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Hierbij verzoek ik u conform artikel 52c van de Mijnbouwwet een operationele 

strategie voor het gasjaar 2021-2022 voor te stellen op basis van de bijgevoegde 

GTS-raming voor hetzelfde gasjaar. In deze brief (inclusief bijlagen) geef ik de 

uitgangspunten voor de in te dienen operationele strategie, die uiterlijk 19 maart 

2021 in mijn bezit dient te zijn. 

In de Mijnbouwregeling is in artikel l.3a.2, eerste lid, vastgelegd dat een 

operationele strategie omvat: 

a. een beschrijving van de volgorde van de inzet van de clusters en de

verdeling van het volume over de clusters per kalendermaand uitgaande

van het referentiejaar voor een gemiddeld gasjaar;

b. de wijze waarop de inzet over de clusters en de verdeling van het volume

over de clusters wordt verlaagd dan wel verhoogd, afhankelijk van de

ontwikkeling van de actuele temperatuur gedurende het gasjaar, waarbij

in ieder geval een beschrijving wordt gegeven van de volgorde van de

inzet van de clusters en de verdeling van het volume over de clusters

uitgaande van het referentiejaar voor een koud en voor een warm

gasjaar.

Daarnaast zijn in het tweede en derde lid van artikel l.3a.2 van de 

Mijnbouwregeling ter onderbouwing van de operationele strategie nadere eisen 

opgenomen, bijvoorbeeld over de rol van gasopslag Norg, de invloed van 

geplande onderhoudswerkzaamheden en dreigings- en risicoanalyse behorende bij 

een operationele strategie. 

Bij het voorstellen van de operationele strategie verzoek ik u de beschrijvingen te 

volgen zoals vastgelegd in artikel 52c van de Mijnbouwwet en artikel l.3a.2 van 

de Mijnbouwregeling. 

Met betrekking tot de dreigings- en risicoanalyse is u bekend dat ik mijn verdere 

besluitvorming zal baseren op de analyse die de Nederlandse organisatie voor 

Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) in mijn opdracht uitvoert. U 

kunt van deze analyse gebruik maken bij de invulling van de eisen die aan de 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Projectdirectie Grum'ngen 

Bezoekadres 
Bez.uidenh.outsewe.q 71 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 

F 070 378 6100 (algemeen) 

www.rijksoverheid.nl/ezk 

ûns °Kènmer'K 
DGKE·PDG / 20330147 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 
3 

Pagina 1 van 7 



_, 

onderbouwing van de operationele strategie zijn gesteld en ik verwacht dat u dat 

ook zult doen. Ik verzoek u zo snel mogelijk doch uiterlijk 19 februari 2021 aan 

TNO de daartoe benodigde gegevens te verstrekken. In bijlage C van deze brief 

geef ik een gedetailleerde omschrijving van de uitgangspunten van de dreigings

en risicoanalyse. Een afschrift van deze brief en de betreffende bijlage stuur ik 

naar TNO. U zult uiterlijk 12 maart 2021 de dreigings- en risicoanalyse van TNO 

ontvangen. 

Voor de volledigheid merk ik op dat uit de GTS-raming blijkt dat het 

Groningenveld vanaf 2022-2023 alleen nog als reservemiddel nodig is. De raming 

bevat de bijbehorende benodigde capaciteit om het veld als reservemiddel te 

kunnen gebruiken. Ik verzoek u bij het opstellen van de operationele strategie het 

in stand houden van deze capaciteit in acht te nemen. In bijlage A van deze brief 

geef ik u daartoe meer specifiek de uitgangspunten. 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze: 

Directeur projectdirectie Groningen 

Bijlagen: 

A: Uitgangspunten voor de operationele strategie 2021-2022 

B: Advies leveringszekerheid voor benodigde Groningenvolumes en -

capaciteiten 

C: Uitgangspunten voor de dreigings- en risicoanalyse 
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