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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.



From:
To:
Subject: H-gas
Date: vrijdag 16 februari 2018 11:43:48

Beste 

Zoals besproken hierbij even een korte update over de mogelijkheden naar H-gas over te
stappen.

“Hoe meer je weet hoe meer je weet dat je niet weet” zei mijn natuurkunde leraar op de
middelbare school.
Daar hebben we nu ook weer een gevalletje van.

Wij hebben circa 50 WKK’s en circa 20 gasketels van meer dan 10 bedrijven op ons netwerk
aangesloten, zelf gebruiken wij geen gas.
Voor het geval wij overstappen naar H-gas willen we op gebiedsniveau afwegen wat beter is:

1. Centraal aan het begin van het gebied iets aan het gas doen zodat installaties hierop
kunnen draaien

2. Decentraal de installaties aanpassen/ geschikt maken
3. Een combinatie van beiden

We hebben hiervoor met onze leveranciers gesproken en diverse partijen uit de markt (met
name voor optie 1), maar merken dat ons dit even boven de pet gaat.
We hebben daarom deze week besloten DNV-GL (oude gasunie lab) te gaan inhuren om ons te
helpen bij die keuze/ afweging.
Dit project wordt daar met prio behandeld etc en bouwt voort op wat we zelf al hadden
uitgevoerd. 
Een nuttig vervolgoverleg kan dus niet eerder plaatsvinden dan volgende maand.

Mochten jullie nog nieuws hebben over hoe je afspraken wilt maken met bedrijven dan horen
we dit graag.

Tot zover.

bvd

Vriendelijke Groet,

ECW Netwerk
Agriport 109/1775TA Middenmeer
Postbus 23/1775ZG Middenmeer
T: / M: 

@ecwnetwerk.nl
Volgt ons ook op facebook: https://www.facebook.com/ecwnetwerk/
En op Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ecw-netwerk 

104
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e
10.2.e





Grootverbruikers van L-gas af 

Overige reacties 

Bhm 18032830 

Begin ticket 
Referentienummer: T1697176 

  
 

 vanempelinspecties.com

Contactvoorkeur: Geen voorkeur 
Categoriecode: EZKINHNBOBUI 
Categorieomschrijving: EZK > Inhoudelijke Vraag > Naar BO > Buiten Info 
Vraag: Meneer werkt voor Van Empel inspecties. Dit bedrijf werkt met klanten in de kleine 
industrie. De klanten hebben een brief ontvangen over de uitfasering gebruik Gronings gas. 
Klanten bellen het bedrijf van meneer in paniek op, het bedrijf waar meneer werkt zal de klanten 
begeleiden in het traject over de uitfasering. 

Meneer heeft van de klanten vernomen dat er een informatie moment of bijeenkomst is waarbij 
meer uitleg gegeven wordt over de uitfasering. Hij wil graag meer informatie over deze 
bijeenkomst, hij wil weten wanneer deze is en waar. Hij wil graag aansluiten zodat hij zijn klanten 
goed kan helpen. 

Ticket:  
Datum: 16 februari 2018 
Einde ticket 

(Ter behandeling op naam van  gezet.) 
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From:
To:
Cc:
Subject: Uitfasering gebruik Groningengas (OID nr. 00000001003214369000)
Date: maandag 19 februari 2018 10:39:05
Attachments: SmartPackagingSolutions 834ef06d-4c17-4a53-b08f-82697e4f0ae1.jpg

SmartTreeSmartPackaging 96b9295f-e214-42a7-883d-427aa45dfba5.jpg
SmartSolidCollaboration 4bf7dc68-45b5-46b0-a368-c5221e74696b.jpg

Geachte 

Hierbij willen wij u informeren dat wij uw schrijven m.b.t. de uitfasering van het Groningengas 
d.d. 8 februari 2018 in goede orde hebben ontvangen.

U vraagt daarin om te reageren op de wijze waarop wij voor 2022 het gebruik van het
Groningengas kunnen uitfaseren.
Ons antwoord luidt als volgt:
Een eerste inventarisatie heeft ons inzichtelijk gemaakt dat een groot aantal van onze
verwarmingstoestellen vervangen moet worden. Daarnaast zal de ketel voor onze stoom
conversie omgebouwd moeten worden. Vanwege deze gevolgen wil ik u verzoeken om ons
concreet, en op korte termijn, aan te geven hoe en wanneer u precies wilt gaan starten met het
uitfaseren. Wij zullen de komende periode nodig hebben om de benodigde investeringen te
reserveren en de benodigde werkzaamheden in te plannen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht en zien uw berichten met
belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet / With kind regards,

@smartpaso.nl
T: +
M: +

www.smart-packaging-solutions.com

Smart Packaging Solutions is a VPK Packaging Group Company

*** VPK email disclaimers ***
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  180219MG 

zij zelf gebruiken de rest zullen zij gaan leveren als warm water aan Trobas. Voor deze nieuw 

te bouwen installatie heeft Dongen Pallets inmiddels SDE subsidie toegewezen gekregen. 

Trobas is momenteel niet op de hoogte van de precieze planning omtrent de oplevering van 

deze installatie, die in de tweede helft van 2018 is voorzien. 

In het contract is een minimale afnameplicht van 40.000 GJ opgenomen (ca. 1.250.000 

Nm
3
ae). In praktijk kan dit meer zijn als de verbrandingsinstallatie goed functioneert en het 

eigen warmtegebruik van Dongen Pallets lager is. Voorzien is een gemiddelde warmte 

afname door Trobas van 2 MW gedurende ongeveer 8.000 uur per jaar. 

Ombouw stoominstallatie 

Naar aanleiding van de aankondiging van de uitfasering van Gronings gas, heeft Trobas 

contact opgenomen met de onderhoudsfirma van haar stoomopwekinstallatie, Veolia. 

Trobas wil het resterende deel van de warmtebehoefte met gas blijven invullen door de 

stoomketels om te bouwen naar H-gas.  

De twee stoomketels hebben reeds een O2-regeling, wat volgens de onderhoudsfirma nodig 

is bij H-gas. Daarbij zullen de huidige branders anders ingesteld moeten worden om goed te 

functioneren. De onderhoudsfirma zal bij het volgende onderhoud onderzoeken of de 

branders daadwerkelijk omgebouwd kunnen worden. Blijkt dit toch niet mogelijk dan zal er 

een nieuwe brander geïnstalleerd worden.  

De huidige ketels zijn zeker niet maximaal belast, waardoor problemen met een te hoge 

belasting van de ketel door het H-gas niet te verwachten zijn.  

De Cv-installatie voor het kantoor zal vervangen moeten worden.  

Hoe de overschakeling exact gaat (geleidelijk of in één keer), welke gevolgen dit heeft en hoe 

de stoomketels in de overgangsperiode bedreven moeten worden weet Trobas momenteel 

niet. Trobas wacht hiervoor op informatie van de overheid en de onderhoudsfirma. 

 

  Voor akkoord namens Trobas Gelatine BV: 

    10.2.e
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Afbouw gebruik laagcalorisch aardgas door Eneco en haar klanten 

Notitie van Eneco Groep aan de minister van Economische Zaken en Klimaat 

Rotterdam, 20 februari 2018 

1. Aanleiding en doel van deze notitie

In een brief (15 januari jl.) van Minister Wiebes aan  van Eneco Groep wordt 

aangegeven dat het kabinet het gebruik van Groningengas (laagcalorisch gas) versneld wil 

verminderen. De recente aardbeving in Zeerijp heeft de urgentie hiervan onderstreept.  

Aanleiding voor de brief aan Eneco is te bespreken hoe vermindering van het industriële 

verbruik van laagcalorisch gas van Eneco zelf uiterlijk in 2022 kan worden gerealiseerd. In 

een gesprek op 24 januari jl. tussen vertegenwoordigers van EZK (o.a. ) en 

Eneco wordt aangegeven dat de opdracht is om te komen tot afspraken met industriële 

verbruikers over uitfasering van laagcalorisch gas van 5 miljard kuub uiterlijk in 2022. 

Verduurzaming heeft de voorkeur boven omschakeling naar hoogcalorisch gas of extra inzet 

van kwaliteitsconversie. De overheid is bereid om voor de verduurzamingsroute in overleg te 

treden over de wijze waarop zij dit kan faciliteren. Deze notitie doet daarvoor concrete 

voorstellen. 

EZK zal voor april verschillende scenario’s opstellen inclusief een bijbehorende kosten-baten 

analyse. Daarbij zit ook een scenario met een extra stikstofinstallatie om conversie van H-cal 

naar L-cal mogelijk te maken.  Mede ten behoeve van deze scenario’s doet EZK aan Eneco 

Groep het verzoek om medio februari 2018 een notitie te sturen met daarin een overzicht 

van het L-gas gebruik in eigen installaties en onze mogelijkheden om dit gebruik af te 

bouwen. Daarbij wordt Eneco ook verzocht om aan te geven hoe de overheid kan 

ondersteunen om dit mogelijk te maken.  

Eneco ziet de huidige situatie in Groningen ook als een kans om de energietransitie te 

versnellen. Eneco heeft de ambitie om de warmte die ze aan haar klanten levert volledig te 

verduurzamen, mede met het oog op de klimaatafspraken in Parijs. Het overgrote deel van 

de L-gas afname wordt geleverd aan klanten van Eneco (retail, zakelijk, industrie en 

tuinders). In overleg met EZK is daarom afgesproken dat Eneco in deze notitie ook aangeeft 

welke mogelijkheden wij zien om het verbruik van L-gas bij klanten versneld te verminderen. 
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Conclusies 

Eneco is sinds enkele jaren bezig om de warmbronnen voor het Utrechtse warmtenet te 

verduurzamen. Hierdoor neemt de behoefte aan laagcalorisch gas af. Lopende investeringen 

en voorgenomen plannen maken het mogelijk om vanaf 2021/2022 ongeveer de helft van 

het huidige L-cal gasverbruik van de WKC en gasketels in Utrecht te verminderen, uitgaande 

van huidige markt prijzen voor gas, stroom en emissies. Het gaat hierbij om een besparing 

van in totaal ca. 200 tot 250 miljoen kuub L-gas per jaar (40 tot 50% van de totale huidige 

gasvraag voor deze centrale in Utrecht). Voor een deel van deze opties is het nog nodig om 

regulatorische belemmeringen weg te nemen en/of stimuleringsbeleid vanuit de overheid in 

te voeren. Na 2022 is verdere besparing boven 50% van het L-cal gasverbruik mogelijk met 

o.a. het invoeden van geothermiebronnen (zie bijlage voor de routekaart). 

Overschakelen naar H-cal gas levert op korte termijn (binnen 4 jaar) echter de grootste  

verlaging op van bijna 0,5 miljard kuub  laagcalorisch gas tegen de laagste maatschappelijke 

kosten. Dit vergt wel de aanleg door GTS van een leiding naar het dichtstbijzijnde H-net op 

ongeveer 38 km. Deze kan dan ook andere bestemmingen in Utrecht bedienen. 

Eneco stelt voor om zowel de omschakeling naar H-cal gas als bovengenoemde 

verduurzamingsopties, met uitbreiding van collectieve warmtenetten in Utrecht, uit te 

voeren. De combinatie van beide routes draagt bij aan het versneld uitfaseren van L-cal gas 

bij huishoudens waardoor veel meer dan 0,5 miljard kuub laagcalorisch gas wordt bespaard. 

De centrales op H-cal gas kunnen dan te zijner tijd omschakelen naar groene waterstof en 

paraat blijven als back-up voor elektriciteitsproductie in tijden met weinig wind en zon. Ook 

kan dan de huidige black-start functie voor TenneT beschikbaar blijven. 

Aanvullend op bovenstaande opties in de regio Utrecht zien wij nog een mogelijkheid om 

vanaf eind 2022 ca. 100 miljoen laag calorisch gas te besparen door de aanleg van een 

warmteleiding van Rotterdam naar Den Haag, zoals wordt voorgesteld door de 

Warmtealliantie Zuid-Holland. Eneco levert thans restwarmte aan woningen en gebouwen 

die wordt geproduceerd door de gascentrale van een derde partij in Den Haag. Hiervoor 

wordt ca 100 miljoen laag-calorisch gas per jaar verbruikt. Door de aanleg van de 

warmteleiding  is het mogelijk om de warmte uit de gascentrale te vervangen door 

duurzame bronnen zoals hernieuwbare warmte en restwarmte uit de haven van Rotterdam 

en op aardwarmte. Overigens leidt op termijn de aanleg van de hele warmterotonde Zuid-

Holland naar schatting tot ca 1,3 miljard kuub besparing van laagcalorisch gas. 

 

Hieronder worden de mogelijkheden van het overschakelen naar H-cal gas en het 

verduurzamen met alternatieve warmtebronnen in Utrecht nader toegelicht. In hoofdstuk 4 

worden de mogelijkheden om L-gas te besparen bij klanten nader toegelicht, waaronder de 

extra besparing van 100 miljoen kuub L-gas in Den Haag. 
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BioWarmte 
Installatie 
 

 
 
 
 
 

Fase 1: 30MW 
Fase 2: 34MW 

 
 
 
 
 

2019 
2020 

100-140  20-30% 

 Door de inzet van de biowarmte-
installatie zal 100 tot 140 mln 
kuub gas worden bespaard 
vanaf 2020/2021. 

 Aanvullend hierop kan ca 11 mln 
kuub L-cal gas worden bespaard 
indien BWI Fase 1 de 
mogelijkheid krijgt tot 
uitbreiding van vollasturen door 
een SDE+ 2018 aanvraag. 

 Mogelijkheid om het aantal 
vollasturen in de SDE+ 
beschikking BWI Fase 2  van 
7.000 uit te breiden naar 8.200 
levert een extra besparing van 
10 mln kuub L-gas op.. 

Warmtepomp 
HWC OV 
 

24MW 2021 20-40 8%  SDE+ voor grootschalige 
Warmtepompen 

 aanpassing kWmax en 
kWcontract tarieven netbeheer  

 Norm NEN7125 moet onverkort 
worden opgenomen in het 
Bouwbesluit zodat er geen 
beperking meer is van een straal 
van 10 km om duurzame 
elektriciteit mee te nemen in de 
energieprestatie van woningen 
die zijn aangesloten op 
stadsverwarming. 

Electrode 
boilers MK  
 

100MW 2021 60 12%  SDE+ voor grootschalige 
Electrode boilers 

 aanpassing kWmax en 
kWcontract tarieven netbeheer  

 Norm NEN7125 moet onverkort 
worden opgenomen in het 
Bouwbesluit (zie boven). 

Electrode 
boilers LW 
 

100MW 2021 25 5% 

Totale L-cal 
gasbesparing  

  200-250 40-50%  

 

Hieronder worden de maatregelen in bovengenoemde tabel nader toegelicht. 

 

Biomassa Warmte Installatie (BWI) 

Vermindering van 100 tot 140 miljoen kuub L-gas 
Thans is er een biomassa warmte centrale (BWI fase 1) in aanbouw die medio 2019 

operationeel wordt. Het bijplaatsen van een 2de verbrandingsketel  (BWI fase 2) staat 

gepland en heeft reeds een onherroepelijke omgevingsvergunning en een SDE+ 2017 

beschikking. BWI fase 2 wordt medio 2020 operationeel. Beide warmteinstallaties zullen 

samen ca 40% van de van de warmteproductie overnemen van de WKC en gasketels en 

daarmee het L-cal gasverbruik met ca 100 tot 140 miljoen kuub per jaar verminderen in 

Utrecht. Hiermee wordt een besparing van 20% tot 30% gerealiseerd op het L-gas verbruik 
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op de locatie in Utrecht. De mate van L-gas besparing is afhankelijk van economische 

optimalisatie op basis van de sparkspread voor het ‘bijproduct’ elektriciteit van de WKC.  

11 miljoen kuub extra besparing mogelijk door uitbreiding vollasturen BWI fase 1 
BWI fase 1 heeft een gegarandeerd technisch beschikbaarheid van ca. 8.200 vollasturen. De 

BWI fase 1 heeft echter een SDE+ beschikking 2016 verkregen voor 7.000 vollasturen per 

jaar voor het vermogen van 30,2 MW. Dit resulteert in een productie van 761.040 GJ/jaar 

voor een maximale periode van 12 jaar.  

De maximaal 7.000 vollasturen per jaar in de SDE+ beschikking beperkt de maximaal 

mogelijke inzet van BWI fase 1 met 1.200 vollasturen per jaar en een mogelijke extra L-cal 

gasbesparing van ca. 11 miljoen kuub per jaar extra. Eneco vraagt aan het Ministerie EZK de 

mogelijkheid te creëren om voor deze 1.200 vollasturen per jaar een additionele aanvraag in 

te dienen.  

Voorkomen dat een besparing van ca 10 miljoen kuub extra in BWI fase 2 niet wordt behaald 
Voor BWI fase 2 is een SDE+ beschikking 2017 verkregen voor 38,971 MW, 7.000 vollasturen 

per jaar, zijnde 982.069 GJ/jaar, voor 12 jaren maximaal. Eneco is op dit moment bezig met 

de contractering van de ketel van BWI fase 2. Voortschrijdend inzicht leert dat de ketel het 

vermogen van 39 MW niet zal bereiken. Huidige inzichten zijn dat het hoogste nominale 

vermogen rond de 34 MW ligt. De ketel heeft een gegarandeerde technische 

beschikbaarheid  van ca. 8.200 vollasturen per jaar. Met het nominale vermogen van 34 MW 

en de technische beschikbaarheid van 8.200 vollasturen kan BWI fase 2 de SDE+ subsidiabele 

982.069 GJ/jaar produceren en daarmee toch maximaal bijdragen aan 100-140 miljoen kuub 

aan de besparing van L-cal gasverbruik.  

Eneco verzoekt het Ministerie om de cap op 7.000 vollasturen te verhogen naar 8.200, ofwel 

de mogelijkheid te creëren een aanvraag in te dienen voor de additionele 1.200 vollasturen. 

Indien het maximum aantal vollasturen van 7.000 wordt gehandhaafd in de SDE+ 2017 

beschikking van BWI fase 2 scheelt dit ca. 10 miljoen kuub op de mogelijke besparing op L-

cal gasverbruik; Dit verzoek is voor de overheid budgetneutraal, aangezien de SDE+ 

subsidiabele GJ en € reeds in 2017 zijn gebudgetteerd voor het project BWI fase 2. 

 

Warmtepompen 

Besparing van 20 tot 40 miljoen kuub L-gas door inzet grootschalige warmtepompen 
In aanvulling op de inzet van bovengenoemde biowarmte-installaties kan L-cal gasverbruik in 

Utrecht worden bespaard door in te zetten op elektrificatie van de warmteproductie door 

grootschalige warmtepompen en elektrodeboilers (waarbij de warmte wordt opgewekt met 

hernieuwbare elektriciteit van bijvoorbeeld windparken op zee), de besparing bij klanten en 

het verminderen van leidingverliezen.  

De gasboilers in Utrecht in de Hulpwarmtecentrale in Overvecht (HWC OV) kunnen in 2021 

beperkter ingezet worden voor warmteproductie en zullen dan alleen nog als gasgestookt 

reserve vermogen beschikbaar blijven op het L-cal gasnet. Voor de warmteproductie dient 

dan wel  over te worden gegaan op een grootschalige warmtepomp met warmtebuffer 
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waarmee restwarmte uit effluent (gezuiverd water van Rioolwaterzuivering) nuttig wordt 

gebruikt voor 24MWth stadswarmte. In totaal levert dit een potentiele jaarlijkse reductie op 

van 20 tot 40 miljoen kuub L-cal gas. 

De gasboilers in Utrecht in de Hulpwarmtecentrale in Nicolaas Beetslaan (HWC NB) kunnen 

ook in 2021 beperkter ingezet voor warmteproductie en slechts als gasgestookt reserve 

vermogen beschikbaar blijven op het L-cal gasnet. Voor de warmteproductie wordt dan 

overgegaan op een grootschalige warmtepomp met warmtebuffer voor 10 MWth 

stadswarmte. De potentiele jaarlijkse reductie van L-cal gas hierdoor dient nog nader 

bepaald te worden. 

De business case voor elektrificatie van de warmteproductie met grootschalige 

warmtepompen bij afname van de elektriciteit van het net op basis van hernieuwbare 

elektriciteit van bijvoorbeeld windparken op zee is op dit moment onvoldoende waardoor 

verdere ontwikkeling van bovenstaande projecten wordt bemoeilijkt. Tevens zijn er een 

aantal regulatorische belemmeringen die weggenomen moeten worden. 

De gevraagde ondersteuning voor grootschalige warmtepompen is gelijk aan de gevraagde 

ondersteuning t.a.v. grootschalige electrode boilers zoals hieronder (paragraaf 3.3) 

beschreven. In het kort aanpassing van de netbeheertarieven, een Overheid 

stimuleringsbeleid en het onverkorte aanwijzing van de nieuwe NEN7125 oftewel het 

wegnemen van de beperking van de 10km grens. 

 

Grootschalige electrode boilers (Power to heat) 

Besparing van 60 en 25 miljoen kuub L-gas door inzet elektrodeboilers met hernieuwbare 
elektriciteit 
Door het installeren van grootschalige electrode boilers (Power to Heat boilers) van 2 x 50 

MWth op basis van hernieuwbare elektriciteit van bijvoorbeeld windparken op zee of 

windparken in de omgeving, kan de warmteproductie van de WKC MK12 (180 MWth) in 

Utrecht in de Centrale Merwedekanaal versneld worden afgebouwd. De WKC MK12 wordt 

dan vanaf 2021 niet meer ingezet voor warmteproductie en zal enkel als elektrisch 

noodvermogen beschikbaar blijven voor TenneT op het L-cal gasnet. In totaal levert dit een 

potentiele jaarlijkse reductie op van ca. 60 miljoen kuub L-cal gas. 

De gasboilers (105 MWth) in Utrecht in de Centrale Lage Weide kunnen vanaf 2021 

beperkter worden ingezet voor warmteproductie en zal als gasgestookt reserve vermogen 

beschikbaar blijven op het L-cal gasnet. Voor de warmteproductie moet er dan overgegaan 

worden op grootschalige electrode boilers (Power to Heat boilers) van 2 x 50 MWth op basis 

van hernieuwbare elektriciteit van bijvoorbeeld windparken op zee. In totaal levert dit een 

potentiele jaarlijkse reductie op van ca. 25 miljoen kuub L-cal gas. 

De business case voor elektrificatie van de warmteproductie met grootschalige electrode 

boilers op basis van hernieuwbare elektriciteit van bijvoorbeeld windparken op zee is op dit 

moment onvoldoende, waardoor verdere ontwikkeling van bovenstaande projecten niet 

plaatsvindt. Stimuleringsbeleid voor het wegnemen van de onrendabele top van 
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grootschalige elektrificatie van de warmteproductie voor grootschalige electrode boilers is 

daarom gewenst. 

 

3.3 Wegnemen belemmeringen voor verduurzaming 

In aanvulling op bovenstaande, kan de vermindering van L-gas kan verder worden versneld 

door de volgende regulatorische aanpassingen:  

 Onverkort opnemen van de nieuwe NEN7125 in het Bouwbesluit. 
De keuze voor een aansluiting op het warmtenet wordt mede genomen op basis van het 
effect op de energieprestatie van het gebouw (net als bij een individuele warmtepomp). 
Hoe warmte mee telt is vastgelegd in de bouwregelgeving. Dit mechanisme stimuleert 
warmtebedrijven de energieprestatie van de door hen geleverde warmte te verhogen. 
Het ontwikkelen en bouwen van nieuwe warmtebronnen vraagt tijd. De verduurzaming 
van de warmtelevering zal dan ook altijd fasegewijs gaan. In de huidige rekenregels 
wordt het energiebesparingseffect van nieuwe duurzame warmte bronnen verdund over 
alle afnemers op een groot warmtenet (Utrechtse net ca. 50.000 woningen en 
gebouwen). Het effect van nieuwe bronnen op de energieprestatie van de geleverde 
warmte is daardoor beperkt en mogelijk zelfs onvoldoende voor het werven van nieuwe 
klanten en/of behoud van bestaande klanten. Dit terwijl collectieve warmte een 
belangrijke rol heeft te spelen in de energietransitie. Allocatie van nieuwe duurzame 
bronnen aan specifieke afnemers lost dit op en stimuleert de vraag naar duurzame 
bronnen. Met allocatie kunnen we stapsgewijs oude fossiele bronnen vervangen door 
nieuwe duurzame. Warmte blijft zo een goed alternatief voor gas en het net kan zo de 
transitie doormaken naar volledig fossielvrij. Allocatie is nu al mogelijk voor duurzame 
elektriciteit en groen gas. Door allocatie ook voor warmte toe te staan ontstaat een gelijk 
speelveld. 
  
Met de elektrificatie van de gebouwde omgeving en ook warmtebronnen voor een 
collectief warmte die elektriciteit nodig hebben (bijvoorbeeld geothermie en de 
hierboven beschreven warmtepomp en elektrode boiler) neemt de vraag naar duurzame 
elektriciteit toe. Het huidige zoekgebied is in de bouwregels beperkt tot een straal van 10 
km, welke dan al gauw te beperkend is. In het geval van groen gas zet de huidige 10 km 
grens aan tot het ontwikkelen van productielocaties in stedelijk gebied in plaats van 
centrale productie nabij de bron van de biomassa (bijvoorbeeld mest) en transport van 
het groene gas naar de gebruikers. Door de 10 km grens te verruimen naar heel 
Nederland komen meer bronnen beschikbaar en kan stroom, die wordt opgewekt door 
hernieuwbare bronnen worden toegerekend aan verduurzaming van de 
warmtevoorziening van woningen en gebouwen. Hierdoor zal ook de kosteneffectiviteit 
verbeteren omdat meer bronnen/technieken beschikbaar komen.  
Het onverkort aanwijzen van de NEN7125 in het Bouwbesluit maakt allocatie van 
warmtebronnen mogelijk en verruimd het zoekgebied voor duurzame elektriciteit naar 
heel Nederland. Wij vragen EZK en BZK om dit op korte termijn te realiseren zodat dit 
geen belemmeringen oplevert voor de vermindering van laagcalorisch gas. 

 Aanpassen van transporttarieven voor E-verbruik van electrode boiler en grootschalige 
warmtepomp zodat de gemiddelde load de grondslag wordt in plaats van piekbelasting. 
De onrendabele business case voor warmtepompen en elektrodeboilers is mede te 
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wijten aan de hoge transportdienstkosten (netbeheerskosten). Het betreft de 
kWcontract kosten (gevraagd vermogen van de aansluiting in het jaar) en de kWmax 
kosten (maximaal bereikt vermogen in een maand). 
Aangezien electrode boilers op hernieuwbare elektriciteit van windmolens een 
belangrijke rol kunnen spelen in het produceren van warmte bij overschot aan productie 
en een belangrijke rol kunnen vervullen in het balanceren van het elektriciteitsnet (door 
op- en afregelen van vermogen), is het wenselijk dat er een aparte 
transporttariefcategorie komt voor grootschalige elektrificatie van warmteproductie om 
de potentie van electrode boilers te benutten voor het verminderen van het L-cal 
gasverbruik. Hierbij kan gedacht worden aan het bepalen van de kWcontract en kWmax 
kosten niet op basis van de maximum vermogen maar op basis van het gemiddeld 
vermogen over een maand.  
 
 

3.4 Nieuwe schaalbare verduurzaming vanaf 2023 

Geothermiebronnen zijn niet opgenomen in bovenstaande tabel 2 in paragraaf 3.2 omdat 

deze de ontwikkeling schetst tot 2022. De ontwikkeling van geothermie vergt meer tijd in 

Utrecht en als gevolg van beperkt beschikbare informatie over de ondergrond is deze optie 

ook nog erg onzeker. Eneco is aangesloten bij twee initiatieven (LEAN en GOUD) om ook met 

geothermie stappen te zetten. Deze oplossing is hoogstwaarschijnlijk daarom pas na 2022 

(~2025-2030) grootschaliger ~30MW beschikbaar als baseload (zie ook de routekaart in de 

bijlage). 

Een andere veelbelovende nieuwe technologie is Groen gas productie middels 

superkritische vergassing van natte biomassa. Deze optie kan ~0,5 miljard kuub/jaar 

opleveren vanaf 2023 en samen met andere groen gas toepassingen ‘een volume leveren tot 

~1 miljard kuub/jr vanaf 2025 

 Eneco werkt met Gasunie New Energie en SCW-Systems aan een 600 MW toepassing 
waarmee 0,5 bcm/jr vanaf 2023 haalbaar zou kunnen worden gemaakt. De huidige 
(draft) planning voor deze 600MW ontwikkeling zit nu echter al op het kritieke pad voor 
2023.  

 De overheid/ministerie van EZK kan helpen om een installatie met een vermogen van 
600 MW (met een productie van 0,5 miljard kuub groen gas) in 2023 of zelfs 2022 
haalbaar te maken door: 
a) Locatie en vergunningen: versnelde MER procedures toepasbaar maken 
b) Subsidie: huidige categorie voor vergassing in de SDE+ stabiel houden op 78 ct/m3 

 
 

4. Opties afbouw laagcalorisch gas aan onze klanten (retail, industrie en 
glastuinbouw) 

 

Retail: 

Eneco is marktleider grootschalige warmte in Nederland met collectieve warmtelevering in 

o.a. Utrecht, Den Haag, en Rotterdam. Dit maakt het voor ons mogelijk om mede in het 
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kader van het klimaatakkoord om voor de zomer te komen tot commitment over een 

grootschalige investeringsaanpak voor de verdere verdichting van stadswarmte in wijken in 

de randstad (stedelijk en veelal gestapelde bouw). Uiteraard alleen in wijken waar op basis 

van een maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA) is aangetoond dat stadswarmte 

significant kostenefficiënter is dan andere opties, zoals warmtepompen. Eneco levert thans 

ca 4 miljard kuub L-cal gas aan eindklanten in Nederland. Qua retail klanten kunnen we dat 

op de volgende manieren verminderen: 

1) Groei stadswarmte 
Eneco heeft het initiatief genomen om samen met andere partijen een ‘aanbod’ te 
ontwikkelen in het kader van het Klimaatakkoord met als doel om ca 80.000 woningen, 
kantoorgebouwen en scholen per jaar (vanaf ca 2025 met groeipad daar naar toe) om te 
schakelen van aardgas naar stadswarmte tegen relatief lage kosten. Deze programma-
aanpak zorgt ervoor dat in 2030 ca 1 miljoen extra woningen (equivalenten) geen 
laagcalorisch gas meer verbruiken. Dit doel is haalbaar indien in het kader van het 
klimaatakkoord wederkerige prestatieafspraken kunnen worden gemaakt over een 
aantal succesfactoren (naar analogie van de programma-aanpak Wind-op-zee). Dit 
betreft onder meer afspraken over de aanwijzing van wijken, stabiel beleid, 
kostenreductie- en innovatie, beperkte financiering en ruimte voor de ontwikkeling van 
nieuwe duurzame warmtebronnen. 

2) Nieuwe warmteleiding van R’dam naar Den Haag bespaart >100 miljoen kuub L-gas 
Thans koopt Eneco voor haar warmteklanten in Den Haag (rest)warmte in die wordt 
geproduceerd door een gascentrale (STEG) van Uniper in Den Haag. Uniper heeft voor de 
productie van deze warmte met de STEG ongeveer 100 miljoen kuub L-gas per jaar nodig. 
Het leveringscontract tussen Uniper en Eneco loopt tot 31 december 2022. Eneco is 
voornemens om vanaf deze datum over te schakelen op duurzamere bronnen zoals 
hernieuwbare warmte en restwarmte uit de haven in Rotterdam en op aardwarmte. 
Voor de realisatie hiervan wil Eneco ism Gasunie een nieuwe warmteleiding aanleggen 
van Rotterdam naar Den Haag zodat de inzet van warmte van de Uniper L-gascentrale 
overbodig wordt en extra wijken kunnen overschakelen van aardgas naar stadswarmte. 
Deze nieuwe leiding (‘Leiding-door-het-Midden’) vormt een belangrijk onderdeel van de 
Warmterotonde Zuid-Holland en de plannen van de Warmtealliantie (Provincie Zuid-
Holland, Joint-venture van Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam, Warmtebedrijf 
Rotterdam en Eneco). Een recente studie van het onderzoeksbureau CE-Delft in opdracht 
van de gemeente Den Haag heeft aangetoond dat deze leiding noodzakelijk is om tijdig 
aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Den Haag te voldoen. Een 
definitieve investeringsbeslissing is mede afhankelijk van steun van de gemeente Den 
Haag zelf. Gezien de benodigde termijn voor de aanleg van de leiding is het wenselijk dat 
de gemeente Den Haag uiterlijk in 2018 een positief besluit neemt. 

3) Grootschalige plaatsing van (hybride) warmtepompen bij zowel koop- als 
huurwoningen/WoCo’s. Condities zijn onder meer: 

a. Verschuiven van de energiebelasting op elektriciteit naar aardgas en handhaven 
ISDE en STEP voor warmtepompen. 

b. Afspraken met bv WoCo’s om op basis van gelijke energielasten/jaar per huurder 
ESCO-diensten te realiseren. 
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Industrie 

De 200 aangeschreven bedrijven gebruiken veelal L-gas voor het invullen van lage, midden 

en hoge temperatuur warmtevraag. Met name de lage en midden temperatuur 

warmtevraag kan deels worden opgewekt door elektrificatie ipv aardgasketels. Bijvoorbeeld 

door hybride warmtepompen en elektrode boilers die middels een ketenaanpak worden 

gekoppeld aan hernieuwbare bronnen zoals extra windparken op zee. Dit kan voor 2022 

geïmplementeerd worden bij veel industriële grootverbruikers en levert substantiële 

reductie van L-gas en CO2-emissies op. Condities zijn onder meer: 

 Extra groei wind op zee tbv elektrificatie warmtevraag industrie.  

 Subsidie voor de onrendabele top voor elektrodeboilers en warmtepompen 
industrie. Bijvoorbeeld via de nog te ontwikkelen nieuwe subsidie die beschikbaar 
komt voor CO2-reductiemaatregelen. Daarbij kan overwogen worden om in de 
rangorde niet alleen de kosten per vermeden ton CO2, maar ook de mate waarin L-
gas wordt verminderd voor subsidietoekenning te laten meetellen. 

 De kWmax nettarieven moeten flexibeler worden ingericht zodat opslaginstallaties 
beter kunnen worden ingepast in het energiesysteem. 

 

Glastuinbouw 

De totale glastuinbouw in Nederland consumeert ongeveer 3 miljard kuub laagcalorisch gas. 

Eneco levert hiervan ongeveer 1/3 deel. Deze sector heeft de ambitie om de hele 

warmtevraag te vervangen door de inzet van geothermie, retourwarmte van (duurzame) 

stadsverwarmingswarmte en warmtepompen op elektriciteit. Randvoorwaarden zijn de 

aanleg van backbone warmte systemen in West-Nederland en ZO-Nederland, een 

volwaardige, betrouwbare en betaalbare CO2 infrastructuur en de condities als genoemd bij 

de industrie. 

Concrete mogelijkheden om t/m 2022 laagcalorisch gasverbruik te verminderen die nu al 

voorbereid zijn: 

 Verdubbelen van het aantal tuinders op het RoCa netwerk in de B3Hoek in combinatie 
met nieuwe bronnen (bioWKKs/ketels en aardwarmtebronnen), betere uitnutting van de 
warmte die AVR produceert en verlaging van temperatuur in (delen van) het net  

 Leiding A20 (van Vlaardingen naar Westland) om retourwater verder af te koelen en 
ongebruikte warmte uit het warmtenetwerk Rotterdam te benutten in de glastuinbouw.  

 Warmtenetwerk aanleggen voor de tuinbouw in de Zuidplaspolder 
(Waddinxveen/Zevenhuizen). 
 

Voor deze projecten liggen concrete plannen bij de provincie Zuid-Holland in het kader van 

warmterotonde. Potentiele besparing van L-gas door deze projecten is ca 400 mln m3/jaar. 

Er is financiering van de onrendabele top nodig, die in vergelijking met andere grootschaliger 

projecten beperkt is. Eneco en haar partners kunnen starten met de uitvoering als die 

financiering er is.  
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5. Inzet van cavernes als middel voor het verminderen van Groningengas 
 

Eneco biedt aan om samen met GTS te onderzoeken of onze gasopslag faciliteiten bij Epe 

anders kunnen worden ingezet met als doel om stikstofinstallatie in Ommen nog beter te 

benutten door ’s nachts L-gas te injecteren en gedurende daguren L-gas uit te zenden. 

Gasopslag wordt daarmee ingezet om extra H-gas te kunnen converteren in de nachturen 

zodat overdag minder L-gas uit Groningen nodig zal zijn. Hierna wordt dit voorstel nader 

toegelicht. 

 

Werkvolume gasopslag van Eneco in Epe bedraagt 96 mln kuub en kan met 180 mln kuub 

worden uitgebreid1 

  Werkvolume gasopslag (in m3) 

Bestaand opslag Epe 96.000.000 

Optie uitbreiding Caverne 1 (binnen 1,5 jaar) 60.000.000 

Optie uitbreiding Caverne 2 (binnen 2 jaar) 60.000.000 

Optie uitbreiding Caverne 3 (binnen 2 jaar) 60.000.000 

 

Toelichting: 

 De vraag tot welke mate de productie uit het Groningenveld kan worden 
teruggeschroefd zonder aantasting van leveringszekerheid kent een volume en een 
capaciteitselement. De capaciteitsvraag wordt bepaald door de piekvraag van met name 
huishoudens op de koudste uren/dagen van het jaar waarin verbruik maximaal is.  

 Eneco heeft momenteel twee laagcalorische gasopslagcontracten, één hiervan betreft 
onze eigen opslag assets in Epe (Dtsl, net over grens) en de andere is het contract met 
Energystock waarbij gebruik wordt gemaakt van de Zuidwending faciliteiten.  Beide 
gasopslagen worden nu door Eneco commercieel ingezet waarbij gas wordt 
uitgestroomd als de dagprijzen het hoogst zijn en voor het vermijden van onbalans in de 
shipping portfolio van Eneco.  

 Nederlandse gasopslagen zijn thans niet rendabel. Volgens een rapport van Kyos uit 
september 2017 dat in opdracht van ACM is opgesteld zijn de twee oorzaken de slechte 
marktomstandigheden (mede door gewijzigde regels van de overheid) voor gasopslagen 
en de relatief hoge transporttarieven die GTS in rekening brengt bij de gasopslagen. 

 In het advies leveringszekerheid van 31 januari 2018 geeft GTS aan dat de gemiddelde 
stikstofinzet 75% is van de theoretisch beschikbare hoeveelheid stikstof uit de installaties 

                                                             
1 In de huidige gasopslag kunnen we 200.000m3/h inzenden en 400.000 m3/h uitzenden. Dit is uit te breiden tot 

400.000m3/h inzenden en 600.000m3/h uitzenden, maar gaat gepaard met uitbreidingsinvesteringen. 
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in Ommen en Wieringermeer. GTS stelt zichzelf in het advies duidelijk ten doel om de 
inzet van de stikstoffabrieken naar 85-100%  te verhogen. De opslag in Epe is relatief 
gunstig gelegen ten opzichte van de stikstoffabriek in Ommen. Mogelijk kan onze 
gasopslag worden ingezet om  de conversie capaciteit die in Ommen beschikbaar is 
verder te optimaliseren. Dit betekent dat gedurende de nacht de cavernes in Epe worden 
gevuld met laagcalorisch gas en dat gedurende de dag het laagcalorisch gas weer naar 
het GTS netwerk wordt uitgezonden. De stikstoffabriek kan dan ook op de momenten 
dat de vraag naar gas laag is dan maximaal produceren. 

 Op deze manier kan de piekproductie van het Groningenveld worden ontlast. Daarnaast 
zouden de Epe cavernes (bijvoorbeeld, gedurende de zomer kunnen worden ingezet 
voor het balanceren van het laagcalorische netwerk (daar is immers nu geen aparte 
markt voor). Ook heeft Eneco nog opties  op uitbreiding van het werkgasvolume van de 
Epe storage.  Hiertoe kunnen nabijgelegen cavernes worden aangesloten op de 
bestaande storage Uitbreiding van werkgasvolume duurt 1,5 tot 2 jaar.    
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Bijlage: Routekaart verduurzaming warmteproductie in Utrecht 

Via het warmtenet Utrecht/Nieuwegein levert Eneco stadswarmte aan ca. 50.000 woningen en 1500 

bedrijven. Dit is grofweg een kwart van de gezamenlijke warmtevraag in deze gemeentes; de rest van 

woningen en gebouwen wordt vooral verwarmd met lokale cv-ketels op L-cal aardgas.  

Eneco heeft de ambitie om de warmte die ze aan haar klanten levert volledig te verduurzamen en 

desgewenst het warmtenet uit te breiden als alternatief voor gasgestookte verwarming. Dit is niet 

alleen onze eigen ambitie, het sluit aan bij de klimaatdoelstellingen van het Rijk1, van de gemeentes2 

en de wensen van onze klanten.  

Het warmtenet in Utrecht en Nieuwegein wordt nu grotendeels (voor 80% of meer, in 2017 zelfs 
meer dan 90%) gevoed met warmte van elektriciteitscentrales. De resterende vraag wordt ingevuld 
met hulpketels. Vanaf medio 2019 zal 20% van de warmteopwekking gevoed worden door duurzame 
warmte van de BioWarmte Installatie fase 1 (BWI) die nu wordt gerealiseerd.  
 
Utrecht en Nieuwegein zijn beide dicht stedelijke gebieden met weinig industrie. Industriële 
restwarmte is hierdoor beperkt aanwezig. Er wordt op dit moment onderzocht in hoeverre er ruimte 
is voor bronnen die een groot oppervlak nodig hebben, zoals zon-thermisch.  
Met het Amsterdam Rijnkanaal, de Kromme Rijn, de Lek en de diverse rioolwaterzuiveringen zijn er in 
de regio veel kansen voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO).  
De ondergrond is geschikt voor warmte-koude-opslag (WKO). In het centrum is de concurrentie voor 
ruimte gebruik groot en wordt het potentieel voor WKO beperkt door de vervuiling in de ondergrond 
waardoor vooralsnog alleen het eerste watervoerende pakket beschikbaar gesteld wordt.  
In de omgeving van Utrecht is weinig bekend over de diepere ondergrond en de geschiktheid van de 

ondergrond voor geothermie.  

Verduurzaming stadswarmte Utrecht/Nieuwegein  
In onderstaande figuur wordt op basis van de huidige inzichten een beeld geschetst van de 
verduurzamingsroute op de korte, middel en lange termijn en de verwachte bijdrage van de 
verschillende bronnen aan de warmtelevering in Utrecht en Nieuwegein. Dit beeld is constant in 
beweging doordat initiatieven gerealiseerd worden, er opties bijkomen en opties afvallen. We gaan 
daarbij voor nu uit van de huidige vraag naar stadswarmte. De toekomstige vraag naar stadswarmte 
is uiteraard van belang, maar hier nog buiten beschouwing gelaten. Deze toekomstige vraag is 
afhankelijk van de isolatie van woningen en keuze voor energiedragers in de toekomst.  
 

1. Op dit moment vormt de inzet van een binnen de energiemarkt rendabele elektriciteitscentrale 
(STEG) de basis voor onze actuele kwaliteitsverklaring met een rendement (EOR) van 125% voor 
secundaire levering. Indien nodig zetten wij de STEG ook op onrendabele uren in wanneer het 
EOR onder de 125% dreigt te zakken. Dit is vooralsnog niet aan de orde. Hulp Warmte Centrales 
(HWCs) op aardgas helpen bij koudere dagen en als de STEG niet ingezet kan worden.  

2. Op de korte termijn (vanaf ca. 2020) verwachten we de situatie waarbij de BioWarmte Installatie 
(BWI fase 1 & fase 2) en kort daarna naar verwachting ook de warmtepomp RWZI Overvecht in 
bedrijf zijn. Beide installaties zullen een deel van de HWC en een deel van de warmte van de 
STEG vervangen. Hiermee wordt 40 - 50% van de warmteproductie duurzaam ingevuld en stijgt 
de EOR naar ca. 180% voor secundaire levering. Mogelijk ontstaat een situatie waarin, bij een 
succesvolle proefboring van het geothermieproject LEAN, een geothermiebron invoedt en 
industriële restwarmte wordt ontsloten.  

3. Op de middellange termijn (vanaf ca. 2025) zullen naar verwachting ook grootschaliger 
geothermie-projecten, zoals Ultra Diepe Geothermie project GOUD, gerealiseerd zijn en warmte 
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invoeden. Daarnaast zal door capaciteit om warmte te bufferen er voor gezorgd worden dat 
bronnen beter inzetbaar worden. Power-to-heat (elektrode boilers) in combinatie met 
buffercapaciteit wordt ingezet voor onbalanssturing van het elektriciteitsnet (onbalans 
veroorzaakt door toenemende elektriciteitsproductie) en naar verwachting ook voor het invullen 
van de piek in de warmtevraag.  

4. Op de lange termijn (vanaf ca. 2030) kan de rol van kleinschalige en grootschalige geothermie 
verder groeien, maar zullen ook andere kleinschalige bronnen tot ontwikkeling komen. 
Buffercapaciteit zal verder worden uitgebreid en de rol van power-to-heat voor warmteproductie 
zal naar verwachting toenemen. Dan ontstaat ook de mogelijkheid om de rol van de BWI te 
veranderen van levering van de basislast, naar levering bij een piekvraag.  

 

 

De routekaart laat zien dat er op korte termijn geen bronnen voorhanden zijn die de capaciteit van 

elektriciteitscentrale kunnen evenaren en in de volledige warmteproductie ten behoeve van het 

warmtenet van Utrecht en Nieuwegein kunnen voorzien. De BWI zal ca. 40% van de huidige 

warmteproductie (dit is ongeveer de helft van de vraag in de basislast) in Utrecht en Nieuwegein in 

kunnen vullen en derhalve substantieel bijdragen aan de verduurzaming van het warmtenet. 

Initiatieven zoals industriële restwarmte, elektrode boilers en warmtepompen (power-to-heat) 

hebben vooralsnog allemaal een beperkte potentiële capaciteit. De potentie van geothermie kan in 

de toekomst groot worden, echter er is op dit moment weinig bekend over de diepere ondergrond 

en de geschiktheid van de ondergrond voor geothermie. Eneco ziet de verdere verduurzaming van de 

warmteproductie voor stadswarmte als een proces van ‘kralen rijgen’ van alle mogelijk denkbare 

duurzame warmtebronnen, waarbij ook warmte van andere partijen die warmte willen aanbieden 

zeer welkom is. Bovenstaande verduurzamingsroute betreft de huidige vraag naar stadswarmte in 

Utrecht en Nieuwegein.  























Aan Maatschappelijke en Bestuurlijke Stuurgroep 

Erratum op Addendum MJP brief 

Pagina 1 van 2 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

Datum 

22 februari 2018 

Kenmerk 

NCG / 18031819 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

Erratum op het concept Addendum MJP brief van 13 februari 2018 

Op verzoek van de gemeente Midden Groningen heeft nog een kleine wijziging 
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Vergaderpunten 
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering d.d. 6 februari 2018

Naar aanleiding van het verslag geeft  een toelichting over het proces van 
totstandkoming voor de scenario’s afbouw gaswinning. Laatste MR van maart 
worden de scenario’s voorgelegd. Afhankelijk van het opleveren van de benodigde 
onderzoeken daarvoor in een van de voorportalen en indien mogelijk daarvoor in 
het BOG. 

In april worden nog een validatie uitgevoerd van de informatie die door GTS is 
aangeleverd voor de scenario’s. Dit kan in een tweede ronde aan de Kamer 
worden gezonden, inclusief nader onderzoek naar de stikstofcentrales. Het is 
onwenselijk om de brief met de scenario’s hiervoor op te houden. 

 vraagt op het mogelijk is om vooruitlopend al een indicatie te krijgen van de 
snelheid waarmee de winning zal dalen. Dat is van belang voor andere sporen, 
w/o het winningsbesluit en de daarvoor op te stellen adviezen van SodM. 

 geeft aan dat dit lastig te zeggen is. Het is beter om te wachten op de 
definitieve rapportages voordat SodM om een advies wordt gevraagd. 
Hoenders vraagt of de seismiciteit bij een winningniveau van 12 Bcm bekend is. 

 gaat dit na. 

 informeert het SOG en BOG over de voortgang van de winningscenarios. 

De notulen worden vastgesteld. 
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4. Spoedwetswijziging Mijnbouwwet tbv winningsbesluit 

 
 schetst de problematiek aan de hand van de notitie. Een wetswijziging is 

noodzakelijk om een goede afweging te maken tussen leveringszekerheid en 
veiligheid en om de NAM te kunnen verplichten een bepaald niveau te winnen (het 
minimaal noodzakelijke niveau). Dit vereist een wijziging van de formele wet. Dat 
is lastig want kent een lange procedure en risico op vertraging/ wijziging in een 
van de Kamers. 
Het nieuwe winningsbesluit moet 15 november van kracht zijn. Daarvoor moet de 
wet van kracht zijn en ruim daarvoor moet de wet kenbaar zijn zodat het besluit 
ter inzage kan worden gelegd. 
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 Een alternatief besluit zonder wetswijziging kan niet/ loopt een zeer groot risico 
op vernietiging door de bestuursrechter. 

: onderschrijft het geschetste belang van de wetswijziging en pleit ervoor om 
vol in te zetten op de wetswijziging. Een solide wettelijke basis is cruciaal, juist 
ook om te voorkomen dat de leveringszekerheid in het gevaar komt als de rechter 
een nieuw winningsbesluit vernietigd. 
 

 vraagt of dit niet een majeur onderhandelingspunt is wat wordt 
weggegeven. 

 spreekt de hoop uit dat de uitwerking van de wet en de 
onderhandelingen op dit punt gelijk op kunne lopen zodat het nog wel kan worden 
gebruikt aan de onderhandelingstafel. Een optie zou kunnen zijn om de 
aankondiging van de wetswijziging te verwerken in de Kamerbrief over de 
afbouwscenario’s. 
Nas: signaleert dat de olies waarschijnlijk al wel weten/begrijpen dat het Rijk met 
een wet van deze strekking moet komen, gelet op het advies van de SodM. 
 

 vraagt of de wetswijziging absoluut noodzakelijk is? 
 geeft aan dat er een kleine kans is dat de huidige wet ook ruimte biedt voor 

een winningsbesluit waarbij leveringszekerheid en veiligheid worden afgewogen 
maar dit heeft al grote risico’s. Een wijziging van het sturingsmodel waarbij 
Groningen volgend wordt op de stikstofcentrales is in ieder geval niet mogelijk 
omdat dit vereist dat de NAM wordt gedwongen om bepaalde niveaus te winnen 
(in aanvulling op de stikstofcentrales). 
 

: Dit onderschrijft het zeer grote belang van de wetswijzing. 
: Het belang van deze wijziging is nu duidelijk. Advies om de M. EZK zo snel 

mogelijk te informeren over dit proces zodat hij zijn collegas in het kabinet mee 
kan nemen. Dit wetsvoorstel vergt goede afstemming met de coalitie zodat het zo 
min mogelijk risico in de Kamers loopt. 

 benadrukt de notitie met de nut/ noodzaak en de notitie met de contouren 
van de wet binnen 2 weken geleverd moeten zijn. 

: op zeer korte termijn in de MR een notitie inbrengen met de 
probleemschets plus een voorstel voor een versnelde behandeling. Ten opzichte 
van het voorgestelde tijdpad in de voorliggende notitie is nog versnelling mogelijk 
als er goede afstemming plaatsvindt met RvS en Kamer. 
 
Op het punt van capaciteit wordt besloten dat dit topprioriteit heeft en capaciteit 
wordt vrijgemaakt.  pakken dit op. 
 

5. Rondvraag 
 

 vraagt naar de stand van zaken van het schadeloket. 
 geeft aan dat alles op koers ligt voor openstelling op 19 maart. 

Commissie is ingevuld, de vertrouwelijke consultatie over de invulling van de 
commissie loopt nu. Eind februari/begin maart wordt de invulling van de 
commissie voorgelegd aan de MR. 
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 De praktische voorbereidingen van het loket lopen (telefoons, ruimtes etc). Zodra 
de commissie benoemd is worden afspraken gemaakt over procedurele aspecten. 
Hiervoor worden nu al keuzemogelijkheden voorbereid door RVO.nl. De snelheid 
van afhandeling hangt af van de keuzes die de commissie hierover zal maken. 
 

 vraagt of er afstemming plaatsvindt over ministers die naar Groningen 
gaan.  geeft aan dat er een overzicht is en deelt dit met . 
 

 vraagt hoe het staat met de uitwerking van alternatieven van de 
versterkingsopgave. 

 geeft aan dat de versterkingstafel op dit moment vooral focust op het 
zoeken naar optimalisaties van het bestaande proces. Dat levert naar verwachting 
te weinig winst qua tijd en geld op. Daarom is geprobeerd via de besturingstafel 
de discussie over een fundamenteel andere aanpak te starten. Dat is matig 
geland. 
Aanleiding voor een nieuwe blik op versterking kan zijn de voorgenomen sterke 
reductie van de winning. Bovendien blijken de belangengroepen niet onverdeeld 
voorstander van een grootschalige versterkingsoperatie te zijn.  
Op basis van de winningsscenario’s wordt naar een andere aanpak voor de 
versterking gezocht. Hierover moet afstemming plaatsvinden met BZK. 
 

 vraagt hoe het staat met de cijfermatige onderbouwing van de 
aardgasbaten.  geeft aan dat hier met FEZ aan wordt gewerkt. Dit 
gaat 21/2 naar de minister.  zorgt ervoor dat dit parallel aan FIN 
wordt gestuurd. 
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N.V. Eneco Beheer | Postbus 8208 | 3009 AE  Rotterdam | Marten Meesweg 5 | 3068 AV  Rotterdam

T 088 – 895 11 11 | KvK 24246970 | BTW NL.8033.53.558.B01 

Geachte heer Wiebes, 

Dank voor uw brief van 15 januari jl. waarin u aan geeft te willen komen tot gezamenlijke afspraken over de 
uitfasering van het gebruik van Groningengas in de installaties van Eneco.  

Eneco heeft sinds 2007 de ambitie om de energie die ze aan haar klanten levert volledig te verduurzamen. 
Zowel de klimaatafspraken van ‘Parijs’ als de situatie in Groningen zijn voor ons urgente redenen om bij te 
dragen aan een versnelling van de energietransitie. Bijgevoegd ontvangt u een notitie met daarin een 
overzicht van het laagcalorisch gas gebruik in onze eigen installaties en de mogelijkheden om dit gebruik af 
te bouwen in de periode tot 2022 en daarna.  

De hoofdpunten uit deze notitie zijn de volgende: 
 Eneco Groep gebruikt ca 4,5 miljard kuub laagcalorisch gas per jaar. Het overgrote deel hiervan (ca 4

miljard kuub) wordt geleverd aan klanten van Eneco (huishoudens, zakelijk, industrie en tuinders). In
overleg met uw medewerkers is daarom afgesproken dat Eneco in deze notitie ook aangeeft welke
mogelijkheden en randvoorwaarden wij zien om het verbruik van laagcalorisch gas bij klanten versneld te
verminderen. Deze zullen wij tevens naar voren brengen in het kader van komende besprekingen over
het Klimaat- en Energieakkoord.

 Het eigen verbruik van laagcalorisch gas betreft ca. 0,5 miljard kuub en vindt hoofdzakelijk plaats in
WarmteKracht centrales van Eneco in Utrecht. Deze produceren naast elektriciteit voornamelijk
(rest)warmte voor 50.000 woningen die zijn aangesloten op het stadswarmtenet. De grootste
elektriciteitscentrale van Eneco in de Rotterdamse haven (Enecogen) draait op hoogcalorisch aardgas en
valt buiten de scope van bijgevoegde notitie.

 Een overschakeling naar hoogcalorisch gas voor de centrales van Eneco in Utrecht levert op korte termijn
(binnen 4 jaar) een volledige vervanging op van 0,5 miljard kuub laagcalorisch gas. Dit vergt
ombouwkosten van de centrales van ca 7 tot 10 miljoen euro (definitieve bedrag vergt nader onderzoek)
en aanlegkosten van naar schatting 15 miljoen euro voor GTS van een leiding naar het dichtstbijzijnde H-
net op ongeveer 38 km.

 Een alternatieve route is het verduurzamen van de warmteproductie in Utrecht. Eneco is reeds enkele
jaren bezig om de warmbronnen voor het Utrechtse warmtenet te verduurzamen. Lopende investeringen
in twee biowarmte-installaties zorgen ervoor dat vanaf eind 2020 het laagcalorisch gasverbruik met ca
100 tot 140 miljoen kuub per jaar, ofwel 20% tot 30% wordt teruggebracht. Deze besparing kan voor
eind 2022 worden verhoogd naar in totaal 200 tot 250 miljoen kuub laagcalorisch gas per jaar (40 tot
50% van de totale huidige gasvraag voor deze centrales in Utrecht), mits regulatorische belemmeringen
worden weggenomen en nieuwe duurzame technieken (zoals power-to-heat) in aanmerking komen voor
overheidsstimulering.

Postbus 8208 | 3009 AE  Rotterdam 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
T.a.v. Minister Wiebes
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Rotterdam, 23 februari 2018 Uw kenmerk: DGETM / E2020 
Ons kenmerk: CSGO/RvB/018-2/23 

Onderwerp  Afbouw laagcalorisch aardgas door Eneco 
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Waardedaling  €  190  190  190 

Immateriële schade  €  220  220  220 

Totale kosten Bovengrond  €       1.243  1.011     779 

Risico’s bij de kostenberekening 
• Op dit moment wordt het aantal woningen dat volgens de scenario’s versterkt wordt, niet

gehaald. EZK schat dat de 500 woningen per jaar (scenario C) in 2018 en 2019 op de
huidige wijze niet zullen worden gehaald.

• Scenario A is nog gebaseerd op een winning van 24 bcm per jaar met een
versterkingsadvies uitgaande van de NPR 2015. De verwachting is dat
versterkingsadviezen op basis van de NPR 2017 een minder zware versterking gaat
opleveren. Een eerste toets met 30 woningen staaft deze verwachting. Voorlopig liggen er
wel 3000 versterkingsadviezen op basis van de NPR 2015 die naar verwachting doorlopen.

• Op dit moment wordt binnen EZK nagedacht over de consequenties die een lagere
winning, in 2022 op 12 bcm, gaat hebben op de versterking van woningen. De
Waardedaling en Immateriële schade zijn in de drie scenario’s uitgefaseerd  over vier jaar.
Na vier jaar dalen de kosten met € 410 mln. per jaar en heeft dit een positief effect van €
300 mln. op de gasbaten. Dit zit nog niet in de reeks vanaf 2022.

• Zowel waardedaling als immateriële schade zijn aannames die volgens EZK vooral naar
boven kunnen pieken.

Andere financiële effecten 
Stikstofinstallatie 

• GTS kijkt op dit moment nogmaals naar nut en noodzaak van installatie. Nut en noodzaak
van de nieuwe stikstofinstallatie zijn sterk afhankelijk van de toekomst van de gaswinning
in Groningen. Het SodM adviseert om de winning uit Groningen zo snel mogelijk terug te
brengen tot 12 mld. m3. De nieuwe stikstofinstallatie kan in een dergelijk scenario waarin
de gaswinning zo snel mogelijk wordt afgebouwd, op termijn een substantiële volume-
bijdrage leveren. Capaciteitsmatig is de nieuwe installatie wellicht ook weer nodig door het
insluiten van Loppersum-clusters, bovendien kan deze op de langere termijn dienen als
back-up voor de twee oudere stikstofinstallaties.

• De investeringskosten van de stikstofinstallatie zijn geraamd op ca. € 500 miljoen. De
operationele kosten bij volledige inzet worden geraamd op ca. € 40 miljoen per jaar. Deze
kosten zullen in beginsel door de ACM in de transporttarieven worden verrekend en komen
niet ten laste van de gasbaten.

Ombouw industrie 
• De komende weken verwachten we meer informatie van de 200 bedrijven te krijgen over

de mogelijkheden en kosten van het ombouwen van de installaties of de opties voor
verduurzaming van het gasverbruik. Een aantal bedrijven heeft verzocht om technische
ondersteuning om ombouw te faciliteren. We verwachten dat bedrijven zullen verzoeken
om een ondersteuning in de kosten van de ombouw van de installatie.

• Een inschatting van de kosten die zijn gemoeid met de ombouw van de bedrijfsinstallaties
van de zeven grootste industrieën is  bekend. Deze worden geraamd € 75 miljoen voor
aanpassing van de installaties bij bedrijven. Insteek is dat de bedrijven dit zelf moeten
betalen. In het RA is in totaal € 75 miljoen gereserveerd om bedrijven te kunnen
compenseren indien nodig.

• Een eerste inschatting is dat wat betreft de kosten voor aanpassing van het netwerk van
GTS is dat dit ca. € 100 miljoen kost voor de ca. 30 grootste bedrijven die samen 3,5
miljard m3 verbruiken. De volgende groep bedrijven, die samen 1 miljard m3 gas
verbruiken, zou nogmaals ca. € 100 miljoen aan netwerk aanleg kosten. GTS geeft aan dat
zij vanuit het oogpunt vanuit haar verantwoordelijkheid voor de leveringszekerheid in haar
advies van maart mogelijk zal kunnen beargumenteren dat de ombouw van 50 van deze
bedrijven als nuttig en noodzakelijk kan worden aangemerkt. Deze kosten zullen dan in
beginsel door de ACM in de transporttarieven worden verrekend en komen niet ten laste
van de gasbaten. Wat betreft de kosten voor de overige 150 bedrijven is dit geen
uitgemaakte zaak dat de ACM dit toestaat.

Solidariteitsheffing 
• Er is binnen MinFin nagedacht over het invoeren van een solidariteitsheffing om de

verminderde aardgasbaten te compenseren.
• Wij begrijpen dat MinFIN oorspronkelijk de gasprijs wilde verhogen om het gebruik van gas

te ontmoedigen. Aangezien dit defacto op hetzelfde neerkomt als een verhoging van de
Energiebelasting (EB) lijkt het, indien een solidariteitsheffing wenselijk wordt geacht,





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 
Prijs (ct/m3) 15,7 15,9 15,7 15,7 15,7 
Groningen volume mrd m3 21,6 21,6 21,0 20,0 20,0 
kosten aardbevingen 600 600 400 400 350 

Leidend tot de volgende ramingen 
2018 2019 2020 2021 2022 

nbm 1,90 1,90 1,85 1,70 1,70 
vpb 0,15 0,15 0,20 0,15 0,20 
totaal 2,05 2,05 2,05 1,85 1,90 

Stap 1: actuele raming met huidige prijsverwachtingen (productievolumes RA) 
Aanpassing uitgangspunten t.o.v. RA: actualisatie prijzen 

2018 2019 2020 2021 2022 
pr jsaanpassing 17,4 16,0 15,5 15,5 15,5 

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

Stap 2: het aanpassen van de Groningenvolumes 
Aanpassing uitgangspunten t.o.v. stap 1: Verlaging Groningenvolume 

2018 2019 2020 2021 2022 
Groningen volume mld m3 20,5 19,5 18,0 17,0 12,0 

2018 2019 2020 2021 2022 
nbm 2,20 1,70 1,50 1,30 0,75 
vpb 0,20 0,10 0,15 0,10 0,05 
totaal 2,40 1,80 1,65 1,40 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 
nbm 1,35 1,00 0,95 0,85 0,45 
vpb 0,60 0,40 0,35 0,30 0,15 
totaal 1,95 1,40 1,30 1,15 0,60 

Stap 4: Varianten met betrekking tot aardbevingskosten bij afdrachten volgens Mijnbouwwet 

Aanpassing uitgangspunten t.o.v. stap 3: kosten opgehoogd naar 1,3 mrd (scenario A) 
2018 2019 2020 2021 2022 

nbm 0,95 0,60 0,40 0,30 0,00 
vpb 0,45 0,30 0,20 0,15 0,00 
totaal 1,40 0,90 0,60 0,45 0,00 

Aanpassing uitgangspunten t.o.v. stap 3: kosten opgehoogd naar 1 mrd (scenario B) 
2018 2019 2020 2021 2022 

nbm 1,15 0,75 0,60 0,50 0,10 
vpb 0,55 0,35 0,25 0,20 0,10 
totaal 1,70 1,10 0,85 0,70 0,20 

Aanpassing uitgangspunten t.o.v. stap 3: kosten opgehoogd naar 0,8 mrd (scenario C) 
2018 2019 2020 2021 2022 

nbm 1,25 0,90 0,70 0,60 0,20 
vpb 0,55 0,40 0,30 0,25 0,10 
totaal 1,80 1,30 1,00 0,85 0,30 
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Geachte 

Op 5 februari jl. hebben het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en GTS op het kantoor van
AkzoNobel te Amsterdam een toelichting gegeven aan AkzoNobel over het voornemen om het verbruik van
aardgas met Groningen kwaliteit (G-gas) te verminderen, o.a. door dit voor de industrie voor eind 2022 uit
te faseren. AkzoNobel heeft in deze bijeenkomst aangegeven mee te willen denken hoe zij hieraan kan
bijdragen.

G-gas verbruik
Zoals besproken heeft AkzoNobel meerdere locaties in Nederland die G-gas verbruiken voor de productie
van stoom en elektriciteit. Onderstaand een overzicht van de locaties met een G-gas verbruik boven de 500
kNm3/jaar, alsmede een inschatting van GTS van de hemelsbrede afstand tot het dichtsbijzijnde
hoogcalorisch gasnet met voldoende beschikbare capaciteit.

Alternatieven voor G-gas
Ten aanzien van mogelijke oplossingsrichtingen is het voor AkzoNobel een randvoorwaarde dat de
alternatieven voor G-gas voor AkzoNobel niet kostenverhogend werken en in ieder geval haar kostprijzen
van stoom en elektriciteit competitief houden. Daarnaast moeten de beschikbaarheid en
leveringsbetrouwbaarheid hoog zijn.
Het heeft onze sterke voorkeur dat deze alternatieven ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming en
de industrietransitie. Alternatieven zijn bijvoorbeeld industriele warmtepompen, mechanische
damprecompressie, hybride/elektrische boilers en biomassa boilers.
Tevens verdient het aanbeveling om regionale mogelijkheden voor optimalisaties, zoals levering van
laagwaardige restwarmte aan huishoudens, te onderzoeken, waardoor elders in de keten gas bespaard kan
worden.
De afgelopen jaren hebben wij succesvol ons H-gas verbruik weten te reduceren door gebruik te maken van
externe stoombronnen en duurzame stoomopties. Op verschillende locaties onderzoeken wij deze verdere
mogelijkheden met potentie voor het verder reduceren van het G-gas verbruik als ook voor het
verminderen van het H-gas gebruik.

Vervolgstappen
Voor verschillende van bovengenoemde locaties worden in de komende periode de implicaties als gevolg
van uitfasering G-gas en mogelijke alternatieven nader onderzocht. De uitkomst hiervan willen we graag
met u bespreken.

Met vriendelijke groet,
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Notitie voor BOG: spoedwetsvoorstel wijziging Mijnbouwwet dalende 
gaswinning/leveringszekerheid 

1. Inleiding

In het BOG van 6 februari is afgesproken dat in het BOG van 20 februari een plan van aanpak ligt 
voor de wijziging van de Mijnbouwwet in verband met de dalende gaswinnig in combinatie met de 
leveringszekerheid. Deze notitie strekt hiertoe. In deze notitie worden eerst de zeven vragen van 
het Integraal Afwegingskader voor wet- en regelgeving (IAK) beantwoord, waardoor duidelijk 
wordt wat aanleiding en doel van het wetsvoorstel is. Vervolgens wordt ingegaan op de planning, 
de samenhang met andere trajecten binnen het Groningendossier en de benodigde personele 
inzet.  

2. Beantwoording van de zeven vragen van het IAK

1.Wat is de aanleiding?

Sinds de zomer van 2017 is, naar aanleiding van wensen van Shell en Exxon zoals uitgesproken in 
een gesprek met de MP, in discussie of het wenselijk is te komen tot een zogenaamde “herijking 

van verantwoordelijkheden”. Deze herijking zou er wat Shell en Exxon betreft toe moeten leiden 
dat de Staat verantwoordelijkheid neemt voor de hoogte en wijze van winning, waardoor voor NAM 
de winning niet meer onrechtmatig is en risico op strafrechtelijke vervolging wordt afgewenteld. 
Met name door de aardbeving in Zeerijp van januari 2018 en de hierop volgende adviezen van 
SodM en GTS, is duidelijk geworden dat het vanuit het perspectief van EZK noodzakelijk is te 
komen tot een wijziging van de Mijnbouwwet omdat in de ontstane situatie het geadviseerde 
niveau voor leveringszekerheid boven het geadviseerde niveau voor veiligheid ligt. De 
Mijnbouwwet en/of de Gaswet kennen geen adequaat instrumentarium voor deze situatie.   

2.Wie zijn betrokken?

Bij de totstandkoming van het spoedwetsvoorstel wijziging Mijnbouwwet dalende 
gasvraag/leveringszekerheid zullen de direct betrokken partijen bij de Groningen gaswinning 
betrokken zijn: Shell, ExxonMobil en NAM. Hiernaast is ook de landelijke netbeheerder Gasunie 
Transport Services (hierna: GTS) betrokken vanwege haar adviserende rol m.b.t. de 
leveringszekerheid en haar verantwoordelijkheid voor de stikstofinstallaties, als ook het 
Staatstoezicht op de Mijnen vanuit haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid en voor wat 
betreft de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheidstoets.  

3.Wat is het probleem?

Het Groningenveld bevat laagcalorisch gas en levert hierdoor een essentiële bijdrage aan de 
leveringszekerheid in Nederland, België en delen van Duitsland en Frankrijk. Uitgangspunt van de 
huidige Mijnbouwwet is dat het Groningenveld een veld is als alle andere velden, waarvoor de NAM 
als vergunninghouder een winningsplan indient, waarmee de Minister (onder voorwaarden) 
instemt. NAM heeft geen verplichting tot winning. Impliciet is bij de Mijnbouwwet het uitgangspunt 
dat er altijd voldoende gas uit Groningen zal worden gewonnen om te voorzien in de 
leveringszekerheid. Voor de situatie dat dit anders ligt, is daarom geen instrumentarium 
opgenomen. De Gaswet kent weliswaar enkele voorzieningen voor een acuut tekort aan 
laagcalorisch gas, maar kent ook geen structurele voorziening voor de leveringszekerheid. 

Voor 15 november 2018 moet een nieuw besluit worden genomen over de gaswinning uit het 
Groningenveld, naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 15 november 2017. 
Een nieuw instemmingsbesluit op basis van de huidige Mijnbouwwet lijkt niet optimaal omdat deze 
onvoldoende toegesneden is op de situatie waarin het geadviseerde niveau voor 
leveringszekerheid boven het geadviseerde niveau voor veiligheid ligt. Het is daarom zeer urgent 
om in elk geval enkele weken voor 15 november 2018 te komen tot een gewijzigde Mijnbouwwet.  

4.Wat is het doel?
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Te komen tot een wettelijk kader dat voorziet in een adequaat instrumentarium om een goede 
afweging te maken met het oog op zowel veiligheid voor omwonenden als leveringszekerheid, 
welke afweging leidt tot een productie uit het Groningenveld die aansluit bij de dalende vraag naar 
laagcalorisch gas, waarbij de stikstoffabrieken en de ondergrondse gasopslagen zodanig maximaal 
zullen worden ingezet dat de productie uit het Groningenveld zo laag mogelijk is, zonder dat de 
stikstofinstallaties hun balanceringsfunctie geheel verliezen en waarbij de NAM verplicht wordt om 
in leveringszekerheid te voorzien.  
 
5.Wat rechtvaardigt overheidsinterventie? 
 
Het huidige wettelijk kader is niet toegesneden op de huidige situatie rond het Groningenveld en 
vraagt daarom aanpassing.  
 
6.Wat is het beste instrument? 
 
Omdat er nu al sprake is van een wettelijk kader en dit kader aanpassing behoeft, is het beste 
instrument wetgeving.  
 
7.Wat zijn de gevolgen? 
 
Gevolg voor EZK is dat er een situatie ontstaat waarin binnen een dalende gaswinning uit het 
Groningenveld leveringszekerheid beter wordt geborgd. Dit betekent dat EZK meer 
verantwoordelijkheden naar zich toetrekt waar het gaat om de hoogte en de wijze van winning, 
waardoor EZK nog meer prominent dan nu het geval is, ook verantwoordelijk en aansprakelijk zal 
zijn en worden gehouden voor de gevolgen van de gaswinning uit het Groningenveld 
 
3. Tijdsplanning 
 
Wetsvoorstel Onderhandelingen 

gasgebouw 
Instemmingsbesluit 

19 februari: start schrijven 
wetsvoorstel 

19 februari: start 
onderhandelingen gasgebouw 

 

10 maart: wetsvoorstel in 
concept gereed 

  

   
12 – 26 maart: overleg en 
consultatie over wetsvoorstel 

  

  Eind maart: adviezen 
decentrale overheden en tcbb 
ontvangen en samen met 
advies Sodm direct doorsturen 
naar de Mijnraad 

26 maart – 6 april: afronding 
wetsvoorstel, wetgevingstoets, 
overige toetsen 

  

 29 maart Ministerraad   
9 april: verzenden 
wetsvoorstel naar Ministerraad 

  

 Begin april: afronden 
onderhandelingen 

 

13 april: behandeling 
wetsvoorstel in Ministerraad, 
adviesaanvraag Raad van 
State (spoedadvies) 

  

  Eind april: advies van de 
Mijnraad op basis van 
adviezen Sodm, Tcbb en 
decentrale overheden 
ontvangen 



14 mei: wetsvoorstel 
ingediend bij Tweede Kamer 

  

  Eind mei: instemmingsbesluit 
in ontwerp klaar 

  8 juni: start terinzagelegging 
ontwerp-instemmingsbesluit 

21 juni: wetsvoorstel 
aangenomen in Tweede Kamer 

  

   
EK zomerreces 11 juli tot en 
met 10 september 2018 
 

  

  21 juli: einde termijn indienen 
zienswijzen, opstellen nota van 
antwoord n.a.v. de zienswijzen 
en voorbereiden definitief 
instemmingsbesluit 

18 september 2018: aanname 
van wetsvoorstel in de Eerste 
Kamer 

  

1 oktober 2018: 
inwerkingtreding wetsvoorstel 

  

  Uiterlijk 15 november 2018: 
vaststellen instemmingsbesluit 

 
4. Samenloop met onderhandelingen gasgebouw en (instemmings)besluit gaswinning 
Groningen 
 
Hoewel de discussie oorspronkelijk begonnen is met een wens van Shell en Exxon, is het voor EZK 
inmiddels ook duidelijk dat de Mijnbouwwet gewijzigd moet worden in verband met de winning uit 
het Groningenveld. Bedoeling is om begin april 2018 te komen tot een akkoord op hoofdlijnen met 
Shell en Exxon over het gasgebouw. Om tijdig tot een wetsvoorstel te komen, is het nodig om 
voordat deze onderhandelingen zijn afgerond, een conceptwetsvoorstel te consulteren. Dit 
betekent dat wij niet dit wetsvoorstel als een “give” in de onderhandelingen kunnen positioneren. 

Echter, na de aardbeving van Zeerijp is voor betrokkenen duidelijk dat het huidige wettelijk kader 
niet meer voldoet, en kunnen wij lastig volhouden dat wij nog van een wetsvoorstel af kunnen 
zien. 
 
Indien het wenselijk is om dit wetsvoorstel gereed te hebben voor het (instemmings)besluit dat 
uiterlijk op 15 november genomen moet worden, is het essentieel dat in het begin van het traject 
geen vertraging ontstaat. Anders is niet duidelijk wat als uitgangspunt genomen moet worden voor 
het opstellen van een nieuw besluit. Omdat het naar verwachting in elk geval tot na het 
zomerreces van 2018 onduidelijk zal zijn of het wetsvoorstel tijdig kan zijn afgerond, zal moeten 
worden nagedacht of parallel aan een instemmingsbesluit op basis van de huidige Mijnbouwwet 
moet worden gemaakt of dat op een andere wijze kan worden voorzien in deze onzekerheid.  
 
5. Personele inzet  
 
Op basis van het hierboven geschetste tijdpad zijn er 8 maanden beschikbaar voor het opstellen 
van het wetsvoorstel, de benodigde afstemming en procedurele stappen en plenaire behandeling in 
de Eerste en Tweede Kamer. Dit is een bijzonder ambitieus tijdschema dat alleen haalbaar is bij 
goede en gefocuste inzet van E&O, E&I en WJZ. Het meeste werk, en daarmee het voornaamste 
risico op uitloop, zit in de periode van heden tot eind maart.  
 
Voor de periode van heden tot eind maart wordt het volgende tijdsbeslag ingeschat: 

- E&O: projectleider (0,6) 
- E&O: deelnemer project (0,6) 
- E&I: deelnemer project (0,6), achtervang/meedenken (0,3) 
- WJZ: wetgevingsjurist (0,6), achtervang/meedenken (0,3) 



 
Voor de periode van eind maart tot eind september wordt gemiddeld het volgende tijdsbeslag 
ingeschat (inzet zal meer pieken en dalen kennen, in pieken zal maximaal geleverd moeten 
worden om voortgang te behouden) 
 
- E&O: projectleider (0,4) 
- E&O: deelnemer project (0,4) 
- E&I: deelnemer project (0,4), achtervang/meedenken (0,2) 
- WJZ: wetgevingsjurist (0,4), achtervang/meedenken (0,2) 
 
6. Besluit BOG 
 
Aan het BOG wordt het besluit voorgelegd of, gelet op de hierboven geschetste doelstelling, 
tijdpad en benodigde personele inzet, wordt ingezet op een zeer snel wetstraject om nog voordat 
het nieuwe instemmingsbesluit moet zijn genomen, de Mijnbouwwet gewijzigd te hebben. Indien 
hiertoe wordt besloten, is het essentieel dat de benodigde personele capaciteit daadwerkelijk en 
onmiddellijk beschikbaar is. In de planning is geen ruimte om aan het begin opgelopen 
achterstand later in te halen.  
 
Indien niet wordt besloten tot een snel wetgevingstraject, kan dit traject in een minder 
voortvarend tijdpad worden gecombineerd worden met de benodigde wetswijzigingen voor het in 
publieke handen leggen van de afhandeling van de schade en de versterkingsopgave.  



Blad 1/4 

Kamervragen 
(kamervragen) 

ID Medewerker Kamerleden Omschrijving Interne 
planning 

Einddatum Stand van zaken intern 

6282  

 

Nijboer, H. (PvdA) Bouwvertragingen in Bedum 22-02-2018 08-03-2018 15-02-2018  Directie
BHM 18028883 – bij 

6232  

 

Beckerman, S.M. (SP) Het bericht dat aardbevingsdemonstranten 
politiebezoek kregen voorafgaand aan een 
geplande protestactie 

19-01-2018 02-02-2018 12-01-2018  Directie
BHM 18007052

6288  

 

Beckerman, S.M. (SP) Het bericht dat bewoners in het 
aardbevingsgebied problemen ondervinden met 
hun hypotheek 

27-02-2018 13-03-2018 20-02-2018  Directie
BHM 18032159

6291  

 

Tongeren, L. van (GL) 
Nijboer, H. (PvdA) 
Beckerman, S.M. (SP) 

De houding van de NAM bij een arbitragezaak 01-03-2018 14-03-2018 22-02-2018  Directie
BHM 18034183

Moties 
(moties) 

ID Medewerker Indieners Omschrijving Invoerdatum Einddatum Stand van zaken intern 
1279  

 

Veldhoven, S. van (D66) 
Vos, Jan C. (PvdA) 

Verzoekt de regering om, met de NCG ervoor te 
zorgen dat deze onkosten als onderdeel van het 
schadeherstel en de versterking worden vergoed 
door de NAM. 

09-02-2016
14:35

01-11-2016 27-07-2017  Betreft vergoeding onkosten inzet
schoolbesturen. Budget is inmiddels overgeboekt,
motie kan bij eerstvolgende gelegenheid worden
afgedaan, met als uiterste optie MJP 2018.

1360  

 

Mulder, A.H. (CDA) 
Dik-Faber, R.K. (CU) 

Verzoekt de regering om, van de pilot 
koopinstrument een succes te maken door de 
uitvoering nauwgezet te monitoren, waar nodig 
te ondersteunen en indien nodig NAM aan te 
sporen tot verbreding en verdere financiering. 

08-07-2016
13:35

17-10-2016 27-07-2017  Afdoen in Kamerbrief vervolg pilot in
of kort na de zomer 2017

1363  

 

Tongeren, L. van (GL) 
Veldhoven, S. van (D66) 
Dik-Faber, R.K. (CU) 
Smaling, E.M.A. (SP) 

Verzoekt de regering, de Nationaal Coördinator 
Groningen een onafhankelijker positie te geven 
van de NAM, onder meer via aanpassing van de 
samenwerkingsovereenkomst, en de Kamer 
hierover te informeren. 

08-07-2016
13:44

17-10-2016 27-07-2017  Afhankelijk van vervolg wetsvoorstel
positionering NCG en NAM op afstand. Betrekken
bij Kamerbrief over deze onderwerpen

1378  

 

Bosman, A. (VVD) 
Tongeren, L. van (GL) 
Veldhoven, S. van (D66) 
Dik-Faber, R.K. (CU) 
Klever, R.J. (PVV) 

Verzoekt de regering, te komen tot een 
werkelijk onafhankelijke schadeafhandeling, 
ook in de randen van het gebied; en spreekt uit 
dat daarbij onder meer ook zou moeten worden 
gezorgd voor onafhankelijke formulering van 

16-09-2016
10:20

15-09-2016 27-07-2017  Afhankelijk van ontwikkelingen
schadeprotocol en wetsvoorstel positie NCG.
Betrekken bij Kamerbrief over deze onderwerpen.
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10.2.e
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Blad 2/4 

ID Medewerker Indieners Omschrijving Invoerdatum Einddatum Stand van zaken intern 
Mulder, A.H. (CDA) 
Vos, Jan C. (PvdA) 
Smaling, E.M.A. (SP) 
Wassenberg, F.P. 

schadeprotocol, kwaliteitscriteria voor 
(contra)experts en het schadehandboek door de 
NCG; verzoekt de regering, daartoe de 
benodigde bevoegdheden aan de NCG te 
attribueren. 

1379  

 

Tongeren, L. van (GL) 
Veldhoven, S. van (D66) 
Dik-Faber, R.K. (CU) 
Klever, R.J. (PVV) 
Mulder, A.H. (CDA) 
Vos, Jan C. (PvdA) 
Smaling, E.M.A. (SP) 
Wassenberg, F.P. 

Verzoekt de regering, het tempo van de 
inspecties (bovengronds en ondergronds) 
aanzienlijk te verhogen. 

16-09-2016 
10:24 

15-11-2016 27-07-2017  Zie uitleg minister stenografisch 
verslag. Kan worden afgedaan bij MJP 2018 
 

1381  

 

Tongeren, L. van (GL) 
Veldhoven, S. van (D66) 
Dik-Faber, R.K. (CU) 
Wassenberg, F.P. 

Verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat 
de afspraken over het verstevigen en 
verduurzamen van 1650 huurwoningen worden 
nagekomen. 

16-09-2016 
10:33 

15-11-2016 02-03-2017  Betrekken bij MJP 2018 
 

1451  

 

Hoeve, drs. H. ten (OSF) 
Vos, ir. M.B. (GL) 
Backer, jhr. mr. J.P. (D66) 
Dercksen, R.G.J. (PVV) 
Meijer, M.P. (SP) 
Pijlman, drs. H.J. (D66) 
Teunissen, drs. Ch. (PvdD) 
Verheijen, drs. L.H.J. 
(PvdA) 

Verzoekt de regering een vervolg te geven aan 
de (pilot)opkoopregeling waardoor mensen die 
ervoor in aanmerking komen geholpen worden. 

21-12-2016 
13:00 

31-03-2017 27-07-2017  Zodra voorstel vervolg pilot rond is 
EK een aparte brief sturen voor afdoening EK-
motie. Verwachting in of na de zomer 2017.  
 

1562  

 

Bosman, A. (VVD) 
Tongeren, L. van (GL) 
Veldhoven, S. van (D66) 
Graus, D.J.G. (PVV) 
Dik-Faber, R.K. (CU) 
Mulder, A.H. (CDA) 
Nijboer, H. (PvdA) 
Beckerman, S.M. (SP) 

Verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat 
de arbiters voldoende ondersteuning krijgen. 

11-07-2017 
11:27 

01-12-2017 27-07-2017  Kan worden afgedaan na aanpassing 
reglement arbiter (verwachting september). 
Betrekken bij Kamerbrief ontwikkelingen 
schadeprotocol of betrekken bij MJP 2018.  
 

1565  

 

Bosman, A. (VVD) 
Tongeren, L. van (GL) 
Veldhoven, S. van (D66) 
Graus, D.J.G. (PVV) 
Mulder, A.H. (CDA) 
Nijboer, H. (PvdA) 
Beckerman, S.M. (SP) 

Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het 
onafhankelijk vaststellen van meerkosten voor 
aardbevingsbestendig bouwen van nieuwbouw 
onderdeel kan zijn van een nieuw juridisch 
kader, waarbij de NAM ook op dit onderdeel op 
afstand wordt geplaatst en een snel proces wordt 
gewaarborgd. 

11-07-2017 
11:34 

01-12-2017  

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



 
 

Blad 3/4 

ID Medewerker Indieners Omschrijving Invoerdatum Einddatum Stand van zaken intern 
1539  

 

Schouten, C.J. (CU) 
Dik-Faber, R.K. (CU) 

Spreekt uit dat:  
•de aanbevelingen van de Onderzoeksraad Voor 
Veiligheid alsnog moeten worden opgevolgd;  
•het proces van totstandkoming van het nieuwe 
schadeprotocol een open overleg moet zijn 
waarbij de uitkomsten niet op voorhand 
vaststaan en waarbij de inbreng van gedupeerde 
bewoners via onder andere de Groninger Bodem 
Beweging en het Gasberaad wordt geborgd;  
•het nieuwe schadeprotocol niet alleen een 
technisch-juridische benadering moet zijn, maar 
dat hierin ook ruimhartigheid en de persoonlijke 
omstandigheden van mensen als uitgangspunt 
worden genomen;  
•het nieuwe schadeprotocol moet kunnen 
rekenen op maatschappelijk draagvlak en bij 
moet dragen aan herstel van vertrouwen. 

15-05-2017 
11:24 

15-06-2017  

1533  

 

Nijboer, H. (PvdA) 
Beckerman, S.M. (SP) 
Sazias, L. (50PLUS) 
Wassenberg, F.P. (PvdD) 

Spreekt uit dat het proces om te komen tot een 
nieuw schadeprotocol onafhankelijk en open 
moet zijn waarbij het eindresultaat niet vooraf 
vast mag staan. 

15-05-2017 
11:12 

15-06-2017 27-07-2017  Betrekken bij Kamerbrief 
ontwikkelingen schadeprotocol 
 

1532  

 

Beckerman, S.M. (SP) 
Wassenberg, F.P. (PvdD) 

Verzoekt de regering, te komen tot een 
samenhangende aanpak waarbij de menselijke 
maat en ruimhartigheid vooropstaat, en dit 
onafhankelijk van de NAM en Economische 
Zaken te organiseren zodat er in Groningen 
weer vertrouwen en perspectief ontstaat. 

15-05-2017 
11:11 

15-06-2017 27-07-2017  Betrekken bij Kamerbrief 
schadeprotocol of MJP 2018.  
 

1563  

 

Bosman, A. (VVD) 
Tongeren, L. van (GL) 
Veldhoven, S. van (D66) 
Graus, D.J.G. (PVV) 
Dik-Faber, R.K. (CU) 
Mulder, A.H. (CDA) 
Nijboer, H. (PvdA) 
Beckerman, S.M. (SP) 

Verzoekt de regering, op basis van eerder 
ingerichte schadefondsen ook de vorming van 
een Groninger Schadefonds te onderzoeken, en 
daarbij aandacht te besteden aan verschillende 
aspecten, waaronder in ieder geval 
(im)materiële schade en de situatie op de 
woningmarkt, waaronder de waardedaling van 
woningen, en de Kamer hierover zo spoedig 
mogelijk te informeren. 

11-07-2017 
11:29 

01-10-2017  

1564 
 

Bosman, A. (VVD) 
Tongeren, L. van (GL) 
Veldhoven, S. van (D66) 
Graus, D.J.G. (PVV) 
Dik-Faber, R.K. (CU) 

Verzoekt de regering, met de NCG, de provincie 
en de gemeenten ervoor te zorgen dat benodigde 
expertise en ervaring beschikbaar kunnen 
worden gemaakt. 

11-07-2017 
11:32 

01-12-2017  

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



 
 

Blad 4/4 

ID Medewerker Indieners Omschrijving Invoerdatum Einddatum Stand van zaken intern 
Mulder, A.H. (CDA) 

 
Toezeggingen 
(toezeggingen) 

 
ID Invoerdatum Medewerker Omschrijving Toegezegd Einddatum Stand van zaken intern 
3537 19-10-2015 

12:22 
 De minister verzoekt de NCG om in het 

meerjarenprogramma ook in te gaan op de 
bekostiging van versterking en 
verduurzaming tot nul-op-de-meter-
woningen, de bijdrage daarvoor vanuit het 
Rijk en de eigen bijdrage van bewoners. 
(In reactie op het lid Mulder: "Uit de regio 
hoor ik dat het vaak vastloopt op die laatste 
¿20.000 of ¿30.000 die voor die schil nodig 
zijn.") 

(Exacte 
datum) 

18-12-2015 02-03-2017  Betrekken bij MJP 2018 
 

3463 03-07-2015 
13:53  

De minister zal in de begroting 2016 een 
verbijzondering opnemen ten aanzien van 
de middelen voor de overheidsdienst 
Groningen. 

(Exacte 
datum) 

01-09-2015  

4028 30-08-2017 
12:09 

 De Minister geeft aan te zullen volgen hoe 
burgersteunpunt Stut-en-Steun zich 
ontwikkelt en of de huidige financiering 
(€500.000) voldoende is (D66). 

(Exacte 
datum) 

01-12-2017  

3828 15-09-2016 
10:34 

 De minister zal de Kamer dit najaar 
informeren over versterking van de positie 
van de NCG, inclusief de mogelijkheid van 
attributie. 

(Exacte 
datum) 

30-11-2016 27-07-2017  Afdoen bij vervolg wetsvoorstel 
positionering NCG 
 

4127 05-01-2018 
13:23  

De middelen uit het amendement Van 
Tongeren-Ouwehand zullen op de 
begroting blijven staan en de minister zal 
de middelen in de geest van het 
amendement besteden en dit expliciet 
maken. 

tweede 
kwartaal 2018 

  

 
 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
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Omschrijving Strategisch overleg Groningen 13 februari 
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(FIN ),  (FIN),  
 (AZ)  

Afwezig 

Pagina 1 van 4 

Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 

Behandeld door 
 

 
@minez.nl

Datum 
14 februari 2018 

Kenmerk 
WJZ / 18027547 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

Vergaderpunten 
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering d.d. 13 februari 2018

De notulen zijn nog niet rondgestuurd en worden voor de volgende vergadering 
verzonden. 

3. Plan van aanpak spoedwet gaswinning

 geeft aan dat de planning voor het nieuwe winingsbesluit nog wordt 
opgesteld in overleg met WJZ. Binnen de planning voor het besluit dient ook de 
wet te worden aangepast. 

 geeft aan dat de gedachtenvorming over de wetswijziging nog in een 
verkennende fase zit. Het winningsbesluit moet in oktober worden vastgesteld. Als 
het wenselijk is om het nieuwe besluit op een gewijzigde wet te baseren moet 
ruim daarvoor de inhoud van die wet vastliggen.  
Een dergelijke wijziging kost tijd en capaciteit, bovendien hebben we de planning 
niet geheel in de hand door de parlementaire betrokkenheid.  
Als er geen gewijzigd besluit ligt in oktober kan er geen gas meer uit Groningen 
worden gewonnen. 

 geeft aan dat de wetswijziging op een goede inhoudelijke wijze 
moet worden ingericht maar dat met de timing van het publiceren van het 
wetsvoorstel rekening kan worden gehouden met de onderhandelingen met de 
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Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 
 

 
Ons kenmerk 
WJZ / 18027547 

 olies. Het wetsvoorstel is namelijk een wens van de olies en daarom een 
onderhandelpunt. 
 

 geeft aan dat de wens om het winningsbesluit op een gewijzigde wet politiek 
en ambtelijk breed gedragen wordt. Dit blijkt uit het recente overleg met de 
minister en  en geeft een verandering in het denken aan. 
Nu deze wens kenbaar is kan het project worden opgeschaald en capaciteit 
worden vrijgemaakt. 
 

 geeft aan dat het tijdpad voor een wetswijziging zodanig kritiek is, dat 
er eigenlijk geen tijd is om lang na te denken over het proces maar direct 
begonnen moet worden. 
 
Afgesproken wordt dat  de mensen bij elkaar roept die met het 
winningsbesluit bezig zijn om een korte nota op te stellen. In de nota worden de 
belangrijkste inhoudelijke punten voor de wetswijziging en de planning 
opgenomen.  Deze wordt maandag rondgestuurd zodat het kan worden besproken 
in het BOG van 20 februari. 
 

4. Agenda voor komende maanden Strategisch overleg en 
Besluitvormend overleg 

 
Bovengronds 

 geeft aan dat de uitwerking van de versterkingsopgave, de 
winningscenario’s en de onderhandelingen met de olies op elkaar interacteren. Hij 
wil deze punten graag samenhangend bespreken. 
 

 geeft aan dat het schadeprotocol nu erg ver is. Dat roept weer nieuwe 
vragen en nadere uitwerking op maar dat wordt nu snel opgepakt onder regie van 
de minister. 
Mede door focus op het schadeprotocol staat de uitwerking versterking nog op 
achterstand. De experttafel versterking is onlangs van start gegaan. Deze wordt 
voorgezeten door de regio. EZ en BZK zijn vertegenwoordigd. Bij de aftrap is 
duidelijk geworden dat de regio de versterking in het licht plaatst van een 
grootschalige regionale herstructurering. Vraag is of dit vanuit Rijksperspectief 
wenselijk is. 
 
De discussie over de scope van de versterkingsoperatie wordt op meerdere tafels 
gevoerd (financiering, governance, versterking). Het ligt het meest voor de hand 
dat de scope wordt besproken aan de tafel versterking. FIN wil hier graag bij 
betrokken worden. 
 

 neemt initiatief voor een nota waarin de dilemma’s voor versterking worden 
geschetst. Daarbij wordt ook ingegaan op de benadering die het SodM lijkt te 
hebben gekozen in het laatste advies; de winning is veilig bij 12 miljard omdat er 
dan geen woningen met een risico onder de 10-⁴ resteren. Dit lijkt af te wijken 
van een benadering die uitgaat van “veilig” bij 10-5. 
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 Notitie wordt volgende week rondgestuurd voor input en daarna ingebracht in het 
SOG van 28 februari. Daarbij kan de samenhang met winning en de 
onderhandelingen worden besproken. 
 
Ondergronds 
 
De planning voor het gaswinningsbesluit en de wetswijziging is onder agendapunt 
3 besproken. 
 
De toekomstscenario’s gaswinning worden nu uitgewerkt. Voorlopig lijkt het 
terugbrengen van de gaswinning haalbaar in alle verkende sporen. 
 
Voor wat betreft de stikstofcentrale zijn alle gegevens bekend (kosten, effect) en 
resteert de bestuurlijke keuze of deze optie benut wordt. 
Het buitenland heeft opties aangedragen voor vermindering gebruik Gronings gas. 
Deze opties worden nu technisch gevalideerd. 
Uit de contacten met de grootgebruikers zijn opties aangedragen. Hier worden in 
de komende weken afspraken over gemaakt. 
Verduurzaming van de bebouwde omgeving, PBL komt over 2 weken met een 
rapport over de vermindering van het gasgebruik als maatregelen worden 
genomen om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% en in 2050 met 
95% te verminderen. 
 
GTS neemt bovenstaande ontwikkeling mee in een advies over de ontwikkeling 
van de leveringszekerheid waarbij wordt gewerkt met een bandbreedte; autonome 
ontwikkeling + bovenstaande ontwikkeling. 
 
Met inzet stikstofcentrale is 12 miljard in ieder geval in 2020 haalbaar. Andere 
opties hebben effect voor 2020 maar onzeker in welke mate effect wordt behaald.  
 
Agenda en acties voor komende weken: 
 
Schriftelijke ronde BOG Onderhandelingsinzet Staat  
BOG 20 feb • Startnota spoedwet tbv winningsbesluit  

• Ter info; nota M over proces scenarios 
gaswinning+ winningsbesluit 

 
SOG 27 feb • Notitie versterking  

• Hoofdlijnen toekomstscenario’s gaswinning 
 

• Voorstel betrokkenheid bewindspersonen bij 
onderhandelingen olies  

BOG 6 maart • Hoofdlijnen toekomstscenario’s gaswinning 
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 5. Mededelingen 
 
Volgende week is het AO mijnbouw, ook het bovengronds dossier wordt 
aangehaakt. 
 
De NGC is voornemens om een niet meerjarenprogramma uit te brengen. Dit 
komt naar verwachting in maart. 
 

6. Rondvraag 
 

 vraagt hoe de Minister van Financiën wordt betrokken bij de 
onderhandelingen met de olies?  geeft aan dat komende week 
overleg plaats vindt tussen de olies en  Uitkomst van dat overleg geeft 
beeld van komende onderhandelingsronde. Daar wordt FIN over geïnformeerd. 
Eind maart na de laatste onderhandelingsronde wordt FIN geïnformeerd over de 
ruimte die er nog is tussen partijen. 

 legt dit vast in een kort memo.  geeft aan dat een BWO 
eind maart in ieder geval wenselijk is een datum wordt gezocht waar de MP bij 
kan zijn. 
 

7. Sluiting 
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Bijlage(n) 

Vergaderpunten 
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering d.d. 6 februari 2018

Naar aanleiding van het verslag geeft  een toelichting over het proces van 
totstandkoming voor de scenario’s afbouw gaswinning. Laatste MR van maart 
worden de scenario’s voorgelegd. Afhankelijk van het opleveren van de benodigde 
onderzoeken daarvoor in een van de voorportalen en indien mogelijk daarvoor in 
het BOG. 

In april worden nog een validatie uitgevoerd van de informatie die door GTS is 
aangeleverd voor de scenario’s. Dit kan in een tweede ronde aan de Kamer 
worden gezonden, inclusief nader onderzoek naar de stikstofcentrales. Het is 
onwenselijk om de brief met de scenario’s hiervoor op te houden. 

 vraagt op het mogelijk is om vooruitlopend al een indicatie te krijgen van de 
snelheid waarmee de winning zal dalen. Dat is van belang voor andere sporen, 
w/o het winningsbesluit en de daarvoor op te stellen adviezen van SodM. 

geeft aan dat dit lastig te zeggen is. Het is beter om te wachten op de 
definitieve rapportages voordat SodM om een advies wordt gevraagd. 

 vraagt of de seismiciteit bij een winningniveau van 12 Bcm bekend is. 
 gaat dit na. 

informeert het SOG en BOG over de voortgang van de winningscenarios. 

De notulen worden vastgesteld. 
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3. Onderhandelingen olies 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

  
   

 
  

:  
 

 
:  

 
  

 
 
 

 
 

  

 
 

 
4. Spoedwetswijziging Mijnbouwwet tbv winningsbesluit 

 
 schetst de problematiek aan de hand van de notitie. Een wetswijziging is 

noodzakelijk om een goede afweging te maken tussen leveringszekerheid en 
veiligheid en om de NAM te kunnen verplichten een bepaald niveau te winnen (het 
minimaal noodzakelijke niveau). Dit vereist een wijziging van de formele wet. Dat 
is lastig want kent een lange procedure en risico op vertraging/ wijziging in een 
van de Kamers. 
Het nieuwe winningsbesluit moet 15 november van kracht zijn. Daarvoor moet de 
wet van kracht zijn en ruim daarvoor moet de wet kenbaar zijn zodat het besluit 
ter inzage kan worden gelegd. 
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 Een alternatief besluit zonder wetswijziging kan niet/ loopt een zeer groot risico 
op vernietiging door de bestuursrechter. 
Nas: onderschrijft het geschetste belang van de wetswijziging en pleit ervoor om 
vol in te zetten op de wetswijziging. Een solide wettelijke basis is cruciaal, juist 
ook om te voorkomen dat de leveringszekerheid in het gevaar komt als de rechter 
een nieuw winningsbesluit vernietigd. 
 

  
 

  
 

 
 

: signaleert dat de olies waarschijnlijk al wel weten/begrijpen dat het Rijk met 
een wet van deze strekking moet komen, gelet op het advies van de SodM. 
 

 vraagt of de wetswijziging absoluut noodzakelijk is? 
geeft aan dat er een kleine kans is dat de huidige wet ook ruimte biedt voor 

een winningsbesluit waarbij leveringszekerheid en veiligheid worden afgewogen 
maar dit heeft al grote risico’s. Een wijziging van het sturingsmodel waarbij 
Groningen volgend wordt op de stikstofcentrales is in ieder geval niet mogelijk 
omdat dit vereist dat de NAM wordt gedwongen om bepaalde niveaus te winnen 
(in aanvulling op de stikstofcentrales). 
 

: Dit onderschrijft het zeer grote belang van de wetswijzing. 
Het belang van deze wijziging is nu duidelijk. Advies om de M. EZK zo snel 

mogelijk te informeren over dit proces zodat hij zijn collegas in het kabinet mee 
kan nemen. Dit wetsvoorstel vergt goede afstemming met de coalitie zodat het zo 
min mogelijk risico in de Kamers loopt. 

benadrukt de notitie met de nut/ noodzaak en de notitie met de contouren 
van de wet binnen 2 weken geleverd moeten zijn. 

: op zeer korte termijn in de MR een notitie inbrengen met de 
probleemschets plus een voorstel voor een versnelde behandeling. Ten opzichte 
van het voorgestelde tijdpad in de voorliggende notitie is nog versnelling mogelijk 
als er goede afstemming plaatsvindt met RvS en Kamer. 
 
Op het punt van capaciteit wordt besloten dat dit topprioriteit heeft en capaciteit 
wordt vrijgemaakt.  pakken dit op. 
 

5. Rondvraag 
 

 vraagt naar de stand van zaken van het schadeloket. 
 geeft aan dat alles op koers ligt voor openstelling op 19 maart. 

Commissie is ingevuld, de vertrouwelijke consultatie over de invulling van de 
commissie loopt nu. Eind februari/begin maart wordt de invulling van de 
commissie voorgelegd aan de MR. 
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 De praktische voorbereidingen van het loket lopen (telefoons, ruimtes etc). Zodra 
de commissie benoemd is worden afspraken gemaakt over procedurele aspecten. 
Hiervoor worden nu al keuzemogelijkheden voorbereid door RVO.nl. De snelheid 
van afhandeling hangt af van de keuzes die de commissie hierover zal maken. 
 

 vraagt of er afstemming plaatsvindt over ministers die naar Groningen 
gaan.  geeft aan dat er een overzicht is en deelt dit met  
 

vraagt hoe het staat met de uitwerking van alternatieven van de 
versterkingsopgave. 

 geeft aan dat dit 
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Startnotitie versterken, feb 2018 

Aanleiding: 
Er zijn twee redenen die aanleiding geven om opnieuw naar de versterkingsoperatie in Groningen 
te kijken: 
1) Het recente besluit om zo snel als mogelijk gaswinning te reduceren naar 12 bcm. Daarnaast

worden scenario’s uitgewerkt voor mogelijk verdere reductie van de gaswinning. Dit heeft op
relatief korte termijn impact op het risico (hazard).

2) De huidige versterkingsopgave leidt niet tot een acceptabele uitkomst:
a. Onvoldoende snelheid versterkingsopgave, geen acceptabel risiconiveau burgers
b. Onvoldoende economisch rendement investeringen
c. Geen maatschappelijke acceptatie

Ad 1: Voor het doel van deze notitie wordt vooralsnog uitgegaan van reductie van gaswinning in 
twee stappen: 
A: Een zo spoedig mogelijke daling naar 12 bcm, inclusief bouw van een stikstoffabriek. Het is dan 
mogelijk om in 2022 op 12 bcm uit te komen. 
B1: Vlak door produceren op 12,  afhankelijk van seismiciteit stapsgewijze verdere reductie.  
B2: Zo spoedig mogelijk naar 0 bcm. Dit is haalbaar in 2030.  

Ad 2: 
a: Onvoldoende snelheid, uitgaande: 
- van het versterken van alle woningen (21k) binnen het kerngebied.
- dat het vanaf 2018 lukt om 1500 huizen te versterken.
zal de looptijd van de versterkingsopgave duren tot minimaal 2031. Aangezien in 2017 87
woningen versterkt zijn dient rekening te houden met een significant lange doorlooptijd.

b: Onvoldoende rendement investeringen: 
Gemiddelde WOZ waarde: 170k 
Gemiddelde kosten versterkingsopgave bedragen: 464k 

c: Geen maatschappelijke acceptatie: 
- Gemeenten en provincie voelen onvoldoende zich eigenaar van versterkingsopgave.
- GBB en Gasberaad wensen een radicaal andere aanpak, vanwege onvoldoende inspraak van

burgers zelf in het proces.

Korte beschrijving belangrijkste knelpunten binnen huidige systeem:  
Onderstaande beschrijving richt zich met name op interpretatie van veiligheidsnorm en 
consequenties hiervan op de haalbaarheid van de opgave. Indirect hiermee ook op economische 
aspecten. Hiermee wordt voor nu voorbij gegaan aan maatschappelijke acceptatie door zowel 
burgers als regionale overheden.  Voor een effectieve versterkingsopgave zijn deze factoren 
minstens zo belangrijk.   

1) Strikte interpretatie van Meijdamnorm:
Bij het vaststellen van de Meijdamnorm, was de politieke dynamiek dusdanig groot dat nu een
zeer strikte interpretatie van de commissie Meijdam gehanteerd wordt, als basis voor de
uitvoeringsoperatie. (zie ook toelichting). Hoewel Meijdam strikt genomen ruimte biedt voor een
breder afwegingskader, reageert de regio zeer terughoudend.

2) NPR is nog niet uitontwikkeld en kent interpretatieruimte:
Na het verschijnen van de eerste versie van de NPR zijn er twee versies verschenen die door NCG
formeel zijn vastgesteld om te hanteren bij de versterkingsopgave. De versie van 2015 en
afgelopen zomer die van 2017. De versie van 2017 kent grote verbeteringen met name in
ondergronddata. (zie voor verschilanalyse bijlage 1).
Huidige NPR kent nog steeds de nodige conservatisme. Voorbeeld: Er zijn twee sets ondergrond
data geproduceerd en de meest negatieve wordt gebruikt om belasting te bepalen. En de nodige
interpretatie ruimte die leidt tot grote onderlinge verschillen tussen bureaus (zie hieronder).
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NCG heeft recentelijk opdracht gegeven tot een update van de NPR en het vaststellen van een 
witte versie. Gezien de aanzienlijke kosten voor doorontwikkeling, is voor een beperkte update 
gekozen. NAM en NCG zijn onderling oneens over de potentiele impact van verdere verbetering.  
 
3) Weinig ervaring met toepassing aardbevingsnormen, verantwoordelijkheid ingenieursbureaus:  
Binnen het huidige systeem is de aansprakelijkheid voor een solide berekening bij 
ingenieursbureaus belegd. Aangezien niet veel bureaus ervaring hebben, en risico lopen bij het 
vaststellen van de versterkingsadviezen leidt dit tot kiezen voor ‘het zekere voor het onzekere’ en 
mogelijk tot overdimensioneren. 
 
4) Grote verschillen bij inspecties, engineering en versterkingsadviezen: 
De interpretatieruimte en het feit dat er weinig ervaring is (punt 2 en 3) leiden tot grote 
verschillen tussen bureaus bij elke stap in het versterkingsproces. Er wordt gesproken over 
verschillen van wel 20% tussen bureaus. Aangezien deze verschillen cumulatief zijn per stap kan 
dit leiden tot overdimensioneren en mogelijk zelfs onterechte versterkingsadviezen. De verschillen 
tussen bureaus waren dusdanig groot dat NCG een validatiecommissie heeft ingesteld.  
 
5) Veiligheid versus gebiedsgerichte aanpak. 
Om maatschappelijke acceptatie te bevorderen, is gekozen om versterkingsopgave te koppelen 
aan kansen om meerwaarde te creëren voor individuele bewoners of regio (gebiedsgericht 
versterken.) Hoewel dit essentieel lijkt voor acceptatie, levert dit potentieel grote vertraging op. 
Bijvoorbeeld omdat de regio gereed moet zijn met haar toekomstvisie voordat versterkingsopgave 
wordt uitgevoerd. Andere punt is dat bewoners als groep dienen te kiezen voor een set 
maatregelen.  
 
6) Onderhandelingen met de NAM per object/project. 
Gezien de complexe opgave, onzekerheden en daardoor relatief grote impact van diverse keuzes 
die in het proces gemaakt worden levert dit per project en/of object langdurige onderhandelingen 
met NAM op. Hoewel hier stappen in zijn gemaakt door zowel NCG als NAM is de verhouding 
tussen partijen verslechterd. Het kost tijd om tot consensus te komen.  
 
Mogelijke handelingsopties om op korte termijn meer inzicht te krijgen in opgave en/of 
verbeteringen (optimalisatie huidige proces) aan te brengen: 
- Nadere doorrekening van verschillen tussen NPR 2015 en NPR 2017. Hiermee is het mogelijk 

om scenario’s aan te scherpen. Doorrekeningen op objectniveau kosten echter tijd.  
- Doorontwikkeling van de NPR tegen hoge kosten, met de specifieke opdracht om duiding mee 

te geven om interpretatieverschillen zoveel mogelijk te voorkomen en ondergronddata te 
verbeteren. Kosten zijn hoog (+/- 2 mln per jaar) en doorlooptijd is lang (minimaal 1 jaar). Zit 
gedeeltelijk in huidige opdracht NEN.  

- ‘Ketenbenadering voor risico’s’ nader uit te werken. Door risico’s niet per onderdeel maar over 
het geheel van ondergrond en bovengrond te beschouwen kan significante winst worden 
gehaald om overdimensioneren te voorkomen. Dit idee is door NCG beperkt uitgewerkt maar 
zover bekend nooit doorgezet.   

- Publieke organisatie van versterkingsopgave. Dit levert aan de voorkant waarschijnlijk 
snelheidswinst op, maar introduceert tegelijkertijd een aanzienlijk financieel risico op aan de 
achterkant als men deze snelheidswinst wil realiseren.  

- Vereenvoudiging van inspectie/engineering en versterkingsadviezen (catalogusaanpak). Er kan 
snelheid geboekt worden door uit te gaan van standaardisatie van inspectie/engineering en 
versterkingsadviezen. Zolang echter gestuurd wordt op een kwantitatieve berekening van het 
risico kan een dergelijke aanpak tot vereenvoudiging leiden, maar leidt automatisch tot meer 
conservatieve uitkomsten.  

Behoudens verwachte significante andere uitkomsten bij toepassing van de NPR 2017 zullen 
bovenstaande maatregelen allen een aanzienlijke implementatietijd kosten. Geen van 
bovenstaande beschreven aanpassingen zullen leiden tot een significante reductie van de 
versterkingsopgave of overlast. 
 
Conclusie: Optimalisatie van huidige systeem leidt niet tot acceptabele uitkomst, zowel niet op 
het gebied van veiligheid als op het gebied van economisch rendement.  



 
Radicaal andere oplossingsrichting: 
 
Realisatie van voorgaande: 
• Huidige versterkingsopgave duurt 13 jaar of langer. 
• Gewenst risiconiveau te behalen door huidige versterkingsopgave is niet mogelijk.  
 
Aanname: 
• Door scherpe reductie gaswinning komt aanvaardbaar risiconiveau binnen overzienbare 

periode binnen handbereik.  
• Gaswinningsscenario: 

o Optie 1: over 5 jaar op aanvaardbaar niveau. (Aanvaardbaar niveau is 12 bcm.) 
o Optie 2: over 12 jaar op aanvaardbaar niveau. (Aanvaardbaar niveau is 0 bcm.) 

• Aantallen te versterken huizen worden volgens laatste inzichten beter beheersbaar (halvering 
van huidige aantallen, zie advies Sodm in toelichting).   

 
Vervolg:  
• Scherpe reductiegaswinning geeft andere beeld op risico. 
• Kernpunt: Hoe adresseren we veiligheid overbruggingsperiode?  
 
Radicale inzet in overbruggingsperiode: 
- Geen versterkingsopgave behalve: 

o Waar risico onaanvaardbaar hoog is (onder 10-4, enkele honderden huizen.) 
o Als burgers/gemeenten zelf versterkt willen worden (keuze) 

- Bovenstaande wordt gerealiseerd door afkeurnorm als ondergrens te hanteren, evt. via 
wetgeving. Er wordt lokaal ruimte geboden om invulling te geven aan woningen die 
waarschijnlijk een risicoprofiel hebben tussen de 10-4 en 10-5.  

- In plaats van kwantitatief maatregelen door te rekenen, kan in deze gevallen worden volstaan 
met een set kwalitatieve maatregelen. Volgens de internationale commissie die de NPR heeft 
gereviewd: "assuring a minimum strength of a building by adopting qualitative engineered 
measures may decrease substantially the vulnerability of a structure at optimised cost, which 
is a good method for improving a large number of buildings at acceptable cost and in a short 
period of time."  

- Beschikbaar budget versterken wordt beschikbaar gesteld aan gemeenten om keuzes zelf te 
maken. Gemeenten krijgen keuze vrijheid om in te zetten op risico beperkende maatregelen of 
alternatieve inzet.  

- Randvoorwaarde: risicoafweging wordt door burgers/gemeenten geaccepteerd.  
- Randvoorwaarde: er bestaat consensus over risico dat aanvaardbaar hoog is.  
 
Knelpunten: 
Veiligheid (1): 
• Er bestaat een veilig winningsniveau, maar deze kan op dit moment niet onderbouwt worden. 

Redenatie: winning: levert compactie op: meer energie in bodem: uiteindelijk leidt energie in 
bodem tot aardbevingen. 

• Zelfs 12 bcm hoeft niet veilig te zijn (zie passages Sodm).  
• Er zal op korte en lange termijn onvoldoende technische kennis zijn om zekerheden te geven 

over risico. In gepolariseerde discussie levert dit mogelijk onnodig conservatisme op, en 
uiteindelijk niet tot acceptatie.  

 
Veiligheid (2): 
• Onvoldoende veiligheid burgers in overbruggingsperiode. Bovenstaande uitleg sluit niet aan bij 

huidige interpretatie van Meijdamnorm: 
o Onacceptabel voor Rijk: Staat is verantwoordelijk voor risico. 
o Onacceptabel voor Raad van State. 
o Keuzevrijheid voor eigen risico burger of gemeenten is gezien huidige stelsel en 

wetgeving nog niet evident (zie toelichting). 
 
 



Economie/acceptatie regio: 
• Geen budget versterken/geen deal achterkant: 

o Geen versterking is geen aansprakelijkheid is geen geld vanuit NAM. 
 

Acceptatie van risico icm. ondersteuning Regio en: 
• Drastische omslag zal door alle partijen geïnternaliseerd en verdedigd moeten worden. 
• Acceptatie van risico betekent in overbruggingsperiode (en in meest radicale model) ook 

verantwoordelijkheid van gemeenten of burgers zelf om invulling te geven aan dat risico. 
 

Toelichting: 
De mijnbouwwet houdt rekening met het feit dat: 
• Er schade kan optreden ten gevolge van mijnbouwactiviteiten.  

o Dit levert de verplichting op voor de vergunninghouder dat alle schade hersteld dient 
te worden. 

• Er veiligheidsrisico’s zijn bij het uitvoeren van mijnbouwactiviteiten. 
o Dit levert de zorgplicht op voor de vergunninghouder om hier mitigerende maatregelen 

te nemen (versterkingsopgave).  
 
Meijdamnorm: 
• Voor invulling van de zorgplicht wordt de Meijdam norm gehanteerd. 
• Deze invulling is beleidsmatig gekozen, dat wil zeggen: deze norm staat nog niet in de wet.  
• Dit geeft ruimte om (een vertaling van) deze norm alsnog op te nemen in de wet.  
• Nu Sodm nu Hazard en riskmodel van NAM accepteert, zou wellicht dit de mogelijkheid geven 

om meer te richten op de afkeurnorm als ondergrens. Dit geeft Sodm aan in laatste advies als 
belangrijkste parameter. (zie hieronder) 

 
Belangrijkste passage Meijdamnorm: 
• Hanteer als norm voor nieuwbouw een individueel risico van 10-5 en ga voor bestaande bouw 

tijdelijk uit van de norm 10-4. 
• Beschouw de norm van 10-4 als een grenswaarde. Veiligheidsrisico’s onder dat niveau dienen 

met voorrang te worden aangepakt. De termijn waarbinnen maatregelen worden getroffen, 
beschouwt de commissie als onderdeel van de beleidsruimte van de verantwoordelijke 
overheden en van de ruimte van de Nationaal Coördinator, waarbij het uitgangpunt moet zijn 
dat prioriteiten worden gesteld op basis van de veiligheidsrisico’s. In de bouwwereld is het 
gebruikelijk hiervoor een termijn van vijf jaar te hanteren. 

 
Keuzevrijheid voor gemeenten/bewoners:  
• Volledige keuzevrijheid voor gemeenten/bewoners op gebied van risico is niet evident.  
• Redenatie:  

 Het Rijk is, gezien het instemmingsbesluit en het feit dat zij vergunningen afgeeft, 
verantwoordelijk voor het risico. 

 De mitigerende maatregelen legt zij, door middel van mijnbouwwet, bij 
vergunninghouder. Het ligt daarom niet voor de hand om deze verantwoordelijkheid 
door te mandateren naar gemeenten of burgers zelf.  

• Juridisch zijn er strikt gezien twee mogelijkheden: 
 Of er is een risico en dan zal je als overheid ook in moeten grijpen en maatregelen 

moeten nemen dan wel afdwingen.  
 Of er is geen risico en dan hoeft er geen maatregel genomen te worden.  

• Er blijft wellicht beleidsmatig over dat als de belangrijkste maatregelen om risico te borgen 
genomen zijn, en er onduidelijkheid is of gewenste veiligheidsrisico voor 100% wordt bereikt, 
dat er wellicht keuzevrijheid geboden kan worden bij het nemen van ingrijpende maatregelen.  

• Of dit ook juridisch te onderbouwen valt zal nader onderzocht moeten worden.  
  



Relevante passages Sodm advies:  
In de resultaten van de NAM wordt de P90-berekening weergegeven door de bovenzijde van de 
grijze bandbreedte in figuur 5-2 (figuur 9.1 uit de HRA-studie ). Op basis van deze P90-
bovengrens concludeert SodM dat er circa 10.000 gebouwen (~20.000 bewoners) zijn, waarvan de 
OIA’s berekend worden op hoger dan 10-5 per jaar (oranje lijnen in figuur 5-2). Daarnaast zijn de 
OIA’s voor circa 200 gebouwen (~450-500 bewoners) groter dan 10-4/jaar (de tijdelijke 
veiligheidsnorm voor de overgangsperiode van 5 jaar; blauwe lijnen in figuur 5-2). 
 
De aard van de analyse van de NAM brengt met zich dat we wel een inschatting kunnen maken 
van hoeveel gebouwen een te hoog risico hebben, maar dat niet precies duidelijk is om welke 
gebouwen het gaat. Alleen op basis van gerichte inspecties kunnen deze gebouwen worden 
geïdentificeerd. 
 
Het hoogst berekende 'P90'-risico voor de periode 2016-2022 in de HRA-studie ligt net onder de 
2·10-4/jaar (aangegeven met de rode pijl in figuur 5-2). Om met een zekerheid van 90% aan de 
veiligheidsnorm te voldoen, zou het productieniveau dusdanig moeten worden gekozen, dat de 
berekende risico’s worden gehalveerd naar onder de 1·10-4/jaar. Om het risico te halveren hebben 
we net bepaald dat ook de productie moet worden gehalveerd. 
 
De risicoberekening in de HRA-studie van de NAM is uitgevoerd voor een productieniveau van 24 
miljard Nm3/jaar en niet voor het vigerende winningsvolume van 21,6 miljard Nm3/jaar. De 
conclusie dat het productieniveau moet worden gehalveerd om aan de veiligheidsnorm te voldoen, 
is gebaseerd op deze berekening (dus bij het volume van 24 miljard Nm3/jaar). Om op basis van 
deze risicoberekeningen met 90% zekerheid tot 2022 aan de veiligheidsnorm te voldoen, betekent 
dit dat het productieniveau van 24 miljard Nm3/jaar zou moeten worden gehalveerd tot 12 miljard 
Nm3/jaar. 
 









Franeker 26-02-2018 

Geachte heer Wiebes, 

Namens de papier- en kartonsector hierbij de gezamenlijke reactie op de ontvangen gasbrief. In de 
brief worden onze bedrijven verzocht om gehoor te geven aan een politiek besluit om binnen vier 
jaar het gebruik van laagcalorisch gas uit het Groningenveld uit te faseren. In antwoord op dit 
verzoek van de minister zijn wij bereid om mee te denken hoe het aardgasgebruik en de winning 
van het Groningeraardgas te verminderen in Nederland.  

Verschillende oplossingsroutes liggen voor waarbij de transitie naar duurzame oplossingen, gezien 
toekomstige Energie- en klimaat akkoord, de voorkeur heeft.  

Voor de papier- en kartonsector zullen we met de bedrijven de mogelijkheden in beeld brengen 
(maatregelen  en randvoorwaarden). Het tijdsspan waarbinnen de inzet van Groningeraardgas 
moet worden teruggebracht, slechts vier jaar, is echter te kort om te kunnen omschakelen naar 
volledig duurzame oplossingen. Fabrieken werken met meerjaren investeringsplannen, waar het 
verzoek  opeens tussen komt. Bovendien zullen de maatregelen de concurrentiepositie van 
Nederland in Europa niet aanzienlijk moeten verslechteren. 

Een aanvullende tussenoplossing is daarom naar onze mening noodzakelijk omdat anders grote 
problemen voor de sector ontstaan.  

In de gesprekken tussen uw ministerie en de bedrijven is de door de minister genoemde voor de 
hand liggende oplossing de transitie van laag- naar hoog-calorisch gas besproken. Vanwege de 
gevolgen verzoeken u om ons concreet aan te geven hoe en wanneer de overheid het uitfaseren 
wil uitvoeren. Wij zijn van mening, vanuit een integraal landsbelang, dat een dergelijke maatregel, 
ook als tussenoplossing, vraagt om een kosten-efficiënte aanpak die ook voor de langere termijn 
de positie van de Nederlandse industrie ten minste niet verzwakt. Minimale kosten met maximaal 
resultaat waarbij de duurzaamheidskansen die er zijn niet worden tegengewerkt.  

Voor de sector is het van belang om van de overheid antwoorden te krijgen over de consequenties 
zoals de verdeling van de kosten en rechtszekerheid voor de aanpassingen van vergunningen voor 
gewijzigde emissies. Wat gebeurt er met de verworven rechten bij nieuwe vergunningen en 
beroepsprocedures? Wat gebeurt er als de aanpassing voor bepaalde stoffen leidt tot een hogere 
emissie? 

Bedrijven zullen als reactie op uw verzoek inventariseren en een algemeen beeld geven van 
mogelijke aanpassingen en de haalbaarheid. Hierbij kijken we naar de volgende punten: 

• Duurzame oplossingen (UDG, biogas, rejects ed.)
• Transitie naar hoogcalorisch (kosten aanpassingen op terrein)
• Optimalisatie mogelijkheden binnen de sector
• Verwachte veranderingen van emissies

Hutamaki Nederland heeft na de ontvangst van uw brief direct een TaskForce opgericht die als doel 
heeft de alternatieven voor ons bedrijf in kaart te brengen. Daarbij zullen de hierboven genoemde  
alternatieven getoets worden. Daarnaast zullen we ook met andere bedrijven binnen Hutamaki 
groep contact opnemen, om  van hun kennis en ervaringen met verhitting anders dan met 
laagcalorisch gas te leren.   

Maar oplossingen en planningen moeten tot stand komen in goed overleg met en ondersteuning 
door de overheid. Wat de overheid ons vraagt, is niet een eenvoudige ombouw van installaties. Er 
zitten veel milieu-, vergunning-  en financiële consequenties aan vast.  

Wij verzoeken u daarom dringend om er voor te zorgen dat de overheid actief participeert in het 
tot stand komen van de oplossing. Dit vraagstuk kan niet eenzijdig bij het bedrijfsleven worden 
neergelegd.  

Met vriendelijke groet, 

Drs. M. Lighart 
General Manager a.i. Hutamaki Nederland 
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EverZinc Nederland B.V. 
Muggenweg 2 - 6245 AB Eijsden, 
Postbus 82 - 6245 ZH Eijsden 
The Netherlands 
Tel +31 43 409 92 22 - Fax +31 43 409 3995 

BTW NL.0016 88 807 B01 
IBAN:  
KvK-nummer 14615464 

contact.netherlands@everzinc.com 
www.everzinc.com 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Energie, Telecom & Mededinging 

 
Postbus 20401 
2500 EK  DEN HAAG  

27 februari 2018, Eijsden 

Betreft: Gemeenschappelijke uitgangspunten uitfasering gebruik Groningengas 
door industrie ten behoeve van vermindering van de gasvraag. 

Geachte  

In uw brief van 8 februari 2018 wordt gewezen op de ambitie van het kabinet de 
vraag naar laagcalorisch gas afkomstig uit het gasveld in Groningen versneld te 
verminderen, teneinde te komen tot versnelde vermindering van de gaswinning in 
Groningen. De aardbevingsproblematiek in Groningen benadrukt het belang 
hiervan. 

Bij EverZinc Nederland B.V. bestaat begrip voor de huidige situatie en het belang 
dat de regering heeft bij versnelde vermindering van de vraag naar laagcalorisch 
gas afkomstig uit de gaswinning in Groningen. Ons bedrijf is bereid zich 
constructief op te stellen en zich in te zetten om te komen tot een versnelde 
afbouw van laag calorisch gas. 

U heeft aangegeven dat de regering het verbruik van laagcalorisch gas door de 
industrie, waaronder ons bedrijf, versneld wilt uitfaseren, zodat er uiterlijk in 2022 
in principe geen industriële grootverbruikers meer zijn die laagcalorisch gas 
afkomstig uit de gaswinning in Groningen voor hun bedrijfsprocessen gebruiken. 
De regering hanteert als uitgangspunt van het door haar gewenste beleid dat 
uitfasering van laagcalorisch gas afkomstig uit gaswinning in Groningen 
onvermijdelijk is. De regering realiseert zich evenwel dat per bedrijf dient te 
worden bepaald welke maatregelen per bedrijf kunnen worden genomen om tot de 
door de regering gewenste uitfasering van laagcalorisch gas afkomstig uit 
gaswinning in Groningen kan worden gekomen. 

Een eerste verkenning leert dat de door de regering gewenste versnelde afbouw 
van gebruik van laagcalorisch gas voor onze bedrijfsinstallaties betrekking heeft 
op een grote diversiteit aan apparatuur en tevens een complexe zaak betreft. 
Deze complexiteit betreft niet alleen bedrijfsinterne factoren, zoals technische 
mogelijkheden tot vervanging van apparatuur, beschikbare mensen binnen het 
bedrijf en organisatorische kwesties (o.a. stil leggen onderdelen installaties) 
lopende onderzoeken en projecten gericht op verduurzaming van ons bedrijf, maar 
ook tal van externe factoren, zoals een reële mogelijkheid om te schakelen op  

13910.2.e

10.2.e

10 2.e











              
             

             
             

            
              

             

     

              
             

           
         

           
            

             
          

            
         

          
            

           

            
            

           
        

              
               

           

             
             

             
          

             
             

             
           

            
           













 
  

 

 
          

           
           
         

               
          

            
             
          
           

            
         
          

  
             

             
        

   







 
  

 

 
  

                
     

           
          

           
         

  
           

             
             

             
            

            
             

    

              
             

           
             

            
          

           
           

        
             

      
                

      

              
              
            
  

                 
         

   





        

               
                 

             
           

                
             

            
           
        

       
                 
              

                
               

             
             

              
                
               

               

       
                 
          

         
              

             
           

            
            
          

             
            

             
             
              
          

               
  

       
                 

            
               

               
             

             
                

               
               

            
              

                
        



           
                 

            
                

               
            

             
                

            
         

        
                 

           
            

              
         

              
               

                
                

       

            
 

                
          
                

             
             

                 
           

                
        

          
                

            
           
            

            
             

         
           

             
               

            
               

                
                 

      

              
                

              
             
           



             
                
           

                
           

           
               

         
            

           
                 

               
              

              
              
              

   

              
              

               
     

               
    

                
                
               
             

             
     

        
                

            
               

            
             

          

              
                

                 
               

             
   

         
              

                
            

              
                

            
            
                   
                

           



              
           

            
   

             
              

                
               
                

             
              

             
  

                
 

                 
               

         

               

                  
                
              

              
                

                 
               

               
 

            
              

        

                 

                
                
           

            
                

              
                

             
            

           

             
                

              
                

            
               



                
               

  



 
 (AZ),  (FIN),  

 

Omschrijving Strategisch overleg Groningen 27 februari 
Voorzitter  
Vergaderdatum en -tijd 27 februari 2018, 10.00 uur - 11.30 uur 
Locatie EZK B1- noord (10p) 
Aanwezig  

(AZ),  
(FIN),  

Afwezig  

Pagina 1 van 6 

Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 

Behandeld door 
 

 
@minez.nl

Datum 
27 februari 2018 

Kenmerk 
WJZ / 18036242 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

Vergaderpunten 
1. Opening
2. Scenario’s gaswinning

 Vorige week is de notitie over de ontwikkeling van de scenario’s 
voor de gaswinning besproken met de minister. Minister is inhoudelijk akkoord 
met de opzet. Hij wil vasthouden aan het tijdpad om in de MR van 29/3 een 
kamerbrief met scenario’s te hebben liggen. Dit is een strak tijdpad omdat er nog 
input moet komen van derden. 

Een concept van de brief met scenario’s wordt ingebracht in het BOG van 20/3. 
Voorafgaand SOG gaat niet gehaald worden. Voorafgaand aan BOG vindt 
bilateraal contact met FIN plaats. 

TNO gaat de gegevens over de potentie van gasopslag en stikstofconversie 
valideren. 

Parrallel wordt met FIN in kaart gebracht wat de budgettaire gevolgen zijn van de 
scenario’s. 

gaat komende week bij medewerkers uitvragen om input te geven op 
onderdelen van de brief. 

3. Wetswijziging
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 De wetswijziging wordt besproken aan de hand van de notitie wijziging 
mijnbouwwet die in het BOG van 20/2 is besproken. 
 

: Tweeledige aanleiding voor een wetswijziging. Wens om tot een ander 
model te komen waarbij aan de NAM kan worden opgedragen om een bepaald 
niveau te winnen. Bij dat niveau wordt rekening gehouden met de actuele 
behoefte en de mogelijkheid om die anderszins op te vangen. Winning uit het 
Groningenveld wordt volgend op de mogelijkheden om elders gas te betrekken. 
 
Dit vereist een wetswijziging. Om deze tijdig in werking te hebben voor nieuw 
winningsbesluit moet de procedure daarvoor met spoed worden doorlopen. 
Daarvoor is breed politiek draagvlak en afstemming met Kamers en Raad van 
State nodig. 
 
Er werkt nu een team met prioriteit aan een inhoudelijk voorstel. Uitkomst 
daarvan wordt gebruikt om in de brief over de gaswinningscenario’s ook de 
wetswijziging aan te kondigen. 
 
Met  wordt een marsroute uitgedacht om het wetsvoorstel zo snel mogelijk 
door de Kamers te krijgen. Het risico is dat wanneer het wetsvoorstel in het 
verkeerde frame wordt geplaatst er groot verzet mogelijk is. Dat zou de planning 
ook onder druk zetten. Daarom inzetten op het frame dat dit wetsvoorstel 
noodzakelijk is om maximaal de winning te beperken. 
 

: is er een plan B? 
: Plan B is om het bestaande winningsbesluit te voorzien van een betere 

motivering. Die motivering is hoe dan ook nodig, daar wordt dus aan gewerkt. 
Bootsman: Het is ook denkbaar dat er een overgangsregime komt waarin het 
oude winningsbesluit met verbeterde motivering nog een jaar dienst doet. Dit 
wordt nu uitgedacht. Eind maart worden de opties afgewogen. 
 

: ook afwegen hoe betrokken partijen kunnen worden benaderd om snel 
advies te geven.  
 

: In voorbereiding op een nieuw winningsbesluit is de NAM gevraagd om 
alvast op basis van enkele scenario’s het seismisch risico bij verminderde winning 
in kaart te brengen. Deze informatie komt 1 april en vormt ook input voor de 
herijking van de versterkingsopgave. 
 

4. Versterking 
 
De versterkingsoperatie wordt besproken aan de hand van een de ‘startnotitie 
versterken’. 
 

: de verspreide startnotitie is een intern discussiestuk. Dit is afgelopen 
week met verschillende organisatieonderdelen besproken en de uitkomst van dat 
overleg is nog niet verwerkt. Het dient enkel ter introductie van de discussie in dit 
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 SOG en het verzoek is om het na dit overleg niet verder te verspreiden. Er komt 
een nieuw, completer en genuanceerder stuk aan. 
 
Er zijn diverse knelpunten in de huidige versterkingsoperatie. Die zijn 
genoegzaam bekend. Er zijn optimalisaties van de huidige aanpak mogelijk maar 
die gaat onvoldoende opleveren op de korte termijn, waardoor de 
versterkingsoperatie in zijn huidige opzet de gestelde doelen niet gaat halen. 
 
Daarom is gekeken naar een andere benadering van de versterkingsoperatie. 
Daarbij als uitgangspunt de verminderde winning, zoals aanbevolen door het 
SodM. Aanname is dat bij een sterk verminderde winning ook het risico profiel 
voor veel huizen minder wordt (geen huizen meer in 10-4 en significant minder 
huizen in 10-5). Op basis van de cijfers die NAM 1/4 levert kan worden nagegaan 
of deze aanname klopt. 
 
Dit roept de vraag op wat te doen met de woningen die nu nog onder de norm 
zitten maar door de verminderde winning zonder versteviging aan de norm zullen 
gaan voldoen. In de overbruggingsperiode is de veiligheid niet op het gewenste 
niveau. De voortgang van de versterkingsoperatie is echter zodanig dat in 5-10 
jaar niet al deze woningen verstevigd zijn. Het risico wordt daarmee gelopen dat 
tegen de tijd de woningen verstevigd zijn de versteviging niet meer nodig is. 
 

: hier kun je aan toevoegen dat steeds scherper zicht bestaat welke woningen 
in de hoge risicoprofielen zitten. Daardoor hoeft minder met een statistische, 
gebiedsgerichte, benadering te worden gewerkt en kan er meer objectgericht 
worden verstevigd.  
 

: De onderliggende aanname is wel dat de veiligheid verbeterd als de 
winning. Er zijn grote onzekerheden hierover omdat er geen referentie is voor het 
type winningsgebied als Groningen.  
 

: in de notitie wordt het idee opgeworpen om alleen te versterken als 
bewoners dat voor de tussenliggende periode willen. Die keuzevrijheid blijkt lastig 
te combineren met de verantwoordelijkheid voor versterking. Daarom is dat idee 
verlaten. 
 
Wel denkbaar is om te kijken naar een kwalitatieve beoordeling van de benodigde 
versterking, op basis van referentiewoningen en maatregelen. Dit is nu lastig 
maar kan bij een lager risicoprofiel beter worden toegepast. 
 
Ook bezien of de dalende trend van het risico in de beoordeling van woningen kan 
worden verwerkt. Als het risico sneller daalt dan dat de woning kan worden 
versterkt zou dit in de besluitvorming moeten worden betrokken. 
 
Het starten van deze discussie ligt heel gevoelig. In de regio verwacht men dat er 
een heel significant deel van de woningvoorraad wordt aangepakt. Een wijziging in 
het denken waardoor deze opgave verkleind maakt ook dat de mogelijkheden 
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 voor bestuurders om de regio er sociaal/economisch boven op te helpen kleiner 
worden. 
Daarom voorstel om een nieuwe commissie te laten kijken naar de invloed van de 
dalende winning op het omgaan met risico’s. Een dergelijke commissie lijkt nodig 
om draagvlak te krijgen voor een nieuwe aanpak maar heeft ook een inherent 
risico dat er een dynamiek ontstaat die tot hele andere besluitvorming leidt. 
Mogelijk kan er worden aangesloten bij het proces dat loopt om deskundigen te 
vragen ter voorbereiding op het nieuwe winningsbesluit/ wetswijziging. 
 

: Het is niet zeker of een nieuwe commissie wenselijk is. Dat vraagt veel tijd 
en het is altijd onzeker of er een antwoord komt op de vragen waar EZK mee zit. 
Misschien is het beter om gericht een aantal deskundigen te bevragen. Zo wordt 
regie gehouden op de tijd en op de vraagstelling. Er kunnen meerdere 
deskundigen op hetzelfde gebied worden bevraagd om een robuust beeld te 
krijgen. 
 
Het draagvlak voor een aangepaste benadering kan worden verkregen door het 
niet te positioneren als een excercitie om de kosten omlaag te brengen. Als (een 
deel van) de minderkosten die worden bereikt door de nieuwe aanpak op een 
andere manier aan de regio ter beschikking kunnen worden gesteld hoeft het 
draagvlak hier niet onder te lijden. 
 

: ook relevant is de weestand die heerst onder de bevolking tegen de 
grootschalige versterkingsopgave. Een gebiedsgerichte aanpak is zeer ingrijpend. 
Veiligheid door vermindering van winning heeft veel meer draagvlak. 
 
Wat deze omslag ook complex maakt is dat de aansprakelijkheid van de NAM 
wordt begrensd door de noodzakelijke maatregelen voor de veiligheid. Er is een 
beperkte bereidheid bij de olies om ook voor de regionale toekomstvisie bij te 
dragen. 
Dit zou kunnen betekenen dat een deel van het geld voor de toekomstvisie uit 
rijksmiddelen zouden moeten komen. 
Hoe dan ook lijkt een totaalpakket (nieuwe aanpak met verminderde kosten en 
extra investeren in de regionale toekomstvisie) noodzakelijk om draagvlak voor 
een nieuwe aanpak te krijgen. 
 

: het is denkbaar dat een deel van de minderkosten die worden 
gerealiseerd door de nieuwe aanpak worden ingezet voor de toekomstvisie. Het 
blijft wel complex waar dit geld dan vandaan moet komen. Zeker als dit niet uit de 
onderhandelingen met de NAM komt. 
 

: Het gericht uitvragen van experts in plaats van een onafhankelijke 
commissie is denkbaar maar dan moeten we wel nadenken over het 
omslagmoment. Wanneer gaat de nieuwe aanpak in? 
Als we deze aanpak willen verkennen moeten we hierover zo snel mogelijk een 
signaal kunnen afgeven, anders ontstaat het risico dat een groot deel van de 
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 woningen al in het oude procedé zit. Daarvoor is noodzakelijk dat we 
communiceren over de winningsscenario’s. 

: dat is al mogelijk. De scenario’s zijn op hoofdlijnen niet erg 
ingewikkeld of geheim. De minister heeft zich al publiekelijk toegelegd op een 
sterke daling van de winning cf. het advies van het SodM. 

: Dan moeten we dit direct in gang zetten. Hierover een besluit aan het 
BOG en/of de minister voorleggen. Daarbij aandacht voor de risico’s en verbanden 
met andere processen. 
 

: het risico voor de gewijzigde aanpak ligt bij het draagvlak in de regio. 
Om dat risico weg te nemen is geld nodig en nu is nog niet duidelijk waar dat uit 
komt.  

: dit moet dan ook betrokken worden in de onderhandelingen met de 
olies. 
 
Ook moet de NCG op korte termijn worden geïnformeerd zodat zij niet doorgaan 
met inspecteren van woningen volgens de oude aanpak. Daardoor ontstaat een 
stuwmeer van uitgevoerde inspecties die niet weg wordt gewerkt door 
daadwerkelijke versterkingen (minder dan 100 per jaar op dit moment). 
 

: het loskoppelen van de versterkingsoperatie van de toekomstvisie 
maakt meer focus mogelijk. 
 
Vervolg: 

•  hebben contact over het benaderen van de deskundigen en 
op welke wijze betrokken partijen daarbij inspraak krijgen. 

• NCG wordt geïnformeerd over dit proces met het verzoek om de 
onderzoeken te temporiseren. 

• In overleg met BCG wordt de bestuurlijke tafel meegenomen in dit proces 
(deze of volgende bestuurlijke tafel). 

• De nota wordt omgezet naar een strakke lijn voor de minister. Volgende 
week interdepartementaal uitzetten.  

 
Er vindt binnenkort een overleg tussen  en Hans Alders plaats waar 
dit kan worden besproken zodat de NCG hierin wordt meegenomen. 
 

5. Agenda BOG 
 

• Gewijzigde aanpak versterkingsopgave. Indien mogelijk aan de hand van 
de aangepaste notitie, anders mondeling. 

• Contouren wetsvoorstel wijziging mijnbouwwet 
 

 checkt of DC er bij kan zijn aangezien voor beide onderwerpen juist 
communicatie een lastig thema wordt. 
 

6. Notulen vorige vergadering d.d. 13 februari 2018 
Het verslag wordt vastgesteld. 
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 7. Rondvraag 
 
 vraagt of er een voorstel ligt hoe de departementen betrokken worden bij 

de onderhandelingen met de olies. Hier wordt ook in de BWO’s steeds om 
gevraagd. gaat dit na bij . 
 

: Bij de stukken zat ook een overzicht van openstaande moties en 
toezeggingen. Het idee is om over 2 of 3 weken een brief uit te doen naar 
aanleiding van een verzoek om een update over het schadefonds. Daar kunnen 
eenvoudige toezeggingen en moties in meelopen. Vraag of daar vanuit de overige 
aanwezigen behoefte aan is. 
 

: Het is goed om die brief daarvoor te benutten. Er komt in ieder geval een 
onderzoek aan over een mogelijk schadefonds buiten het Gronings gebied. Dit kan 
eventueel meelopen. Andere punten kunnen nog worden aangedragen. 
 

: Hoe staat het met het aanstellen van de voorzitter van het schadeloket?  
: De beoogde voorzitter bleek niet wenselijk uit de consultatie daarom 

wordt nu zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter gezocht. Hierdoor is het niet 
meer haalbaar om voor openstelling van het loket al met een complete commissie 
te praten over de procedures. Alles wordt nu ingezet op openstelling tijdig 
mogelijk te maken. 
 

8. Sluiting 
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Bijlage fundamenteel andere aanpak versterken 

Bij het agendapunt over versterking worden een aantal varianten benoemd, waarbij één variant – 
de Groningen Standaard- nader wordt uitgewerkt. Ook deze variant bouwt eigenlijk nog voort op 
de huidige aanpak Impliciet wordt de verlaging van de winning wel genoemd, maar niet dat dit een 
aanleiding kan zijn om de versterkingsoperatie fundamenteel tegen het licht te houden. Hieronder 
een denklijn als input voor de discussie.  

Reductie gaswinning is aanleiding versterkingsoperatie tegen het licht te houden… 

• Het terugbrengen van de gaswinning kan gezien worden als een (potentiële) gamechanger,
want de oorzaak wordt aangepakt;

• Zelfs als de versterkingsoperatie een perfecte operatie zou zijn met goede uitkomsten, geen
onzekerheid en tevredenheid bij alle betrokkenen, ook dán zou het besluit om de gaswinning
significant terug te brengen (tot 12 miljard bcm en eventueel nog verder) op zichzelf al reden
zijn om de versterkingsoperatie tegen het licht te houden. Immers, als de oorzaak van de
aardbevingen flink wordt teruggebracht, kan het niet anders dan dat op zijn minst nagedacht
moet worden op welke manier dat gevolgen heeft voor de benodigde versterking;

• Dat er veel ontevredenheid is over de huidige versterkingsoperatie, is een tweede aanleiding
om de versterking tegen het licht te houden.

…waardoor een aanvaardbaar risiconiveau op overzienbare termijn binnen bereik komt. 

• Gaswinningsscenario’s:

o over 5 jaar op aanvaardbaar niveau. (Aanvaardbaar niveau is 12 bcm.)
o over 12 jaar op aanvaardbaar niveau. (Aanvaardbaar niveau is 0 bcm.)

• De aanname is dat  dat het aantal te versterken huizen door forse daling van het
gaswinningsniveau tot 12 bcm (SODM-advies)  beter beheersbaar wordt (halvering van huidige
aantallen).

Optimaliseren van de huidige operatie is niet per se het beste beleid om de periode tot 

2022 te overbruggen... 

• Zelfs optimalisatie van huidige systeem leidt niet tot een acceptabele uitkomst, zowel op het
gebied van veiligheid als op het gebied van economisch rendement. Zo bepaalt de
marktcapaciteit de snelheid en zelfs in een optimistisch scenario duurt het minstens 10 jaar;

• er is bij bestuurders noch maatschappelijke organisaties en bewoners acceptatie over het
proces en de gemiddelde kosten afgezet tegen de WOZ-waarde zijn zeer hoog;

• Daarnaast leidt opgestapeld conservatisme in de NPR maar ook door ingenieursbureaus
hoogstwaarschijnlijk tot overdimensioneren.

…dus komt een fundamenteel andere aanpak in zicht... 

• Nieuwe aanpak: geen versterkingsopgave, behalve daar waar risico’s onaanvaardbaar hoog

zijn (onder 10-4, enkele honderden huizen);
• Dit wordt gerealiseerd door de afkeurnorm als ondergrens te hanteren, zo nodig via

wetgeving. Er wordt lokaal ruimte geboden om invulling te geven aan woningen die
waarschijnlijk een risicoprofiel hebben tussen de 10-4 en 10-5;

• In plaats van kwantitatief maatregelen door te rekenen, kan in deze gevallen worden volstaan
met een set kwalitatieve maatregelen. Volgens de internationale commissie die de NPR heeft
gereviewd: "assuring a minimum strength of a building by adopting qualitative engineered

measures may decrease substantially the vulnerability of a structure at optimised cost, which

is a good method for improving a large number of buildings at acceptable cost and in a short

period of time."

…die niet betekent dat het minder veilig wordt dan nu. 

• Belangrijk om vast te stellen is dat niet aan de veiligheidsnorm wordt getornd. Het lagere
niveau van gaswinning betekent dat kan worden nagedacht over een betere manier om de
veiligheid te borgen, gegeven dat de oorzaak wordt aangepakt. Ook in de huidige operatie
wordt veiligheid niet gegarandeerd, omdat de opgave met de huidige planning 13 jaar duurt.

Voor de fundamenteel andere aanpak wordt het volgende voorstel voorgesteld: 
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1. Winningsniveau van 12 miljard bcm doorrekenen in het Hazard- and Risk model van de NAM; 
2. Advies vragen aan hoogleraren op het gebied van risico over gevolg lagere winning voor 

veiligheidsbeleid; 
3. Bepalen wat dit voor de lopende operatie moet betekenen.  
 
Ad 1: 12 miljard in model 
• Dit is no-regret, deze informatie is sowieso nodig.  
• Het Hazard en Risk model van NAM is een modelmatige aanpak om zowel het risico op een 

aardbeving (Hazard) als het individueel risico van burgers (Risk) te voorspellen. Het Hazard en 
Risk model bestaat uit verschillende onderdelen die opgeteld tot een uitkomst leiden.  

• Aangezien het model dermate complex is, is het op dit moment niet te valideren. Daarom werd 
slechts mondjesmaat gebruik gemaakt van de uitkomsten. In de uitspraak van de RvS en in 
het advies van de SodM wordt echter wel naar dit model verwezen. In opdracht van EZK wordt 
nu door TNO gewerkt aan validatie van het model.  

• Doordat Sodm nu Hazard en riskmodel van NAM accepteert, ontstaat wellicht de mogelijkheid 
om meer te richten op de afkeurnorm als ondergrens. Dit geeft SodM aan in laatste advies als 
belangrijkste parameter:  

 
o Hanteer als norm voor nieuwbouw een individueel risico van 10-5 en ga voor bestaande 

bouw tijdelijk uit van de norm 10-4. 

o Beschouw de norm van 10-4 als een grenswaarde. Veiligheidsrisico’s onder dat niveau 

dienen met voorrang te worden aangepakt. De termijn waarbinnen maatregelen worden 

getroffen, beschouwt de commissie als onderdeel van de beleidsruimte van de 

verantwoordelijke overheden en van de ruimte van de Nationaal Coördinator, waarbij het 

uitgangpunt moet zijn dat prioriteiten worden gesteld op basis van de veiligheidsrisico’s. In 

de bouwwereld is het gebruikelijk hiervoor een termijn van vijf jaar te hanteren. 

 
Ad 2: Advies hoogleraren 
• Voor invulling van de zorgplicht wordt de Meijdam-norm gehanteerd. Deze invulling is 

beleidsmatig gekozen, dat wil zeggen: deze norm staat nog niet in de wet. Dit geeft ruimte om 
(een vertaling van) deze norm alsnog op te nemen in de wet.  

• Dit kan aan risico-hoogleraren gevraagd worden.  
 
Ad 3: Lopende operatie 
• Gegeven het feit dat nagedacht wordt over een andere aanpak, ligt het in de rede om go/no 

go-beslismomenten in te stellen voor de huidige operatie. Aan de NCG kan bijvoorbeeld per 
kwartaal groen licht worden gegeven voor inspectie, engineering en uitvoering van 
versterking.  

 
Aandachtspunt: steun regio…  
• U kunt aan de bestuurlijke tafel vragen om bovenstaande voorstel uit te werken.  
• De fundamenteel andere aanpak kan leiden tot minder of minder zware versterking. Een 

kleinere versterkingsoperatie betekent ook minder koppelkansen. Dat kan tot teleurstelling 
leiden bij bestuurders in de regio als het gevolg is dat er minder geld beschikbaar is voor 
verduurzaming, leefbaarheid etc.  
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2. Het korte termijn alternatief  van laag- naar hoog calorisch gas: Ervan uitgaande dat GTS voldoende capaciteit 
beschikbaar heeft en tijdig een nieuwe aansluiting kan realiseren op onze locatie in Oudenhoorn voor rekening 
van GTS/Gasunie moeten wij intern een aantal maatregelen nemen om hoog calorisch gas te verwerken. 

 
Deze aanpassingen zijn de volgende: 

 

 Vervangen van branders op 2 stoomketels; helaas zijn deze branders eind 2017 vervangen om te kunnen 
voldoen aan de nieuwe NOx normen en dus nog lang niet afgeschreven. 

 Aanpassingen/vervangen van economizers 

 Aanpassing aan ons gas reductie station 

 Het gebruik maken van huurketels tijdens ombouw 
 
 

De totale investering wordt momenteel geraamd op ca 600K; Gezien de tijd van ontvangst van deze brief en uw 
gewenste reactietijd hebben we meer tijd nodig om dit in detail uit te werken en te specificeren. 

 
Om onze concurrentie positie te behouden vinden wij dat de kosten voor deze ingreep voor rekening moeten komen 
van een door u te bepalen partij: de overheid en/of Gasunie. Die hebben nl jarenlang geprofiteerd van de opbrengsten 
uit aardgas. De productie en verkoop van aardappelproducten is met name gericht op export wereldwijd en niet 
voorziene investeringen in overschakeling van laag naar hoog calorisch gas zou onze concurrentie positie verslechteren 
en kan ook zijn uitwerking hebben op andere geplande investeringen. 
 
Voor verdere verduurzaming vraag ik u actieve medewerking in:  

1. Toepasbaar maken t.b.v. Farm Frites van subsidies voor ultra diepe geothermie aangaande investering en risico 
van zo’n project. 

2. Regelgeving aanpassen/versnellen t.b.v. het verkrijgen van omgevingsvergunning /bouwvergunning en 
wijziging van bestemmingsplan voor de aanleg van een zonnepark van 20Ha in een buitengebied + het mogelijk 
maken van ultradiepe geothermie + het plaatsen van 3 windmolens in de directe omgeving van onze fabriek. 

3. Aansluiting mogelijk maken op een warmterotonde zowel financieel als vergunning technisch. 
 
Wij horen graag van u wat u voor ons kunt betekenen op het gebied van vergoeding van de door ons te maken kosten 
alsmede op het gebied van verkrijgen van benodigde vergunningen en realiseren wijzingen bestemmingsplan opdat de 
gewenste aanpassing voor ons binnen bereik komt. 
 
Hierover willen wij graag met u in gesprek en zie graag een datum voorstel binnen 2 weken tegemoet. 
 
Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 

Holding Farm Frites B.V. 
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Volmacht en machtiging van de Minister van Economische Zaken en 
Klimaat van                   , nr. WJZ/18038124, aan de project directeur-
generaal Groningen Bovengronds van het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat inzake aangelegenheden die verband houden met 
versterking van gebouwen en werken vanwege beweging van de bodem 
als gevolg van de exploitatie van het Groningenveld en met het 
bevorderen van leefbaarheid, duurzaamheid en economie in Groningen 
(Volmacht en machtiging project directeur-generaal Groningen 
Bovengronds inzake aangelegenheden die verband houden met 
versterking van gebouwen en werken vanwege de beweging van de 
bodem als gevolg van de exploitatie van het Groningenveld en met het 
bevorderen van leefbaarheid, duurzaamheid en economie van het gebied) 
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De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

Besluit: 

Artikel 1  

1. Aan de project directeur-generaal Groningen Bovengronds wordt volmacht
en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen en feitelijke handelingen voor aangelegenheden die verband 
houden met de advisering van de Minister van Economische Zaken en Klimaat 
over:  

a. de versterking van gebouwen en werken in verband met de beweging van
de bodem als gevolg van de exploitatie van het Groningenveld; 

b het bevorderen van leefbaarheid, duurzaamheid en economie in Groningen. 
2. Aan de project directeur-generaal Groningen Bovengronds wordt tevens

volmacht en machtiging verleend voor het vertegenwoordigen van de Minister van 
Economische Zaken en Klimaat in overleggen met vertegenwoordigers van andere 
ministeries, de Groningse regio, de Nationaal Coördinator Groningen en andere 
betrokkenen.  

Artikel 2 

De Volmacht en machtiging project directeur-generaal Groningen 
Bovengronds inzake aangelegenheden die verband houden met schadeafhandeling 
en versterking van gebouwen en werken vanwege de beweging van de bodem als 
gevolg van de exploitatie van het Groningenveld en met het bevorderen van 
leefbaarheid, duurzaamheid en economie van het gebied wordt ingetrokken. 

Artikel 3 

 Deze volmacht en machtiging treedt in werking met ingang van 19 maart 
2018.  

Artikel 4 

 Deze volmacht en machtiging wordt aangehaald als: Volmacht en machtiging 
project directeur-generaal Groningen Bovengronds inzake aangelegenheden die 
verband houden met versterking van gebouwen en werken vanwege de beweging 
van de bodem als gevolg van de exploitatie van het Groningenveld en met het 
bevorderen van leefbaarheid, duurzaamheid en economie in Groningen.  
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Deze volmacht en machtiging zal in de Staatscourant worden geplaatst. 
 
's-Gravenhage, 
 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
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TOELICHTING 
 
Op 19 maart 2018 treedt het Besluit mijnbouwschade Groningen (hierna: Besluit) 
in werking. Vanaf dat moment zal de Tijdelijke commissie mijnbouwschade 
Groningen (hierna: Commissie) aanvragen tot vergoeding van schade als gevolg 
van de gaswinning in Groningen behandelen. De komst van de Commissie geeft 
ook aanleiding voor het beperken van de volmacht en machtiging van de project 
directeur-generaal Groningen Bovengronds tot aangelegenheden die verband 
houden met versterking van gebouwen en werken vanwege de beweging van de 
bodem als gevolg van de exploitatie van het Groningenveld en met het 
bevorderen van leefbaarheid, duurzaamheid en economie van het gebied 
 
 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
 









 
Kosten Waardedaling 
Volgens deze opzet krijgen alle 220.000 woningen van de provincie Groningen 2,2% waardedaling 
compensatie. Hierbij wordt gerekend met een gemiddelde woningwaarde van € 157.000. De 
aandeelhouders van NAM komen in de ordegrootte tot een zelfde totaalbedrag van € 760 mln. 
verdeeld over vier jaar. Zij hanteren een lager aantal woningen met een gemiddeld hoger bedrag 
per woning. MEZK heeft tijdens het laatste AO in de Kamer aangegeven een onafhankelijke 
commissie te willen instellen om een rekenmethode te bepalen voor de waardedaling in Groningen.  
 
Kosten immateriële schade en derving woongenot 
Dit betreft een vergoeding voor de inwoners van Groningen die te maken gehad hebben met 
fysieke schade. Ca. 80.000 schademeldingen op ca 60.000 adressen. Gemiddeld wonen er 1,82 
personen per adres. 109.000 potentiële melders voor immateriële schade en derving woongenot. 
Totaalbedrag:109.00 personen x € 3.000 per persoon = € 328 mln. verdeeld over vier jaar.  
Zowel waardedaling als immateriële schade zijn aannames die volgens EZK vooral naar boven 
kunnen pieken. 
 
Opkoopregeling 
In 2017 heeft de NAM € 10 mln. beschikbaar gesteld voor een opkoopregeling. NAM heeft 
aangegeven opnieuw € 30 mln. beschikbaar te willen voor een verlenging van de opkoopregeling. 
Het koopinstrument is bestemd voor het opkopen van woningen in de kern van het 
aardbevingsgebied en bedoeld voor woningeigenaren die langer dan een jaar hun woning te koop 
hebben staan. Eigenaren met bijzondere omstandigheden krijgen voorrang. Daarnaast zal het Rijk 
ook nog € 20 mln. beschikbaar stellen voor het koopinstrument. 
 

 
 
Andere financiële effecten 
 
Stikstofinstallatie 

• GTS kijkt op dit moment nogmaals naar nut en noodzaak van installatie. Nut en noodzaak 
van de nieuwe stikstofinstallatie zijn sterk afhankelijk van de toekomst van de gaswinning 
in Groningen. Het SodM adviseert om de winning uit Groningen zo snel mogelijk terug te 
brengen tot 12 mld. m3. De nieuwe stikstofinstallatie kan in een dergelijk scenario waarin 
de gaswinning zo snel mogelijk wordt afgebouwd, op termijn een substantiële volume-
bijdrage leveren. Capaciteitsmatig is de nieuwe installatie wellicht ook weer nodig door het 
insluiten van Loppersum-clusters, bovendien kan deze op de langere termijn dienen als 
back-up voor de twee oudere stikstofinstallaties.  

• De investeringskosten van de stikstofinstallatie zijn geraamd op ca. € 500 miljoen. De 
operationele kosten bij volledige inzet worden geraamd op ca. € 40 miljoen per jaar. Deze 
kosten zullen in beginsel door de ACM in de transporttarieven worden verrekend en komen 
niet ten laste van de gasbaten. 

 

tabel 2: Totale kosten Groningen bovengronds
Type kosten 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aantallen te versterken woningen 300 600 900 1200 1500 1500

Versterken (x mln. euro) (incl. 5% 
hardheidsclausule voor NAM en 
uitvoeringskosten die de NCG 
maakt) 162 308 454 600 747 747
Schade (x mln. euro) (in 2018 
geeft NAM nog extra € 50 mln. uit 
aan de afwikkeling van oude 
gevallen 187 137 137 137 137 137
Waardedaling (x mln. euro) 190 190 190 190 0 0
Immateriële schade en derving 
woongenot (x mln. euro) 0 82 82 82 82 0
Opkoopregeling (x mln. euro) 30

Totale kosten bovengrond 569 717 863 1009 966 884




