
 

Gebiedsindelingscode gas 
 

Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel 7, van de Gaswet, met 

in procedure zijnde wijzigingsvoorstellen. 

Zwart tekst is vigerende door de Autoriteit Consument & Markt vastgestelde codetekst. Gekleurde - 

onderstreepte of doorgehaalde - tekst is onderdeel van codewijzigingsvoorstellen die nog in 

behandeling zijn.  

 

Doorlopende tekst per 3 september 2021, bijgewerkt tot en met   

03-09-2021 besluit ACM/UIT/557078 21/052529 update gebiedsindeling 

21-11-2019 besluit ACM/UIT/521522 19/035748 regulering GV-aansluiting 

17-09-2019 besluit ACM/UIT/514368 19/035754 Update gebiedsindeling 

23-02-2019  besluit ACM/UIT/506959 18/033090  Update gebiedsindeling 

04-05-2023 voorstel BR-2023-1952  actualisatie gebiedsindelingscodes 
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De Gebiedsindelingscode gas is vastgesteld bij de onderstaande (wijzigings)besluiten:  

 

 In werking Besluit nummer Datum besluit Staatscourant 
1 01-02-2013 103975/103  22-01-2013 31-01-2013, nr. 2184 
2 22-04-2014 AWB 13/134 22-04-2014 n.v.t. 
3 16-01-2015 2015/200118 || 14.1102.52 13-01-2015 15-01-2015, nr. 1053 
4 18-12-2015 2015/207581  || 13.0847.12 14-12-2015 17-12-2015, nr. 46661 
5 12-05-2016 2016/202167 || 14.0048.66 21-04-2016 11-05-2016, nr. 21523 
6 23-06-2016 2016/200822 21-06-2016 21-06-2016, nr. 32295 
7 03-10-2017 2016/205439 || 17.0515.53 28-09-2017 02-10-2017, nr. 55258 
8 23-02-2019 ACM/UIT/506959 || 18/033090 12-02-2019 22-02-2019, nr.10007 
9 18-09-2019 ACM/UIT/514368 || 19/035754 11-09-2019 17-09-2019, nr. 51413 
10 01-01-2020 ACM/UIT/521522 21-11-2019 25-11-2019, nr. 64052 
11 03-09-2021 ACM/UIT/557078 || 21/052529 28-08-2021 02-09-2021, nr. 39768 
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[01-02-2013] besluit 103975/103 

[12-05-2016] besluit 2016/202167           
Gebiedsindelingscode gas  

[01-02-2013] besluit 103975/103 

[23-02-2019] besluit ACM/UIT/506959 
Artikel 1 Werkingssfeer en definities  

[01-02-2013] besluit 103975/103 

[12-05-2016] besluit 2016/202167 
1.  Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, bedoeld in artikel 

12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet. 

 

[01-02-2013] besluit 103975/103  

[12-05-2016] besluit 2016/202167 
2. De in deze code gebruikte begrippen die ook in de Gaswet worden gebruikt, 

hebben de betekenis die daaraan in de Gaswet is toegekend. Van de overige in 

deze code gebruikte begrippen is de betekenis vastgelegd in de Begrippencode 

gas. 

 

[23-02-2019] besluit ACM/UIT/506959 Artikel 2 Wijziging van de Gebiedsindelingscode gas  

[01-02-2013] besluit 103975/103  

[18-12-2015] besluit 2015/207581 

[18-09-2019] besluit ACM/UIT/514368 

 Uiterlijk op 1 juli van elk oneven jaar dienen de gezamenlijke netbeheerders, 

uitgaande  van de situatie op 1 januari van het desbetreffende jaar, een voorstel 

tot actualisering van de gebiedsindeling in bij de Autoriteit Consument en 

Markt. 

 

[01-02-2013] besluit 103975/103 

[23-02-2019] besluit ACM/UIT/506959 
Artikel 3  Het landelijk gastransportnet  

[01-02-2013] besluit 103975/103 

[16-01-2015] besluit 2015/200118               
1.  Gasunie Transport Services B.V. beheert het landelijk gastransportnet in 

Nederland. 

 

[01-02-2013] besluit 103975/103 

[16-01-2015] besluit 2015/200118        

[01-01-2020] besluit ACM/UIT/521522        

2.  Het gebied van de in het eerste lid genoemde netbeheerder omvat heel 

Nederland, doch uitsluitend voor aansluitingen zoals bedoeld in artikel 10, 

zesde lid, onderdeel b, van de Gaswet. 

 

[01-02-2013] besluit 103975/103 

[23-02-2019] besluit ACM/UIT/506959 
Artikel 4  Het regionale gastransportnet  

[01-02-2013] besluit 103975/103   

[22-06-2016] besluit 2016/200822 

[03-10-2017] besluit 2017/205439 

[16-11-2017] besluit 2017/205770 

[23-02-2019] besluit ACM/UIT/506959  

[03-09-2021] besluit ACM/UIT/557078   

1. Coteq Netbeheer B.V. beheert het regionale gastransportnet in: 

a.  de Overijsselse gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Hof van Twente, 

Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden; 

b. de Overijsselse gemeente Hardenberg met uitzondering van de kernen 

Balkbrug en Dedemsvaart; 

c. de Overijsselse gemeente Hengelo, uitsluitend in het gebied ten noorden 

van rijksweg A1; 

d. de Overijsselse gemeente Enschede, uitsluitend in het gebied van de 

voormalige vliegbasis Twente, ten noorden van de voormalige start- en 

landingsbaan; 

e.  de Gelderse gemeente Lochem, uitsluitend in het gebied Larense broek. 

 

[23-02-2019] besluit ACM/UIT/506959  

[04-05-2023] voorstel BR-2023-1952 
2. Enduris B.V. beheert het regionale gastransportnet in de provincie Zeeland.  

[23-02-2019] besluit ACM/UIT/506959  

[18-09-2019] besluit ACM/UIT/514368 

[03-09-2021] besluit ACM/UIT/557078    

[04-05-2023] voorstel BR-2023-1952 

3. Enexis Netbeheer B.V. beheert het regionale gastransportnet in: 

a. de provincies Groningen, Noord-Brabant en Limburg;  

b.  de provincie Drenthe, met uitzondering van de gebieden genoemd in het 

vijfde lid, onderdelen a, b en c; 

c. de provincie Overijssel met uitzondering van de gebieden genoemd in het 

eerste lid, onderdelen a, tot en met d, het vierde lid, onderdelen c en d en 

het vijfde lid, onderdelen d tot en met g; 

d. de Gelderse gemeente Berkelland, uitsluitend in de kern Rietmolen; 

e. de Gelderse gemeente Oldebroek, uitsluitend in de kernen Oosterwolde 

(gedeeltelijk) en Noordeinde (gedeeltelijk); 

f. de Gelderse gemeente Voorst, uitsluitend in het buurtschap Steenenkamer 

 

[23-02-2019] besluit ACM/UIT/506959  

[18-09-2019] besluit ACM/UIT/514368 

[03-09-2021] besluit ACM/UIT/557078   

[04-05-2023] voorstel BR-2023-1952 

4. Liander N.V. beheert het regionale gastransportnet in: 

a. de provincie Fryslân, met uitzondering van de gebieden genoemd in het 

zesde lid, onderdeel a; 

b.  de provincie Flevoland; 

c.  de Overijsselse gemeente Deventer, uitsluitend het gebied ten zuiden van 
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de rijksweg A1, ten westen van de spoorlijn Deventer-Zutphen en ten 

noorden van de provinciegrens met Gelderland zoals die tot 21 -12-1999 

van toepassing was; 

d. de Overijsselse gemeente Olst-Wijhe, uitsluitend de buurtgemeenschap 

Marle; 

e. de provincie Gelderland, met uitzondering van de gebieden genoemd in 

het eerste lid, onderdeel d, het derde lid, onderdelen d en e tot en met f, en 

het zesde lid, onderdeel b; 

f. de Utrechtse gemeente Amersfoort, uitsluitend in de wijken Vinkenhoef en 

Palestina;  

g. de Utrechtse gemeente Veenendaal, uitsluitend in de wijken Veenendaal-

Oost en De Batterijen; 

h. de provincie Noord-Holland, met uitzondering van het gebied genoemd in 

het zesde lid, onderdeel d; 

i. de Zuid-Hollandse gemeenten Alphen a/d Rijn, Hillegom, Kaag en 

Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, 

Oegstgeest,  Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude; 

j. de voormalige Zuid-Hollandse gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. 

[23-02-2019] besluit ACM/UIT/506959  

[18-09-2019] besluit ACM/UIT/514368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. N.V. RENDO beheert het regionale gastransportnet in: 

a. de Drentse gemeenten De Wolden, Meppel en Westerveld; 

b. de Drentse gemeente Coevorden, uitsluitend in de kernen Coevorden, 

Dalen, Dalerpeel, Dalerveen, Gees, Geesbrug, Nieuwlande Coevorden, 

Oosterhesselen, Stieltjeskanaal, Wachtum en Zwinderen; 

c. de Drentse gemeente Hoogeveen, met uitzondering van het buurtschap De 

Haar. 

d. de Overijsselse gemeente Zwartewaterland, uitsluitend in de kern 

Zwartsluis; 

e. de Overijsselse gemeente Steenwijkerland, met uitzondering van de kernen 

St. Jansklooster en Vollenhove. 

f. de Overijsselse gemeente Staphorst; 

g. de Overijsselse gemeente Hardenberg, uitsluitend in de kernen Balkbrug en 

Dedemsvaart. 

 

[23-02-2019] besluit ACM/UIT/506959  

[18-09-2019] besluit ACM/UIT/514368 

[04-05-2023] voorstel BR-2023-1952 

6. Stedin Netbeheer B.V. beheert het regionale gastransportnet in: 

a. de Friese gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadeel, Noardeast-

Fryslân, Schiermonnikoog en Tietjerksteradeel Tytsjerksteradiel;  

b. de Gelderse gemeente West Betuwe, uitsluitend in de kernen Heukelum, 

Spijk en Asperen en de Gelderse gemeente Scherpenzeel; 

c. de provincie Utrecht, met uitzondering van de gebieden genoemd in het 

vierde lid, onderdelen e en f; 

d. de Noord-Hollandse gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, 

Bloemendaal, Castricum, Heemskerk, Heemstede, Ouder-Amstel, Uitgeest, 

Uithoorn en Zandvoort en de voormalige Noord-Hollandse gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude; 

e. de provincie Zuid-Holland, met uitzondering van de gebieden genoemd in 

het vierde lid, onderdeel h onderdeel i en het zevende lid onderdelen a tot 

en met f.; 

f. de provincie Zeeland. 

 

[23-02-2019] besluit ACM/UIT/506959  7. Westland Infra Netbeheer B.v. beheert het regionale gastransportnet in: 

a. de Zuid-Hollandse gemeenten Midden-Delfland en Westland; 

b. de Zuid-Hollandse gemeente Rotterdam, uitsluitend in de wijk Distripark 

Botlek Zuid, de straten Petroleumweg 30, 32, 36, 56, Moezelweg 151 en 

Wolvegaweg 31; 

c. de Zuid-Hollandse gemeente Delft, uitsluitend in de wijken Molenbuurt, 

Noord-Westelijke rand Voordijkshoorn en de staat Kerkpolderweg; 

d. de Zuid-Hollandse gemeente Den Haag, uitsluitend in de straten 

Beresteinlaan, Kwaklaan, Madepolderweg, Uilenlaan; 

e. de Zuid-Hollandse gemeente Maassluis, uitsluitend in de wijk Wilgenrijk en 

de straten Maasdijk, Wevershof, Weverskade; 

f. de Zuid-Hollandse gemeente Vlaardingen, uitsluitend in de straat Trekkade. 
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[01-02-2013] besluit 103975/103 

[23-02-2019] besluit ACM/UIT/506959     
Artikel 5 Het recht op aansluiting op een regionaal gastransportnet  

[01-02-2013] besluit 103975/103  

[23-02-2019] besluit ACM/UIT/506959  

[03-09-2021] besluit ACM/UIT/557078   

1. Binnen de gebieden genoemd in artikel 4 heeft een potentiële aangeslotene 

recht op een aansluiting, als bedoeld in artikel 10, zesde lid van de Gaswet, op 

het regionale gastransportnet. 

 

[01-02-2013] besluit 103975/103  

[22-04-2014] uitspr. AWB 13/134 

[16-01-2015] besluit 2015/200118  

[23-02-2019] besluit ACM/UIT/506959   

 

              

2. In afwijking van het eerste lid heeft een kleinverbruiker geen recht op een 

aansluiting indien de aan te sluiten gasinstallatie zich bevindt in een gebied 

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.    

 

[01-02-2013] besluit 103975/103   

[23-02-2019] besluit ACM/UIT/506959 

[01-01-2020] besluit ACM/UIT/521522        

 

 

3. De netbeheerder bepaalt de acceptabele netlengte van het nieuw aan te leggen 

net, bedoeld in het tweede lid, door voor alle potentiële aansluitingen de 

rekencapaciteit bedoeld in artikel 2.22, tweede lid van de Tarievencode gas op 

te tellen en te vermenigvuldigen met 15. Daarbij kiest de netbeheerder het 

gebied ter bepaling van 'alle potentiële aangeslotenen' zo dat dat leidt tot de 

voor de aangeslotene meest gunstige uitkomst. 

 

[01-02-2013] besluit 103975/103   

[23-02-2019] besluit ACM/UIT/506959  

 

4. De equivalente netlengte, bedoeld in het tweede lid, is gelijk aan de kortst 

mogelijke route van het bestaande net tot de nieuw te realiseren aansluiting, 

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 benodigde reduceerstations. 

 

[01-02-2013] besluit 103975/103   

[23-02-2019] besluit ACM/UIT/506959 

 

5. De netbeheerder corrigeert de equivalente netlengte voor de aard van het 

terrein, bedoeld in het vierde lid, door de betreffende leidinglengte te 

vermenigvuldigen: 

a. met 1 voor zover het door open terrein gaat 

b. met 2,5 voor zover het door gesloten terrein met tegels gaat; 

c. met 7 voor zover het door gesloten terrein met asfalt gaat; 

d. met 3 voor zover het een watergang kruist; 

e. met 10 voor zover het een spoor- of snelweg kruist. 

 

[01-02-2013] besluit 103975/103   

[23-02-2019] besluit ACM/UIT/506959 
6. Indien een reduceerstation benodigd is, corrigeert de netbeheerder de 

equivalente netlengte, bedoeld in het vierde lid, door: 

a.  130 meter bij de netlengte op te tellen, indien het benodigde 

reduceerstation een capaciteit moet hebben van 40 m3 per uur ten 

behoeve van enkele kleinverbruikers. 

b. 600 meter bij de netlengte op te tellen, indien het benodigde 

reduceerstation een capaciteit moet hebben van 2500 m3 per uur ten 

behoeve van meer kleinverbruikers. 

 

 


