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onderwerp : Netwerk Ontwikkelings Plan 2017 Addendum 

 
Geachte heer Hoevers, 

 

Op 29 maart 2018 heeft Gasunie Transport Services (GTS) stakeholders in de gelegenheid 

gesteld hun zienswijze te geven op het door u geconsulteerde document ‘Netwerk Ontwikkelings 

Plan 2017 Addendum (verder: NOP2017Add). Op 13 april 2018 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. 

 

Positie grootverbruikers Groningengas 

Het plan van de regering om de winning van Groningengas zo snel als mogelijk uit te faseren 

heeft grote consequenties voor de gasvoorziening in Nederland en de spelers die actief zijn op de 

gasmarkt en gas consumeren. Het is een politiek besluit dat diep ingrijpt op de financieel-

economische en operationele rationale van die spelers. Voor grootverbruikers van laagcalorisch 

gas leidt dat besluit tot grote operationele verschuivingen, risico’s, extra – en deels ondoelmatige 

– directe en indirecte kosten waar geen opbrengsten tegenover staan. En een verslechtering van 

de internationale concurrentiepositie.  

Grootverbruikers zijn bereid een bijdrage te leveren. Daarvoor is het nodig de problematiek en 

oplossingsrichtingen goed te begrijpen. Dat vereist transparantie ten aanzien van alternatieven, 

onderbouwingen en daarop gebaseerde keuzes. VEMW stelt vast dat het geven van een 

zienswijze op NOP2017Add bemoeilijkt wordt door het ontbreken van gegevens over een aantal 

cruciale aspecten. VEMW is er niet van overtuigd dat de minister noch GTS voldoende tijd heeft 
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genomen om de meest doelmatige oplossing te vinden. Een ‘one size fits all’ benadering doet 

geen recht aan onderling sterk verschillende bedrijven. Wij verzoeken u dan ook het 

geconsulteerde NOP2017Add voorstel te herzien, nadrukkelijk rekening houdend met de 

onderstaande vragen en overwegingen. 

 

Aanleiding consultatie 

Aanleiding voor – en uitgangspunt van - de consultatie is het plan van de regering om de winning 

van Groningengas uit te faseren. Omdat dit consequenties heeft voor de voorziening van 

laagcalorisch gas én de gasmarkt in Nederland en een aantal ons omringende landen heeft u een 

addendum opgesteld op het vastgestelde NOP2017. In dat NOP2017Add zijn de door u 

voorgestelde investeringen in het landelijk gastransportnetwerk van GTS opgenomen. Naar wij 

begrijpen hebben de voorgestelde investeringen en operationele kosten in dat netwerk een 

gemiddeld opwaarts tariefeffect van 7-13 procent en is het de bedoeling dat de kosten 

gesocialiseerd worden.  

1. Graag vernemen wij of deze vooronderstelling correct is. 

 

Ombouw grootverbruikers 

Grootverbruikers van laagcalorisch gas in Nederland moeten volgens het ministerie van EZK 

‘uiterlijk in 2022 overgestapt zijn op (duurzame) alternatieven en geen laagcalorisch gas meer 

gebruiken’. In het NOP2017Add heeft u netwerkinvesteringen opgenomen om een beperkt aantal 

grootverbruikers van laagcalorisch gas over te schakelen naar hoogcalorisch gas (H-

gasaansluiting). Voor de grootste 8 verbruikers (2,3 bcm) raamt u een netwerkinvestering van 55 

mln euro ± 40%, en de - in gasverbruiksomvang- volgende 45 verbruikers (1,1 bcm) een 

investering van 165 mln euro ± 40%. Voor de volgende 117 (170-45-8) direct aangesloten 

grootverbruikers neemt u geen investeringen op in het NOP2017Add. Deze vaststellingen leiden 

tot in ieder geval de volgende vragen: 

2. Is de vooronderstelling juist dat de ombouw van 53 (8+45) grootverbruikers naar H-gas 

voldoende is om de regeringsdoelen – in samenhang met de andere maatregelen 

(afbouw export G-gas en stikstoffabriek Zuidbroek) – te realiseren, zowel qua 

doeltreffendheid als doelmatigheid? 

3. Mag u ervan uitgaan dat alle opgenomen 53 (8+45) grootste verbruikers van 

laagcalorisch gas over gaan schakelen op hoogcalorisch gas? 

a. Zo ja, heeft u daarvoor duidelijke aanwijzingen en toezeggingen? 

b. Zo nee, wat gebeurt er met het resterende ‘investeringsbudget’ wanneer dat niet 

direct benut wordt voor dit doel? 
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4. Wat is de positie van groep van 117 grootverbruikers die niét in het NOP2017Add zijn 

opgenomen: 

c. Hebben die geen recht op een aansluiting op H-gas? 

i. Bijvoorbeeld omdat investeringen voor deze groep door u geacht 

worden niet doelmatig te zijn? 

d. En als ze wel een aansluiting op H-gas willen, moeten ze die dan zelf aanvragen 

en financieren? 

5. Gaat GTS  op basis van het NOP2017Add: 

e. de opgenomen investeringen in zijn geheel opnemen in de Gestandaardiseerde 

Activa Waarde (GAW)? 

f. ook wanneer die investeringen niet doelmatig – blijken te – zijn? 

g. en indien dat het geval is, hoe stelt GTS zeker dat zij de investeringen dan toch 

vergoed krijgt? 

 

Stikstoffabriek 

GTS stelt in het NOP2017Add voor om een nieuwe stikstoffabriek te bouwen met een capaciteit 

van 7 bcm en een investering van 500 mln euro ± 30%. Dit roept bij VEMW de volgende vragen 

op: 

6. hoe is GTS tot de overweging gekomen om in de mix van maatregelen (afbouw export, 

stikstoffabriek en ombouw grootverbruikers binnenland) te komen tot deze 

stikstoffabriek, en niet een grotere of juist kleinere?  

h. Is het voorstel de meest doelmatige oplossing, en zo ja, wat is de onderbouwing 

daarvoor? 

i. Heeft GTS alle potentieel onderzocht en meegenomen van de bestaande 

conversiemiddelen (menging en stikstofinjectie)?  

7. Heeft GTS mogelijke alternatieven voor de stikstoffabriek bekeken die op de  

(middel)lange termijn doeltreffend en doelmatig kunnen zijn:  

a. Welke locaties zijn onderzocht naast Zuidbroek?  

b. Heeft GTS de locatie Rijnmond overwogen gelet op mogelijke toekomstige 

ontwikkelingen rond de aanlanding van LNG? De Rotterdamse haven zou een 

betere locatie kunnen zijn, immers, hier is niet alleen een overschot aan stikstof, 

maar zijn ook meer economische toepassingen voor de afgesplitste zuurstof 

aanwezig. Tevens zou in combinatie met een mogelijke toekomstige splitter 

(afscheiding en toepassing van hogere koolwaterstoffen) een optimale 

combinatie van verschillende gassen mogelijk worden. 
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c. Hoe scoorden alternatieven, en op grond van welke criteria heeft GTS voor 

Zuidbroek gekozen? 

8.  GTS stelt voor om eigenaar te worden van de nieuwe stikstoffabriek. Heeft GTS 

overwogen – bijvoorbeeld uit oogpunt van doelmatigheid - de levering van stikstof in 

Zuidbroek te outsourcen aan een producent van industriële gassen?  

 

Wij verzoeken GTS om het geconsulteerde voorstel te herzien. Als het doel van het voorstel is 

om de uitfasering van Groningengas doeltreffend en doelmatig te realiseren, dan moeten er 

alternatieven zijn die leiden tot een realisatie die beter aansluit bij de wensen en belangen van 

stakeholders en de voorwaarden die de Europese regulering en Nederlandse wet- en regelgeving 

stellen. In dat licht vertrouwen wij erop u voldoende te hebben geïnformeerd en zien het 

definitieve NOP2017Add met belangstelling tegemoet. Vanzelfsprekend zijn wij beschikbaar voor 

het verschaffen van een nadere (mondelinge) toelichting. 

 

Hoogachtend, 

 

w.g. 

 

dr. H. Grünfeld 

Algemeen directeur 

 


