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Addendum Netwerk Ontwikkelingsplan 2017 
OPENBAAR 

Geachte heer/mevrouw, 

GasTerra heeft kennis genomen van het addendum op het Netwerk Ontwikkelingsplan 2017 
(NOP2017) en maakt graag gebruik van de gelegenheid om hierop te reageren. 

GasTerra erkent het belang van een volumereductie uit het Groningenveld zoals reeds 
aangekondigd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Om de geplande 
volumedaling op korte termijn te kunnen realiseren is het van belang dat de meest 
efficiënte maatregelen (als eerste) ingezet worden. In het overzicht van de door GTS 
voorgestelde maatregelen valt op dat niet alle maatregelen even efficiënt zijn. De ombouw 
van de tweede groep industriële bedrijven van laagcalorisch naar hoogcalorisch aardgas, 
levert de kleinste bijdrage aan de volumereductie, maar is tegelijkertijd drie keer zo duur 
als de ombouw van de acht grootste afnemers", 

We vragen ons af of er voldoende alternatieve maatregelen overwogen zijn. Een 
alternatieve maatregel is bijvoorbeeld het verhogen van de ISDE subsidie waardoor 
kleinverbruikers overgaan van (laagcalorisch) aardgas naar duurzame energie. Een ander 
alternatief is het ondersteunen van de productie van groen gas. 

Verder vragen we ons af of er rekening is gehouden met het feit dat het omschakelen van 
de industrie tot sterke verlaging van het volume leidt, maar geen grote gevolgen heeft voor 
de behoefte aan flexibiliteit uit het Groningen veld. Zijn de mogelijke gevolgen voor de 
leveringszekerheid beoordeeld? 

Omwille van de tijdsbesparing kiest GTS ervoor om het oorspronkelijke ontwerp van de 
stikstoffabriek van 2014 zoveel mogelijk te handhaven. Wij vragen ons af of de 
oorspronkelijke configuratie van de stikstoffabriek nog steeds de meest optimale is. Gezien 
de forse investering (mogelijk tot 675 mln) en het belang van het nemen van efficiënte 
maatregelen lijkt het ons verstandig om het ontwerp opnieuw te evalueren en zo te borgen 
dat het nog steeds het meest efficiënte ontwerp is. 

I De kosten voor de afnemers zelf zijn niet meegenomen in het overzicht van GTS. 
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De voorgestelde maatregelen zullen leiden tot forse tariefstijging voor GTS. Graag zien we 
een onderbouwing van de verwachte tariefstijging van 5%-10% en een onderverdeling van 
de kosten die wel of niet gesocialiseerd worden in de tarieven. Voor zover van toepassing 
nemen we aan dat de investeringen conform de gebruikelijke methodes en 
afschrijftermijnen in de tarieven verwerkt gaan worden en pas nadat de nieuwe assets 
volledig operationeel geworden zijn. Voor zover het om vervangingsinvesteringen gaat 
verwachten we dat de te vervangen L -gasleidingen en installaties uit de assetbase gehaald 
worden. 

In het algemeen vragen we ons af of GTS na deze tariefstijgingen verwacht competitieve 
tarieven te kunnen aanbieden ten opzichte van andere TSO's. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft, kunt u 
contact opnemen met Ivelina Boneva via ivelina.boneva@gasterra.nl. 
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