder als bedoeld in artikel 5, eerste
lid. Deze vergoeding bedraagt € 1.782,- (artikel 1, onderdeel b, van de Regeling
kostenverhaal energie). Voor de betaling van dit bedrag ontvangt Stedin
Netbeheer B.V. binnenkort een factuur.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:

drs. B.E. Westgren
Directeur Energiemarkt en Innovatie

Tegen dit besluit kan degene wins belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken
binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat,
directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.
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