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GasTerra reactie op NOP 2015 

  

  
Geachte Heer, Mevrouw, 

 

Naar aanleiding van het op 13 mei door GTS uitgebrachte NOP 2015 is aan marktpartijen 

gevraagd hun opinie te geven op dit document. Middels deze brief wenst GasTerra van 

deze mogelijkheid gebruik te maken.  

 

Allereerst ondersteunt GasTerra het verruimen van de blik van GTS in het NOP 2015 naar  

de Noordwest-Europese markt. In een steeds verder geïntegreerde Europese markt is het 

noodzakelijk dat TSO’s over de eigen landsgrenzen heen kijken met betrekking tot de vraag 

of er voldoende aanbod van capaciteit is of dat er capaciteitsuitbreidingen noodzakelijk zijn. 

 

GasTerra heeft ook enkele opmerkingen over het NOP 2015, welke hieronder verwoord zijn. 

 

Vraag-/aanbodscenario’s 

In het NOP 2015 wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de te verwachten vraag- en 

aanbodbalans van gas. GasTerra ziet in de analyse een tegenstrijdigheid in de verwachte 

groei voor de Europese Unie. In het ‘Cooperative Growth’ scenario gaat GTS uit van een 

stijging van de gasvraag in de Europese Unie. Dit scenario is, blijkens de toelichting, 

grotendeels gebaseerd op de World Energy Outlook van de IEA uit 2013. GasTerra leest in 

deze Outlook echter dat de gasvraag in de Europese Unie onder druk staat en moeite heeft 

om terug te keren naar het niveau van 2010:  

 
De uitkomst van het Cooperative Growth scenario lijkt ons, althans op basis van dit 

rapport, tot een niet juiste (te hoge) capaciteitsvraag te leiden.  

 

Voorgestelde capaciteitsuitbreidingen 

Met betrekking tot de voorgestelde capaciteitsuitbreidingen in het NOP 2015 mist GasTerra 

een duidelijke uitleg hoe het leidende vraag- en aanbodscenario leidt tot de voorgestelde 
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uitbreidingen. Bijvoorbeeld, met betrekking tot de GATE terminal is het GasTerra niet 

duidelijk wat de onderbouwing is van de voorgestelde uitbreidingen, gezien het beperkte 

gebruik van GATE sinds haar ingebruikname.  

 

Afstemming met naburige TSO’s 

Hoewel GTS over de landsgrenzen heen kijkt en de hele Noordwest-Europese markt 

beschouwd, mist GasTerra in het NOP 2015 de wijze van afstemming van de geplande 

capaciteitsuitbreidingen met naburige TSO’s. GasTerra vraagt zich af of de NNO’s van GTS 

positief staan tegenover de geplande investeringen in interconnectie-capaciteit. Een vraag 

die hierbij gesteld kan worden, is hoe GTS zekerstelt dat additionele H-gas stromen (mede) 

via haar net zullen gaan en niet alleen via het net van een NNO. Het creëren van meer 

transportopties voor shippers alleen is niet voldoende reden om uit te breiden. Alvorens te 

investeren dient GTS zekerheden te hebben dat investeringen in bijvoorbeeld extra 

exitcapaciteit op de grens aan de kant van GTS navolging vinden door uitbreiding van de 

entrycapaciteit aan de andere kant van de grens door de desbetreffende TSO, zodat deze 

capaciteit daadwerkelijk benut kan worden.  

 

Capaciteit grenspunten 

In het verlengde van de vorige alinea ligt het onder Netcode CAM verplichte streven naar 

volledige bundeling van de entry- en exitcapaciteit op de grenspunten, waarbij verwacht 

mag worden dat TSO’s ná capaciteitsuitbreidingen op de grenspunten de technische  

capaciteit wél kunnen matchen. Het ontbreken van gelijke technische capaciteit aan beide 

zijden van de grens is op dit moment een struikelblok in de praktische implementatie van 

Netcode CAM. Dit onderwerp blijft echter onbesproken in de NOP 2015, terwijl het plan wel 

een periode bestrijkt waarin de markt grotendeels gebundeld zal (moeten) zijn.  

 

Conditionele investeringen 

De bovenstaande opmerkingen overwegende vraagt GasTerra zich af in hoeverre de 

voorgestelde maatregelen conditioneel zijn en afhankelijk van commitment, hetzij van 

shippers (GATE), hetzij van NNO’s (aangrenzend aan de netwerkpunten GATE, Oude 

Statenzijl, Zevenaar/Winterswijk/Tegelen). GasTerra mist een proces waarin eerst 

commitment wordt afgestemd met de NNO’s en dan pas de mogelijke investering 

plaatsvindt. Zonder voorafgaand commitment lijkt het risico dat er niet noodzakelijke 

investeringen gedaan zullen worden te groot. 

 

GasTerra ziet graag een nadere toelichting van GTS op bovenstaande vragen en 

opmerkingen tegemoet. 

 

Indien u vragen heeft, neemt u dan contact op met Marjoke Brandenburg-Groot op  

tel +31 (0)50 364 8609 of per e-mail Marjoke.Brandenburg.Groot@gasterra.nl  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Herbert van Zijll de Jong 

Manager Juridische Zaken en Regulering 
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