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Inleiding
Eind 2017 heeft Gasunie Transport Services (GTS) het Netwerk Ontwikkelingsplan 2017
gepubliceerd (NOP2017). Dat NOP bevat het investeringsplan van GTS voor de komende
10 jaar, gebaseerd op de inzichten zoals die bekend waren in 2017.
Voor u ligt een addendum op dit NOP2017. Aanleiding voor dit addendum is een
significante wijziging in de visie ten aanzien van de beschikbare hoeveelheid gas uit het
Groningenveld. Als gevolg van de aanhoudende aardbevingsproblematiek is door het
Nederlandse kabinet besloten dat de productie vanuit het Groningenveld op zo kort
mogelijke termijn volledig wordt beëindigd. Dit betekent dat er behoefte is aan
maatregelen om dit mogelijk te maken en ter compensatie van deze verminderde
productie.
Dit addendum gaat in op dit vraagstuk en stelt maatregelen voor waardoor de productie
van gas uit het Groningenveld omlaag kan en afgebouwd kan worden naar een niveau
van 12 bcm uiterlijk in oktober 2022. Onderzocht moet nog worden hoe daarna de
productie zo snel mogelijk en op een verantwoorde wijze naar 0 bcm kan worden
teruggebracht en welke maatregelen GTS daarvoor moet nemen. Hierbij moet de vraag
aanbod balans van L-gas in evenwicht worden gehouden.
Het vraagstuk van het beschikbare volume gas uit het Groningenveld kan niet in zijn
isolement beoordeeld worden. Voor het beoordelen van de maatregelen wordt daarom in
dit addendum ook aandacht besteed aan ten opzichte van het NOP2017 gewijzigde
inzichten voor wat betreft de vraag naar gas, aan de beschikbaarheid van alternatieve
volumes gas op de internationale markt en aan de geschiktheid van het GTS net om
deze volumes te kunnen importeren, transporteren en converteren.
Het is een addendum: Alleen de gewijzigde inzichten ten opzichte van het NOP2017 zijn
in dit document opgenomen. Ten aanzien van onderwerpen die niet in dit addendum zijn
opgenomen geldt dat de inzichten niet gewijzigd zijn ten opzichte van hetgeen in het
NOP2017 is vermeld.
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1

Conclusie NOP2017

In november 2017 heeft GTS een NOP gepubliceerd, met een investeringsplan dat
inzichtelijk maakte welke investeringen GTS voor de ontwikkeling van het
gastransportnetwerk voorzag in de komende tien jaar. Een belangrijk uitgangspunt in
het NOP2017 was de vanaf gasjaar 2018 jaarlijkse toegestane hoeveelheid gas uit het
Groningenveld, gebaseerd op het advies van SodM d.d. 1 februari 2018 1, van 211 TWh
(21,6 bcm) voor een (temperatuur) gemiddeld jaar. In figuur 1 is dit niveau
weergegeven. Mocht sprake zijn van een koud jaar dan kon het volume oplopen tot
maximaal 264 TWh (27 bcm).
Figuur 1. Productieniveau van gas uit het Groningenveld zoals gehanteerd in NOP2017

Met deze benodigde hoeveelheid gas uit het Groningenveld is in het NOP2017 de
conclusie getrokken dat met de huidige infrastructuur voldoende gas geïmporteerd en
geconverteerd kan worden om in de L-gas marktvraag te voorzien.
Naast de conclusie over de volumebalans is in het NOP2017 de conclusie getrokken dat
ook in de piekvraag van L-gas kan worden voorzien. Dit is zichtbaar in onderstaande
figuur 2 waar de netto marktvraag is vergeleken met het aanbod van
capaciteitsmiddelen.

1

https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2018/02/01/-brief-aan-de-minister-over-advies-groningengasveld-dd.-1-februari-2018
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Figuur 2. Capaciteitsbalans van vraag- en aanbod van L-gas

De hierop gebaseerde conclusie in het NOP2017 luidde dat investeringen een beperkte
omvang hebben.
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2

Wat is er veranderd sinds het NOP2017

In de Kamerbrief van 29 maart 2018 is aangekondigd dat de gaswinning uit het
Groningenveld volledig wordt beëindigd. Het volgende figuur 3 laat zien dat dit om een
substantiële daling van de toegestane hoeveelheid gas uit het Groningenveld gaat. De
“SodM advice” lijn laat een nieuw maximum niveau zien van 117 TWh (12 bcm) ten
opzichte van de productie waarvan uitgegaan werd bij de samenstelling van het
NOP2017.
Figuur 3 Productieniveau van gas uit het Groningenveld in het NOP2017 aangevuld met
het productieniveau volgens het SodM advies en het nulniveau.

Ten opzichte van het productieplafond uit het NOP2017 is dit een substantiële daling van
het te produceren volume. Het gaat om een daling met een omvang van 94 TWh (9,6
bcm) ten opzichte van de maximale productie van 211 TWh (21,6 bcm); en om een
daling van 147 TWh (15 bcm) ten opzichte van de maximale productie in 2018 in geval
dat een koud jaar is.
De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft in navolging van het advies van
SodM aan GTS gevraagd om een scenario studie uit te voeren hoe deze reductie van de
vraag naar gas uit het Groningenveld tot 117 TWh (12 bcm) gerealiseerd kan worden
met een doorkijk naar de resterende behoefte aan gas uit het Groningenveld in 2030. Dit
advies is op 27 maart aan de Minister gedaan 2. Dit advies bevat scenario’s die tot stand
zijn gekomen in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
(EZK) en een klankbordgroep bestaande uit leden van TNO en PBL. In de verschillende
scenario’s wordt het effect van verschillende reductiemaatregelen aan aanbod en
vraagkant van L-gas geïllustreerd.
Op 29 maart 2018 heeft de Minister zijn afwegingen kenbaar gemaakt aan de Kamer3,
en hierbij is de keuze gemaakt om de productie van gas uit het Groningenveld volledig
2

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=52e108ad-c2b9-4bcf-94244b9e59a38b7b&title=Gaswinning%20Groningen.docx
3

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=902c8516-149f-4960-beab6209d78500a9&title=GTS%20leveringszekerheid%20middels%20scenario%20analyse.pdf
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te beëindigen. De Minister is voornemens om de afbouw van de gaswinning uit het
Groningenveld spoedig uit te voeren; op zijn laatst per oktober 2022 moet de winning
zijn verlaagd tot het niveau van 117 TWh (12 bcm) en daarna wordt het zo snel mogelijk
teruggebracht naar 0 TWh.
In het Kabinetsbesluit wordt vastgesteld dat er stevige maatregelen nodig zijn om dit
mogelijk te maken, het gaat om maatregelen zowel aan de vraag- als aan de
aanbodzijde. Een aantal van die maatregelen hebben gevolgen voor GTS, dat hiervoor
investeringen dient te doen. Deze maatregelen zijn niet opgenomen in het NOP2017 dat
gepubliceerd is in november 2017.
Naar de mening van GTS gaat het hierbij om een significante wijziging ten opzichte van
het beeld dat in het NOP2017 is neergelegd. In dit addendum worden deze maatregelen
nader toegelicht en wordt inzicht gegeven in de omvang van de investeringen die het
gevolg zijn van deze maatregelen.
Voorafgaand hieraan, wordt in het volgende hoofdstuk eerst ingegaan op de Nationale
Energie Verkenning (NEV2017). Het NOP2017 is gebaseerd op de toenmalig meest
recente Nationale Energie Verkenning, hetgeen het NEV2016 betrof. In het NEV2017 is
op een aantal punten een aanpassing gedaan voor wat betreft de energievraag. De
scenario studie uit het advies van GTS aan de Minister is gebaseerd op de nieuwe NEV.
Verder is het besluit genomen 5 clusters van het Groningenveld permanent te sluiten. De
capaciteitsderving die hiervan het gevolg is kan worden opgevangen door andere
capaciteitsmiddelen, waardoor het zekere deel van de capaciteit in figuur 2 niet wijzigt.
Overigens heeft het sluiten van deze clusters geen consequenties voor de
volumeproductie.
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3

Vraagscenario's

Het basisscenario van het NOP2017 is gebaseerd op de Nationale Energieverkenning
2016 (NEV2016). In het najaar van 2017 is een nieuwe verkenning gepubliceerd, de
Nationale Energieverkenning 2017 (NEV2017). Deze energieverkenning laat een iets
gewijzigd beeld zien van de gasvraag de komende jaren (zie figuur 4).
Figuur 4 Binnenlandse gas vraag, NEV2016 vergeleken met NEV2017

Met name na 2020 is de gasvraag volgens de nieuwe verkenning lager; dit is
voornamelijk toe te schrijven aan een lagere inzet van H-gas voor gasgestookte
centrales.
L-gas wordt voor een groot gedeelte gebruikt voor de warmtevoorziening in
verschillende segmenten, waaronder de huishoudens, utilities en industrie. Het beeld dat
ontstaat is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van de cijfers uit het NEV2016. Zie figuur
5 hieronder.
Figuur 5 Binnenlandse L-gas vraag, NEV2016 vergeleken met NEV2017
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Bij het beoordelen van de maatregelen voor reductie van de vraag naar gas uit het
Groningenveld is in dit addendum van dit meest actuele, maar ongewijzigde inzicht in de
L-gas vraag uitgegaan.
Er zijn meerdere opties om de vraag naar gas uit het Groningenveld verder te reduceren.
Een belangrijke mogelijkheid is die van energiebesparing. Dit is een middel dat door
overheidsbeleid wordt gestimuleerd en de effecten van het bestaande en voorgenomen
beleid zijn in het NEV2017 al gekwantificeerd. Hieruit is ook zichtbaar dat
energiebesparing op de korte termijn geen grote effecten heeft op het benodigde volume
uit het Groningenveld, op de langere termijn is dat wel het geval. Verdere acties in de
gebouwde omgeving leveren ook een bijdrage, oplopend van 0,4 tot 1,7 bcm in 2030.
Een andere optie is verduurzaming aan de aanbodzijde (hernieuwbare gassen). Deze
hebben een besparingspotentieel van 0,7 tot 1,8 bcm in 2030. Ook zijn er mogelijkheden
in het buitenland, bovenop de reeds aangekondigde afbouw van de L-gas markten. De
relatief zekerdere mogelijkheden om de vraag op relatief korte termijn te reduceren zijn
beperkt tot maximaal 1 bcm. Deze opties zijn vanwege het onzekere karakter bij het
beoordelen van de maatregelen niet meegenomen.
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4

Aanbodscenario's

In het NOP2017 is in hoofdstuk 4 geconcludeerd dat er voldoende gas en infrastructuur
beschikbaar zijn om de benodigde hoeveelheden H-gas te importeren in NW Europa. Ook
is in hoofdstuk 5 geconcludeerd dat het Nederlandse gasnet over voldoende import en
transitcapaciteit beschikt. Dit wordt getoond in de onderstaande figuur 6.
Figuur 6 Vraag- en aanbodbalans bij benutting van alle importpunten, situatie NOP2017

Alleen in de transportsituatie waar met name import van Russisch gas plaatsvindt is de
importcapaciteit te OSZ net voldoende, zie onderstaande figuur 7 uit het NOP2017.
Figuur 7 Vraag- en aanbodbalans bij benutting van met name import van Russisch gas,
situatie NOP2017

Zoals opgemerkt in hoofdstuk 2 zal de komende jaren (ondanks het sluiten van 5
clusters op het Groningenveld) het zekere deel van de binnenlandse productiecapaciteit
gehandhaafd blijven en kan de conclusie uit het NOP2017 worden bevestigd. Afhankelijk
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van de capaciteitsontwikkeling op het Groningenveld bij reductie van het volume kan de
behoefte aan capaciteit elders in het systeem toenemen. Dit is onderwerp van nadere
studie.
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5

Maatregelen voor reductie van gas uit het
Groningenveld tot maximaal 117 TWh (12 bcm)

In het vorige hoofdstuk is geconstateerd dat voldoende H-gas geïmporteerd kan worden
om pseudo L-gas te produceren. Door de aflopende vraag naar L-gas, voornamelijk
gedreven door aflopende vraag in het buitenland, zal de behoefte aan gas uit het
Groningenveld de komende jaren dalen.
In onderstaande grafiek (figuur 8) is zichtbaar hoe de behoefte in een koud en
gemiddeld jaar zal verlopen.
Figuur 8 Benodigde hoeveelheid gas uit het Groningenveld in een koud en gemiddeld
jaar

Uit de figuur blijkt dat zonder verdere maatregelen in gasjaar 2025/26 het benodigde
volume uit het Groningenveld in een koud jaar zal zijn gedaald tot maximaal 12 bcm. In
een gemiddeld jaar zal het benodigde volume lager zijn.
In de verdere analyse is steeds uitgegaan van het effect in een koud jaar omdat het
Kabinet is uitgegaan van een productieniveau uit het Groningenveld van ten hoogste 12
bcm.
Om aan de wens van de Minister te voldoen om snel tot een hoge volumereductie te
komen zijn voorgenoemde opties in hoofdstuk 3 niet afdoende. Er zal dus naar andere
maatregelen omgezien moeten worden. Deze vallen uiteen in maatregelen waarmee de
productie van pseudo L-gas wordt vergroot (door stikstof bij te mengen aan H-gas) en in
maatregelen waarmee een deel van de grootverbruikers van L-gas omgebouwd kunnen
worden naar H-gas.
Bij het overwegen van deze maatregelen is van belang dat er helderheid bestaat over
het wettelijk en regulatoir kader op grond waarvan de kosten van de maatregelen in de
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tarieven van GTS worden verwerkt. GTS is in afstemming met EZK en ACM over de
relevante wettelijke taken.
In dit hoofdstuk worden de maatregelen één voor één behandeld en beoordeeld op hun
merites (hoe snel kan een substantiële volumedaling uit het Groningenveld worden
bereikt en tegen welke kosten).

5.1

Stikstoffabriek Zuidbroek

De stikstoffabriek Zuidbroek is in het NOP2015 reeds geïdentificeerd als maatregel en
ook het ontwerp van deze fabriek is destijds in detail uitgewerkt.
In het NOP2017 is vastgesteld dat deze stikstoffabriek met het toen aangenomen
volumeplafond van gas uit het Groningenveld (zie figuur 1) niet langer nodig was.
Redenen daarvoor waren:
• dat de productiecapaciteit van gas uit het Groningenveld, door de verlaagde
productie, langer op peil bleef,
• dat de behoefte aan L-gas in het buitenland (met name België en Frankrijk) lager
werd ingeschat, en
• dat uit ervaring was gebleken dat de Wobbe van het voor conversie beschikbare Hgas lager was dan daarvoor aangenomen.
Op basis van deze overwegingen is in het NOP2017 de conclusie getrokken dat, met het
aangenomen productieniveau van gas uit het Groningenveld, de stikstofinstallatie voor
de leveringszekerheid van de L-gas markt niet langer nodig was.
Door de wens om de productie van gas uit het Groningenveld zo snel als mogelijk te
verlagen naar een niveau van 12 bcm en uiteindelijk de gaswinning te stoppen is de
situatie gewijzigd. In zijn brief geeft het kabinet aan dat extra stikstofcapaciteit
noodzakelijk wordt geacht om het niveau van 12 bcm snel te kunnen halen en dat GTS is
verzocht de (verdere) voorbereiding van de bouw van een extra stikstofinstallatie ter
hand te nemen. Het pseudo L-gas dat met de bestaande stikstofinstallaties kan worden
geproduceerd biedt namelijk onvoldoende uitzicht op snelle en grote verlaging van de
productie van gas uit het Groningenveld. Een nieuwe stikstoffabriek met een capaciteit
van 180.000 m3/h biedt de mogelijkheid om de productie van gas uit het Groningenveld
te beperken met circa 68 TWh (7 bcm) (in een koud jaar). Als op zeer korte termijn kan
worden besloten om de fabriek te bouwen, kan deze in Q1 2022 operationeel zijn.
Gezien de omvang van de reductie en de korte termijn waarop deze beschikbaar komt
(vier jaar), is dit een belangrijke maatregel om op relatief korte termijn naar een volume
van 117 TWh (12 bcm) te komen en om het traject naar 0 bcm mogelijk te maken.
Indien deze maatregel niet zou worden genomen duurt het drie jaar langer voordat de
productie van gas uit het Groningenveld met zekerheid onder de 117 TWh (12 bcm) kan
komen te liggen.
Zie figuur 9 hieronder.
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Figuur 9 Het effect van de stikstoffabriek Zuidbroek op de benodigde hoeveelheid gas uit
het Groningenveld

Het ontwerp (en daarmee de omvang) van de fabriek is gebaseerd op het voorstel zoals
dat door GTS in 2014 is vastgesteld. Door wijzigingen in het ontwerp zoveel mogelijk te
beperken wordt bereikt dat zo snel mogelijk met de bouw kan worden gestart waardoor
oplevering in het eerste kwartaal van 2022 mogelijk wordt.
Een evaluatie van het ontwerp past niet bij de eis van de Minister van EZK om zo snel
mogelijk te komen tot verlaging van de productie uit het Groningenveld tot 12 bcm.
De belangrijkste eigenschappen van de stikstoffabriek zijn als volgt:
- Totale capaciteit 180.000 m3/h stikstof productie (3 treinen van 60.000 m3/h).
- Cryogene productietechniek. Voor deze techniek is gekozen vanwege de hoge
capaciteit van de fabriek, bij dergelijke capaciteiten is deze techniek is het meest
efficiënt.
- Het maximale zuurstofgehalte in het geproduceerde pseudo L-gas moet voldoen aan
de MR gaskwaliteit van 5 ppm. De reden voor deze zuiverheid is gebaseerd op de
mogelijkheid om pseudo L-gas ook te kunnen opslaan in bergingen waarvoor een
zeer laag zuurstof gehalte noodzakelijk is i.v.m. het risico op corrosie.
- Plaatsing op een centrale plaats in het GTS netwerk (locatie Zuidbroek). Deze locatie
heeft de volgende voordelen.
o De locatie is gelegen naast de bestaande installatie van GTS waardoor de
mogelijkheid ontstaat om de stikstof caverne in Heiligerlee vanuit de nieuwe
installatie te vullen waarmee de back-up rol van deze piekinstallatie vergroot
wordt
o Op deze locatie zijn diverse L-gas afvoerleidingen vanuit het Groningenveld
aanwezig en is er daardoor voldoende L-gas afvoercapaciteit beschikbaar
o Er is voldoende H-gas aanvoercapaciteit aanwezig van zowel Noors als
Russisch gas
De investeringskosten bedragen € 500 mln bij een onzekerheidsmarge van 30%. OPEX
wordt geschat op circa € 30 mln per jaar. De kosten worden vergoed via de
gereguleerde tarieven die worden vastgesteld door ACM. De toename in het tariefniveau
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hangt samen met de toename van de kostenbasis van GTS (CAPEX plus OPEX) als
gevolg van de investering in de stikstoffabriek. Gelet op de huidige omvang van de
kostenbasis van GTS is de verwachting dat het tariefniveau vanwege de stikstoffabriek
met circa 5-10% zal toenemen.

5.2

Ombouw grote L-gas afnemers

Ombouw van grootverbruikers van L-gas naar H-gas (170 afnemers op 200 locaties)
levert ook een bijdrage aan de reductie van de volumevraag van gas uit het
Groningenveld. De kosten van GTS zijn niet voor alle grootverbruikers gelijk, o.m. omdat
niet bij alle L-gas grootverbruikers een H-gas leiding in de buurt ligt.
Maatregelen die moeten worden getroffen bestaan uit het aanleggen van nieuwe
leidingen en, vanwege het feit dat het H-gas op hogere druk opereert, druk reducerende
maatregelen in het net of bij de gasontvangstations. Verder zullen aanpassingen bij de
afnemers zelf moeten worden doorgevoerd. Te denken valt hierbij aan aanpassingen
aan, dan wel vervanging van branders en turbines om te kunnen omgaan met de hogere
calorische waarde maar ook met de grotere bandbreedte in gaskwaliteit. Enkele
afnemers gebruiken G-gas als grondstof en zullen hiervoor alternatieven moeten
ontwikkelen.
Omschakeling van de 8 grootste verbruikers van L-gas naar H-gas zal de vraag naar gas
uit het Groningenveld met 2,3 bcm doen afnemen, met de omschakeling van de
volgende 45 zal de vraag met 1,1 bcm extra afnemen tot een totale volumereductie van
3,4 bcm. Kosten van netwerkaanpassingen voor GTS bedragen voor deze 53 afnemers
circa € 220 mln (onzekerheidsmarge van 40%). Verder zijn er de kosten bij de afnemers
zelf die nog niet allemaal in kaart zijn gebracht.
Met de omschakeling van de resterende L-gas grootverbruikers kan een extra
volumereductie worden behaald van 1 bcm; hiervan zijn de kosten van GTS en die van
de afnemers nog niet bekend.
Indien de kosten van de stikstofinstallatie per hoeveelheid gereduceerde m3 gas uit het
Groningenveld als maatstaf worden genomen voor het bepalen van de efficiënte omvang
van de marktombouw is de huidige inschatting dat de L-gas vraagreductie uit het
Groningenveld een bandbreedte zal hebben tussen 2,3 en 3,4 bcm, dus ombouw van 8
tot 53 van de grootste verbruikers met een afzet tussen 2,8 en 4,5 bcm. In
onderstaande figuur 10 is het effect hiervan aangegeven.
Ombouw zal volgens een geleidelijk pad gaan, de 53 grootste afnemers kunnen vanuit
GTS tussen 2020 en 2022 met H-gas worden beleverd. Haalbaarheid is ook afhankelijk
van de snelheid van besluitvorming, planning en afstemming met industrieën.
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Figuur 10 Het effect van ombouw van grote L-gas afnemers op het benodigde volume uit
het Groningenveld.

De kosten worden vergoed via de gereguleerde tarieven die worden vastgesteld door
ACM. De toename in het tariefniveau hangt samen met de toename van de kostenbasis
van GTS (CAPEX plus OPEX) als gevolg van de ombouwinvesteringen. Gelet op de
huidige omvang van de kostenbasis van GTS is de verwachting dat het tariefniveau bij
een ombouw van de 8 grootste L-gas afnemers met circa 0-1% stijgt en bij een ombouw
van de volgende 45 andere industriële L-gas afnemers met circa 1-2%.

5.3

Additionele stikstofinkoop

Door additionele inkoop van stikstof voor een bestaand mengstation kan de productie
van pseudo L-gas verder worden vergroot. Hiertoe dienen beperkte maatregelen in het
GTS netwerk te worden doorgevoerd. Deze maatregelen zullen op z’n vroegst gereed
kunnen zijn met ingang van gasjaar 2019/2020. De geschatte besparing is 10 tot 15
TWh (1 tot 1,5 bcm) gas uit het Groningenveld, De investeringskosten bedragen circa €
10 mln en de operationele kosten bedragen circa € 6 mln. per jaar (ramingen met een
onzekerheidsmarge van 40%).
De kosten worden vergoed via de gereguleerde tarieven die worden vastgesteld door
ACM. De toename in het tariefniveau hangt samen met de toename van de kostenbasis
van GTS (CAPEX plus OPEX) als gevolg van de additionele stikstofinkoop en de
doorgevoerde maatregelen in het netwerk. Gelet op de huidige omvang van de
kostenbasis van GTS is de verwachting dat het tariefniveau als gevolg van de additionele
stikstofinkoop met circa 0-1% stijgt.
In onderstaande figuur 11 is het effect op het volume uit het Groningenveld
weergegeven.
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Figuur 11 Het effect van additionele stikstofinkoop op het benodigde volume uit het
Groningenveld

5.4

Effect van voorgestelde maatregelen

Alle hierboven genoemde maatregelen hebben gezamenlijk het effect dat het benodigde
volume uit het Groningenveld ook in een koude winter vanaf gasjaar 2023 tot 117 TWh
(12 bcm) kan worden beperkt. Dit is in onderstaande figuur 12 zichtbaar.
Figuur 12 Het effect van de voorgestelde maatregelen

Het effect van deze maatregelen op de capaciteitsbalans (zie figuur 13 hieronder) laat
zien dat het L-gas aanbodsysteem tot gasjaar 2022 over voldoende zekere
productiecapaciteit beschikt om de leveringszekerheid te kunnen blijven garanderen.
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Figuur 13 Capaciteitsbalans van vraag- en aanbod van L-gas.

Over de periode na 2022 bestaat momenteel onvoldoende zekerheid o.a. over de
capaciteitsbijdrage van de bestaande capaciteitsmiddelen. Nadere studie zal moeten
uitwijzen of de dan bestaande middelen ook voor deze periode voldoende zekerheid
zullen bieden.

5.5

Verdere maatregelen

Met de bovengenoemde maatregelen is met ingang van gasjaar 2023 een reductie van
de productie uit het Groningenveld bereikbaar tot onder de 12 bcm in een koud jaar.
Afhankelijk van het gewenste tempo voor verdere reductie en tevens afhankelijk van de
capaciteitsbalans vanaf 2023 zijn eventueel verdere maatregelen noodzakelijk. Hierbij
valt te denken aan de mogelijkheid om UGS Norg met pseudo L-gas te kunnen vullen.
Met de bouw van een extra stikstofinstallatie in Zuidbroek kan ook extra pseudo L-gas
worden geproduceerd waar niet op alle momenten in het jaar een markt voor is. Door de
mogelijkheid te creëren om UGS Norg met pseudo L-gas te vullen in plaats van direct
met gas uit het Groningenveld kan de stikstofinstallatie in Zuidbroek beter worden benut
en de benodigde productie uit het Groningenveld verder worden verlaagd. Hoeveel de
verdere verlaging zal zijn en welke kosten hiermee gepaard gaan is onderwerp van
verdere studie.
Ombouw van de kleinverbruikersmarkt van L-gas naar H-gas, zoals die nu al wordt
uitgevoerd in Duitsland en binnenkort ook in België en Frankrijk, kan met de
voorgenomen maatregelen zoals beschreven in de vorige paragrafen, worden vermeden.
De energietransitie in Nederland, die in elk geval voor een deel van de
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kleinverbruikersmarkt tot aanpassingen in verwarmingsapparatuur zal leiden, zal mede
hierdoor niet twee keer tot dergelijke aanpassingen in woningen te hoeven leiden.
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6

Conclusie

Om aan de wens van de minister te kunnen voldoen om zo snel mogelijk de gaswinning
uit het Groningenveld te reduceren zijn energiebesparingsmaatregelen, aanbod van
hernieuwbare gassen en verdere reductie van de vraag in het buitenland onvoldoende.
Er zijn maatregelen nodig die sneller effect hebben en tot een grotere reductie leiden.
Deze maatregelen bestaan uit extra stikstofinstallaties waarmee de productie van
pseudo L-gas kan worden verhoogd en maatregelen om de grootste L-gas afnemers in
het binnenland om te schakelen naar H-gas.
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de maatregelen.

Bouw
stikstoffabriek
Zuidbroek
Ombouw deel van
de L-gas
grootverbruikers
op H-gas
Additionele
stikstofinkoop
Totaal

Bijdrage
volumereductie

Investeringskosten GTS

7 bcm

€ 500 mln ±30%

Jaarlijkse
operationele
kosten
€ 30 mln

De 8 grootste
afnemers:
2,3 bcm
De volgende 45
afnemers:
1,1 bcm
1-1,5 bcm

€ 55 mln ±40%

< € 1 mln

€ 165 mln ±40%

< € 2 mln

€ 10 mln ± 40%

€ 6 mln

10,3 – 11,9 bcm

€ 730 mln ± 30% tot
40%

< € 39 mln

GTS is voornemens om deze investeringen uit te gaan voeren om daarmee aan de
noodzaak vanuit veiligheidsperspectief tegemoet te komen zo snel mogelijk het
benodigde volume uit het Groningenveld te kunnen reduceren tot maximaal 12 bcm en
daarna zo snel mogelijk op een verantwoorde wijze naar 0 bcm terug te kunnen.
Daarvoor zijn mogelijk aanvullende maatregelen gewenst.
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