


 
Doorwerking in ramingen (in miljarden euro’s) 
Nbm = niet belasting middelen /Vpb: vennootschapsbelasting 
 
Gasbaten Regeerakkoord 
Voor het RA is uitgegaan van de volgende uitgangspunten  
 2018  2019  2020  2021  2022  2023        
Prijs (ct/m3) 15,7  15,9  15,7  15,7  15,7  15,7        
Groningen volume mrd m3 21,6  21,6  21,0  20,0  20,0  20,0        
kosten aardbevingen 600  600  400  400  350  350        

 
Leidend tot de volgende ramingen 
 2018  2019  2020  2021  2022  2023        
nbm 1,90  1,90  1,85  1,70  1,70  1,70        
vpb 0,15  0,15  0,20  0,15  0,20  0,20        
totaal 2,05  2,05  2,05  1,85  1,90  1,90        

 
Stap 1: actuele raming met huidige prijsverwachtingen (productievolumes RA) 
Aanpassing uitgangspunten t.o.v. RA: actualisatie prijzen 
 2018  2019  2020  2021  2022  2023        
pr jsaanpassing 17,4  16,0  15,5  15,5  15,5  15,5        

 2018  2019  2020  2021  2022  2023        
nbm 2,35  1,90  1,80  1,65  1,65  1,65        
vpb 0,20  0,15  0,20  0,15  0,20  0,20        
totaal 2,55  2,05  2,00  1,80  1,85  1,85        

 
Stap 2: het aanpassen van de Groningenvolumes 
Aanpassing uitgangspunten t.o.v. stap 1: Verlaging Groningenvolume 
 2018  2019  2020  2021  2022  2023         
Groningen volume mld m3 20,5  19,5  18,0  17,0  12,0  12,0         

 2018  2019  2020  2021  2022  2023         
nbm 2,20  1,70  1,50  1,30  0,75  0,75         
vpb 0,20  0,10  0,15  0,10  0,05  0,05         
totaal 2,40  1,80  1,65  1,40  0,80  0,80         

 
Stap 3: overgang naar de Mijnbouwwetregime  
Aanpassing uitgangspunten t.o.v. stap 2: overgang naar afdrachtenregime volgens Mijnbouwwet (73%) 
 2018  2019  2020  2021  2022  2023        
nbm 1,35  1,00  0,95  0,85  0,45  0,45        
vpb 0,60  0,40  0,35  0,30  0,15  0,15        
totaal 1,95  1,40  1,30  1,15  0,60  0,60        

 
Stap 4: De aardbevingskosten conform tabel 2 bij afdrachten volgens Mijnbouwwet 
 
Aanpassing uitgangspunten t.o.v. stap 3: kosten volgens tabel 2 
 2018  2019  2020  2021  2022  2023        
nbm 1,41  0,96  0,65  0,45  0,08  0,14        
vpb 0,55  0,40  0,30  0,25  0,10  0,10        
totaal 1,96  1,36  0,95  0,70  0,18 0,24        
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Zienswijze maatschappelijke organisaties (30 min)

Update uitvoering (30 min)

Versterken (60 min)

Toekomstvisie (60 min)
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Samenvatting (I/IV)

Aan de Bestuurlijke Tafel op 19 februari stelden we een aantal problemen vast rondom de versterkingsopgave:

• Met de NPR 2015 en gebaseerd op het huidige uitvoeringstempo praten we over een opgave van 10-15 jaar, wat betekent dat bewoners

lang in een (mogelijk) onveilige situatie zitten

• Enkel versterken om veilig te wonen is kostbaar, veroorzaakt veel overlast voor bewoners, en levert zowel op object- als op 

gebiedsniveau geen 'plus' op—die nodig is voor herstel van vertrouwen, en als compensatie voor de veroorzaakte overlast

Deze problemen hebben meerdere oorzaken

• Afwegingen tussen veiligheid, leefomgeving, en financiering worden niet door één partij gemaakt—met inefficiëntie als gevolg

– NCG voert regie o.b.v. veiligheid, gemeentes voeren regie op leefomgeving, en NAM is verantwoordelijk voor het budget

– Dit leidt tot inefficiënties in het proces, zoals financiële afspraken op objectniveau

• Er is mogelijk sprake van over-dimensionering in de versterkingsopgave, met lange doorlooptijden en overlast voor bewoners als gevolg

– NPR kost tijd om te ontwikkelen, met een dilemma tussen (vaker) actualiseren en (langer) stabiel houden, wat betekent dat de 

meest recente wetenschappelijke kennis niet altijd is opgenomen, met mogelijk conservatieve inschattingen als gevolg

– Daarnaast kiezen betrokken partijen in het inspectie- en engineeringtraject bij de toepassing van de rekenregels voor conservatieve 

aannames om hun aansprakelijkheidsrisico te minimaliseren

De grootte van de toekomstige versterkingsopgave is nog onzeker, op de korte en (middel)lange termijn

• Op de korte termijn is het mogelijk dat de nieuwe richtlijnen (NPR 2017) de omvang van de opgave veranderen

• Op de middellange termijn zou verminderde gaswinning kunnen leiden tot een wijziging in de seismische dreiging. Daarnaast zal nieuwe 

kennis kunnen leiden tot aanpassingen in de richtlijnen en daarmee de omvang van de opgave

De nieuwe aanpak moet daarom flexibel omgaan met verschillende versterkingsopgaves

• In een lichtere versterkingsopgave zijn er andere kostendragers nodig voor het realiseren van een plus (omdat dezelfde relatieve

efficiëntieslag leidt tot een kleiner absoluut bedrag). De nieuwe aanpak moet hier flexibel mee om kunnen gaan
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Bij het opstellen van een nieuwe aanpak nemen we een zestal criteria mee

• Veiligheid, snelheid, mogelijke kostenefficiëntie voor realiseren koppelkansen, overlast voor bewoners, integraliteit voor gebieden, 

houdbaarheid in licht versterkingsscenario

Het expertteam heeft zeven opties voor een nieuwe aanpak bedacht

1. De Groningse Standaard: maatwerk op basis van gestandaardiseerde maatregelen, eerdere betrokkenheid gemeentes en bewoners, 

tegengaan over-dimensionering en kortere processen

2. Geconcentreerd uitwijken: overheid ontwikkelt nieuwe wijken buiten het risicogebied (bijvoorbeeld in Meerstad, De Blauwe Stad), 

waar bewoners uit het risicogebied tegen de verkoopprijs van hun eigen huis naartoe mogen verhuizen

3. Allrisk verzekering: aantal algemene veiligheidsmaatregelen1 toepassen in gebied en alle bewoners allrisk verzekering geven

4. Bedrag per beving: bewoners krijgen een geldbedrag gestort per beving in verhouding tot de opgetreden grond-versnelling

5. Iedereen huurder: overheid koopt alles op, neemt volledige regie over versterking en verkoopt objecten terug als alles veilig is

6. Iedereen een bouwdepot: alle eigenaren krijgen een bouwdepot, en kiezen zelf hoever hun objecten versterkt moet worden

7. Natuurpark: overheid koopt alles op, bewoners worden geëvacueerd, het gebied wordt een natuurpark met erfgoed als "ruïnes"

Ter bespreking in BT: Welke elementen binnen bovenstaande opties zijn absoluut niet wenselijk? En welke elementen spreken juist aan, en 

geven op de juiste manier invulling aan de zorgplicht van de overheid?

• NB: Opties bevatten (vaak tot in het relatief extreme) doorgetrokken elementen die deels in nieuwe aanpak kunnen komen

De Groningse standaard aanpak is gebaseerd op drie basis principes

• Gebiedsgericht: iteratief proces tussen eigenaar (wensen), gebied (visie) en regio (standaard maatregelen) om 'plus' te realiseren

• Eigenaar centraal: wensen eigenaar direct vanaf inspectie meenemen, eigenaar geeft uiteindelijk definitief akkoord op oplossing

• Maatwerk: oplossing moet balans bieden tussen individuele keuzevrijheid en standaardisatie

Samenvatting (II/IV)

1. Zoals vastzetten HBREs
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Samenvatting (III/IV)

'De Groningse Standaard' (optie 1) is door het expertteam reeds verder uitgewerkt in 8 stappen

• Stap 0: Bepalen methode voor inspectie, kiezen standaard maatregelen, dekken aansprakelijkheid voor betrokken partijen

• Stap 1: Analyseren van veiligheid en benodigde maatregelen o.b.v. type object en locatie ter voorbereiding van bezoek

• Stap 2: Opstellen door gemeentes van gebiedsvisie, aansluitend op toekomstvisie vanuit regio en mogelijke versterkingsscenario's

• Stap 3: Bezoeken1 bewoners om maatwerk te bespreken obv standaard oplossingen in combinatie met bewonerswensen

• Stap 4: Starten iteratief proces richting definitief ontwerp veilige huizen o.b.v. gebiedsvisie en bewonerswensen

• Stap 5: Doorrekenen van definitieve ontwerpen om veiligheid te garanderen

• Stap 6: Akkoord krijgen van eigenaren op definitief voorstel (of komen tot garantieregeling)

• Stap 7: Starten uitvoering versterkingsmaatregelen

• Stap 8: Ophalen leringen uit proces en breed delen met betrokken partijen, meenemen in toekomst

De aanpak blijft op zekere hoogte houdbaar in licht versterkingsscenario, met mogelijke andere prioritering en overslaan van stappen

• In de analyse fase wordt sneller duidelijk2 wat de impact van nieuwe richtlijnen of winningsniveaus is voor bepaalde type woningen 

en locaties. Daarmee kan de prioritering van werkgebied veranderen en eventueel gerichter op locaties met meeste risico

• Het deskundigenoordeel houdt stand, aansprakelijkheidsdekking, en standaardisatie maatregelen als concept blijven bestaan

• Er zijn minder koppelkansen te realiseren waardoor er óf andere kostendragers gekozen moeten worden voor het realiseren van een 

plus óf het iteratief proces voor gebiedsvisie en bewonerswensen wordt overgeslagen

• Een garantieregeling is in dit scenario wellicht niet meer nodig

Net zoals in huidige aanpak staat veiligheid voorop. Door versnelling proces zijn bewoners echter eerder veiliggesteld tov huidige aanpak

• Nieuwe aanpak gericht op minder over-dimensionering en kortere tijdslijnen, waardoor operatie eerder voltooid is

• Controleberekeningen op het definitief ontwerp zorgen voor zekerstelling van beoogde veiligheid

• Een garantieregeling biedt bewoners die zich dusdanig onveilig voelen de mogelijkheid om op korte termijn te vertrekken

1. Door cross-functioneel team van in ieder geval constructeur, architect en aannemer; 2. Omdat er geen lange I&E periode is
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Samenvatting (IV/IV)
Aanpak is richtinggevend, veel verder uitwerking nodig voor operationalisering. Bijvoorbeeld:

• Methode om te bepalen hoe enkel met inspectie en voorbereideinde analyse de juiste beoordeling kan worden gedaan

• Overeenstemming bereiken over standaard maatregelen in catalogus

• Uitzoeken juridische mogelijkheden voor aansprakelijkheidsdekking

• ...etc

Ter bespreking in BT: 

• Expertteam stelt voor om de Groningse standaard verder uit te werken. Welke elementen/ aandachtspunten/ zorgen moeten 

meegenomen worden in de verdere uitwerking?

Ter bespreking in BT: Moet het expertteam samen met de woningcorporaties nadenken over een andere aanpak voor het H3V programma?

• De regeling zou naast de nieuwe aanpak kunnen blijven bestaan, maar zorgt wel voor mogelijke verdere sociaal maatschappelijke 

onrust en (negatieve) beeldvorming van de versterkingsaanpak. Wil de bestuurlijke tafel een aantal oplossingen zien vanuit het 

expertteam en woningcorporaties voor deze problematiek?

Ter bespreking in BT: Gegeven deze aanpak in ontwikkeling, wat moet er gebeuren met de huidige en geplande werkvoorraad?

• Aanpak kan per batch verschillen, afhankelijk van stadium: batch 1467 (nu in uitvoering), batch 1588 (VA klaar om te leveren), batch 

1581 (nu in engineering), batch 3260 (inspecties af, klaar voor engineering), en batch 5500 (inspecties nog te starten)
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Samenvatting
Als onderdeel van de visie heeft het expertteam een eerste 'Perspectief voor Groningen' opgesteld. Dit perspectief schetst o.b.v. de eerder besproken 3 transities (energie, 

economie, sociaal/ demografie) en de centrale uitdaging (gasgerelateerde problematiek) de richting voor Groningen naar 2040. Het dient als 'stip op de horizon' voor bewoners   

en overheden en geeft samenhang tussen en kaders aan de maatregelen in de visie. Vandaag krijgen we allereerst graag sturing op de hoofdlijnen van het perspectief

Het expertteam werkt, zoals eerder besproken, langs de 3 genoemde transities 7 pakketten van samenhangende concrete maatregelen uit. Het expertteam heeft tot nu 12 

maatregelen uitgewerkt en een inschatting gemaakt van kosten (met 30-50% bandbreedte), impact, en financieringsmogelijkheden

• Koploper lokale duurzaamheid: tot nu 2 maatregelen, €150-350mln kosten, mogelijk ~35-60% van kosten met bestaande publieke middelen in te zetten

• Nieuwe energie-industrie: tot nu 4 maatregelen, ~€200-500mln kosten, waarvan mogelijk ~15-30% met bestaande publieke en ~15-30% met private middelen in te zetten

• (Om)scholing naar nieuwe banen: tot nu 1 maatregel, ~€50-150mln kosten

• Sectoren en (lokale) economie: tot nu 1 maatregel, ~€300-700mln kosten , waarvan mogelijk ~5-10% met bestaande publieke en ~40-70% met private middelen in te zetten

• Wonen van toekomst & leefbaarheid: tot nu 2 maatregelen, ~€100-300mln kosten, waarvan mogelijk tot ~15-25% met bestaande publieke middelen in te zetten

• Sociale vitaliteit: tot nu 1 maatregel, ~€25-75mln kosten, waarvan mogelijk tot ~10-20% met bestaande publieke middelen in te zetten

• Healthy aging & zorg: tot nu 1 maatregel, ~€125-275mln kosten, waarvan mogelijk tot ~3-5% met bestaan publieke en ~15-25% met private middelen in te zetten

NB: Maatregelen nog aan te vullen, uitwerking is hoog-over, inschattingen financiën zijn zeer ruw en moeten nog afgestemd worden met financiële tafel

Als alle tot nu toe uitgewerkte maatregelen bekostigd moeten worden uit het Regiofonds zou het fonds daar niet toereikend voor zijn

• Geplande omvang Regiofonds €200mln

• Kosten maatregelen die naar huidige inschatting nog niet gedekt worden door bestaand publiek beleid en door privaat geld tenminste ~€500mln 

• 'Gat' mogelijk nog groter als het niet volledig lukt om genoemde inzet van bestaande publieke en private middelen te realiseren

• Ook voor andere onderwerpen dan toekomstvisie wordt gedacht aan inzet Regiofonds (bijv. compensatie verlaging WOZ waarde of knelpunten bij versterken)

Een deel van dat 'gat', maar zeker niet alles, kan mogelijk gedekt worden als samenloop met versterken kansen leidt

• Valt alleen in te zetten voor versterkingsgerelateerde maatregelen, wiens financiering nog voor ~€300mln niet gedekt lijkt

Graag willen we de bestuurlijke tafel vragen om vandaag richting te geven aan de inzet van het Regiofonds in context van dit 'gat'

• (Deels) prioriteren van pakketten (bijv. primair inzetten op versterkinsgerelateerde pakketten of verduurzamingsgerelateerde pakketten)

– Prioriteiten afhankelijk te maken van verschillende scenario's in realiseren bestaande publieke en private financiering en efficiëntie in versterken

• (Deels) zoeken van additionele financiering uit bestaand publiek beleid of uit private middelen

• (Deels) zoeken van extra middelen van regio of Rijk
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Koploper lokale 

duurzaamheid

Nieuwe energie-

industrie

(Om)scholing naar 

nieuwe banen

Versterken van 

sectoren en (lokale) 

economie

Wonen van toekomst 

& leefbaarheid

Uitbreiden tot CO2 neutraal

Uitbreiden tot nul-op-de-meter

Proeftuin aardgasvrij

Laadpalen voor auto's

Energiebesparingsoperatie Eemsdelta

SDE naar SDC (Chemie)

Wind op land

Proeffabriek circulaire economie

Waterstofmobiliteit (incl. treinen, bussen, en ombouwen)

Decentrale opwekking of buffering (biomassa, vergisting, grootschalige buffering, etc.)

Opleidingen (anticyclisch) faciliteren voor versterkingsgerelateerd werk en andere kansrijke sectoren 

Digitale (om)scholing

Experimenteergebied leven lang ontwikkelen

Ontwikkelen kennis- / scholingscentra/ CoEs voor energiegerelateerde industrieën

5G

Mobiliteit—lokaal

Mobiliteit—verbindingen Stad & Eemsdelta

Marketing (Noord-)Groningen

Innovatie en capaciteit bouwsector

Ontwikkelen/ bouwen nieuwe woonvormen ouderen

Multifunctioneel bouwen van voorzieningen

Pakket Potentiële maatregelen

Ter info: Naast nu al uitgewerkte maatregelen zijn er nog meer potentiële 
maatregelen geïdentificeerd—BT kan richting geven op focus in uitwerken

Eerste verkenning—

overzicht nog niet compleet

































45 C
o
p
y
ri

g
h
t 

©
 2

0
1
7
 b

y
 T

h
e
 B

o
st

o
n
 C

o
n
su

lt
in

g
 G

ro
u
p
, 

In
c
. 

A
ll
 r

ig
h
ts

 r
e
se

rv
e
d
.

Vervolgstappen

Verder uitwerken van maatregelen

• Wie is verantwoordelijk en wie financiert

• Wat gaan we in 2018/2019 concreet doen

• Hoe adresseren we knelpunten in bijv. wet- en regelgeving

Uitwerken van effect versterkingsscenario's op maatregelen

Afronden van schetsen Perspectief voor Groningen
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Nieuwe energie-

industrie

(Om)scholing naar 

nieuwe banen

Versterken van 

sectoren en 

(lokale) economie

Wonen van 

toekomst 

& leefbaarheid

Sociale vitaliteit

Healthy Ageing & 

zorg

• Elektrificatie, ketenintegratie, groene grondstoffen

• Stadsverwarming

• Gelijkstroomconvertor

• Omscholing naar IT sector

• Testgebied proeffabrieken

• Toekomstbestendige voorzieningenstructuur, 

dorpskernen, detailhandel, woningvoorraad, 

openbare ruimte, ondergrondse infrastructuur

• Bewonersinitiatieven

• Versterken sociaal-maatschappelijke ondersteuning

• Domotica

Pakket Suggestie

Appendix: Aangeleverde suggesties hebben veelal een plek gekregen in één van 
uitgewerkte maatregelen

Eerste verkenning—

overzicht nog niet compleet

Opgenomen in maatregel

• Waterstof/biobased testfaciliteiten en topsectorenfonds

• Aanleg warmtenet

• Wind op zee

• (Om)scholing

• Waterstof/biobased testfaciliteiten en topsectorenfonds

• Werk door gemeenten in openbare ruimte en leefbaarheid en 

rentelasten ontijdige investeringen

• Werk door gemeenten in openbare ruimte en leefbaarheid

• Versterken wijkteams en individuele/ groepsbegeleiding

• Levensloopbestendig wonen en eHealth
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Aanpak

Instrumenten

Doelgroepen

Verbeteren gebiedsgerichte aanpak

Proeftuinen voor andere aanpak versterkingsoperatie

Vernieuwend wonen bij sloop&nieuwbouw

Loket levende dorpen

Provinciaal team vooruitlopend op versterkingsoperatie

Transitiefonds voor uit de markt halen woningen

Garantiefonds voor daling woningprijzen (om aankoop te stimuleren)

Opkoopregeling (voor mensen die weg willen, i.c.m. bieden perspectief)

Trapsgewijze aanpak erfgoed

Herbestemmingsfonds gemeentelijke monumenten

Scholentransitie

Onderwerp Suggestie

Appendix: Deel suggesties raakt aan versterkingsoperatie, die worden in nauw 
overleg met tafel versterken geadresseerd

Eerste verkenning—

overzicht nog niet compleet









Denkrichting wetsvoorstel Groningen 

Aanleiding wetsvoorstel 
Er zijn meerdere aanleidingen voor een wetswijziging. Allereerst is er de wens om tot een ander 
model te komen waarbij aan NAM kan worden opgedragen de resterende L-gasbehoefte te winnen. 
Voor  dit niveau wordt rekening gehouden met de actuele vraag naar L-gas en de mogelijkheid om 
die anderszins op te vangen. Winning uit het Groningenveld wordt daarbij volgend op de 
mogelijkheden om elders gas te betrekken. Verder is er de wens om de term veiligheid te 
definiëren welke uit 3 componenten bestaat nl. veiligheid vanuit leveringszekerheid, vanuit 
seismisch risico en vanuit de versterkingsopgave. 

Doel 
Te komen tot een wettelijk kader dat voorziet in goede afweging van de veiligheidsaspecten in 
brede zin (zoals hierboven beschreven) waarbij Groningen niet meer wordt ingezet dan strikt 
noodzakelijk.  De inzet van Groningen wordt als het ware het sluitstuk in de vraag naar laag 
calorisch gas. Dit houdt in dat andere middelen, zoals bijvoorbeeld de gasopslag Norg of de 
stikstoffabrieken zo veel mogelijk worden ingezet. Leveringszekerheid is onderdeel van het begrip 
veiligheid, welke dus breder is dan alleen seismische veiligheid. 

Contour wetsvoorstel 
GTS stuurt jaarlijks de minister een plan/advies toe hoe in de vraag naar L-gas kan worden 
voorzien (w.o. de inzet van Groningen). De uitgangspunten voor zo’n plan worden in de 
Gasregelgeving  vastgelegd en zal primair gebaseerd zijn op de systematiek van graaddagen (met 
ruimte voor afwijking). GTS gaat bij de berekening van de resterende L-gasbehoefte uit van de 
optimale inzet van conversiemiddelen en bergingen en heeft een inspanningsverplichting om 
additionele middelen beschikbaar te krijgen. In dit plan kijkt GTS 10 jaar vooruit. Hiermee wordt 
inzicht gegeven in de manier waarop zo snel mogelijk terug naar 12 BCM wordt gegaan. 

Op basis van dit plan kan de minister NAM vragen een operationeel plan op te stellen hoe aan het 
advies van GTS uitvoering kan worden gegeven. In de Mijnbouwregelgeving worden nadere eisen 
gesteld waarbinnen een operationeel plan moet worden uitgevoerd. Zo zal in de regelgeving 
opgenomen worden dat NAM zo lang de veiligheid erom vraagt, niet meer dan nodig is mag 
winnen uit oogpunt van leveringszekerheid en dat als er gedurende een warmer jaar blijkt dat er 
minder kan worden gewonnen, NAM minder zal produceren. Verder kan iets gezegd worden over 
de inzet clusters (fluctuaties etc.). Ook kan in lagere regelgeving een zogenaamd meet- en 
regelprotocol worden opgenomen.  
In de praktijk moet blijken of er elk jaar een aanpassing nodig is van het operationeel plan. Na het 
eerste jaar zal de Minister NAM vragen of het plan van GTS aanleiding geeft om het operationele 
plan van NAM aan te passen.  

Zo ja, dan stuurt NAM dit plan aan de minister, deze vraagt SodM om advies. Hierna stelt de 
minister het operationele plan vast. Uitgewerkt moet worden of in deze besluitvorming nog een 
adviesrol voor regionale overheden past. Het besluit is immers zeer beperkt. 

In de Mijnbouwwet zal een brede definitie van veiligheid worden opgenomen en in de Gaswet de 
definitie van leveringszekerheid. Op basis van de definitie in de Mijnbouwwet kan de minister een 
afweging maken. 

Voorts wordt overwogen om NAM een verplichting tot winning op te leggen om zo de 
leveringszekerheid te garanderen. Dit is van belang omdat het voor NAM bij lage volumes winning 
uit Groningen niet rendabel is om voldoende capaciteit op het Groningenveld beschikbaar te 
houden. 

Wetswijziging moet zien op de korte termijn (om terug te komen tot 12 BCM) maar ook om op de 
langere termijn voldoende te kunnen sturen. Vraag is of je na de 12 BCM zo snel mogelijk naar 0 
wilt en of dit wel verstandig is. Wat als bijvoorbeeld door SodM wordt aangegeven dat wat betreft 
het seismische risico 8 BCM veilig is, voor de leveringszekerheid 3 BCM voldoende is maar 
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Economisch rendabel op een minimum van 7 BCM zit. Hoe vul je dan ‘zo min mogelijk gas uit 
Groningenveld’ in? 
 















wordt afgenomen. Dit stuit op grote bezwaren van België dat voor zijn capaciteit volledig 
afhankelijk is van Nederland (Frankrijk heeft nog een eigen L-gas opslag om te voorzien in 
capaciteit.       
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From:
To:
Cc:
Subject: Brief mbt uitfasering Groninger gas
Date: dinsdag 6 maart 2018 15:07:11
Attachments: 20180305161612949.pdf

Geachte 

Op 5 maart 2018 ontving ik van Huntsman bijgaande brief betreffende uitfasering Groninger gas.

Ons bedrijf (Ducor Petrochemicals BV) is aangeslotene in het private netwerk van Huntsman
Holland B.V. In die hoedanigheid is Ducor tevens gebruiker van het Laagcalorisch Groninger Gas.

De inhoud van de brief verraste mij, en ik zal u binnenkort een reactie sturen. Ik heb hier enige
tijd voor nodig omdat wat u vraagt bijzonder ingrijpend is voor onze locatie.

Ik zal u  binnen 3 weken antwoorden.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

DUCOR Petrochemicals B.V.

Office     +  
Email      @ducorchem.com
Web       www.ducorchem.com
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Vergaderpunten 
1. Opening

2. Contouren wetsvoorstel wijziging mijnbouwwet

 bespreekt de contouren van het wetsvoorstel aan de hand van de verstuurde 
notitie. Daarbij geeft hij aan dat dit de huidige stand van het denken is. Er wordt 
nog hard gewerkt aan het wetsvoorstel en daarbij te maken keuzes. 
Hoofdlijn van het wetsvoorstel is dat GTS gevraagd wordt de hoogte van het 
leveringszekerheid niveau te berekenen en dat vervolgens aan NAM de opdracht 
wordt gegeven om een operationeel plan op te stellen voor dat niveau van 
winning . 
In aanvulling hierop wordt gedacht aan een overgangsregime voor het eerste jaar 
om besluitvorming op zeer korte termijn mogelijk te maken. 

 vraagt of dit wetsvoorstel nu primair is ingestoken vanuit de noodzaak om 
een bredere afweging mogelijk te maken over het belang van veiligheid. 

 geeft aan dat dit een van de aandachtspunten in de wijziging is. Ook de 
verhouding met NAM, die een opdracht gaat krijgen om een bepaald niveau te 
winnen, is belangrijk in dit wetsvoorstel. 

 vraagt wat de gevolgen zijn voor de aansprakelijkheid van NAM als dit 
wetsvoorstel in werking treedt. 

 geeft aan dat de aansprakelijkheid van NAM primair wordt geregeld 
over de band van de versterkingsoperatie. Daar wordt gesproken over het 
wegnemen van de aansprakelijkheid in juridische zin, terwijl wel wordt geborgd 
dat NAM (een deel van) de financiële lasten blijft dragen.  
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  vraagt of dat een kwetsbaarheid oplevert omdat de juridische 
aansprakelijkheid van NAM verdwijnt. 

: Dit wordt expliciet meegenomen in de wetsvoorstellen. Een mogelijke 
oplossing is een publiekrechtelijke grondslag voor een heffing die aan NAM kan 
worden opgelegd, in plaats van de aansprakelijkheid. 

: Dit wordt ook door Shell en Exxon in de onderhandelingen erkend als 
een optie. 
 
Er is een strak tijdspad voor het wetsvoorstel opgesteld [bijgevoegd bij de 
notulen]. Dit tijdpad gaat er van uit dat de Kamer wordt geïnformeerd in de brief 
over de afbouwscenario’s (1 april) en kort daarna openbaarmaking voor 
consulatie. 
 
Het wetsvoorstel zal een kwalitatieve beschrijving van veiligheid geven. Geen 
harde norm maar ruimte voor een belangenafweging. 
 

: Op welke wijze beïnvloed het wetsvoorstel de positie van het SodM? 
 Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de adviserende rol van 

het SodM en de toezichthoudende rol. De adviserende rol verandert is 
onafhankelijke en veranderd niet. Wel vergroot het wetsvoorstel de ruimte van de 
minister om zijn eigen belangenafweging tegenover de inschatting over veiligheid 
van het SodM te plaatsen. De toezichthoudende rol verandert wel omdat die wordt 
bepaald door het wettelijke kader waarbinnen het toezicht plaatsvindt. Als het 
winningsniveau publiek wordt bepaald is er bijvoorbeeld geen ruimte meer voor 
discussie tussen SodM en NAM over het geschikte winningsniveau.  
 
In het volgende Besluitvormend overleg wordt het concept wetsvoorstel 
ingebracht. 
 

3. Stand van zaken onderhandelingen olies  
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4. Denklijn nieuwe aanpak versterking 

 
Een mogelijke nieuwe benadering van de versterkingsoperatie wordt besproken 
aan de hand van de notitie. Deze notitie is op verzoek van de minister opgesteld 
om de stand van het denken weer te geven. 
 

koppelt terug uit de bestuurlijke tafel. De Minister stond alleen in de 
suggestie om de huidige aanpak te temporiseren in afwachting op een verbeterde 
aanpak. Hierover is geen besluit genomen. In april wordt een meerdaagse sessie 
gepland om knopen door te hakken. De vormgeving van de versterkingsoperatie 
wordt het meest heikele punt. 
 

: In de berichtgeving dreigt de kostenpost voor versterking van 8 miljard 
een eigen werkelijkheid te worden. 

: dit risico zien wij ook. Het verwachtingspatroon is nog steeds een zeer 
grootschalige aanpak. Daarom nu, zoals voorgesteld, op basis van 
wetenschappelijke argumenten kijken naar de versterkingsopgave. Deze inhoud is 
nodig om de discussie goed te voeren. 
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 : De NCG benadrukt dat het voortzetten van het proces meerwaarde heeft 
omdat er zo meer informatie beschikbaar komt. 

: De reactie van de regio is zoals verwacht. We krijgen hen alleen mee op 
basis van inhoud. Het scenario is nu: de minister presenteerd een sterk dalende 
lijn voor winning, vervolgens wordt er met deskundigen gesproken over de 
gevolgen die dit heeft voor het risicoprofiel in de regio. Pas daarna kunnen we 
echt het bestuurlijke gesprek voeren over de gevolgen voor de 
versterkingsoperatie. 
 

 We moeten voldoende flexibiliteit in de operatie houden om mee te 
kunnen bewegen met deze ontwikkelingen. Het voorstel van de NCG om de 
beoordelingsmethode voor een woning vast te leggen zodra een eerste gesprek is 
gevoerd (vastklikken) lijkt daarom niet opportuun. 
 

: Probeer ook steun voor de minister te mobiliseren. Het is onwenselijk dat 
hij steeds alleen staat in discussie met de regio. Er lijkt bredere steun voor 
afbouw winning in plaats van grootschalig versterken. 

: De regio gaat hier alleen in mee als ze comfort krijgen dat de “plus” die zij 
nu in versterking zien, elders georganiseerd wordt. 

: Het is ook wenselijk om de strikte koppeling tussen risico en budget 
per woning los te laten omdat dit zeer veel kostbaar onderzoek noodzakelijk 
maakt. 

: Het verwerven van steun in de regio door een “plus” te organiseren 
buiten versterking lijkt een gedeeld belang met de olies. De gesprekken hierover 
lopen echter zeer moeizaam. 
 

: Het proces om de wetenschappelijke basis te krijgen voor een besluit 
loopt. De impact van de verminderde winning op de seismiciteit wordt nu 
uitgezocht. 
 

: welke ruimte wordt geboden voor lokale initiatieven? 
: dit zit in de aanpak die de regio heeft voorgesteld, de Groningse 

standaard. Er kleven ook bezwaren aan, bijvoorbeeld of de lokale aanpak wel 
voldoende veiligheid biedt en of alle buurtbewoners hetzelfde willen. De lokale 
energie benutten blijft hoe dan ook wenselijk. 
 

: Er zitten passages in de BCG sheets die niet passen, vooruitlopen op 
besluitvorming door het Rijk. 

: Eens maar er is beperkte invloed op de inhoud van de sheets. Die 
worden door BCG opgesteld, in opdracht van de bestuurlijke tafel en met input 
van de (regionale) experttafels. 
 

: De dynamiek tussen de verschillende stakeholders blijft een zorgpunt. Dit 
wordt niet minder als de minister daadwerkelijk gaat pleiten voor een beperkte 
versterkingsoperatie. Wordt het governancemodel nog geëvalueerd? 
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 : Helder signaal. Er is een governancetafel die pas van start gaat als er 
voldoende zicht is op besluitvorming over de andere processen. Hier zal de 
discussie worden gevoerd over de rolverdeling in de toekomst. 

: Afwijken van het huidige model wordt pas realistisch als daar een goed 
alternatief tegen over staat. Het is uiteindelijk aan de minister om deze discussie 
te starten als dat alternatief er ligt. 
 

5. Rondvraag 
 

 vraagt naar de stand van zaken omtrent het schadeloket. 
: De commissie is compleet en door de consulatie. Er is een 

kwartiermaker en een beoogd voorzitter van de commissie. De rest van de 
commissie is gevuld met juridisch en technische expertise. 
Vanaf woensdag 7/3 is er overleg tussen de commissie en RVO over praktische 
invulling van het loket. Daarbij liggen al keuzepakketten klaar die de commissie 
naar eigen inzicht kan toepassen. 
 
19 maart is de site operationeel en is het callcentre geopend. Er wordt gewerkt 
aan een lokaal loket in ieder gemeentehuis.  
 
Vrijdag worden de leden van de commissie benoemd door de MR en wordt 
hierover gecommuniceerd.  
 

6. Sluiting 
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Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
Het ministerie van J&V heeft vanuit het oogpunt van onafhankelijkheid de 
voorzitters en leden van de Tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen en de 
Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften aangezocht. In de Ministerraad 
van 9 maart ligt het benoemingsbesluit voor de commissies voor. Uit het proces 
van benadering en benoeming van leden zijn ook 3 punten naar voren gekomen 
waarop het Besluit Mijnbouwschade Groningen wijziging behoeft. 

Advies 
– U kunt instemmen met benoeming van de voorzitters en leden van de

commissies.
– U kunt akkoord vragen aan de MR om de ingangsdatum van het

benoemingsbesluit te wijzigen van 9 naar 19 maart, omdat in het Besluit
Mijnbouwschade Groningen de instelling van de commissies pas op 19 maart
geschiedt.

– U kunt aan de ministerraad akkoord vragen om:
a) de technische leden van de commissies een uurtarief van € 175 te

vergoeden;
b) bezoldiging van de leden omhoog te brengen naar schaal 18;
c) de voorzitters de bevoegdheid te geven aan één of meer leden van hun

commissies ondermandaat te verlenen voor hun werkzaamheden;
d) verduidelijking van de toelichting van het Besluit Mijnbouwschade

Groningen dat een voorzitter of lid geen ambtenaar mag zijn vallend
onder de ministeriële verantwoordelijkheid van EZK.

Groningen Bovengronds,  
 

 
 

WJZ,  
 

FEZ,  
 

BBR 
 

199

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e10.2.e

10.2.e



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 Pagina 2 van 3 
 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Regio 

 
Kenmerk 
DGBI-DR / 18041754 

Kernpunten 
– J&V heeft volledig onafhankelijk de voorzitters en de leden van de Commissies 

aangezocht. Voor de technische leden heeft EZK op verzoek van J&V een 
aantal kandidaten voorgesteld, maar ook voor deze kandidaten geldt dat J&V 
de consultatie en selectie heeft uitgevoerd. Consultatie heeft met de CdK René 
Paas plaatsgehad en met NAM-directeur Gerald Schotman. U bent hierover 
separaat geïnformeerd op 7 maart. 

– De ingangsdatum van het besluit is gezet op 9 maart. Dit is echter niet 
mogelijk, omdat de commissie conform Besluit Mijnbouwschade Groningen pas 
op 19 maart wordt ingesteld. Met de ingangsdatum op 9 maart was het doel 
om de voorbereidende werkzaamheden van de Commissie binnen de formele 
benoemingsperiode te brengen. Dit is juridisch echter niet mogelijk. Het 
benoemingsbesluit zal op dit punt aangepast moeten worden naar 
ingangsdatum 19 maart.  

– Voor de bezoldiging is door EZK in overleg met J&V gekozen voor een betaling 
aan de technische leden van de Commissies op basis van een uurtarief van 
€175,-. De technische leden bleken schaarser dan de juridische leden en op 
basis van hun huidige functies niet te willen overstappen naar de Commissie 
voor een bezoldiging op schaal 18 Bezoldigingsbesluit rijksambtenaren (BBRA). 
Afwijking van bezoldiging op schaalniveau BBRA is mogelijk binnen het Besluit 
vergoeding adviescolleges en commissies (Bvac) op grond van artikel 5, maar 
vereist instemming van de MR. Vergoeding is gemaximeerd op een €157.287.-. 
De arbeidsduurfactor van de technische leden wordt hierop aangepast. 

– U kunt aangeven dat het ministerie van J&V de leden zal betalen en de kosten 
in rekening kan brengen bij het ministerie van EZK. Deze kosten zullen in 
verband met onafhankelijkheid van de werkzaamheden van de commissies niet 
voor rekening van de aandeelhouders van NAM worden gebracht. 

– Als gevolg van de voorgestelde benoemingen en het traject hieraan 
voorafgaand bij J&V, moet het Besluit mijnbouwschade Groningen op 2 punten 
worden aangepast en de toelichting op 1 punt verduidelijkt worden om de 
benoemingen mogelijk te maken. Dit vergt akkoord van de MR. De aan MR 
voor te stellen wijzigingen Besluit Mijnbouwschade Groningen zijn:  

1. De kennis en het gevraagde werkniveau vragen om mensen met een 
zeker kennisniveau en statuur. Het bleek voor J&V niet mogelijk deze 
mensen te vinden voor de inschaling die in het Besluit was 
opgenomen. De voorzitters en leden hebben ingestemd met een 
wijziging van de bezoldiging. 
 Wijziging Besluit Mijnbouwschade Groningen: De leden krijgen net 

als de voorzitters bezoldiging op schaal 18 van het BBRA en niet 
schaal 16, zoals nu in het besluit vermeld staat. 

2. Het Besluit regelt dat bij afwezigheid van de voorzitter bevoegdheden 
overgaan naar de plaatsvervanger. Bij afwezigheid van beiden kan 
besluitvorming geen doorgang vinden. Dit is niet wenselijk.  
 Wijziging Besluit Mijnbouwschade Groningen: de voorzitters 

kunnen aan één of meer leden van hun commissies 
ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen. 
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3. Volgens de toelichting van het Besluit is het niet mogelijk ambtenaren 
te benoemen. Dit is te ruim gesteld. In de toelichting op het 
wijzigingsbesluit zal worden verduidelijkt dat de leden geen 
ambtenaren dienen te zijn die vallen onder de politieke 
verantwoordelijkheid van de Minister van EZK. 
 Wijziging Besluit Mijnbouwschade Groningen: toelichting wordt 

verduidelijkt.  
 
Toelichting 
Het MR formulier en benoemingsbesluit zijn als bijlage bij deze nota gevoegd. 







Omschrijving Verslag Bestuurlijke Stuurgroep NCG 
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1. Opening en mededelingen

2. Verslag Bestuurlijke Stuurgroep 25 januari 2017

Het verslag zal worden nagezonden waarna er schriftelijk op gereageerd kan
worden.

3. Lumpsum

 (Midden-Groningen):
 De voorgestelde verdeling van de zes miljoen staat niet ter discussie, die is

akkoord.
 Wel vragen we aandacht voor de hoogte van het bedrag: er is tien miljoen of

meer nodig.

 (Delfzijl) 
 Akkoord met de voorgestelde verdeling.
 Ook vanuit Delfzijl: er is meer geld nodig voor de opdracht waar we voor

staan. We maken meer kosten, de gemeente Delfzijl past nu veel geld bij.

 (Eemsmond),  (gemeente Groningen)  (De 
Marne) ondersteunen voorgaande sprekers.  

NCG: 
 Het voorliggende voorstel is akkoord.
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 Aan de ‘Wiebes-tafels’ is het beroep dat op de gemeenten wordt gedaan, ook 

onderwerp van gesprek. De NCG zal daar deze oproep vanuit de gemeenten 
overbrengen.  

 
4. MJP-brief Addendum 

Inleiding NCG: 
 Inmiddels zijn reacties ontvangen van betrokken gemeenten t.a.v. de 

informatieronde die heeft plaatsgevonden (mandatering NCG). 
 Nu ligt voor: de brief over uitgangspunten Q2 en doorkijk eventueel Q3 en Q4. 
 

 (Provincie Groningen): 
 Een formele reactie volgt: in onze reactie zal worden aangeven dat voortgang 

nu, in Q2, prima is. Wel maken we daarbij de opmerking dat we ook bezig zijn 
met een andere aanpak en die twee mogen elkaar niet bijten. Geen dingen 
doen die dat in de weg staan. Ander punt: waardesprong, wordt nu verwezen 
naar eerder bestuursakkoord. Ik heb daar een andere uitleg bij en pleit voor 
aanpassing van dit punt.  

 In algemene zin: zorgen over de huidige aanpak. Halen we ons niet enorme 
problemen op de hals? Oppassen voor een ‘vastloper’, we moeten de goede 

dingen doen als bestuurders. Het is niet een politiek probleem dat je ‘weg kan 

managen’.  
 Ook richting het ministerie: bij een andere aanpak hoort een plus. Als we dat 

niet kunnen realiseren, dan kunnen we het beter houden bij de aanpak zoals 
die nu is.  

 
 (Appingedam) 

 Graag in dezelfde lijn als  reageren. Appingedam stemt in met de 
adressen voor Q2, sluit me aan bij brief Loppersum. Dit is ook het signaal van 
gemeenteraad: niet langer wachten, doorgaan met versterking. 

 De ‘plus’, duurzaamheid et cetera, ook meenemen.  
 Nu niet stoppen, want je weet niet wat je ervoor terug krijgt. 
 De normering vastklikken: daar hebben we heldere afspraken over gemaakt.  
 Verbeterslagen zijn mogelijk: dit aan de bestuurlijke tafel bespreken. Dit moet 

landen in het lopende versterkingsprogramma.  
 Gemeenteraad van afgelopen maandag: 1. Gewekte verwachtingen t.a.v. 

middelen en de mogelijkheden (zorg daarover). 2. We moeten door, niet 
stoppen.  

 
 (Midden-Groningen): 

 De Groninger overheden hebben een gezamenlijk standpunt. De al verzonden 
brief van Loppersum komt in grote mate overeenkomt bij brief die we 
gezamenlijk zullen indienen.  

 
 (Winsum): 

 Sluit zich hierbij aan.  
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  (Delfzijl): 
 Sluit zich aan bij voorgaande sprekers.  
 Positief dat in het stuk aandacht is voor twee zaken:  
1. Helder dat randvoorwaarden nog niet vervuld zijn (bestuurlijke Wiebes-tafels) 
2. Stellingname t.a.v. NAM is duidelijk. 
 Sluit me aan bij de gemaakte afspraken over normering.  
 Graag t.b.v. besluitvorming Q3Q4: meer inzicht in verloop van stuwmeer 

engineering. We moeten niet alleen maar stuwmeren vergroten.  
 Benieuwd naar feitelijke aanwezigheid van marktcapaciteit? De markt lijkt erg  

optimistisch.  
 

 (Rijk): 
 Het standpunt van het Rijk is mede gebaseerd op signalen uit de regio, 

indringende signalen zoals de minister die heeft ervaren: hinder, last, 
ongerustheid, ongemak van de huidige versterkingsoperatie.  

 Minister ziet de grote voorraden en de lange periode tussen moment inspectie 
en het potentiële moment van uitvoering. Er ligt een berg engineeringswerk.  

 Er is een indringende oproep gedaan om vooral de oorzaak weg te nemen: 
gaswinning. Minister neemt dit ter harte en is daarmee aan het werk. Dit is 
ook aan de Kamer toegezegd, dat hij hierop terug komt. Nu zijn we bezig met 
de ramingen, scenario’s t.a.v. nieuwe winningsniveau. Naar verwachting is er 

eind maart meer duidelijkheid daarover.  
 Vervolgens wil de minister met experts en de regio, met die kennis aan boord, 

het gesprek aangaan: kijken wat dit betekent voor de versterkingsopgave en 
ook de versterkingsaanpak. Nieuwe winningsniveaus kunnen nieuwe inzichten 
opleveren, gaan we vanuit.  

 Dat zullen ook de huidige batches doen. De huidige batches worden op 2017 
doorgerekend, dat zal ook meer informatie opleveren tegen de zomer. Dat kan 
ook in dat gesprek op tafel.  

 Daarom is ons standpunt om de inspecties voor Q2 wel door te laten gaan, 
maar dat te doen tegen een niet-vastgeklikte norm. De inspecties wel doen op 
de norm 2017, maar dat niet voor de hele keten vastklikken. Niet voor de 
engineering en niet voor latere versterkingsmaatregelen. Het is verstandig om 
de komende tijd, stapsgewijs alle relevante feiten op een rijtje te zetten. 
Hierover helder communiceren met de mensen die het aangaat.  

 Dus de geplande bezinningsmomenten, in de volle breedte van de discussie, 
een kans geven.  

 
 (Appingedam) 

 Twee elementen zijn onacceptabel, met deze elementen zal ik niet 
instemmen: 

1. We gaan niet als regio over normering praten met de minister. Hier zijn heldere 
afspraken over gemaakt (KNMI, NEN, et cetera) in het Nationaal Bestuurlijk 
Overleg (NBO) en de Meerjarenprogramma’s (MJP). 
2. We gaan niet tornen aan de norm 2017 voor Q2. Dit is staand beleid, hier niet 
van afwijken. Ook t.a.v. helderheid voor bewoners, zij zijn geïnformeerd: 
inspecteren plus versterken op die norm 2017. 
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  (Provincie): 
 Déjà vu. Dit is voorsorteren door de minister op wat zal gebeuren. Dit is 

vaker gedaan, maar toen niet uitgekomen (drie jaar lang). Ik wil niet 
speculeren: niet uitgaan van verwachtingen, maar uitgaan van feiten.  

 Experts gaan niet helpen. Er zijn altijd over een half jaar nieuwe inzichten. Dit 
is een excuus om te blijven wachten, te blijven uitstellen.  

 We moeten nadenken aan bestuurlijke tafel over de andere aanpak, hoe 
anders omgaan met maatschappelijke opgave. De uitdaging is om bewoners 
het als een kans te laten zien, als een toekomstperspectief. De uitdaging is 
niet: hopen dat het meevalt.  

 Ik heb nog geen signalen dat het meevalt, ik zie in het SodM-rapport geen 
aanwijzingen daarvoor.  Als op enig moment blijkt dat er geen versterking 
nodig is, dan is het wat mij betreft feest. Maar tot die tijd, is er niks anders.  

 Het is prima om praktisch kijken en geld te besparen: dat geld wel inzetten 
voor het verbeteren van de versterkingsaanpak. 

 Dit gaan we niet doen, we gaan niet speculeren.  
 

 (Winsum): 
 Ongelukkig moment, gezien de recente Zeerijp-beving: de stabilisatie, na 

afname van de winning, lijkt nog niet het geval. Dit is een voorschot op een 
theoretische discussie.  

 Argument ‘we geven mensen duidelijkheid’ : dat doen we nu juist. Dat niet 

open laten, dat creëert onduidelijkheid. Dit hebben we ook zo afgesproken.  
 

 (gemeente Groningen): 
 Eens met vorige sprekers. Toevoeging: ‘onrust versterkingsopgave’ is geen 

argument. Op deze manier maak je het juist groter; dit is zig-zag gedrag van 
overheid.  

 
 (Eemsmond):  

 stemt in met voorgangers. 
 

 (Rijk): 
 Inspecteren met 2017 norm , dan in openheid het vervolg vormgeven.  
 Enorme tijd tussen inspectie, doorrekenen en daadwerkelijk tot versterking 

komen. Gezien de voorraad: gaat jaren duren voordat de mensen aan de 
beurt zijn. 

 Andere zaken gebeuren. Dat met elkaar in van verband brengen, vanaf nu. 
Die opening creëren. Versterkingsoperatie die past bij de opgave. En een 
vorm die Groningen toekomst geeft. De minister vraagt om ruimte. 

 Op korte termijn het gesprek voeren.  
 Ook  zo toelichten aan bewoners, deze context: we werken met 

bewegingskaarten die onder invloed staan van besluiten die nog genomen 
gaan worden.   
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 Reactie NCG: 
 Het lijkt soms wel een kwestie van terminologie, maar geen misverstand: ook 

ik wil graag een verbetering en plus op datgene wat er nu mogelijk is.  
 Met alleen geld voor versterking komen we er niet. Dus ten eerste: 

combineren van middelen. En ten tweede: het gesprek over geld is nog niet 
afgerond. Voorbeeld van Opwierde-Zuid toont de noodzaak aan. 

 Het standpunt inclusief kaders zijn vastgesteld door de ministerraad in 
december 2017 (inclusief waardesprong) in de MJP-brief.  

 De voorliggende stukken zijn dusdanig geformuleerd, dat deze ruimte bieden. 
Zie pagina 3 onderaan en pagina 4 bovenaan: ‘als we tot conclusies komen’, 

‘gegevens over risico’.   
 We hebben politiek-bestuurlijk vastgelegd hoe we omgaan met normering. 

KNMI risicokaart, NEN-commissie, normen vastklikken. 
 Er zijn 4500 versterkingsadviezen met als norm NPR 2015 en tegen deze 

zomer 5000 met NPR 2017. De NPR 2015 geeft niet dezelfde uitkomsten als 
NPR 2017. 

 Zou je kunnen versnellen? Het antwoord is: ja. Afweging maken in plaats van 
rekenen.  

 Probleem is: afspraken nakomen. En er is al gecommuniceerd.  
 Andere boodschap in Q3Q4 kan, er is op beide dimensies ruimte voor het 

besluit Q3Q4. 
 Gezien de hier gemaakte opmerkingen, raadt de NCG de normale procedure 

aan: dus geen schriftelijk NBO maar een fysiek NBO organiseren. 
 

 (Appingedam): 
 Er liggen afspraken. Als de Minister hier onderuit wil, mag minister dat 

uitleggen. Hierin staat hij alleen.  
 Niet uitgaan van verwachtingen. De wijze van normstelling is afgesproken 

(KNMI, NEN) en hieraan vasthouden; geen hellend vlak opgaan.   
 

 (Ten Boer): 
 Graag benadrukken: vanuit de regio is er geen behoefte aan een fysiek NBO. 
 

 (Provincie):  
 Eens met burgemeester . 
 Het is een herkenbaar patroon, uitgaan van verwachtingen. De NAM zei ooit: 

100 woningen moeten versterkt. Minister kan beter niet uitgaan van 
verwachtingen. 

 Dit levert alleen meer onrust op.  
 We moeten spreken over de plus (duurzaamheid, levensloop). 
 We moeten komen tot een goede aanpak, met de bewoner centraal.  
 

 (Rijk):  
 De bestuurlijke stuurgroep is er niet alleen om te accorderen. Niet even 

schriftelijk afdoen, ook het gesprek voeren over de  inzet Q2 . 
 Stapsgewijs werken: we hebben niet voor niets, nog niet het hele jaar 

vastgelegd. Er is bewust besloten tot een stapsgewijze aanpak. 
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 Op basis van het nieuwe winningsscenario verwachten we nieuwe inzichten 

t.a.v. versterkingsoperatie . 
 De operatie duurt jaren, dus moet je zorgvuldig naar mensen toe zijn. Het zijn 

bewegende panelen; hier het goede gesprek voeren.  
 We gaan niet morrelen aan veiligheidsnormen. Wel: verstandig omgaan met 

alle feiten en inzichten. Er komen nieuwe feiten aan (inzet kabinet 
winningsniveau).  

 Eens met een fysiek NBO: bestuurlijk gesprek in plaats van schriftelijk proces 
is verstandig.  

 
 (Delfzijl): 

 Heeft behoefte om de achterban consulteren: dit nog met de oude raad 
bespreken. Als burgemeester sta je in de klei en moet je zaken uit kunnen 
leggen aan inwoners. 

 Stelt voor een ordentelijke procedure te volgen. Deze discussie kan ook in de 
volle openbaarheid gevoerd worden.  

 
NCG: 
 NCG komt met een voorstel voor een fysiek NBO voor 20 maart. 
 
 
5. Actualisatie NPR 

 (Delfzijl): 
 Is het bekend hoe de NPR 2017 er precies uit gaan zien en wat het betekent 

voor de planning van de inspecties die geëngineerd moeten worden? 
 
NCG: 
 Op dit moment wordt er gerekend met de groene versie. Deze resultaten 

worden voor de zomer verwacht. De NPR wordt in het najaar omgezet naar de 
witte versie. 

 
 (Groningen): 

 Is er al wat bekend over het al dan niet opnemen van de NPR in het 
bouwbesluit? 

 
NCG: 
 Door het kabinet (ministers Wonen en EZ) is per brief aan de Tweede Kamer 

aangegeven dat het kabinet voornemens is, om dit om te zetten in het 
bouwbesluit. Het ministerie van BZK is nu hiermee bezig, de sondering zou in 
het najaar beginnen (loopt via Brussel). Wellicht is het mogelijk om dit op 1 
januari 2019 te doen. Het is een erg krap tijdpad.  
 
 

6. Verslag Critical Review PGA-kaarten  

 (Rijk): 
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 Het zou goed zijn om dit onderwerp inhoudelijk aan te snijden in deze 
setting en hierover van gedachten te wisselen. Ook ten behoeve dan de 
gesprekken die nu gevoerd worden.  
 
NCG: 
De NCG zal dit gaan agenderen (voor de volgende stuurgroep op 19 april). 
Goed om hier scherp in te zijn: de critical review is een discussie tussen 
wetenschappers, de PGA-kaarten krijgen we aangereikt.  
 

7. Resultaten marktconsultatie 

NCG: 
 Er is de neiging om alles per project te doen. Van veel aannemers komt 

de vraag in hoeverre zij over een reeks van jaren werk hebben als zij zich 
aan Groningen verbinden. Op deze vraag moet goed geanticipeerd 
worden met een brede strategie.  

 
8. Infrastructuur  

NCG: 
 Er heeft een uitgebreide discussie plaatsgevonden met bestuurders op het 

gebied van infrastructuur (gedeputeerde, Prorail, waterbedrijf, 
waterbeheerders). Dat heeft geleid tot het vergelijkend rapport met een 
groot aantal aanbevelingen om tot prioriteitsstellingen.  

 Een struikelblok hierin is dat er geen norm is voor infrastructuur zoals dat 
wij wel een NPR hebben voor woningen. Ook voor de BRZO-bedrijven is er 
een norm. Voor het tussenliggende gebied is normloos. De NEN-
commissie is van mening dan de NPR gebruikt wordt op een verkeerde 
manier omdat deze alleen maar geschreven is voor woningen (niet voor 
een weg of buisverbinding). 

 Grote spelers zoals Rijkswaterstaat kunnen hiermee uit de voeten, maar 
daarnaast zijn er (kleinere) gemeenten die daar meer moeite mee 
hebben. Voordat de gemeenten akkoord gaan met de prioriteitsstelling, 
willen zij eerst eigen ervaring opdoen. Afgesproken is dat, voordat er 
verdergegaan wordt met de systematiek van prioriteitsstelling, er eerst 
een aantal pilots worden gedraaid om te kijken wat de meerwaarde van 
de methodiek in de praktijk is. Die gesprekken zijn momenteel gaande.  Er 
komen drie gerichte onderzoekpilots in het gebied op infraprojecten. Met 
twee gemeenten en het waterbedrijf zijn daar inmiddels afspraken over 
gemaakt.  

 Dit is de reden dat de stuurgroep infra nog niet akkoord ging met het 
rapport 

 
 (Appingedam): 

 Tijdens de discussie met de bestuurders van infra ging het ook over 
veiligheid, bijvoorbeeld een openstaande brug op het moment dat men 
een gebied moet verlaten.  

 
NCG geeft aan dat dit punt meegenomen zal worden. 
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9. Rapportage Koopinstrument 

NCG, stand van zaken dinsdag 6 maart 2018: 
 De nieuwe regeling is geopend: 70 aanmeldingen, waarvan 55 gelegen in 

het gebied (binnen de 0,2 pga). Dat is een lager aantal aanmeldingen 
dan de vorige ronde. De 8 woningen die de vorige keer niet mee konden 
doen, staan in deze ronde vooraan in de rij. 

 De revolverendheid begint te werken: 14 panden zijn inmiddels verkocht, 
dit geld kan ingezet worden voor het jaar 2019. Het effect van een 
aantrekkende woningmarkt wordt ook gezien. 

 Met deze regeling worden de knelpunten in de kern van het binnengebied 
aangepakt, conform het advies van de TU Delft. De knelpunten lijken nu 
af te nemen. De discussie over een bredere garantieregeling gaan we nog 
voeren (bedrag en gebied dat het bestrijkt). Overigens is de indruk dat 
80% van de mensen verhuist binnen het gebied. Het idee dat men het 
gebied verlaat na verkoop, blijkt niet uit de proef. 
 

  (gemeente Eemsmond): 
 Een garantieregeling werkt ook voor mensen die van buiten het gebied 

naar ‘binnen’ verhuizen. 
 

: 
 Wanneer er zich situaties voordoen die zich in een normale situatie ook 

zou voordoen, dan is een garantieregeling qua argumenten logischer om 
te doen (aantrekkende kracht). 

 
 (Loppersum): 

 Wat is de stand van zaken van het woningbedrijf? 
 
NCG: 
 Er wordt nog steeds met de Stichting Proef Koopinstrument (SPKI) 

gewerkt. Alle besluiten van alle betrokken ministers zijn positief. De 
rekenkamertoets is uitgevoerd. Op nationaal niveau is alles uitgevoerd. 
Het wachten is nu op groen licht vanuit Brussel. De eerste informele 
ronde is positief verlopen, maar het wachten is op de formele 
bevestiging. 

 Dit komt terug in de stuurgroep.  
 

10. Gronings Perspectief 

 (Gemeente Groningen): 
 Wat opvalt is  dat de NCG met de RUG in gesprek wil gaan om te komen 

tot een multidisciplinaire aanpak. Vanuit de Veiligheidsregio (GGD) is er 
ook een onderzoek gaande. Het is goed om ervoor te waken dat er niet 
teveel vanuit de veiligheidshoek komt. Kijk ook naar welzijnsorganisaties, 
sociale organisaties en dergelijke om hen ook een nadrukkelijke plek te 
geven. 
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  (provincie Groningen): 
 Kijk goed naar de aanpak waarbij er meer mogelijkheden zijn om 

mensen hun eigen leefomgeving vorm te laten geven en daar ook 
invulling aan te geven. Dan ben je ook preventief bezig. Het rapport zou 
breder getrokken moeten worden dan dat het alleen maar om de 
gezondheid gaat. Kijk ook goed naar waar de gezondheidsproblemen 
vandaan komen. 

 
 (Gemeente Winsum): 

 In navolging  op de woorden van de  raad ik aan om 
gebruik te maken van bestaande gebiedsstructuren die er op dit vlak zijn. 
Er zijn al diverse teams actief in de gemeenten. Zet er geen nieuw 
organisatiemodel overheen. 

 
NCG: 
 Om misverstanden te voorkomen: dit is de uitkomst van gesprekken met 

een platform. GGD en RIVM doen alleen het onderzoek, niet de concrete 
uitvoering. 

 Er moet nog een slag gemaakt worden, de verbinding leggen. De huisarts 
is bijvoorbeeld belangrijk; hoe organiseren dat de verbinding daarmee 
gelegd wordt door welzijnsorganisaties et cetera? 

 Het onderzoek laat ook zien da t mensen niet steun zoeken in het formele 
circuit, maar bij familie/buren. 

 Gemeenten zijn aan zet, vandaar dat daar ook in de lump sum aandacht 
voor is gevraagd.   

 

11. Evaluatie Bedrijven Adviespunt Bodembeweging 

De documenten worden ter kennisneming aangenomen. 
 

12. Kwartaalrapportage Q4 

 De documenten worden ter kennisneming aangenomen. 
 
13. Stand van zaken tiltmeters 

Toelichting NCG: 
 De projectleider is inmiddels gestart. 
 De tiltmeters kopen is relatief eenvoudig, maar het gaat er om de data goed 

te analyseren. Hier spelen praktische zaken. Een probleem is dat StabiAlert , 
het bedrijf achter de tiltmeters, de NCG geen data beschikbaar kan stellen 
omdat de NAM daar nog geen akkoord voor heeft gegeven. De eerder gedane 
projecten met tiltmeters zijn inmiddels gestopt. Een aantal locaties kan 
gevonden worden; daar moeten ook de andere meetmethodes worden 
toegepast, zodat deze met elkaar vergeleken worden en de toegevoegde 
waarde van tiltmeters bekeken kan worden. De data moeten openbaar 
toegankelijk gemaakt worden.  

 Rond 14 maart is er een bijeenkomst waarin de gemeentelijke overheden, de 
maatschappelijke organisaties en de provincie zijn uitgenodigd. Dit gaat over 
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 het vaststellen van het doel en de inrichting van de proef, het vaststellen van 
de meetlocaties van de sensoren, de verdere voorbereiding etc. 

 
  
14. Terugkoppeling stuurgroep erfgoedprogramma 

 (provincie Groningen): 
 In de stukken mis ik de discussie over wie de definitie bepaalt over wat 

het karakter van een dorp is? Wat blijft er staan? Deze vraag kan 
overigens breder getrokken worden in het kader van de versterking. Hoe 
gaan we met een gemeenschap en de keuzes in die gemeenschappen 
om? 

 
NCG: 
 Dit is een vraag aan gemeenten, die bepalen wat karakteristiek is 
 Daarnaast deze discussie onderling als bestuurders voeren in  de 

Bestuurlijke Stuurgroep.  
 De NEN-cie is ook gevraagd. Als de NEN-commissie het er mee eens zou 

zijn dat een monument in zijn kracht zetten (onderhoud op orde) een 
alternatief zou zijn voor versterking, dan zou een belangrijke vervolgstap 
gezet zijn (middelen voor versterking). Dan ook monitoren.   

 
 

15. Mededelingen 

a. Voortgang uitvoering door de NCG 

Geen mededelingen 
 

b. Voortgang versterken  

Geen mededelingen 

 

c. Verslag Maatschappelijke Stuurgroep 7 december 2017 

Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 

       d.  Kennistafel Bouwen en Versterken / weerbaarheid en welzijn 

Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen. 
  

16. Rondvraag en sluiting   
Er zijn geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering 
van de Bestuurlijke Stuurgroep vindt plaats op 19 april in het gemeentehuis van 
Midden – Groningen te Hoogezand. 
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-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @minez.nl]
Verzonden: donderdag 8 maart 2018 18:13
Aan: 

CC: 
Onderwerp: Deel grootverbruikers brief gas

Allen,

Zie hierbij de eerste opzet van  en mij voor de tekst over de grootverbruikers. Ik hoor graag jullie
opmerkingen, liefst morgen, zodat we morgen einde dag iets aan  kunnen sturen.

Groet,
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Bijeenkomst Duitsland - Nederland over L-gas d.d. 8 maart 2018 

BMWI:  
GTG Nord:  
OGE:  
GUD:  
NL ambassade:  
GTS:  
EZK:  

Inleiding 
BMWI geeft aan dat in Duitsland al 1 bcm aan L-gasverbruik is omgebouwd, dat is meer dan verwacht 
(maar daar staat weer tegenover dat er L-ga centrale met een verbruik van 1 bcm/jaar weer is 
aangesloten). Verder heeft Duitsland de ombouwplannen versneld voorzover dat mogelijk was, maar daar 
is de rek nu uit, dat ook door een gebrek aan geschoold personeel voor de ombouw (gevolg van het 
aantrekken van de economie). Maar men blijft kijken naar waar versnelling mogelijk is.  

Conversiefaciliteiten en opslagen 
Duitsland beschikt over enkele kleine conversiefaciliteiten die vooral bestemd zijn voor momenten van 
piekvraag. Daarnaast beschikt men over een aantal L-gas opslagen (vooral cavernes) die eveneens 
bestemd zijn voor momenten van hoge vraag. Al deze middelen zijn opgenomen in het Duitse Netwerk 
Ontwikkelingsplan en maken (dus) deel uit van de Duitse L-gas balans.  
Dat wil overigens niet zeggen dat de middelen ook volledig zijn gecontracteerd. Zo is er nog ruimte 
beschikbaar in de L-gas caverne van EWE.  
Voor de Epe caverne van Innogy geldt dat deze nu verbonden is aan het Nederlandse L-gas netwerk, 
maar ook relatief eenvoudig met het Duitse H-gas netwerk kan worden verbonden. Of dat gebeurt is 
afhankelijk van de marktvraag (of van andere, meer politieke besluiten). Maar mocht daartoe worden 
besloten dan kan dit snel, in één cycle, worden gerealiseerd: leeg produceren L-gas en vervolgens vullen 
met H-gas; de H-gas aansluiting op het netwerk van OGE is al gerealiseerd). 

Mogelijkheid  OGE: ombouwen elektriciteitcentrales bij Keulen 
Vooraf geeft OGE aan dat aan deze mogelijkheid niet al te veel ruchtbaarheid mag worden geven omdat 
het verschuiven van een klant naar H-gas de kans biedt aan andere aanbieders om die klant binnen te 
halen.  
De mogelijkheid betreft twee WKK-centrales van RheinEnergie in het gebied Keulen-Niehl die tezamen ca. 
1 bcm per jaar aan L-gas consumeren. Deze centrales (Niehl-2 en Niehl-3) kunnen worden omgezet naar 
het H-gas netwerk van Gascade dat door het Ruhrgebied loopt.    
Het is daarbij de bedoeling dat de Niehl-2 centrale in april overgaat, mits lopende testen uitwijzen dat de 
turbines kunnen werken met H-gas. Voor de Niehl-3 centrale geldt dat deze oorspronkelijk was 
ontworpen voor gebruik van H-gas, maar daarna is aangepast voor L-gas, er wordt dan ook vanuit 
gegaan dat deze centrale de eveneens voor april voorziene overstap zonder problemen maken. 

Maar: 
• Het aansluiten van de Niehl-2 en Niehl-3 centrales aan het H-gasnetwerk betekent niet dat zij hun L-

gas aansluiting kwijt raken. Conform Duitse wetgeving (zie Innogy case, aansluiting per marktgebied)
kunnen en mogen de centrales beide aansluitingen behouden waardoor het uiteindelijk aan
RheinEnergie is om te besluiten op welk moment van welke kwaliteit gebruik wordt gemaakt. Dat zal
onder meer afhangen van de vraag waar capaciteit en gas beschikbaar zijn (in het H- of het L-
gassysteem; de leiding van Gascade is ‘s winters vaak vol geboekt).

• Daarnaast geeft RheinEnergie aan de dubbele aansluiting nodig te hebben voor leveringszekerheid
(‘wennen’ aan H-gas) maar ook voor optimalisatie. Dit zal duren tot 2024, want dan gaat het gebied
waarin de centrales liggen volledig over op H-gas.

• Dit alles vereist dat met Gascade moet worden besproken of firm capaciteit beschikbaar kan worden
gesteld aan RheinEnergie. Daarnaast zal met RheinEnergie moeten worden besproken hoe zij de L-
gas consumptie zoveel mogelijk kan beperken opdat de H-gas consumptie zo hoog mogelijk kan
worden. OGE dringt er daarbij op aan dat de TSOs eerst onderling vaststellen wat zij kunnen.

• Verder dringen BMWI en OGE er op aan dat in de brief van MEZK aan de TK alleen een heel algemene
beschrijven van deze mogelijkheid wordt gegeven en dat geen bedrijfsnaam of marktgebied worden
genoemd.
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Mogelijkheid GTG Nord: meer verrijking (mengen Groningengas met H-gas 
GTG Nord heeft samen EWE het voornemen om een mengfaciliteit te bouwen. GTS is daar in oktober 
2017 over geïnformeerd omdat GTS dan, naast Groningengas, ook H-gas naar het exitpunt Oude 
Statenzijl moet brengen. Met de faciliteit kan, gebaseerd op de afname in gasjaar 2017, maximaal 0,85 
bcm H-gas worden bijgemengd waardoor de levering van Groningengas met eenzelfde hoeveelheid kan 
worden verminderd (als de gasaanvoer vanuit NL omlaag gaat kan er minder worden gemengd (50/50 
mengverhouding, afhankelijk van de meest gunstige kwaliteit van het H-gas)). De mengfaciliteit kan snel 
worden gerealiseerd omdat er al een vier jaar oud plan is om een oude pijpleiding tussen Nederland en 
Duitsland te vervangen (plan van GTG Nord en aan dat plan nu alleen de mengfaciliteit is  toegevoegd 
(kosten daarvan € 500.000).  
Het plan is om de mengfaciliteit in Q2 2019 operationeel te hebben: 
 
Maar:  
• Hoewel het mengen ook kan met H-gas dat wordt geleverd vanuit Duitsland, geeft GTG Nord de 

voorkeur aan levering vanuit Nederland via een aansluiting met GTS. Dat betekent dat de datum van 
Q2 2019 alleen is te halen als GTS dan H-gas kan leveren op Oude Statenzijl via een daarvoor aan te 
leggen pijpleiding.  

• Verder is het de vraag of Duitse TSOs en DSOs die gas via het netwerk van GTG Nord geleverd 
krijgen met pseudo L-gas overweg kunnen. GTG Nord is nu een gaskwaliteit meetsysteem aan het 
bouwen opdat zij op de exitpunten van haar netwerk real-time kan aangeven wat de specificaties zijn 
van het gas dat wordt geleverd. Volgens GTG Nord worden daarmee eventuele problemen 
voorkomen.  

• Gasunie Deutschland (GUD) geeft aan al 16 jaar ervaring te hebben met menging. Het is een 
bewezen techniek die in Duitsland niet tot problemen leidt. GUD is d.m.v. een nieuwe installatie vanaf 
eind april in staat om via het mengen een import van ca. 3 bcm aan Groningengas met  meer dan 1 
bcm te reduceren, maar als nu GTG Nord gaat mengen dan vervalt een deel van deze mogelijkheid 
voor GUD (menging heeft dan immers al plaatsgevonden). Als al het gas naar Duitsland kan worden 
verrijkt (dus inclusief de minimale flow die nodig is richting GTG) kan er volgens GUD 1,3 bcm 
worden bespaard op de totale flow van 29 TWh. 

• GTS heeft vragen bij de mengverhouding (50/50) waar GTG Nord vanuit gaat, dit omdat de huidige 
menging voor Duitsland plaatsvindt in een verhouding 2/3 Groningengas – 1/3 H-gas. Dit pseudo G-
gas is bestemd voor het NCG-marktgebied.  De mengverhouding is afhankelijk van de kwaliteit van 
het H-gas, deze verhouding is bij de meest gunstige H-gas kwaliteit.   

 
BMWI concludeert dat menging van Groningengas in het Gaspool marktgebied (want daar gaat het bij 
GTG Nord en GUD om) de jaarlijkse vraag naar Groningengas met iets meer dan 1 bcm kan reduceren. 
Het is aan de TSOs van dit marktgebied om hier verder invulling aan te geven.  
 
Desgevraagd geeft GTS aan dat zij op dit moment geen mengstation voorziet op Oude Statenzijl en dat 
menging aan Duitse zijde nog steeds mogelijk is als er straks eventueel gas wordt geleverd vanuit de 
nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek en als deze een verbinding krijgt met de exportstroom richting 
OSZ-G. Dit omdat de Wobbe-waarde van L-gas (pseudo G-gas) in Nederland lager ligt dan in Duitsland. 
Verder zal een mengstation in het Gaspool marktgebied geen invloed hebben op de omvang van nieuw 
installatie te Zuidbroek.  
 
Mogelijkheid: conversiefaciliteit GTG Nord 
Conversieplan GTG Nord wil een stikstoffaciliteit bouwen die in Q1/Q2 2020 in gebruik moet worden 
genomen. GTG Nord heeft hiervoor al een terrein beschikbaar in een industrieel gebied dat in de 
nabijheid van H-gasleidingen ligt (. van GUD en Gascade). Omdat de faciliteit alleen voor een korte 
termijn nodig zal een qua technologie simpele faciliteit worden gebouwd (geen cryogenische technologie 
maar pressure swing absorption). Dit beperkt echter wel de capaciteit van de installatie tot een stikstof 
productie van maximaal 10.000 m3 stikstof per uur, met een zuurstof percentage van 5%. Uitgaande van 
een bedrijfstijd van 7.500 uur/jaar kan dan maximaal 0,8 bcm aan pseudo G-gas worden geproduceerd, 
hetgeen op termijn (2025, afloop GasTerra contract) voldoende is te voorzien in alle nog benodigde L-gas 
voor het EWE gebied. Met de investering is een bedrag van ca. € 20 mln. gemoeid.  Overigens heeft 
GTG/EWE ook aangegeven dat ze in 2027 klaar zijn met de marktombouw (persbericht) 
 
Maar: 



• Het is de vraag of alle vergunningen wel op tijd gereed. Volgens GTG Nord hoeft dat geen probleem 
te zijn omdat realisatie plaatsvindt in een industrieel gebied en er al enig tijd overleg plaatsvindt met 
de regionale overheid. 

• Daarnaast is het de vraag of de aansluiting op het H-gas netwerk op korte termijn kan worden 
gerealiseerd, normaal kost het 4 jaar om een nieuwe pijpleiding aan te leggen. Volgens GTG Nord 
gaat het echter om het aanleggen van hooguit 100 meter pijpleiding.  

• Voor de investering zal een aanvraag worden gediend bij BundesNetzAgentur opdat GTG Nord 
toestemming krijgt de investering en de operationele kosten in haar tarieven op te nemen. Het is nog 
onduidelijkheid wanneer daarvoor een besluit zal worden genomen. Wel geeft BMWI aan de kosten 
ook zouden kunnen worden gedragen door de Nederlandse overheid.    

• Ten aanzien van de feitelijke werking van de installatie geldt dat deze alleen zal worden ingeschakeld 
indien daar een beroep op wordt gedaan vanuit het Gaspool marktgebied omdat daar een tekort aan 
L-gas is.  

 
Tot slot: de faciliteit voegt ook zuurstof aan het gas toe, iets dat in Nederland (en Frankrijk zoals Fluxys 
aangaf bij de Loenhout faciliteit) uit den boze is 
 
Overleg met Duitse bewindspersoon 
En marge van het overleg geeft BMWI aan dat er op 28 maart zeer waarschijnlijk nog geen 
bewindspersoon is die MEZK dan te woord kan staan over de Duitse plannen om de vraag naar 
Groningengas op korte termijn te verminderen.  
De huidige staatssecretaris Baake heeft zijn ontslag ingediend en het is nog niet bekend wie zijn opvolger 
wordt. (Alhoewel wel bekend is dat Altmeier de nieuwe minister wordt.) 
 
 

 
9 maart 2018 
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die manier wordt snelheid gegenereerd voor het afwikkelen van de 
schademeldingen gedaan na 31 maart 2017. 
 

Commissie 
• De eerste verkennende gespreken tussen RVO en de drie Commissies, die 

vrijdag benoemd worden, hebben plaatsgevonden. Een 
kennismakingsgesprek tussen u en de vz met u wordt gepland na de 
vakantie van voorzitter. De keuzes van de Commissie op verschillende 
onderwerpen - waaronder de naamgeving, communicatiehuis, verruiming 
beslistermijn en de gedoseerde opstart - liggen in het verlengde van de 
door RVO opgestelde werkhypothesen.  
 

Detacheringen CVW 
• De afgelopen week zijn gesprekken geweest met het CVW over 

detachering van hun personeel naar RVO. Deze gesprekken kenden goede 
voortgang.  

• De aandeelhouders van het CVW stellen twee voorwaarden: winstopslag 
t.b.v. de aandeelhouders en de afwenteling van het risico van 
afvloeiingskosten op de overheid. RVO heeft bezwaar tegen de 
winstopslag t.b.v. de aandeelhouders CVW, aangezien het hier gaat om 
een commerciële activiteit, en de afwenteling van het risico van 
afvloeiingskosten op de overheid. 

• Ten aanzien van de winstopslag lijkt er in de gesprekken ruimte te zijn, 
NAM en aandeelhouders blijven vasthouden aan de afvloeiingskosten.  

• We kunnen een maximale inspanning beloven om medewerkers 
uiteindelijk in dienst te laten treden van de rechtsopvolger van de 
Commissie, maar garanties kunnen we niet geven. 

• De omvang van het risico is te overzien, het gaat om ongeveer 20 fte. Het 
is o.i. fair dit risico door de NAM te laten afdekken, omdat het daar thuis 
hoort. 

• Als geen overeenstemming wordt bereikt stopt de detachering en gaan de 
CVW'ers na 19 maart terug naar het CVW. 

• In overleg met RVO maakt  de afweging om dit naar de NAM te 
escaleren (en op welk niveau) en te kijken wat daar de bereidheid is om 
het risico af te dekken. 

 
Acuut Onveilige Situaties 

• Voor het tijdig goed inregelen van de Acute Onveilige Situaties (AOS) 
wordt CVW een tijdelijke opdracht gegeven om deze taak voor een deel 
nog tijdelijk uit te voeren onder regie van ons. Voor het structureel 
inregelen van AOS zijn we in gesprek met de gemeenten. 

 
Overdracht dossiers van CVW naar RVO 

• Op vrijdag 9 maart draagt CVW een databestand van de nieuwe dossiers 
over naar RVO. Het gaat daarbij om een generale repetitie ter 
voorbereiding op de finale migratie voor het weekend van 19 maart. Het 
CVW de data geanalyseerd en geconstateerd dat een aantal dossiers 
bijzondere persoonsgegevens bevatten. Deze zijn door het CVW 
verwijderd uit de data die overkomt.  

• Er zijn afspraken gemaakt tussen RVO en CVW over het verstrekken van 
informatie over de oude dossiers, inclusief de vouchers. Een groot deel 
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van de data van deze dossiers zal op 19 maart inzichtelijk zijn via een 
spreadsheet. Binnen twee weken daarna volgen de opnamerapporten. 

 
Bezoek donderdag 15 maart RVO Groningen 

• Voorafgaand aan het bestuurlijk overleg op 15 maart bezoekt u RVO 
locatie Groningen van ca. 15:15 tot 16:45 uur. 

• Hier spreekt u met medewerkers van het serviceloket, zaakbegeleiders en 
taxateurs en de backoffice. 

• Over het programma wordt u maandag nader geïnformeerd, ook i.v.m. 
een persmoment 

• De Commissie is niet aanwezig bij het bezoek van 15 maart. De 
communicatiestrategie van de Commissie naar buiten toe wordt op dit 
moment met de Commissie afgestemd. 
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Eigen brief / bedrijf specifieke omstandigheden: 

Nuon 

WKCs: elektriciteit en restwarmte voor 100.000 klanten. 
Bereidheid tot overstap HGas en verduurzaming middels opwekcapaciteit voor stadswarmte. 
Verwacht financiering MEZK gemiste opbrengsten, kosten en investeringen.  
Verduurzaming kan door in te zetten op restwarmte zowel in Diemen als elders in het warmtenet. 
Benadrukt zelf deze investering te willen doen mits juiste voorwaarden.  
Verzoek zo snel mogelijk tot een plan te komen.  
Warmte productie op Diemen inclusief warmtehulp ketels kan 65% duurzamer: 

• Houtpelletketel voor basislast warmte en bio-olie voor piek warmte --> 20% reductie
(120-150 miln Nm3).

• Door aanvullende investeringen te doen in ombouw en nieuwbouw van met bio-olie
gestookte hulpwarmte gasketels, kan de vraag naar laagcalorisch gas voor deze huidige
hulpwarmte ketels verderop in het warmtenet met meer dan 90% worden gereduceerd.
Kosten 110-130mln€. Niet gedekt door SDE+. Verzoekt aanpassing SDE.

Op de Diemen locatie staan naast een grote warmtebuffer, hulp warmte gas ketels en twee 
gascentrales: Diemen 33 en Diemen 34. Centrales voor productie van elektriciteit/uitkoppeling 
warmte voor stadswarmte (100k klanten). Overgang verreist dat alle hulpwarmte gasketels en 
beide gascentrales op de locatie Diemen omgebouwd worden. 
Aanpassing naar H-gas kost 11,5mln op basis van 2016 rapport. 
Traject zal open vanaf aansluiting Haarlem—Wijngaarden, of Lelystad/Amsterdam-West.  
Verwachte tijd voor nieuwe branders is 1,5 tot 2 jaar.  
Aanpassing hulpwarmte gasketels kan in korte tijd. Ombouw kan alleen in zomer. 
Heeft een projectmanager binnen GTS. 

Shell 

Zet in op Hgas, verduurzaming niet haalbaar, behelst 95% reductie per 2021. 
Shell Moerdijk vereist aanpassing in transportnetwerk, reeds overleg met GTS hierover, kost 2,5 
jaar.  
Zorgen NOx. 

Bunge 

Benadrukt level playing field.  
Beschikt over twee productielocaties; processtoom, drijf-stoom en warmte. 
Gebruikt op locatie Rotterdam-Maasvlakte Hgas van Gasunie.  
Op locatie Wormerveer Ggas, 0,01 miljrd m3 via landelijk 40bar netwerk. 
Voornemens aardgas groot deel te vervangen voor vloeibare biomassa (reeds subsidie 
toegekend), maar twijfels. 
Hgas kan; vrees voor productiestilstand, geeft voorkeur aan kwaliteit Lgas (LNG).  
Elektrificatie kan niet. 

ICl Fertilisers 

Over het algemeen constructief, meeste elementen van bedrijf kunnen om. Stoomketel, zorgen 
over Wobbe-spreiding. 
24/7 bedrijf. Verwacht 8 uur nodig te hebben, heeft 2 jaarlijks stilstand van die duur.  
Geen indicatie kosten, suggereert november voor omgang. 

Aviko 

Herhaling deel brief Cosun: Bekijken andere opties verduurzaming, NOx zorgen, level playing field, 
kosten overheid bijdragen, afhankelijk van marktpartijen voor levering. 
Mogelijkheid binnen 1 jaar 86% van het jaarlijks Ggas om te zetten in Hgas, mits restant 
14% Ggas kan blijven via aansluiting Hengelo. Overige 14% in 2,5 jaar te realiseren.  
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 Eneco 
 
Eneco gebruikt 4,5 mlrd m3 Lgas, waarvan 4 mlrd m3 aan klanten. 
Overige 0,5 mlrd m3 in Utrecht. WKC, die ook restwarmte voor 50k hhoudens produceert. 
Ombouw Hgas deze locatie naar verwachting €7-10mln en kan binnen 4jr. + 15 mln 
aanlegkosten GTS van dichtstbijzijnde H-netwerk op 38km afstand. 
Locatie Rotterdam al op Hgas. 
Alternatief: Lopende investeringen vanaf 2020 Lgas met 20-30% teruggebracht door 
verduurzaming warmteproductie Utrecht. Per 2022 kan dit naar 40/50% (200/250mln m3), maar 
afhankelijk vergunningen, regelgeving en subsidie. 
Eneco stelt voor beide paden te bewandelen, korte termijn en lange termijn besparing Lgas. 
Benadrukt belangrijke functie van elektriciteitscentrale centraal in het land, ook met oog op 
verduurzaming. Vervult black-up optie wanneer systeem uitvalt.  
Suggereert vanaf eind 2022 100 mln kuub Lgas te besparen door warmteleiding 010 naar 070 
(Warmtealliantie ZH). Lgas verbruikende centrale kan dan gebruik maken van restwarmte uit 
Haven 010. Dit vraagt uiterlijk 2018 een positief besluit Gem.070. 
Vraagt veel van SDE+, uitgebreide (15p) suggesties voor verduurzaming.  
 
 Akzonobel 
 
Meerdere locaties op Ggas met meer dan 500 Knm3/jr met afstand H-gas tussen haakjes. 
(Herkenbosch (<1kmGTS), Geleen (3kmRNB), Deventer (16kmGTS), Sassenheim (8,5kmGTS) 
Hengelo (40kmGTS), Delfzijl(0kmGTS), Kleefsewaard(4kmGTS)). 
Benadrukt dat HGas geen hogere kosten met zich mee brengen. 
Staat open voor industriële warmtepompen, damprecompressie, elektrische/hybride boilers en 
biomassa, restwarmte via regio.  
 
 Parenco 
 
Verwijst naar brief VPN branche organisatie. 
Gebruikte in 2017 voor 45% al biomasas. 
Overig deel Gas: 90% Ggas, 10% biogas.  
Totaal gebruik 45 miljn m3/jr. 
Bezig met geothermie, heeft sinds 2017 Green Deal ondertekend.  
Parenco overweegt tweede biomassa centrale als geothermie niet toereikend is, of Hgas. Betreft 
dan 3 ketels die omgezet moeten worden, evenals 16 branders. Heeft ook gasturbine, geen beeld 
op consequenties daarvan.  
 
 Sonneborn 
 
Wil over naar H-gas, eventueel in beperkte mate naar hout. Wil kosten op overheid verhalen, 
gezien het geen bedrijfsmatig doel dient. Zorgen over beschikbaarheid gas. 
  
 
Uitstaande verzoeken: 
 

• NUON: Wil gesprek over kosten en voorwaarden verduurzaming. 
• Bunge: Verzoek tot overleg met andere partijen, waaronder MVO (ketenorganisatie oli:ën 

en vetten).  
• AkzoNobel: Ontwikkelt plan verder, wil graag overleg hierover. 
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Uitstaande verzoeken: 

• Reactie spoed: FarmFrites (wil reactie binnen 14dagen 05/03), SmartPackage (Apart
zetten €), OwensCorning (Wil reactie binnen 1mnd), DOC-kaas: heeft al tweede brief
gestuurd, wil graag reactie op vragen.

• Verzoek tot gesprek: TAQA, Wellman Recyling, Suikerunie, Bavaria, E-max, Darby,
Sensus, Lambweston.

• Bevestiging/specificatie welke locaties: DE/Lambweston
• Meer informatie: Aliancys, Purac/Corbion, DOC-Kaas, Kalkzandfabriek/Calduran,

Lambweston
• Uitstel: Solidus, FLPnetwerken, AM&E, Doc KAAS, Apollo Tires, Merk Sharp & Dohme,

FujiFilm, Engie, Grolsch, Jindal, walibi, Wienerberger
• Branchebrieven: Hutamaki, VEMF, StJorisKNB (Keramiek)
• Specifieke situaties:

o Siemens: Locatie Hengelo gaat sluiten, wordt gekeken naar overname.
o Unilever: Gaat verhuizen naar campus WUR. Locatie wordt verkocht.

• Vraag: Verplichting L-gas als testgas EU regelgeving?

Aantal bedrijven dat gebruik maakte van (een deel van) standaard reactie VEMF: 20 
Kernboodschap standaard reactie:  

• ‘Bereid zich constructief op te stellen’.
• Regering bewust van maatwerk.
• Complexe operatie door dimensies:

o Technisch
o Vervanging apparatuur
o Beschikbaar personeel
o Organisatie (stilleggen productie)
o Lopende onderzoeken/projecten ihkv verduurzaming
o Mogelijkheid tot overschakelen
o Medewerking overheden:

 Ruimtelijke ordening
 Vergunning, ontheffingen, toestemming

o Beschikbarheid externe leveranciers
o Financiële zorgen
o Tijdrovend proces

• Behoefte aan tijdspad en duidelijkheid.
• ‘Onderschreven gemeenschappelijk kader’ met alle betrokkenen.
• Oproep om daartoe te komen met vertegenwoordigers van gasverbruikende industrie met

oog voor investeringsklimaat en rechtszekerheid bedrijven.

Bedrijf specifieke omstandigheden: 

1. Ashlands – Noemt nabijheid H-Gas.
2. IFF – ‘Voorwaarde scheppend beleid teneinde dergelijke investeringen financieel mogelijk

te maken’.
3. Darling Ingredients (Sonac Vuren & Burgum, Rendac), suggereert (biomassa nu niet

economisch)
a. Ontheffing accijns op biomassa of opname in SDE
b. Marktconforme SDE tarifering afgestemd op specifieke situatie
c. Verlenging van de toegewezen SDE beschikkingsperiode.
d. Aanzienlijke reductie G-gas mogelijk als Biogas installatie mag worden ingezet

voor eigen stoomketels ipv verplichte terugvoer aan net. Hiervoor wel behoudt
SDE nodig om het economisch te maken omdat dit modificaties vereist.

e. Beschikt over vaste biomassa maar heeft daartoe beschikking SDE nodig en
problematiek vergunning.

f. Indien niet verduurzamen verwachten zij regeling M voor investeringen
noodzakelijk H-gas.
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4. Koninklijke Douwe Egberts: Vraag toelichting welke bedrijfsonderdelen aangesproken 
worden. 

5. Farm Frites:  
a. Nemen deel in MJA convenanten 
b. Bezig met ontwikkelingen van zonnepark 20ha in Oudenhoorn, dekt 50% 

elektriciteitsbehoefte maar juridische obstakels. Met 3 windmolens kan dit naar 
80/90% (wil vergunningen). 

c. Bereid tot geothermie, maar duur (wil subsidie). Zoekt ook aansluiting warmtenet 
Maasvlakte naar R’dam-Zoeterwoude (wil vergunning/financiering) 

d. Omslag naar H-gas vereist €600k, kosten voor MEZK/GasUnie, niet bedrijf. 
6. Forbo Flooring: Verwacht maatregelen/financiering MEZK. 
7. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Gebruikt gas voor een 

‘slibdrooginstallatie’ in Beverwijk wat rioolwaterslib van 1,2 miljoen mensen droogt. 
Constructieve houding. Wil in 2025 CO2 neutraal. In 2020 40% energe  duurzaam. 
Energieneutraal in 2025. Dat betekent aardgasvrij slib verwerken. Zoekt naar 
mogelijkheden vergisten, restwarmte. Betreft 100.000 ton slib per jaar. 2022 te ambitieus. 
Vraagt om coulance. 

8. Huntsman (Invista en ducor). Groot voorstander duurzaamheid, maar verdere 
verduurzaming alleen mogelijk door verwarming kantoorgebouwen bereid dit te vervangen 
voor panelen en andere bronnen. Verzoek tot financiering voor aanpassingen, of 
aanpassing gasaansluiting op H-gas door GTS. 

a. Invista en Ducor Petrochemicals maken gebruik van dezelfde aansluiting, zullen 
aparte reactie sturen. 

9. PQ Silicas: Begrip, vindt HGas onzeker en wil ‘omgang naar Hgas met Gasunie en 
Rijkvormgeven’. 

10. Raymakers: Standaard brief maar benadrukt financiële problematiek.  
11. Royal Cosun: MEZK/GUnie verantwoordelijk omgang Hgas. Zorgen NOx vergunning. Wil 

financiering, zorgen over level playing field. Verwisjt voor verdere plannen van 
businessunits van Cosun naar Suiker Unie, Aviko en Sensus. Heeft zelf geen vestigingen op 
GTS netwerk met een volume van meer dan 1lm NM3 Ggas.  

12. TAQA: Gebruikt pseudo-Ggas als brandstof voor behandelen en comprimeren teneinde G-
gas in het systeem te injecteren in Piek Gas Installatie. Dus onderdeel Groningen 
productiesysteem en levert dus aan NL hhoudens--> beperkt vraag Ggas. Ziet 
mogelijkheden uitfaseren pseudo-G-gas maar complexiteit als onderdeel gassysteem. 

13. Unilever: Locatie in Vlaardingen gaat worden verkocht eind 2019, verhuisd naar WUR 
waar zeer beperkt gas gebruikt wordt. Benodigde 10 bar stroom kan niet met aardwarmte 
of elektrisch. Indien Hgas beschikbaar op WUR campus willen ze om. 

14. Mars: Houdt een mooi verhaal over familiebedrijf wereldwijze aanpak. 
15. OPRA: Gaat om naar Hgas, wil tijd/plan. 
16. Smart Packaging Solutions: Verwarmingstoestellen vervangen. Ketel omgebouwd. 

Verwacht spoedig reactie voor reserveren kosten.  
17. TROBAS: Totaal verbruik 5 mln nm3. Heeft deal getekend met nabijgelegen Dongen 

Pallets (SDE) voor restwarmte. Overige gasbehoefte in te vullen met Hgas. Onderzoekt 
mogelijkheden ombouw ketel. 

18. Aliancys: Aantal kan direct over, aantal moet ombouw. Beperkte mogelijkheid voor 
verduurzaming. Heeft concrete vragen gesteld voor verdere informatie. 

19. Kiwa: Betreft locatie in Apeldoorn, 300 m3 voor verwarming gebouw, testgas (wettelijk 
voorgeschreven) voor keuring en certificatieactiviteiten. Wil weten dat Hgas even stabiel 
is. Verzoekt financiering en wettelijke middelen. 

20. Wellman Recyling: Zit in circulaire economie, aanzienlijke kosten met omslag frustreren 
dit. Vindt zichzelf een kleine verbruiker, omgang betreft 15km. Beperkte verduurzaming 
mogelijk.  

21. Suikerunie: Gebruikt reeds 30 mln m3 biogas, heeft plannen voor zonneweide en 
gebruikt wind. Spreekt van lopende afspraken 2017-2020 voor energiereductie van 2%/jr. 
Onderzoekt Geothermie en procesinnovaties voor lange termijn aanpassing. SU voorkeur 
voor duurzame pad, hoewel uitdagend 2022. Uitbreiding SDE. Benoemt LPF en NOx. 

22. ENGIE: Om naar H-gas, installaties geschikt. Bereid kosten zelf te dragen. Bereid te 
helpen aan reductie naar BE/FR (brief 6feb ’18). 
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23. Facility Services Haveland bv.: Verwarming op locatie deels lokaal/deels centraal. 
Uitfasering mogelijk dmv Hgas (in afwachting GTS), gasbranders moeten omgebouwd 
worden. Lokale opwekkingsinstallaties kunnen om naar hybride oplossing door 
warmtepompen/gasketels. Verzoek tot financiële tegemoetkoming 

24. Solidus: Uitstel 
25. Xella: H-gas, omslag kan binnen jaar. Vergoeding van overheid voor gemaakte kosten. 

Planning volgt. 
26. OwensCorning: Minder constructief. Openstaande vragen. Wil kosten vergoed. Heeft 

twijfels aanpak EZK, waarom niet H-gas naar L-gas maken? Stelt brede lijst op van 
randvoorwaarden, anders niet. Wil reactie binnen maand  

27. Siemens: Wil locatie Hengelo sluiten, locatie mogelijk overgenomen. Wil uitstel. 
28. Aliphos: Zit samen met bedrijf Yara Vlaardingen op een GDS. Ziet noodzaak Gas te 

gebruiken tot 2022. Indien akkoord ACM kan bedrijf binnen 2jr over naar HGas. 
29. StJorisKeramiek: Liever duurzaam op Lange termijn, maar nu dus H-Gas. Gas is cruciaal 

door kleur producten die door vuur gaan. 24/7 industrie. Level playing field internationaal. 
NOx zorgen. Graag meer detail proces, veel onzekerheden. KNB namens Keramische 
industrie KNB-leden CHECKEN 

30. Papierfabriek Doetichem: Verduurzamen niet mogelijk binnen gestelde termijn. Kan 
eventueel met bioas uit afvalwater/vergisting, maar erg duur. H-gas noodzakelijk.  

31. Papier Coldenhove: Standaardbrief Papier. Volledig duurzaam niet mogelijk in 4 jaar. LPF 
waarborgen. Kosten-efficiëntie. Mogelijkheid tot duurzame oplossingen bij Coldenhove zelf. 
Overgang naar hgas nodig voor 28 branders en aanpassing netwerk.  

32. Agristo: Jaarverbruik 175 GWhr. Studie over GT ter vervanging 85% stoom. Maar onzeker 
traject dus H-gas. 

33. DSM: Omschakeling H-gas niet haalbaar, wil met stakeholders en O om tafel. 
34. Bavaria: verzoek gesprek, verduurzaming + l-gas ‘hand in hand’. 
35. E-max: Verzoek gesprek. Heeft MJA3 afspraken, EEP. H-gas mogelijk. 24/7 bedrijf. 

Aangesloten op Regionaal net. Nieuwe aansluiting voor H-gas.  
36. Purac/Corbion: In gesprek met VEMW. Doet nu onderzoek. Verzoekt toelichting 

contractuele zaken GTS. 
37. Kievitakkers: Verwijzing hagelstorm 2016. Verduurzaming lastig. Wil gasaansluiting 

behouden, zorgen over H-gas.  
38. Nedzink: H-gas, maar aanlevering onduidelijk en doet zelf studie. Verzoek tot info. 
39. Grolsch: Deelname MEE convenant, produceert reeds biogas. Wil duurzaam, maar 

onderzoekt haalbaarheid. Eveneens onderzoek naar noodzakelijke aanpassingen H-gas. 
Noemt vergunning, ruimtelijke ord. Deel elementen VEMF brief.  

40. DOC-Kaas: 2 locaties, en DVNutrition afhankelijk. Stuurt brief met lange lijst aan vragen. 
Heeft omgang traject naar H-gas al contractueel besloten met GTS in verleden.  

41. Darby: Verontwaardiging reactie termijn. 12,5 km van H-gas, gaat niet betalen. Verzoek 
gesprek, vermoed gas behoefte te houden. 

42. WEPA: Standaardbrief, sterke nadruk op duurzaam en geen nodeloze investeringen. 
43. Sensus: Verwijzing Cosun brief. Twee locaties, Roosendaal En Zwolle). Loopt studie naar 

verduurzaming. Verduurzaming niet haalbaar 2022. Onderscheid productieproces (975%) 
en gebouwen (3%). Wil CV op l-gas houden. NOx zorgen.  Verzoek gesprek en financiën.  

44. KalkzandFab/Ruwbouw/Calduran: 24/7 productie. Tegemoetkoming overheid. Verzoek 
tot informatie. Niet alle concurrenten aangeschreven. 2x per jaar stop. Angst voor 2 x 
omschakelen ihkv Klimaatakk.  

45. LambWeston: Verwerpt rigide tijdspad, LT verduurzaming voorkeur. Oneerlijkproces door 
enkele bedrijven te pakken. Grote kosten. Verzoek meer tijd. H-gas enige mogelijke optie 
op termijn. Onduidelijk welke vestigingen. Kruiningen, Bergen op Zoom, Oosterbierum, 
Broekhuizenvorst.  Gaat dan alleen om vestiging Oosterbierum. Oosterbierum: 7miljoen 
m3 gas/jr. 7km afstand, maar die gaat om naar L-gas. Dus 22km Hgas verderop. 250k-
500k € kosten. 11miljoen GTS kosten. 2030 verduurzaming pad, liever geen H-gas. 
80/90% reductie met combinatie huidige L-gas aansluiting. Liever duurzaam, anders €.   





antwoord en het tempo niet uit. 

... en of we veel aan die berekening hebben zolang er
ook een 12 bcm-variant bij zit. We komen pas naar
nul huizen bij nul bcm. Moeten we, kortom, wel een
ander dan een nulscenario hebben? De bruto gasbaten
zijn dan circa €2 mld/jaar terwijl een aflopende reeks
in diezelfde periode €1 mrd/jaar gemiddeld doet, en
de incidentele extra verstevigingskosten €10 mrd. Is
de nulvariant niet ook gewoon financieel
aantrekkelijker (tenzij je heel lang 12 blijft winnen)?

Hartelijke groet, Eric Wiebes

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for
you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 14 mrt. 2018 om 17:20 heeft 
@minez.nl> het volgende geschreven:

Allen,
 
Hierbij ontvangen jullie een eerste concept van de brief over
scenario’s voor de gaswinning uit Groningen. Het is duidelijk nog
work in progress maar gezien het krappe tijdpad ontvangen we graag
zo snel mogelijk, maar uiterlijk morgenochtend 12.00u, jullie
opmerkingen op deze versie.
 
In de scenario-studie komen de volgende trajecten aan de orde die in
gang zijn gezet om de het mogelijke te maken de winning z.s.m.
terug te brengen naar 12 miljard m3:

<!--[if !supportLists]-->1)    <!--[endif]-->de bouw van een
nieuwe stikstofinstallatie;

<!--[if !supportLists]-->2)    <!--[endif]-->het overschakelen van
(industriële) grootverbruikers van laagcalorisch gas op andere
vormen van energie;

<!--[if !supportLists]-->3)    <!--[endif]-->geïntensiveerd overleg
met het buitenland over de afbouw van de export van
laagcalorisch gas;

<!--[if !supportLists]-->4)    <!--[endif]-->verduurzaming van de
gebouwde omgeving.

 
Hoewel het totale effect van al deze acties nog onzeker is, zullen deze
naar verwachting al in deze kabinetsperiode tot een verlaging leiden
van de vraag naar Groningengas. Om er daarbij voor zorg te dragen
dat elke miljard verlaging van de vraag naar Groningengas ook leidt
tot een lagere winning, zal ik de Mijnbouwwet wijzigen opdat ten
allen tijde een zo laag mogelijke winning wordt gerealiseerd. Deze
wetswijziging en het mogelijke effect van de lagere winning op de
(omvang van de) versterkingsopgave worden ook in de brief
aangekondigd.
Wij hebben op het laatste moment nog één PM aan de brief
toegevoegd en dat betreft het proces om te komen tot een nieuw
instemmingsbesluit.
 
 
Hartelijke groet,
 

 & 
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- Al deze medewerkers zullen ook in Groningen hun werkzaamheden verrichten, en zijn 
zodoende werkzaam op het Cascadeplein. 

- De inzet van RVO is er op gericht om mee te denken en te luisteren naar bewoners en hen 
te ontzorgen bij het afhandelen van de schade. 

- In dat licht staan tonen van begrip, ondersteuning, nazorg en het afhandelen van 
bewonersvragen en schademeldingen voorop, waarbij de menselijke maat centraal staat. 

- Het callcenter van RVO is zeven dagen per week open van 08:00-20:00 
 
Planning schade afhandeling: 

- RVO is voorzichtig met de aanpak, door de grote politieke en maatschappelijke 
gevoeligheden die ermee gepaard gaan. 

- Daarom wil RVO de eerste twee weken zaken opnemen en deze koppelen aan 
zaakbegeleiders en taxateurs. 

- Ook de schades gemeld tussen 31 maart 2017 en 19 maart 2018 zullen een 
zaakbegeleider en een taxateur krijgen toegewezen. 

- Na twee weken kan worden bezien hoe de aanpak landt in de regio en is de organisatie 
een leercurve doorgegaan. Op die wijze kan gekeken worden hoe snel tot uitvoering van 
het veldwerk kan worden overgegaan.  

 
Oude gevallen: 

- Op 5 maart 2018 hebben de oude gevallen een brief van NAM ontvangen, waarin op 
hoofdlijnen wordt geschetst wat tot 1 juli 2018 kan worden verwacht. Hiermee wordt meer 
duidelijkheid gegeven richting bewoners. 

- Staande praktijk is dat NAM alle zogenoemde A- en B-schade vergoedt, ongeacht de 
omvang van het schadebedrag. Dit zijn de schades veroorzaakt of verergerd door de 
aardbevingen. 

- Om de oude schademeldingen voor de bewoner bevredigend af te kunnen handelen is NAM 
bovendien bereid om de zogenoemde C-schade1 tot € 25.000, te vergoeden. Schade die bij 
toepassing van de uitspraken van de Arbiter evident niet voor vergoeding in aanmerking 
komt (gebroken ruiten, waterschade, lekkend dak, etc.) wordt hiervan uitgezonderd.  

- In de gevallen dat sprake is van meer dan € 25.000 aan gecalculeerde C-schade zal NAM de 
zaak voorleggen aan de Arbiter. De Arbiter komt met een eigen oordeel dat hoger of lager 
kan zijn dan € 25.000. NAM committeert zich aan de uitspraken van de Arbiter.  

- Er zal worden verzekerd dat alle oude schademeldingen met C-schade van meer dan € 

25.000, voor 1 juli 2018 toegang krijgen tot de Arbiter. Zo nodig gaat het daarbij ook om 
gevallen die op 19 maart 2018 nog niet zijn aangemeld bij de Arbiter. Hiervoor zal zo nodig 
in een afzonderlijke procedure worden voorzien. 

 

 
1 C-schade is schade die volgens NAM niet is veroorzaakt of verergerd door een aardbeving.  





 

 
 
Met vriendelijke groet

@gastransport.nl
T: +
M: +
I: www.gasunietransportservices.com

Gasunie Transport Services B.V.
Network Configuration
Postbus 181
9700 AD Groningen
Concourslaan 17

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain
confidential or privileged information. If you receive this communication
unintentionally, please let us know by replying immediately. N.V.
Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-
mail is correct and does not accept any liability for damages related thereto.

<Brief_V6.docx>

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e





 &
 
 

10.2.e 10.2.e































 
   

   

         
                

         
          

               
                

            
            

  

               
               

    

    
            

           
           

             
           

              
             

            
   

 
  

              
              

         
           

             
         

              
            

         
  

            
           

         
         

               
              
              

          
        

        

   



 
   

   

             
  

             
               
              

           
           

        

          
            
           
             

            
  

               
           
           

           
            

               
           

              
              

            
         

             
           

             
           

            
           

             
         

            

        
           
                 
           

             
             

   



 
    

   

            
           

            
              

            

 
  

           
             

           
       

           
         

           
            

          
      

     
            

       
          
          

           
             

         
         

          
          

             
           

            
           

             
            
           

            
    

        
        

   







          
   

 
   

   

 
  

 

            
              

             
     

             
                

           
             

             
           
             

     
               

       
              

            
         

           
          
            

            
             

    

   
           

           
           

            
         

          
    

             
          

   



 
   

   

             
           

            
              

         

             
              

             
         

           
               

          
             
            

           
      

       

             
            

           
            

           
             

             
            

   

  
            

            
            

            
            

           
          

          
            

            
     

 
 

  

   







 
   

   

                     
            

 

               
              

     

       
                
           

            
          
          

            
                 

       

           
          

          
            

             
           

         
           

             
           

         
             

 

           
            

             
          

            
            

           
              

             
            

                
   

   



            
           

           
           

           
            

       
    

             
            
     

           
            

          
      

              
           
            

  

  
             
         

             
           

            
          

           
      

             
             

       
          

           
         

         
            

    

 
   

   

 
  

  
  
  

   



 

 
   

   

         
            

          
         

            
            

          
         
   

             
           
          
             

             
           

              
          

            
             
          
           

     

     
              

           
             

           
            

          
             

          
  

     
             

           
            

           
            

           

 
 

                 
               

 

   



 
   

   

           
       

      
           

        
            

            
              

          
           

              
            

            
          
            

          
           

             
           

           
           

            
        

      
            

           
           

               
          

       
          
            

            
           

           
            

    

           
         

           
        

          
           

 
  

   



 
   

   

               
      

          
           

           
          

            
           
          

           
           

             
       

          
         

           
          

           
            

        
          

              
          

    

             
             

          

     
             

           
             

              
           

            
         

        
            

  
              

             

 
  

   



 
   

   

            
     

         
          

              
             

              
           

            
            

           
              

           
          

             
             

    

               
              
            
             

             
            

      

  
             
            

          
             

           
             
              

              
  

    
            
               

      
             

           

 
  

   



 
   

   

    
                

           
           

          
           

          
     

           
           

         
           

            
           
        

           
   

             
             
          

          
             

          
          

    

          
             
          

            
           
            

              
              

       

            
              

          

 
  

              
         

     

   



 
   

   

        
       

 
 
    
       
     

            
      

          
          
           

             
           
             

         
     

            
          

             
          

 
             

            
           

     

            
         

 
  

          
               

            
           

         
             

              
           

             
              

            
              

          

   



 
   

   

             
           

           
             

            
            
            

             
      

    
               

              
            
           

             
             

            
              

          
          

             
           

    
            

         
        

          
           

          
             

             
              

            
              

          
            

            
            

  

           
            

          

 
  

   



             
            

               
          

  
             

                
             

             
         

             
            

             
               

              
           
 

            
              

              
             

     

           
         

          
            

         
            

   

 
   

   

 
  

 
     

   



 
   

   

          

 
  

   



    
 

  
 

    
 

  

   

 

 
   

 

 
 

              
                

            
           

                
                

               
              

           

               
               

             
            
             
             
                
                  

              
       

              
               

              
     

   



   
    

  
 

             
            
          

         
          

          
       

               
              

                  
             
               

              
             

                
             

              
           

               
           

              
             

             
         

           
         

               
               

 

              
         

                
                 
        

  
            

             
            

            
            

   



   
    

  
 

             
             

          
             

               
               

               
               

               

              
           
            

             
             

     

          
         

              
                 
              

             
              

            
             

             
             

              
     

 
            

             
              

             
             

              
               

            
              
      

   



   
    

  
 

           
              

             
             

   

       

             
            

                
              
            
              

              
 

  

                   
              

           
              
   

               
            

               
             

               
        

              
            
             
             
              

             
              

          

            
            

            

  

   



   
    

  
 

              
            

                
            

               
                  

          
               

  

                
          

  

             
           

          
              

        

 
            

           
           

            
            

       
           

          
        

   
          

            
          

         
          

     
          

             
            

             
           

            
            

         
        

   



    
    

  
 

          
      

      
     

            
         
           

             

           
    

              
             

           
              

            

                
             

             
               

             
             
               

                
     

             
           

            

              
              

              
             

              
             

     

             

               

   











   
    

  
 

           
             

               
              

           
             

      

               
              

               
   

 

                
              

            
           

            
              

             
            

            
    

   



   
    

  
 

              
              

            
              

             
            
             
            
               

            

               
       

       

             
            

                
             

            
             
              

   

          
              

             
   

        

              
            

              
               

              
               

       

                
        

  

   




