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onderwerp : Uitgangspunten bepaling benodigde Groningen productie 

 
Geachte heer Hoevers, 

 

Op 21 juni 2019 heeft Gasunie Transport Services (GTS) stakeholders in de gelegenheid gesteld 

hun zienswijze te geven op het door u geconsulteerde document ‘Uitgangspunten bepaling 

benodigde Groningen productie’. Op 4 juli 2019 hebben wij een consultatiebijeenkomst 

bijgewoond in het Van der Valk Hotel A4 Schiphol. VEMW maakt graag gebruik van de geboden 

gelegenheid haar zienswijze te geven in het kader van de consultatie. 

 

Transparantie 

Het verbeteren van transparantie voor netgebruikers over de uitgangspunten voor de bepaling 

van de benodigde Groningen productie in de afweging tussen veiligheid van de gaswinning en 

leveringszekerheid van de gasvoorziening is van groot belang voor de netgebruikers: de burgers 

en bedrijven die gas consumeren en de spelers die actief zijn op de gasmarkt. VEMW is dan ook 

verheugd met de uitgebreide mondelinge en schriftelijke consultatie van GTS, en de mate van 

detail over de mogelijke maatregelen en de onderlinge samenhang daartussen die daarbij is 

gedeeld. Naar wij hebben begrepen wordt het niet doelmatig geacht om aan de vraagzijde 

additionele maatregelen te nemen, in die zin dat er bovenop de 9 bedrijven die meer dan 100 mln 

m
3
 laagcalorisch gas (G-gas) per jaar gebruikten in de afgelopen twee gasjaren, een uitbreiding 

van die groep-om-te-bouwen-eindverbruikers zou moeten komen. Graag vernemen wij van GTS 

of deze laatste conclusie juist is, en zo niet, waarin die onjuist is. 
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Voorzieningszekerheid 

In zijn brief van 17 juni 2019 heeft de minister van EZK de Tweede Kamer geïnformeerd over de 

mogelijkheden om volgend jaar de winning van Groningengas te verlagen. Het proces richting het 

vaststellingsbesluit voor komend gasjaar 2019/20 is gebaseerd op een voorlopig advies van GTS. 

Tijdens de GTS consultatiebijeenkomst op 4 juli 2019 zijn de mogelijke maatregelen vanuit de 

huidige inzichten toegelicht door GTS, en heeft een discussie plaatsgevonden met de aanwezige 

stakeholders. De toelichting heeft het beeld bevestigd dat de voorgestelde maatregelen allen aan 

de aanbodzijde liggen, en betrekking hebben op een maximale inzet van stikstof, te weten het 

vullen van de gasopslag Norg met pseudo G-gas, het exporteren van pseudo G-gas via IP Oude 

Statenzijl en het eenmalig niet-geheel vullen van de gasopslag Norg. Uit de discussie kwam een 

intransparantie naar voren met betrekking tot de capaciteitsinzet van stikstof. GTS beoogt die van 

gemiddeld 92,5 procent nu naar 100 procent in het komende gasjaar 2019/2020 te verhogen. Dit 

percentage betreft de stikstofcapaciteit die GTS beschikbaar stelt aan de gasmarkt (shippers). 

Daarenboven blijkt GTS te beschikken over een back-up capaciteit, die GTS kan inzetten in geval 

er sprake is van een tekort aan (pseudo) G-gas om de vraag daarnaar te dekken. De 

voorzieningszekerheid is dus eigenlijk in alle gevallen gewaarborgd, eens temeer omdat als 

laatste middel nog teruggevallen kan worden op de flexibiliteit van het Groningenveld, zolang als 

dat veld nog produceert. 

VEMW verneemt graag van GTS of dit beeld dat wij hebben opgetekend juist is, en dat daarmee, 

met de voorgestelde en gepresenteerde uitgangspunten de leveringszekerheid is geborgd aan de 

aanbodzijde en geen aanvullend beroep gedaan hoeft te worden op de gasverbruikers aan de 

vraagzijde.  

   

Marktwerking 

Het TTF is een kwaliteitsloze gasmarkt, waar gehandeld wordt in MWh gas, ongeacht de fysieke 

kwaliteit van dat gas. Door dit uitgangspunt is het TTF in ruim 10 jaar kunnen uitgroeien tot de 

meest liquide marktplaats van Europa. Gasverbruikers en andere marktspelers profiteren tot op 

heden van de werking van de markt. En er zijn zorgen of, met alle voorgestelde maatregelen om 

de productie van het Groningenveld zo snel mogelijk te reduceren, die markt zo goed kan en zal 

blijven functioneren.  

De consultatiebijeenkomst op 4 juli jl. heeft het beeld opgeleverd dat de voorzieningszekerheid 

goed geborgd blijft, ook wanneer de door GTS voorgestelde uitgangspunten voor vermindering 

van de Groningengas productie worden uitgevoerd. VEMW ontvangt graag een bevestiging van 

het beeld dat de werking van de TTF gasmarkt hierdoor niet negatief wordt beïnvloed.    
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met 

belangstelling tegemoet. Vanzelfsprekend zijn wij beschikbaar voor het verschaffen van een 

nadere (mondelinge) toelichting. 

 

 

Hoogachtend, 

 

w.g. 

 

dr. H. Grünfeld 

Algemeen directeur 


