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Zitting 2006-2007
13 november 2006

VOORSTEL VAN DECREET
– van de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen,
Jan Peumans en Joris Vandenbroucke –
houdende wijziging van het Aardgasdecreet van 6 juli 2001,
wat de uitbreiding van de dekkingsgraad van het aardgasdistributienet betreft
AMENDEMENTEN

______
Zie:
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– Nr. 1: Voorstel van decreet
– Nr. 2: Verslag hoorzitting
– Nr. 3: Amendementen
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AMENDEMENT Nr. 8

of B aanwezig is langs de openbare weg ter
hoogte van de wooneenheid of het gebouw,
al of niet aan dezelfde kant als de betrokken
wooneenheid of gebouw, en op deze leiding
reeds gebouwen aangesloten zijn;

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 2
Dit artikel vervangen door wat volgt:

35°

“Artikel 2
Aan artikel 3 van het Aardgasdecreet van 6 juli 2001
worden 32° tot en met 37° toegevoegd, die luiden als
volgt:
“32° ontsloten wooneenheid of gebouw: aangesloten
of aansluitbare wooneenheid of gebouw;
33°

aangesloten wooneenheid of gebouw: wooneenheid of gebouw dat aangesloten is op het aardgasdistributienet;

34°

aansluitbare wooneenheid of gebouw: een wooneenheid of gebouw dat nog niet aangesloten is
op het aardgasdistributienet, en waarbij aan één
van de volgende voorwaarden voldaan is:
– indien de wooneenheid of het gebouw gelegen is in een gebied bestemd voor bewoning
en er een lagedrukleiding aanwezig is langs
de openbare weg aan dezelfde kant van de
weg en ter hoogte van de wooneenheid of het
gebouw;
– indien de wooneenheid of het gebouw gelegen
is in een gebied bestemd voor bewoning, er
een middendrukleiding categorie A of B aanwezig is langs de openbare weg aan dezelfde
kant van de weg als de wooneenheid of het
gebouw en ter hoogte van de wooneenheid of
het gebouw, en op deze leiding reeds gebouwen aangesloten zijn;
– indien de wooneenheid of het gebouw niet
gelegen is in een gebied bestemd voor bewoning en er een lagedrukleiding aanwezig
is langs de openbare weg ter hoogte van de
wooneenheid of het gebouw, al of niet aan
dezelfde kant als de betrokken wooneenheid
of gebouw;
– indien de wooneenheid of het gebouw niet
gelegen is in een gebied bestemd voor bewoning, er een middendrukleiding categorie A

gebied bestemd voor bewoning: gebied dat volgens het gewestplan één van de volgende bestemmingen heeft:
–

woongebied;

–

woongebied met culturele, historische en/of
esthetische waarde;

–

woongebied met landelijk karakter;

–

woongebied met landelijk karakter en
culturele, historische en/of esthetische
waarde;

–

woonuitbreidingsgebied;

36°

aansluitbaarheidsgraad: het aantal ontsloten
gebouwen in verhouding tot het totaal aantal
gebouwen;

37°

aansluitingsgraad: het aantal aangesloten
gebouwen in verhouding tot het totaal aantal
gebouwen.”.”.

__________

AMENDEMENT Nr. 9
voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 3
Dit artikel vervangen door wat volgt:
“Artikel 3
Aan artikel 12 van hetzelfde decreet worden een §3 en
een §4 toegevoegd, die luiden als volgt:
“§3. De aardgasnetbeheerder mag voor de aansluiting
van een aansluitbaar gebouw op het aardgasdistributienet in de gebieden in het geografisch gebied waarvoor
hij werd aangewezen overeenkomstig artikel 6 van het

3

Aardgasdecreet, een maximale prijs aanrekenen van
250 euro wanneer cumulatief aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1° de distributieleiding langs de openbare weg waar
het aansluitbaar gebouw gelegen is, heeft voldoende
capaciteit;
2° er is maximaal 20 meter afstand tussen de distributieleiding en het toekomstig afnamepunt;
3° de gevraagde capaciteit van de aansluiting is lager
dan of gelijk aan 10 m³(n) per uur;
4° de gevraagde leveringsdruk is gelijk aan 21 of 25
mbar.
§4. De aardgasnetbeheerder mag, indien hij om technische of economische redenen toch beslist om een
niet-aansluitbaar gebouw gelegen in gebied bestemd
voor bewoning via een onderboring aan te sluiten op
een aardgasleiding aan de overkant van de straat, in
het geografisch gebied waarvoor hij werd aangewezen
overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet, voor
de aansluiting een maximale prijs aanrekenen van 250
euro wanneer cumulatief aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
1° de distributieleiding langs de openbare weg waar
het aansluitbaar gebouw gelegen is, heeft voldoende
capaciteit;
2° er is maximaal 20 meter afstand tussen de distributieleiding en het toekomstig afnamepunt;
3° de gevraagde capaciteit van de aansluiting is lager
dan of gelijk aan 10 m³(n) per uur;
4° de gevraagde leveringsdruk is gelijk aan 21 of 25
mbar.”.”.
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“Artikel 4

In hetzelfde decreet wordt een artikel 18bis ingevoegd,
dat luidt als volgt:
“Artikel 18bis
Iedere aardgasnetbeheerder zorgt ervoor dat het geheel
van de gebieden, die gelegen zijn in het geografisch
afgebakende gebied waarvoor hij werd aangewezen
overeenkomstig artikel 6, een aansluitbaarheidsgraad
heeft van:
– minstens 95% in 2015 en van 99% in 2020 voor
die gebieden die in het gewestplan de bestemming
woongebied hebben met uitzondering van de woongebieden met landelijk karakter;
– minstens 95% in 2020 in woongebieden.
De Vlaamse Regering kan de aansluitbaarheidsgraad
voor andere gebieden vastleggen na een haalbaarheidsonderzoek.
De aardgasnetbeheerder brengt jaarlijks bij de VREG
verslag uit van de aansluitbaarheidsgraad per 1 januari
in deze gebieden.”.”.
VERANTWOORDING
In het laatste lid van artikel 18bis wordt “voor 30 maart”
geschrapt omdat in artikel 25bis, ingevolge amendement
nr. 5 op artikel 5, wordt voorzien dat “voor 30 juni een investeringsplan” wordt voorgelegd “aan de VREG” met onder
andere “een berekening van de aansluitbaarheidsgraad op 1
januari”.

__________

AMENDEMENT Nr. 11
__________

AMENDEMENT Nr. 10
voorgesteld door de Vlaamse Regering

voorgesteld door de Vlaamse Regering
Artikel 4bis (nieuw)
Een artikel 4bis invoegen, dat luidt als volgt:
“Artikel 4bis

Artikel 4
Dit artikel vervangen door wat volgt:

In hetzelfde decreet wordt een artikel 18ter ingevoegd,
dat luidt als volgt:
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“Artikel 18ter

“Artikel 18quater

Elke aardgasnetbeheerder is ertoe gehouden om elk
aansluitbaar gebouw overeenkomstig de regels van het
technisch reglement aan te sluiten op het aardgasdistributienet indien de eigenaar erom vraagt, op voorwaarde
dat:

Iedere aardgasnetbeheerder legt jaarlijks voor 1 juli
een investeringsplan voor aan de VREG, waarvan de
VREG het model bepaalt. Dat investeringsplan beslaat
een periode van drie jaar en bevat de volgende gegevens:

a) bij nieuwbouw, de aanvrager een geldige bouwvergunning kan voorleggen;

1° een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet van de aardgasnetbeheerder, met aanduiding
per straat (en eventueel huisnummers) van de
bestaande gasleidingen;

b) bij bestaande woningen, de woning hoofdzakelijk
vergund is of geacht wordt vergund te zijn;
c) bij woningen buiten woongebied waar slechts een
gasleiding aan de overzijde van de straat aanwezig
is, een onderboring technisch mogelijk is en in het
investeringsplan overeenkomstig artikel 25bis, geen
dubbelzijdige aanleg gepland wordt.”.”.
VERANTWOORDING
In vergelijking met het door de heren Bart Martens, Carl
Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans en Joris
Vandenbroucke ingediende amendement nr. 4, wordt
“woning” vervangen door “gebouw”, om in overeenstemming
te blijven met de omschrijvingen.
In vergelijking met het door de heren Bart Martens, Carl
Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans en Joris
Vandenbroucke ingediende amendement nr. 4, wordt “of
bewoner” geschrapt, want de bewoner heeft de toestemming
van de eigenaar nodig.
“Technisch mogelijk”, dient begrepen te worden als met inbegrip van veiligheidsoverwegingen en bepalingen van gemeente
of gewest.

__________

AMENDEMENT Nr. 12
voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 5
Dit artikel vervangen door wat volgt:
“Artikel 5
In hetzelfde decreet wordt een artikel 18quater ingevoegd, dat luidt als volgt:

2° een gedetailleerde lijst van het aardgasdistributienet van de aardgasnetbeheerder, met aanduiding per
straat (en eventueel huisnummers) van de gasleidingen waarvan de aanleg wordt gepland in de drie
daaropvolgende jaren, met de aanduiding in welk
kalenderjaar ze zullen worden aangelegd;
3° een berekening van de aansluitbaarheidsgraad op
1 januari van het beschouwde jaar en van de volgende drie jaren, wanneer de geplande investeringen
worden uitgevoerd, van het aardgasdistributienet en
het geheel van de gebieden, bedoeld in artikel 18bis,
en een tijdspad om te komen tot de verplichtingen,
bepaald in artikel 18bis.”.”.
VERANTWOORDING
In vergelijking met het door de heren Bart Martens, Carl
Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans en Joris
Vandenbroucke ingediende amendement nr. 5, wordt “30
juni” vervangen door “1 juli”, om in overeenstemming te blijven met het technisch reglement.
In vergelijking met het door de heren Bart Martens, Carl
Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans en Joris
Vandenbroucke ingediende amendement nr. 5, wordt in 1°
“een gedetailleerde lijst” vervangen door “een gedetailleerd
plan”, want het gaat om het bestaande net dat vandaag reeds
als plan wordt overgemaakt.
In vergelijking met het door de heren Bart Martens, Carl
Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans en Joris
Vandenbroucke ingediende amendement nr. 5, wordt in 2° “de
bestaande gasleidingen en” geschrapt, wegens reeds opgenomen in 1°.

__________

