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AMENDEMENT Nr. 16
voorgesteld door de heren Bart Martens,
Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen,
Jan Peumans, Joris Vandenbroucke
en Jos De Meyer
na indiening van het verslag

Artikel 6
Aan de voorgestelde tekst van artikel 18quater een
derde en vierde lid toevoegen, die luiden als volgt:
“Het investeringsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de VREG. Indien de VREG, na overleg met
de aardgasnetbeheerder, tot de conclusie komt dat de
investeringen waarin het investeringsplan voorziet,
niet op een gepaste en efficiënte wijze aan de capaciteitsbehoeften kunnen voldoen of onvoldoende zijn om
de verplichtingen, opgelegd in artikel 18bis te kunnen
bereiken, kan de VREG de aardgasnetbeheerder verplichten om zijn investeringsplan aan te passen. Bij
gebrek aan een beslissing binnen drie maanden wordt
het investeringsplan geacht aangenomen te zijn. Indien
de VREG aan de aardgasnetbeheerder bijkomende
inlichtingen vraagt, kan de termijn voor beslissing met
drie maanden worden uitgesteld.
Iedere aardgasnetbeheerder stelt jaarlijks op zijn website en in zijn klantenkantoren een indicatieve lijst ter
beschikking van het publiek waarin, per gemeente, de
straten worden aangegeven waarin de aardgasnetbeheerder volgens de planning gasleidingen zal aanleggen in de drie komende jaren. Indien de gasleiding
niet in de volledige straat en/of langs beide kanten zal
worden aangelegd, worden de huisnummers en/of de
straatkant vermeld waarlangs de gasleiding zal worden
aangelegd. Deze gegevens van een gemeente, worden
door de aardgasnetbeheerder bezorgd aan de betrokken
gemeente.”.
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