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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
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AMENDEMENT Nr. 13

“Artikel 18quater

Subamendement voorgesteld door de heren
Bart Martens, Carl Decaluwe,
Marc van den Abeelen, Jan Peumans
en Joris Vandenbroucke
op amendement nr. 8

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

Artikel 2
In de voorgestelde tekst, in 35°, op de tweede regel, na
de woorden “het gewestplan” de woorden “of ruimtelijk uitvoeringsplan” invoegen.

__________

AMENDEMENT Nr. 14
Subamendement voorgesteld door de heren
Bart Martens, Carl Decaluwe,
Marc van den Abeelen, Jan Peumans
en Joris Vandenbroucke
op amendement nr. 10

Artikel 4
In de voorgestelde tekst, in het eerste lid, eerste
streepje, op de tweede regel, na de woorden “het
gewestplan” de woorden “of ruimtelijk uitvoeringsplan” invoegen.

__________

AMENDEMENT Nr. 15
voorgesteld door de heren Bart Martens,
Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen,
Jan Peumans en Joris Vandenbroucke

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

1° een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet van de aardgasnetbeheerder, met aanduiding
per straat (en eventueel huisnummers) van de
bestaande gasleidingen;
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;
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.
De Vlaamse Regering kan via het technisch reglement
bepalen op welke wijze deze informatie ter beschikking
gesteld wordt.”.”.
VERANTWOORDING
In de voorgestelde wijziging worden de wijzigingen die de
Vlaamse Regering in haar amendement nr. 12 voorstelt overgenomen (vervangen van “30 juni” door “1 juli” conform
technisch reglement; vervangen van “gedetailleerde lijst” door
“gedetailleerd plan” in 1° en weglaten van “bestaande gasleidingen” in 2°, gezien reeds vervat in 1°) en aangevuld met het
weglaten van de tekst “met aanduiding in welk kalenderjaar
ze zullen worden aangelegd”.
Met dit amendement wordt er rekening gehouden met het feit
dat de timing van de uitbreidingen van het gasnet bepaald
wordt door de klantvraag en/of synergie met werken en dat
we dientengevolge geen exact jaartal kunnen geven aan de
geplande investeringen (immers de aanduiding in afzonderlijke
kleuren per jaartal is geschrapt uit de oorspronkelijke tekst).

__________

