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onderwerp : VEMW zienswijze op GTS Netwerk Ontwikkelingsplan (NOP 2015)
Geachte mevrouw Krist,
GTS heeft op 13 mei 2015 een eerste Netwerk Ontwikkelingsplan (NOP 2015) ter consultatie
voorgelegd aan haar stakeholders. VEMW maakt van de geboden mogelijkheid graag gebruik
om haar zienswijze te geven. Zoals u weet behartigt VEMW de belangen van de zakelijke
energiegebruikers in Nederland. Onder deze groep gebruikers bevinden zich zowel Direct op
het landelijk gastransport Aangesloten gasverbruikers (DA-exit) als gasverbruikers met een
aansluiting op een regionaal gastransportnet, dus achter een OV-exit.
In het NOP 2015 worden de ontwikkelingen in de behoefte aan gastransport geschetst voor de
komende 10 jaar (2015-2025), uitgaande van 3 scenario’s (‘Cooperative Growth’, ‘Green Focus’
e
en ‘Limited Progress’) van 4 die u benoemt. Het 4 kwadrant met een lage economische groei
en snelle vergroening vult het NOP 2015 als scenario niet in. De onderbouwing voor deze
keuze is echter beperkt. Wij adviseren ook dit scenario uitgebreider toe te lichten.
In het NOP 2015 zijn de 3 genoemde scenario’s uitgewerkt en is aangegeven welke
aanpassingen aan het gastransportsysteem gedaan zouden moeten worden (‘considering if an
investment is necessary’). Waar het NOP 2015 in onze zienswijze tekortschiet is een gedegen
onderbouwing van de keuzes, met name op financieel-economische gronden. Een voorbeeld
hiervan is de keuze om fors te investeren (220 mln euro) in de uitbreiding van de
kwaliteitsconversie door stikstofinjectie. De capaciteit die gebouwd zou moeten worden, wordt
slechts 5 jaar (2019-2024) maximaal benut volgens het NOP 2015. Dat roept de vraag op of
hier niet geïnvesteerd gaat worden in een ‘baksteen’, immers, de capaciteit wordt voor een
periode van 30 jaar gebouwd en regulatoir afgeschreven. De kosten worden door de socialisatie
van de kosten voor de conversiedienst bij alle gebruikers van gasnetten in rekening gebracht.
In het kader van de onlangs gepubliceerde Ministeriële Regeling m.b.t. de gassamenstelling,
met alle discussie die daaraan vooraf is gegaan, in combinatie met de productiebeperkingen
voor het Groningenveld, zou verwacht mogen worden dat een scenario zou zijn onderzocht van
een snellere inpassing van hoog calorisch gas voor huishoudelijk en zakelijk gebruik in -delen
van - Nederland. Dit zou inhouden dat fabrikanten van verbrandingstoestellen versneld
producten op de markt zullen moeten brengen. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan bij de
ombouw van grote industriële H-gasverbruikers naar een bredere Wobbe-band. Mogelijk zou
met een versnelde uitrol van H-gas de genoemde baksteen vermeden kunnen worden, met als

bijkomend voordeel dat het Groningenveld wordt gespaard en Nederland een flinke stap maakt
naar de – onvermijdelijke - toekomst zonder L-gas.
Volgens het NOP 2015 wordt fors (zo’n 0,5 mrd euro) geïnvesteerd in uitbreiding van
grenscapaciteit, met name om meer H-gas te kunnen exporteren als vervanging van – nu nog –
de export van L-gas uit de Nederlandse gasvoorkomens. Daarmee wordt de suggestie gewekt
dat geïnvesteerd wordt in het publieke belang van de gasrotonde en een bijdrage geleverd
wordt aan het creëren van de Interne Europese Energiemarkt, maar ons inziens is het met
name een bijdrage aan het private belang van het Gasgebouw en de daarin acterende partijen
die lange termijncontracten met het buitenland hebben afgesloten; contracten die mogelijk niet
langer gestand gedaan kunnen worden met de levering van Groningengas. De genoemde
investeringen en operationele kosten dienen ons inziens dan ook neer te slaan op de partijen
die een belang hebben bij genoemde contracten en niet alle gasverbruikers in Nederland.
Wij vertrouwen erop dat u met de belangen van de zakelijke energiegebruikers in Nederland
rekening houdt bij de keuzes die gemaakt worden voortrollend uit het NOP 2015. Indien u
vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit schrijven kunt u desgewenst contact met
ons opnemen.

Hoogachtend,
w.g.

dr. H. Grünfeld
Algemeen Directeur
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