
Ministerie van Economische Zaken  

t.a.v.  de heer H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

  

05 – 10 - 2015 

  

Betreft: Wob-verzoek inzake besluitvorming gaswinning Groningenveld 2013 

  

Geachte heer H. Kamp, 

  

Onder verwijzing naar de Wet openbaarheid van bestuur doe ik hierbij namens ……  een verzoek om 

toezending van informatie met betrekking tot het besluit over de hoeveelheid te winnen gas uit het 

Groningenveld in 2013. Mede gelet op het publieke belang van de journalistiek als controleur van een 

goede en democratische bestuursvoering, verzoek ik u in ieder geval afschriften van de volgende 

stukken toe te zenden:    

  

- alle documenten die betrekking hebben op de totstandkoming en het implementeren 

van de besluitvorming rond de gaswinning in het jaar 2013. Ik denk daarbij niet alleen 

aan officiële rapportages en onderzoeksverslagen, maar ook aan presentaties, 

gespreksverslagen of notulen van vergaderingen met betrekking tot deze kwestie. 

- alle correspondentie gewisseld tussen uw ministerie, het Staatstoezicht op de Mijnen, 

EBN BV en het bedrijf GasTerra voorafgaand aan de definitieve besluitvorming omtrent 

de gaswinning in het jaar 2013. 

  

Met documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de gegevensdrager: dus naast klassieke papieren 

documenten bijvoorbeeld ook digitale bestanden.  

  

Ik verzoek de documenten zoveel mogelijk digitaal te ontvangen en neem ze graag uitsluitend in die 

vorm aan. Mocht u daartoe niet bereid zijn, dan verzoek ik u die weigering te motiveren. Van de 

informatie die alleen analoog (‘hard copy’) in uw archief aanwezig is, ontvang ik graag een kopie. Indien 

u voornemens bent kosten te berekenen dan vraag ik u mij vooraf hiervan te berichten met een 

inschatting van de kosten. In zo’n geval wil ik overwegen mijn verzoek om te zetten in een verzoek om 

inzage of mij bestuursrechtelijk hiertegen te weren.  

  



Indien u besluit documenten te weigeren verzoek ik u subsidiair om een samenvatting en meest 

subsidiair de feiten daaruit te verstrekken. Voorts verzoek ik u eventuele weigeringen per document te 

motiveren. 

  

Dit verzoek wordt gedaan op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Daaruit vloeit voort dat u 

binnen 4 weken een besluit moet nemen op dit verzoek.  

Vanwege het journalistieke belang van …. verzoek ik u zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 

de wettelijke termijn te beslissen en geen gebruik te maken van de wettelijke verdagingsmogelijkheid.  

  

Mocht u nog een nadere toelichting wensen op dit verzoek dan kunt u uiteraard contact met mij 

opnemen. Ik dank u bij voorbaat voor de aan dit verzoek te besteden aandacht. 

  

Met vriendelijke groet, 
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Van: 
Ven:onden: dÎnsdag 14 december 2010 22:38 
Aan: 

Onderwerp: Re: Groningenplafond 

Beste allen, 

lk kom net thuis en lees alle ema!!wlssellng nu pas. Het besluit blijft dus condorw het concept 

Maar moeten/kunnen we niet een poging doen het morgen alsnog in de tas van de minister te krijgen? 
Met een telefonische paraaf van dus? 

----- Oorspronkelijk berirht ----
Van: 
Verzonden: Tuesdav. December 14. 2010 1n~o~:~ PM 
Aan: 
Cc: t 

Onderwerp: Re: Groningenplafond 

Zo Is datl 

----- Oorspronk.eH1k l:l~rl("t-t ----
Van: 
Verzonden: Tuesdav. December 14, 2010 10:03 PM 
Aan: " 
Cc: 
Onderwerp: RE: Groningenplafond 

dat doen we toch altijd 

-----Oorspronl<:elljk bericht----
Van: -
VerLonden: dinsdao 14 december 2010 21:59 

C Aan; 
'\, ':C: 

Onderwerp: Re: Groningenplafond 

MooL Dçn begrljperJ. we elkaar weer en 

· Groeten, 

--·-- Oorsoronkellik bericht----
Van: 1 

Verzonden: Tuesdav. December 14, 2010 09:55PM 
Aan:' 
Cc: 
Onderwerp: Re: Groningenplafond 

Dat bedoel Ik! 

~--~- OorsprO.'lkelilk bericht ----
VarJ.: 
Verzonden: Tuesday, December 14, 2010 09:54 Pf't, 

richting de olies, 

l 
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Aan: 
Cc: . 
Onderwerp: RE: Groningenplafond 

maar ik neem aan dat je bedoelt 

a) 2006-2015 blijft 425 
b) 2011-2020 wordt 425 +de hoeveelheld onderschreden in 2006-2010 t.o.v. 425/2=212,5 

anders begrijp Ik je mail niet waar staat: 2011-2020 wordt 425 mrd m3 

-----Oorsoronkellik bericht----
Van: 
Verzonden: dlnsdaa 14 december 2010 21:45 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: Groningenplafond 

Mooi zo ! 

----- Oorsoronkelijk bericht ----
Van: 
Verzonden: Tuesday, December 14, 2010 08:49PM 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: Re: Groningenplafond 

Minister is akkoord met gron plafond. Oude besluit blijft staan! 
Dus 2011-2020: 425 m~d m3 

----- Oorsoronkeliik bericht ----
Van: 
Verzonden: Tuesday , December 14, 2010 06:59PM 
Aan· 
Cc: 
Onderwerp: Fw: Groningenplafond 

ÜHeren, 
Ter Info. 

----- Oorspronkellik bericht ----
Van: 
Verzonden: Tuesday, December 14, 2010 06:08PM 
Aan: · @exxonmobil.com' < ra>exxonmobil.com>; ' 
< @shell.com> 
Cc: «ilexxonmobil.com' < @exxonmobil.com>; ' 
< @shell.com> 
Onderwerp: Groningenplafond 

Dag en 

@shell .com' 

@shefl.com' 

Naar aanleiding van overleg dat heeft plaatsgevonden tussen experts over het Groningenplafond hierbij kort onze 
reactie. 

Het gedachtegoed achter het plafond voor de periode 2006- 2015 dat er in de gehele periode niet meer dan 425 
mld m3 kan worden geproduceerd staat nog onverkort. 
Indien, zoals jullie voorstellen, het oude besluit zou vervallen, bestaat de mogelijkheld dat uiteindelijk over de 
periode 2006-2015 aanzienlijk meer wordt geproduceerd dan 425 mrd m3. Dat is In strijd met het idee achter het 
plafond. 
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Ons voorstel {met inhaal van de onderschrijding) is daarnaast geheel In lijn met de 

In de verwachting dat bovenstaande toelichting op ons besluit volstaat. 

Groet. 
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~~-,c----~----_. .. ._ .. ._._._._.__. .. .__.._ .... ._._._ ...... ._._ .......... ._._._._ ..... 

c Van: 
Verzonden: dinsdag 14 december 2010 22:25 
Aan: 
Onderwerp: Re: Groningenplafond 

Eens! 

Maar nu nog even wat anders en 
met de pers? Volgende week komt 

Misschien donderdag of vrijdag even overleg met 

Groeten, 

maar vraag is of dit stand houdt en 

hoe gaan we om 
en de kans is Qroot dat 
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Ü Van: 
Verzonden: maandag 19 juli 2010 10:34 
Aan: 
Onderwerp: Groningenplafond 

Op basis van watje mij hebt verteld over het gesprek met de olies over het Groningenplafond heb ik onderstaand 
verslagje gemaakt voor de leden van de projectgroep en Heb ik e.e.a. zo correct weer gegeven? 

Groeten, 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

0~ Oo 13 juli jl. hebben en gesproken met · {Shell) en 
1 (ExxonMobil) over het nieuw vast te stellen Groningenplafond. Aanlelding voor het gesprek was 
de mededeling van EZ en marge van de CvGvan 2 juli jl. dat het plafond voor de periode 2011-2020 
opnieuw zal worden vastgesteld op 425 m3

• 

In het gesprek is dit voornemen bevestigd door . Dit onder verwijzing naar eind 2005 
gemaakte afspraken: 
-voor de periode 2006 t/m 2015 za l de Minister een plafond van 425 mld . m3 vast te stellen; 
- er Is overeenstemming over een lange termijn productiefilosofie voor Groningen die ervan uit gaat 
dat Groningen op het voor de jaren 2006 t/m 2015 vastgestelde niveau zal produceren tot het 
moment waar het veld op natuurlijke productietechnische ver.antwoorde wijze in decli~e zal komen. 

· gaf verder aan dat het voornemen {lOg niet helemaal in beton is gegoten; hij staat open 
voor argumenten om MEZ voor te stellen tot een andere(= hogere) vaststelling te komen. Dit met de 
kanttekening dat deze argumenten wel hout moeten snijden omdat de politieke omgeving vindt dat 
wel wat zuiniger kan worden omgegaan met het Groningengas en de productiecij fers van de afgelopen 
jaren het extra lastig maken Óm uit te leggen waarom het plafond niet op een lager niveau kan worden 
vast gesteld. 
Afgesproken wordt dat in AvA-verband zal worden verder gesproken over de hoogte van het 
Groningenplafond waarna er in de loop van september een nieuw gesprek bij/met ' tal 

Ü .f.laatsvinden. Na afloop van dat gesprek zal EZ een concept-besluit opstellen en ter commentaar 
- voorleggen aan alle betrokkenen. 

0 
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Aan 

Energie Beheer Nederland 8 .v. 
t.a.v. 

Postbus 6500 
640 I Jf{ Heerlen 

Oatum 

0 2 DEC. 2005 -=-
Ondtr..",up 

Groningensturing 

Geachte 

Uw kenmerk 

Ministerie va.n Economische Zaken 

Ons kenmerk ' 

E/EP I 572·1930 3 

\ 

Op 26 november 2005 hebben wij met elkaar gesproken ~ver bijgaande drie documenten 
en daarover een akkoord bereikt. Bij deze bevestig ik dit ran de zijde van het Ministerie 
van Economische Zaken. Graag ontvang ik van uw zijde een schriftelijke bevestiging dat 
deze documenten ook wat u betreft het bereikte akkoord .. ~eergeven. 

\ 
I 

Hoogachtend, 

directeur-generaal van Energie 

Prinses Beatrixlaan 5 

Hoofdkantoor 

8e:uidenhouuewao 30 

Pcstb11s 20 1 01 

2500 EC 's-Grevenhlla• 

Teteroon (0701 

Talef aJC 1070) • 

Email upost@minez.nr 

Websha www.mlnaz.nl 

Doorkiesnummer 

070-: 070-

Oah~fldald door 

Venoeke bij beantwoontinglllln daze btftlf ons lnmm11rk 111 v11rm11fd11n 

r 
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Ministerie van Economische Zaken 

Afspraken tu·sstn de gasgebouw p~rtners over de tiusinesspl:mning van Gasunie 
. I 

TenSin relatie tot de productie uit het GroningenV:eld 

De afgelopèn maanden is tussen de partijen in het Gas~ebouw gesproken over de 
invulling door de minister van EZ van het Groningenplafond voor de periode 2006-

I 

2015. In die gesprekken is gezocht naar een wijze waarop de commerciële belangen 
I 

kunnen worden gediend, terwijl tegelijkertijd de publi~ke belangen die gemoeid zijn met 
het kleine velden beleid en de Nederlandse gasvoorzier).ing kunnen worden gediend. 
Daarbij is het volgende .. pakket" tot stand gekomen. ~ 

I 

l. K1eine \'elden accommodatie door bet Groningen Systeem 
• De capaciteitsplanning van Gasunie TenSen NAM;zal erop gericht zijn tenminste de 

capaciteit benodigd voor de accommodatie van klei~e velden en voor (andere) 
bestaande contracten te leveren. Het gaat hi.er om dl: periode tot 2030. Daarbij zal een 
zekere planningsmarge worden aangehouden. D~ T~rms of Reference van PRISMA+ 
zullen met het oog hierop worden aangepast. De op basis van het planningsproces 

I 
hiervoor benodigde capaciteit zal ter beschikking van TenS komen, · 

• Mochten er onvoldoende middelen beschikbaar zijnl:dan znl NAM samen met 
Gasunie TenS voorstellen ontwikkelen voor de wijze waarop voldoende middelen 
beschikbaar zullen komen, waarbij zowel commerciêle.als investeringsopties zullen 
worden beschouwd. I 

• Op basis van dj_p voorste11;n~t CYG besluiten o~er-eventuele commerciële opties 
en zal het CvBM besluiten over eventuele investcrinksopties om in de benodigde 
middelen te voorzien. Indien nodig leidt dit tot capac'tteitsinvesteringen door NAM 
voor rekening en risico van de Maatschap. j 

• De capacite\t die daarmee in het Groningensysteem beschikbaar is, zal door TenS bij 
I 

voorrang worden ingezet voor de accommodatie van ~Jeine velden. 
• Het voorgaande zal in een briefwisseling tussen NAM, TcnS en de: minister worden 

vastgelegd, zoals op hoofdlijnen in de bijlage is besptoken. 
• Onder de nieuwe systematiek zal het Groningensyste~m de capaciteit leveren die 

nodig is voor de inp01ssing van het kleine velden belei~. Daannee is het resterende 
volume en de daaruit volgende capaciteit van Gron ing~n op zichzelf niet meer de 
bepalende faotor bij het vaststellen van de vereisten voor de kleine velden tank. 

2. Groningen productie 
• Voor de periode van 2006 - 20 J 5 zal de Minister van Economische Zaken een 

Groningenplafond van 425 mrd. m3 vaststellen (d.w.z. gemiddeld 42,5 mrd. m3 per 
jaar). 

• Er is overeenstemming over een lange termijn productiemosofte voor Groningen. Die 
' gaat ervan uit dat Groningen op het voor de komende tienjaar vastgestelde niveau zal 

produceren, tot het moment waarop (na 2020) het veld '?P natuurlijke productie
technische verantwoorde wijze in decline zal komen. n:aarmee worden abrupte 
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Ministerie van Economische Zaken 

vernoderingen in de Groningenproductie en het af1'oeken van reserves door NAM 
voorkomen. 

3. De strategie van TenS en extra inkopen 1 
• Conform het concept Businessplan van'TenS voor·2006 is de strategie er in eerste 

I 
instantie op gericht het huidige beschikbare aanbo~ op de hoogst renderende markten 
te verkopen. : 

• Daarboven is er, conform het concept Businessplari, ruimte voor additionele 
verkopen . . 

• Nieuwe inkoopcontracten kunnen worden aangegaa'n, mits deze voor TenS . ' 
economisch haalbaar zijn en zodanig flexibel word~n ingevuld, dat ze niet leiden tot 
verdringing van de verkoop van het beschikbare aanbod. De gewenste flexibiliteit zal 
vooralsnog het aangaan van lange tennijn inkoopcontracten voor grote volumes (bv. 

G ) . 1 . I , met azprom uus Uilen. 
• Bij de beoordeling van voorstellen van TenS voor extra in- en verkopen blijft relevant 

dat deze niet alleen voor TenS, maar ook dat de opbtengstverdeling binnen de 
Maatschap er toe leidt dat voorstellen voor elk van de partners in de Maatschap 
economisch h~albaar moeten zijn. · ! 

------

2 ' 



Ministerie van Economische Zaken 

Confidentieel 

Hoofdlijnen briefwisselingen t.a.v. afspraken r4nd capaciteitsplanning t.b.v. 
uitvoering kleine veldenbeleid doorTradeen Supp1y (TenS) 

I 
1. Brief van NAM - namens de Maatschap Groningen ~aan TenS 

• NAM bevestigt hierbij dat het Groningen Syste~m. bestaande uit het 
Groningenveld en de ondergrondse bergingen N.org en Grijpskerk, rer beschikking 
st•ult aan TenS, ten einde TenS in staat te ste\Jen· deze bij voorrang in te kunnen 
zetten voor de uitvoering van de wettelijke takerl als bedoeld in artikel 54, lid 1, 
van de Gaswet. : 

• NAM zal samen met TenS van jaar tot jaar nagaàn welke capaciteitsmiddelen 
' nodig zijn om TenS bij voortduring en volledig ip staat te stellen de wettelijke 

taken te kunnen blijven uitoefenen. Mocht blijkep dat er onvoldoende middelen 
beschikbaar zijn, 2.a' NAM samen met TenS voorstellen ontwikkelen voor de , 
wijze waarop voldoende middelen beschikbaar z~llen komen, waarbij 2.owel 
commerciële als investeringsopties 2.uBen worden beschouwd. Op bas~~ van die 
voorsteHen zal hel CvG besluiten over eventuele ~ommerciële opt]es en zal het 
CvBM besluiten over eventuele investeringsopties om in de benodigde middelen 
te voorzien. Indien nodig leidt dit tot invcsteringeh door NAM. 

• Brief- en eventuele wijziging daarvan- goed te keuren door hel College van 
Beheer Maatschap. i 

• Bevestiging dat de NAM Ra~d instemt met het do:or NAM ondertekenen van de 
boven-genoemde briefwisseling;me<fe gezren de ipvesteringsconsequenties voor 
NAM (voor rekening en risico van de Maatscbap)

1
die in de toekomst uit deze 

. briefwisseling zouden kunnen volgen. 

2. College van Beheer Maatschap en CvG keuren gereviseerde Prisma+ Tenns of 
Referenc~ goed, met een aantal nieuwe elementen: i 

• Jaarlijks voeren NAM en TenS een en rapporteren het 
resultaat van deze studie aan CvG en Colfege van Beheer Maatschap. De studie 
zal uitgevoerd worden in het kader van de ACC. \ 

• De studie zal starten met het maken van een overzil:ht van TenS's huid1ge kleine 
velden çontracten en de laatste ra~ing door TenS v~n het kleine velden volume 
dat zij in de toekomst verwacht te contracteren 1• De, schatting van de kleine 
velden volumes en onzekerheid zal ontwikkeld woröen na consultatie van de 
kleine velden operators en NITG. 1 

• Dan zal TenS ais eerste stap aan NAM vragen of de. capaciteit benodigd voor 
accommodatie van kleine velden uit het bestaande qroningen Systeem kan 
worden geleverd. i 

I 

1 
Voor 'lOVer eapacileiu- c:n prl!<luetiegcgC\I'&ru van lc~ine voldtn niet openbaar zijn. Zll Gasunie T&S, wur bet betreft gegevens ~an 

!cl~inc velden ,.':larin NAM niet participeert, deze t.b.v. van dePrisiNStudie en planning IÎIIn de npac.iteil en in~t van ket toacheten 
Gronin&CIIS)'Stec:m zoals te doen gcbruikcl!jk sl~hts in geaagregurde vorm unlc:vcreo aan NAM, om 'te verkomen dal NAM 
eonunerdccl gevoelige inronn.:~tie ovu hur concum::nten o"wangL · 
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Ministerie van Economische Zaken 

• In het geval dat het bestaande systeem niet aaq de capaciteitsvereisten voor 
accommodatie van kleine ve\den kan voldoen, zuUen voorstenen ten behoeve van 
het CvG/CvBM worden ontwikkeld voor maatfegelen om dit capaciteitstekort te 
adresseren en zullen <?P basis van die voorstell~n hetCvGover commerciêle 
opties en het CvBM over investeringsopties besluiten die er toe zullen leiden dat 

I 

de benodigde capaciteit beschikbaar zal komen.: Indien nodig leidt dit tot 
investeringen door NAM. · 

3. Briefvan TenS aan de Minister van Economische Zaken 
I 

I 
• Mededeling dat TenS voor de uitvoering van de 'wettelijke taken als bedoeld in 

artikel 54, \id \, van de Gaswet de beschikking Heeft over het Groningen Systeem, 
waaronder mede begrepen de ondergrondse bergingen Norg. en Grijpskerk. 

• TenS zal het Groningen Systeem, waaronder mede begrepen de ondergrondse 
bergingen Norg en Grijpskerk, bij voorrang inzetten voor de uitvoering van de 
wettelijke taken als bedoeld in artikelS~, lid 1, vkn de Gaswet 

• TenS zal sam~n met NAM van jaar tot jaar nagaa'n welke capaciteitsmiddelen 
nodig zijn oro TenS in staat te stellen bij voortduHng en volledig de wettelijke 
taken te kunn.en bÜj ven uitoefenen. \ . 

• TenS, NAM en hun aandeelhouders hebben een Terms of Reference aangenomen 
voor de jaarlijkse capaciteitsstudie, welke uit gaat van het met voorrang inzetten 
van het Groningen Systeem voor deze wettelijke t,aken. [n het geval dat het 
bestaande systeem niet aan de capaciteitsvereisten. voor deze wertelijke taken kan 
voldoen, zullen voorstellen ten behoeve van het CvG/CvBM worden ontwikkeld_ 
-voor maatregelen ()m dit-capaciteitstel«lrtteaares~eren en zullen op basis van die 
voorsteHen het CvG over de corrunerciéHe opties en het CvBM over de 
investeringsopties besluiren die er toe zullen leiden dat de benodigde capaciteit 
beschikbaar zal komen. indien nodlg leidt dit tot inv~steringen door NAM. 

4. Besluit van de Minister van Economische Zaken 

I 

• Overwegende dat TenS voor de uitvoering van de t~ken bedoeld in artikel 54, lid 
1, van de Gaswet de beschikking heeft over het Grdningen systeem, waaronder 
mede begrepen de ondergrondse bergingen Norg en Grijpskerk. . 

• Overwegende dat TenS met NAM afspraken heeft gemaakt teneindeTenSin staat 
te stellen de wettelijke taken bedoeld in artikel 54, lid 1, van de Gaswet te kunnen 
blijven uitoefenen. j 

• Overwegende dat daarmee een goede vervulling vari de in artikel 54, lid l, van de 
Gaswet bedoelde taken is gewaarborgd. : 

• SteJt de Minister de in artikel 55, lid I, eerste volzin; van de Gaswet, bedoelde 
hoeveelheid gas voor de jaren 2006 tot en met 2015 yast op een volume van 425 
rmd m3. 

(Stuknummer: 5721994] 

J 





ö 
qt( Ministeri

0

e van Economische Zaken 

voorzien. lndien nodig leidt dit tot capaciteitsinvesteringen door NAM voor rekening en 
risico van· de Maatschap. ; 

• De capaciteit die daarmee in het Groningensysteem b~schikbaar is, zal door TenS bij 
voorrang worden ingezet voor de accommodatie van kleine velden. 

• Her voorgaande zal in een briefwisseling tussen NAM,' TenSen de ~inister worden 
vastgelegd. I 

• Onder de nieuwe systematiek zal het Groningensystee~ de capaciteit leveren die nodig is 
voor de inpassing van het kleine velden beleid. ' 

Nieuwe capacitcftsmaatregelcn 

Groningenniveau 
Voor de totale periodt: wordt Mar huidige \nzichten·(indicatief) uitgegaan van een 
productie uh het Groningenveld waarbij na fiet jaar 2020 het veld op technisch 
verantwoorde wijzeindecline zal komen. 

28 november 2005 
Stuknummer: 5721990 
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Minute Ministerie van Economische Zaken 

Aut.eur Teastelnummer 

.. ~ ... -
Cia.ssfflcatienummerQ , • ·.' • ·:,:'!i~. 

' .c IJ '·· ,:.'11 I "\i 

Datum 

30·11·2005 
Aan 

Energie Beheer Nederland B.v. 
t.a.v. 
Postbus 6500 
640 I JH Heerlen 

Caturn 

-02 DEC. 2005-
Onderwarp 

Groningensturing 

Geachte 

Uw kenmerk 

6393 
Uiterste verzenddatum 

Informatiekepie aan 
I 

Ons kanmark 1 

E/EP /57ll930 

'··' "êt '-~\~ 
Verzendwijze • ' .. • ~ •• ~ 

Medeafdoening van on1 kanm~rk 

Medeparaal en datum 

Bijlaga(nl 

3 

Op 26 november 2005 hebben wij met elkaar gesprokerlover bijgoande drie documenten 
en daarover een akkoord bereikt. :Bij deze bevestig ik di!t van de zijde van het Ministerie 

I 
van Economische Zaken. Graag ontvang ik van uw zijde een schriftelijke bevestiging dat 
deze documenten ook wat u be1reft het bereikte akkoord weergeven. 

' . 
Hoogachtend, 

directeur-generaal van Energie 

Prinses Beatfixlaan S 

Gstypt Gacoll. Veezonden Rappel 

- 021lf2005-

. 

I 
I 

Ooorklasnurnmèr . 
070· 

TaterBIC 

070-: 

Behandlld door 

' -~ 



0 

:0· 

0 

~ 
L' 

i .... 
' 0 
0 
0 
0 
0 
0 

"' "' "' tD 

~. 

'\ 

·' 

~· . 

Minrster van Economische Zaken 

Aan 

G<lstmie Tradeen Supply B.V. 
T.a .v. 
Postbus I CJ 

9700 AM GRONINGEN 

I . 

. . ; 

: · Dalurn 
•: I 

' ,' '~ ~.1. ·,·. _; ....... • • ~ - -. ~-
-- - : ~: : 
Onderwe<i> 

Ons kenmsrk Bijlag':("l 

E~EP I 5 72751 5 . 

. ·. 
· Bcslui~ vnslst~Jling Groningcnplat'bnll ex nttikcl 55,' eerste lid; Gaswet 

Geachte 

,. 

Hierbij deel ik u mede mijn besluit tot vuststelli(lg ingevolge artikel 55, eerste lid van de 
Gaswel van de uit het Groningenveld te winnen hoeveelheid gas, woarvan u bij de 
uitvoe1·ing van de in artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b, van de Gaswet, bedoelde · 
taken mng uitgunn (Groningenplntbnd). Bij bedoelde vaststelling geef ik aan van welke 
hoeveelheid gas uit het Groningenveld u vnn 2006 tot en mot 20 I 5 gemiddeld per jaar 

mag uitgaan. 

Jnleicling 
Bij besluit van 16 januari 2004, (kenm erk: MFJEP/88/4002631 ), heb ik op grond van 
artikel 55 , eerste lid van de Gaswet, ;r.oals die gold tot l juli 2004, vastgesteld v;m welke 

totale hot!veclhcid in Nederland te winnen gas u uit kon gaan bij d~: uitoefening van uw 
taken, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b vnn de Gaswet. Op I juli 2004 is 
een wijziging van de Gaswet van krucht geworden. Thans voor . .dc ik in een besluit dat is 
gcbascenl op artikel 55, eerste lid van de Gnswct, zoals dat thans luidt. 

Ccmsufwr ie 

Conform mijn besluit van 16 januari 2004 heelt over de vaststelling van het 
Groningenplafond nader overleg met u plnntsgcvonden. Dit ov~rlcg is door m~j als 
vnu;htbnar ervaren en leidde tot mijn vourncmen dnt ann 11 is meegedeeld in mijn brief 
van 5 uktoht:r 2005. In di t voornemen is uitgegaan van een uthame van Uroningcngns van 
400 miljard m1 voor de p.:riocle van ~006 tot 2015. daL wil zeggen gemiddeld maximnul 
40 miljard mJ per jn:n·. 

auoekadtes 

PrinS~$ Bcalrixl;~;m 5 

Hooldllanloor 

8e1.uitlenhout.saWI!g JO 

Postbut 2010 1 

T~tlefoon (070 . 

Telef~J (070) 

Ooorlunn1.1mmer .Telefax 

(070; 

Behandeld door 

. . 

. " 

2500 F.C 'S-Cl141Vctlhage 

Email ezpost@mlttez nl 
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Minister van Economische Zakén 

0 p m U n voornemen ht!bt u gereageerd bij uw brie r van IS nov cm bcr 2005. Op mijn 
votlrncmen is tt!Vcns gereageerd door tlt: Nederlandse Aardolie MuaL-;chappij B.V. 
(NAM) bU briefvan 15 novcmb~r 2005 en door Shell Nederl<wd B.V. en Esso Nedcrlnncl 
13. V. gcznmenlijk ook per hril!f van 1 S november 2005. 

U heet\ er in uw briefop gewezen dat bij een maximum productie uit het Groningenveld 
van 400 miljard ml de businessplanning van Gasunie T &S in g~vmtr zou komen, h..:tg~en 
met nam~ zou leiden tot een dra~tisch logçre levering op de hinnenlnndsc markt. U heeft 
aan~acht gevraagd. voor de rt)Ogcl ijk he id om te komen tot een bes Iu it met een hoger . 
maximum voor de prodl!ctic uil het Groningenveld, terwijl toch tle publieke belangen die 
gemoeid zijn m_et ~~t kl~ine vel_dcnbeleid en de Nederlandse gasvoon~icnillg voldoende 
zijn gediend. • 

Dt! NAM. Shell Nederland .B.V. I!O E~so Nederland B.V. hcbbçn in h~1n reactie C!l in:dc 
aan de hond hiervan gevoerde gesprekken de volgende vish: neergelegd .. De teruglopende 
nc:xioilit~it van het Groningenveld is een natuurlijk·voortvlcfeisel vnn·de afnemendé druk 

· als gevolg van de productie. Na 2020 zal het Groningenveld nallr verwnchting_'in decline' 
komen. Een gelc:idclijk allopende flexibiliteit kan echter technisch vcrantwoo.rd en 

·economisch efficiënter worden gecompenseerd door vanuit het oogpunt van. een .. 
doelmatigewinning meer praktische oplossingen te zoeken. Genoemde partijen hebben 
aangegeven bereid te zijn daartoe in dit verband het Groningenveld te zien als een 
onderdeel van een gasproductie-systeem dat niet per se ophoudt bij de grc~zcn van het 
Groningenveld. Die benndcring brengt ook andere mogelijkheden in beeld om de voor de 
goede ui toefening van de kleine veldentaak benodigde flexibi liteit van spccilick het 
Groningenveld tot 2030 te bewerkstelligen. In de behoefte ëlDil nexibiliLeiL 7.ul afdoende 
en efficiënter voorzien kunnen worden door de bestaande opslêlgen, eventueel 
gecombineerd met het door u contracteren van capaciteit bij derden of het zonotli~ door 
NAM investeren in nieuwe cnpacitcitsmnntregelcn. Per saldo kan zo worden gekomen tut 
de benodigde J1exibiliteit .. Hierdoor wordt voorkomen dat er ~lp ï'..eer korre termijn 7..CCr 

scherpe wijzigingen moeten komen in uw bdeid, hetgeen mogelijk negntievc gevolgen 
kan hebben voor de binnenlandse markt in d~ vorm van prijsstijgingen cn/ofproblemen 
met clc lcvcringzekeriJeid. 

Van groot bdang bij mijn besluit is het feit dat NAM en de andcn: Gnsgehuuw partijen 
ûch gezmnenlijk hebben gcconHnittccrd aan het tot stand brengen van de benodigde 
nexibilitdt en aan het snmcn rnet u ontwikkelen van voorstellen om een mogelijk tekort 
~an Jlc:<ibiliteit fen behoeve VUil de liCI.:Ollli110datic Vllll klein~ veltien te C(lnlJlCI\SCrCll met 
de ontwikkeling van voldoemie alternatieve capnciteitsmiddelcn voor een adt:qunte 
inpa.r;sing van kleine velden gas ten behoeve van de wettelijke tank voor T&S. NAM 1:n 
de andere GasgclK1uW partijen hebben aangegeven hiervoor de nodigt: invcstcringcn in 
cnpncitcit te zullen doen of, indien dat vanuit economische cnïciency beter blijkt te zijn, 
mee te werken mm inkoop dnor \1 van tlcxibilitcit bij mnrktpmtijcn. Voorts g:lVt:n de 
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Minister van Economische Zaken 

purtUcn rlilll bereiel te %ijn het voorg<taudo vasl te Je.ggen miducls een briefwisseling met u 
en mij. 

Ovttn1•t!gh1gen 
I let VO\lrgannde leidl mij tol d..: volgende overwegingen. 
Al enigejaren neemt de hocvcelh~::id gns afkomstig. uil de zogen11nmde kleine vel<k:n 
(non-Grooingengos) die u wordt aangohoden af. Blijkens de ovcri'.ichtcn, nls ·bcdoeld in 
artikel 54, eerste lid, onder c van de Gaswet, die u vcrstrekte in dË jnrcn ::!002, 2003, 
2004, en laatstelijk op 28 apri/2005, verwacht u dat deze trend zich znl voortzctb:n. In 
:laatstgemeld overLicht gaat u: er vun uit d~t oo~'hct vcrder ufncrncndc .. <~<ml;lod v~n k leinc 
veldengas in belangrijke male of vo llt:dig zal worden gcwm pe11seerd met g;ts uit het · 

.Proningcnveld .. Al mei al vcrwacht u dal uw afname van gas uit het Groningenveld in <.le. ' 
komende jaren fors :mi stijgen. Met als gevolg dat de voor kleine velden benodigde 

· ficxib il iteit ~.al at'nerncn . . . !·· 
- . 

Op basis van de'huidigc inzichten kan er van uit worden gegaan dat er in ieder 'geval tqt 

2030 aanbod van kleine veldengas is te verwachten. Zolang znl u ook uw taak inzuke het , 
k lcine velden beleid moeten kunnen vcrvullen Voor de vervulling van die taak is de 
aanwezigheid van voldoende flexibi liteit van cntciaal belang. 

NAM heen nongegeven dnt zij een tekort aan fiexibil iteit van het Groningenveld en van 
de bestaande opslagen zo nodig ,..al compt!nseren door het inzetten vu.n hel Groningen 
systeem. U mag er daarbij van uitgaan dnt de capaciteit voor het accommoderen van de 
kleine velden tot 2030 ;,r .. nl worden ingevuld door inzet van het Gmningcnsysteem. NAM 
heeft ntmgcgeven de daurvuor nood:tnkelijkc aanvullende i nvestcringcn in capaciteits
maatregc len te zullen doen en dezu toezegging in bindende afspr<~ken met mij te zullen 
vastleggen. 

Met dc:.ce vcrhoging wordt voorkonum dat u zeer scherpe beleidswijzigingen ubrupt moet 
doorvoer~n met d.: daaruit voortvloeientle nadelen. De lange tern1.ijn die nog rest tot 2030 
en de onzekerheid ten aanzien van die lockomst maken het nodig bij het bepalen vun het 
maximum uit het Groningenveld nl'te nemen hocveelheid gits vonr.1.khtigheid te 
hctrnchten. In het licht hiervan acht ik het, uitg;1andc van V()Ormelde toezeggingen, 
verantwoord het mnximum thans vasl te stellen als vt,lgt. 
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Minister van Economische Zaken 

BESLUIT 
Met htlt oog op de publieke belangen llie ten grondslag liggen ;mn de ailn u 
opgedragen wettelijke taken in nrtikl!l 54, eerste lid van de Gaswet, gezien het 
vuorganntlc en na afweging van de betrokken hehmgcn besluit ik tic in nrlikcl 55, 
eerste lid, eerste volziP, van de Gnswet, bedoelde hoeveelheiO go~ vc1or de jaren 20416 
fot~~~ met ZO IS vast te stellen op 425 miljanlm~. De hoeveelhcitl gas uit het 
Groningenveld waarvan u bij deze vaststelling in de komentic tien jaar ten hoogste 
g~middeld per ja:tr mug uitguan bedraagt 42,5 miljard m3

• 

!·lougnchrend 
'· 

·. 
rnr. C.J. tsnnKÏorst : 
Minister van Economische Zaken 

Tegen dil bÎ::;IIIil knn clcg.:nc wicn~ bo;lnn~: rechtstreeks bij dft besluit i~ hclrt>kl:c/1 hinncn 6 IVd:<:n 11tt de dag 

van v~rt:cnding v;m dit bc~lu il een ll<:lmlli v~om.l bi!'.I.W:tur.<c.hril\ indienen bij; 

de Mini~1er vlln Economische Zaktn 

directie Wetgeving en Juridische Z11lu~n (ALI'/1410) 

PosthiJs 20101 

2500 ~C ·.~-Grn".enb:.-ge. 

I> i! bc~I\IÎt is vcrmmh:n l'P de in 1h: il:tllhcl' vm1 dc1.c brief veemelde dumm. 

cc. N~o:d~rlundsc Aardolie Mmllsdutppij B.V. 
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Ministerie van Economische Zaken 
t.a.v. 

Directeui-Generaal Energie en Telecom 
Postbus 20101 
2500 EC 's-Gravenhage 

Beschikbaarbeid capaciteit 

Geachte 

NAM Telefax : (0701 

~·. 
(P. 
<;p. 
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20 juni 2006 ~. 
. J:o.! 

In het kader van de afspraken van december 2005 tussen de Staat, Sbell en ExxonMobii over 
I 

Groningensturing, bevestigen wij hierbij dat de Raad van Commissarissen van de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij B.V. in zijn vergadering van 12 april 2006 heeft ingestemd ~et het door 
NAM ortdertekenen van de brief van 19 april 2006 van NAM aan Gasunie Trade & Supply B.V. 
met als onderwerp "Beschikbaarheid capaciteif'. 
Voor de goede orde is een kopie van laatstgenoemde briefbijgesloten. 

Hoogachtend, 

NEDERLANDSE AARDOLIE MAATSCHAPPIJ B.V. 
De Bestuurder 
SHELL NEDERLAND B.V. 

Biilage 
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Uw ral: 

Gasunie Trade & Supply B.V. 

Poatbus477 
9700 At GRONINGEN 

NAM 

On1e ref: EP200604219332 Door1ciesnr: (0592) 362809 

Onderw$rp: Beschikbaarheid Capactteil 

Geachte 

www.nam.nl 

Assen, 19 epnl2006 

Het do(!t mij genoegen, dat ik u In vervólg op de afsprak~n. dle Shell, ExxonMobO en de Stf:ial over 
Groningensturing In december 2005 hebben gemaakt, kan bevestigen, dat het Groningen systeem, 
voor wat betreft deze bl1e! bastaande u11 tiet Gronl{lgen veld en~ ondergrondse bergingenNorgen 
Grljpskel'k. ter beschikking staat aan Gasunie Trade & Supply B.V. ("i&S"), teneinde i&S lnlstaat te 
steUen het Groningen Systeem bij voorrang in te kunnen zetten voor de uilvoering van de wettelijke 
taken al~ bedoeld in artik.èl 54, lid 1, van de Gaswel. I 
Conform genoemde af&p~ken zal NAM aamen met T&S van jaar tot j81!11ln het Iauier van de Prisma+ 
studie nagaan welke capaclleltsmlddelen nodig zijn om T&S biJ voortduring en volledig In ''staat te 
stellen dozo wottolljke teken te kunnen blijven uitvooron. 

De Terrna of Raferenee voor de In de loop van 2006 uit te voeren capacitei1astudl& zijn inmiddels 
door het College van Beheer Maatschap Groningen goedgekeurd. I 
Mocht uh de jaarlijkse studie blijken, dat er onvoldoende middelen beschikbaar zlin om de wettelijke 
taken te kunnen blijvan ultVOêrá!"· dan zal NAM samen met T&S voorstellen entwikkalen ;voor de 
wijze waarop voldoende mlddelen beschikbaar zullen komen. waarbij zowel commerclêle opties als 
Investeringsopties zullen worden beschouwd. Conform genoemde afspraken zal op basis jvan dia 
voorstellen het College Van Beheer Maatschap Groningen beslulten over eventuele 
lnvesteringsvoorstellen van NAM om In de banodlgde middelen te voorzien. Indien nodig zàl dit tot 
in vuteringen door NAM leide!'\. 

Ik vertrouw er op u bij deze voldoende geYnformeerd te hebben. 

HoogaChtend, 

Nederlandse Aardolle MaatschappiJ B.V. 

~, 
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ENERGIE BEHEER NEDERLAND B.V. 

Po~tbus 6500, 6401 lH H.wl~n. 
Kolntooradr~: Hoofdkantoor OSM, Hel O•erloen 1, 6411 H Heerlen, 

Telefoon 045·. fancfehrègister liePtien nr. 1~026150. VAl NLODJ726614B01 

Ministerie van Economische Zaken 
T.a.v. · 
Directeur-generaal van Energie 
Postb4s 20i 01 
2500 EC OEN HAAG 

vw brlel . 

E/EP/5721930 
d.d. 2.12.05 

orue refetrutie 

0507588 

· Betreft: Groningensturing 

Geachte 

doorkir1nr. · telefaJCnr. Heerlen 

. 045- 5 december 2005 

----------~ .. - .. ~- ·- - - -.-- -- -·---

( 

Uw br~ef van 2 december hebben wij in go~de orde ontvangen. Ik kan U'bevestigen dat ook 
w;at EBN betreft de aangehechte documenten bij uw brief h-et op 25 november bereikte 
alt.ko~rd weergeven. EBN is blij met het ~ereil<.te akkoord omda\ daarmee een helder kader is 
geschapen voor het secureren van het kleine velden beleid voor de resterende periode van 
Groningen productie. 

Hoogachtend, 

. ., 

EIIN p•rllcipt!ert vanwe!fe de N~erlandle S:ut in de win~ing, be:.andeling. trllnlport "" verkaap van ••rdg~> en olie. 
N~amlaze Vennoocschap OSM 110~ het b~heer van EBI\'. 
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Shell Nederland B.V. 
t.a.v 
Postbus 444 
2596 HR Den Haag 

Datum Uw kanmerk 

- 0 2 DEC. 2005 -==-
Onderwerp 

Groningensturing 

Geachte 

Ministerie van Economische Zaken 

Ons kenmerk BijiiQe(nl 

EIEP /5721930 3 

Op 26 november 2005 hebben wij met eikaar gesproken over bijgaande drie documenten 
en daarover een akkoord bereikt. Bij deze bevestig ik dit van de zijde van het Ministerie 
van Economische Zaken. Graag ontvang ik van uw zijde een schriftelijke bevestiging dat 
deze documenten ook wat u betreft het bereikte akkoord weergeven. · 

Hoogachtend, 

directeur-generaill van Energie 

Betoekadres 

Prinses Beatrixlaan 5 

Hoofdkantoor 

Bezutdanhoutsowao 30 

Postbus 20101 

2500 EC ' s-Grav1nhage 

Telalooo (0701 379 

Telefax 1070) 347 

Email azpost@minez.nl 

Wabtile www.minaz.nl 

Ooorkiunummar Talefa.r 

070-379 070-379 

Behandeld door 

VllllOIIIill bU bflllntwoordinsl 111111 d•z·• brief ons lrsnm.nr 111 1111rm•lden 
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Afspraken tussen de gasgebouw partners over de businessplanning van Gasunie 
TcnS in relatie tot de productie uit bet Groningenveld 

De afgelopen maanden is tussen de partijen in het Gasgebouw gesproken over de 
invulling door de minister van EZ van het Groningenplafond voor de periode 2006 -
2015. In die gesprekken is gezocht naar een wijze waarop de commerciële belangen 
kunnen worden gediend, terwijl tegelijkertijd de publieke belangen die gemoeid zijn met 
het kleine velden beleid en de Nederlandse gasvoorziening kunnen worden gediend. 
Daarbij is het volgende "pakket" tot stand gekomen. 

I. Kleine velden accommodatie door het Groningen Systeem 
• De capaciteitsplanning van Gasunie TenS en NAM zal erop gerich~ zijn tenminste de 

capaciteitbenodigd voor de accommodatie va_n kleine velden en voor (andere) 
bestaande contracten te leveren. Het gaat hier om de periode tot 2030. Qaarbij zal een 
zekere pJanningsmarge worden aangehouden. De Terms ofReference van PRJSMA+ 
zullen met het oog hierop worden aangepast. De op basis van het planningsproces 
hiervoor benodigde capaciteit zal ter beschildóng van TenS komen, 

• Mochten er onvoldoende middelen beschikbaar zijn dan zal NAM samen met 
Gasunie TenS voorstelten ontwikkelen voor de wijze waarop voldoende middelen 
beschikbaar zullen komen, waarbij zowel commercil!le als investeringsopties zullen 
worden beschouwd. 

• Op basis van die voorstellen zal het CvG besluiten over eventuele commerciële opties 
en zal het CvBM besluiten over eventuele investeringsopties om in de benodigde 
middelen te voorzien. Indien nodig leidt dit tot capaciteitsinvesteringen door NAM 
voor rekening en risico van de Maatschap. 

• De capaciteit die daannee in het Groningensysteem beschikbaar is, zal door TenS bij 
voorrang worden ingezet \'oor de accommodatie van kleine velden. 

• Het voorgaande zal in een briefwisseling tussen NAM, TenS en de minister worden 
vastgelegd, zoals op hoofdlijnen in de bijlage is besproken. 

• Onder de nieuwe systematiek zal het Groningensysteem de capaciteit leveren die 
nodig is voor de inpassing van het kleine velden beleid. Daannee is het resterende 
volume en de daaruit volgende capaciteit van Groningen op zienzelf niet meer de 
bepalende factor bij het vaststellen van de vereisten voor de kleine velden taak. 

2. Groningen productie 
• Voor de periode van 2006-2015 zal de Minister van Economische Zaken een 

Groningenplafond van 425 mrd. m3 vaststellen (d.w.z. gemiddeld 42,5 mrd. m> per 
jaar). 

• Er is overeenstemming over een lange tennijn productiefilosofie \'oor Groningen. Die 
gaat ervan uit dat Groningen op het voor de komende tienjaar vastgestelde niveau zal 
produceren, tot het moment waarop (na 2020) het veld op natuurlijke productie
technische verantwoorde wijzeindecline :zal komen. Daarmee worden abrupte 
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veranderingen in de Groningenproductie en het afboeken van reserves door NAM 
voorkomen: 

3. De strategie van TenSen extra inkopen 
• Conform het concept Businessplan van TenS voor 2006 is de strategie er in eerste 

instantie op gericht het huidige beschikbare aanbod op de hoogst renderende markten 
te verkopen. 

• Daarboven is er, conform het concept Businessplan, ruimte voor additionele 
verkopen. 

• Nieuwe inkoopcontracten kunnen worden aangegaan, mits deze voor TenS 
economisch haalbaar zijn en zodnnig flexibel worden ingevuld, dat ze niet leiden tot 
verdringing van de verkoop van het beschikbare aanbod. De gewenste flexibiliteit zal 
vooralsnog het aangaan van lange termijn inkoopcontracten voor grote volumes (bv. 
met·Gazprom) uitsluiten. 

• Bij de beoordeling van voorstellen van TenS voor elltra in- en verkopen blijft relevant 
dat deze niet alleen voor TenS, maar ook dat de opbrengstverdeling binnen de 
Maatschap er toe leidt dat voorstelfen voor elk van de partners in de Maatschap 
economisch haalbaar moeten zijn. 

[Stuknummer: 5 721999] 
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Confidentieel 

Hoofdlijnen briefwisselingen t.a.~. afspraken rond capaciteitsplanning t.b.v. 
uitvoering kleine \'eldenbeleid doorTradeen Supply (TenS) 

l. Brief van NAM - namens de Maatschap Groningen - aan TenS 

• NAM bevestigt hierbij dat het Groningen Systeem, bestaande uit het 
Groningenveld en de ondergrondse bergingen Norgen Grijpskerk, ter beschikking 
staat aan TenS, ten einde TenS in staat te stellen deze bij voorrang in te kunnen 
zetten voor de uitvoering van de wettelijke taken als bedoeld in artikel 54, lid 1, 
van de Gaswet. 

• NAM zal samen met TenS vanjaar totjaar nagaan welke capaciteitsmiddelen 
nodig zijn om TenS bij voortduring en volledig in staat te stellen de wettelijke 
taken te kunnen blijven uitoefenen. Mocht blijken dat er onvoldoende middelen 
beschikbaar zijn, zal NAM samen met TenS voorstellen ontwikkelen voor de 
wijze waarop voldoende middelen beschikbaar zuUen komen, waarbij zowel 
commerciële als investeringsopties zullen worden beschouwd. Op basis van die 
voorstellen zal het CvG besluiten over eventuele commerci~le opties en zal het 
CvBM besluiten over eventuele investeringsopties om in de benodigde middelen 
te voorzien. Indien nodig leidt dit tot investeringen door NAM. 

• Brief- en eventuele wijziging daarvan- goed te keuren door het College van 
Beheer Maatschap. 

• Bevestiging dat de NAM Raad instemt met het door NAM ondertekenen van de 
boven genoemde briefwisseling, mede gezien de investeringscansequenties voor 
NAM (voor rekening en risico van de Maatschap) die in de toekomst uit deze 
briefwisseling zouden kunnen volgen. 

2. College van Beheer Maatschap en CvGkeuren gereviseerde Prisma+ Terrns of 
Reference goed. met een aantal nieuwe elementen: 

• Jaarlijks voeren NAM en TenS een en rapporteren hei 
resultaat van deze studie aan CvG en College van Beheer Maatschap. De studie 
zal uitgevoerd worden in het kader van de ACC. 

• De studie zal starten met het maken van een overzicht van TenS's huidige kleine 
velden contracten en de laatste raming door TenS van het kleine velden volume 
dat zij in de toekomst verwacht te contracteren 1• De schatting van de kleine 
velden volumes en onzekerheid zal ontwikkeld worden na consultatie van de 
kleine velden operators en NITG. ' 

• Dan zal TenS als eerste stap aan NAM vragen of de capaciteit benodigd voor 
acconunodntie van kleine vetden uit het bestaande Groningen Systeem kan 
worden geleverd. 

1 Voorzavet•capacitcits· en producti.:&ccevens van kleine velden niet optnbllillf zijn, ZDI Gasunie T&S, WIW' hetbetn:n JICJeYt:nS van 
ldeil\c ' 'elden v.-urin NAM niet p:articipem, ~c t.b.v. van de Prismastudie en pl:mning ~ de c:ap:u:iteil en inZiet van het zo&eheu:n 
Groningt:IIS)'Sie~m zoals te doen gebruikelijk slechts in gca1greg~:crde vorm aanJe,-cn:n aan NAM, om Ie verkomen dal NAM 
commercieel gevoelige infonnltio over hur concurrenten ontvangt. 
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• In het geval dat het bestaa~de systeem niet aan de capaciteitsvereisten voor . 
accommodatie van k:1eine velden kan voldoen, zullen voorstellen ten behoeve van 
het CvG/CvBM worden ontwikkeld voor maatregelen om dit capacHeitstekort te 
adresseren en zullen op basis van cüe voorstellen hetCvGover conunerciële 
opties en her CvBM over investeringsopties besluiten die er toe zullen· leiden dnt 
de benodigde capaciteit beschikbaar zal komen. Indien nodig leidt dit tot 
investeringen door NAM. 

3. Brief van TenS aan de Minister van Economische Zaken 

• Mededeling dat TenS voor de uitvoering van de wettelijke taken als bedoeld in 
artikel 54, lid 1, van de Gaswet de beschikking heeft over het Groningen Systeem, 
waaronder mede begrepen de ondergrondse bergingen Norg en Grijpskerk. 

• TenS zal het Gronjngen Systeem, waaronder mede begrepen de ondergrondse 
bergingen Norg en Grijpskerk, bij voorrang inzetten voor de uitvoering van de 

· wettelijke taken als bedoeld in artikel 54, lid 1, van de Gaswet 
• TenS zal samen mee NAM vanjaar totjaar nagaan welke capaciteitsmiddelen 

nodig zijn om TenS in staat te stellen bij voortduring en volledig de wettelijke 
taken te kunnen blij ven uitoefenen. 

• TenS, NAM en hun aandeelhouders hebben een Temts ofReference aangenomen 
voor de jaarlijkse capaciteitsstudie, welke uit gaat van het met voorrang inzetten 
van het Groningen Systeem voor deze wetteJijke taken. In het geval dat het 
bestaande systeem niet aan de capaciteitsvereisten voor deze wettelijke taken kan 
voldoen, zullen voorstellen ten behoeve van het CvG/CvBM worden ontwikkeld 
voor maatregelen om dit capaciteitstekort te adresseren en zullen op basis van die 
voorstellen het CvG over de commerciële opties en het CvBM over de 
investeringsopties besluiten die er toe zullen leiden dat de benodigde capaciteit 
beschikbaar zal komen. Indien nodig leidt dit tot investeringen door NAM. 

4. Besluit van de Minister van Economische Zaken 

• Ovenvegende dat TenS yoor de uitvoering van de taken bedoeld in artikel 54, lid 
1, van de Gaswet de beschikking heeft over hel Groningen systeem, waaronder 
mede begrepen de ondergrondse bergingen Norg en Grijpskerk. 

• Ovezwegende dat TenS met NAM afspraken heeft gemaakt teneinde TenS in staat 
te stellen de wettelijke taken bedoeld in artikel 54, lid l, van de Gaswet te kunnen 
blijven uitoefenen. 

• Overwegende dat daarmee een goede vervulling van de in artikel 54, lid J. van de 
Gaswet bedoelde taken is gewaarborgd. 

• Stelt de Minister de in artikel 55, lid 1, eerste volzin, van dé Gaswet, bedoelde 
hoeveelheid gas voor de jaren 2006 tot en met 2015 vast op een voJume van 425 
mrd m3. . . 

[Stuknummer: 5721994) 
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''"V . 
Visie a:J~·de~Jhouders op de in- én vcrkoopstrategie van Gasunie T&S 

De uitgangspositie van T&S, met de beschikking overhet verwachte aanbod (thans ca. 1700 
bcm) en over capaciteitsinfrastructuur- en middelen in het hart van de NW -Europese gasmarkt, 
met belangrijke commerciële kennis en relaties, met goede nieuwe mogelîjk11eden voor de 
inkoop en verkoop van commodity en capaciteit, biedt naar de overtuiging van de 
aandeelhouders een uitdagend perspectief om in de toekomst nog lang een belangrijke speter op 
die Europese markt te blijven. 

De aandeelhouders van T&S geven ten aanzien van de strategische uitgangspunten het volgende 
aan T&S mee. 

Vcrkoop en inkoop 
• De aandeelhouders onderschrijven de door Gasunie T &S in het concept Businessplan voor 

2006 doelstelling van maximalisatie van de opbrengst bij het verkopen van de bestaande en 
economisch beschikbaar te maken cornmodity en capaciteit B1nnen die doelstelling blijfl 
maximalisatie van de waarde van al het aangeboden Nederlands aardgas onvenninderd 
centraal staan. Deze doelstelling impliceert, conform het Businessplan 2006, een focus op 
de (premie)targetmarkten in Nederland en de directe omgeving. · 

• Verkoop op liquide hubs zal naar verwachting toenemen naarmate deze zich verder 
ontwikkelen qua liquiditeit. 

• Nieuwe inkoopcontracten kunnen worden aangegaan voor zover dit past binnen de 
busi~essplanning, mits deze voor T&S ecqnomisch haalbaar zijn en zodanig flexibel 
worden ingevuld, dat ze niet leiden tot verdringing van de verkoop van het beschikbare 
aanbod. De gewenste ftexibiHteit zal vooralsnog het aangaan van lange termijn 
inkoopcontracten voor grote volumes (bv. met Gazprom) uitsluiten. 

• De inkopen moeten in principe ook ie gen de gemiddelde export markt een positieve marge 
laten zien. T &S zal zich daartoe in eerste instantie richten op inkoop van laagwaardig gas 
(bijvoorbeeld depletieprafiel, zomergas) die zij kan accommoderen in haar portfolio. 

• Voorstetien van T&S voor nieuwe inkoop van commodity enlof capaciteit zullen door 
aandeelhouders op hun commerciële merites worden beoordeeld. Daarbij zullen zij 
eventuele ongewenste effecten als gevolg van de opbrengstverdeling binnen de Maatschap 
proberen te corrigeren. Uiteindelijk zullen de voorstellen immers ook voor elk van de 
partners economisch haalbaar moeten zijn. 

Capaciteit t.b.v. kleine \'eJdenbeleid 
• De ca.paciteitsplanning \'an Gasunie T&S en NAM zal erop gericht zijn tenminste de 

capaciteit benodigd voor de accommodatie va~ kleine velden en voor (andere) bestaande 
contracten te leveren. Het gaat hier om de periode tot 2030. Daarbij zal een zekere 
planningsrnarge worden aangehouden. De Terms ofReference van PRISMA+ zullen.met 
het oog hierop worden aangepast. De op basis van het PRISMA planningsproces voor het 
kleine veldenbeleid benodigde capaciteit zal ter beschikking van TenS komen. 

• Mochten er onvoldoende middelen beschikbaar zijn dan zal NAM samen mel Gasunie TenS 
voorstelJen ontwikkelen voor de wijze waarop voldoende middelen beschikbaar zullen 
.komen, waarbij zowel comme.rci~le als investeringsopties zullen worden beschouwd. 

· • Op basis van die voorstellen zal hetCvGbesluiten over eventuele commerciële opties en zal 
het CvBM besluiten over eventuele investeringsopties om in de benodigde middelen te 
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voorzien. Indien nodig leidt dit tot capaciteitsinvesteringen door NAM voor rekening en 
risico van de M~tschap. 
De capaciteit die drumnee in het Groningensysteem beschikbaar is, zal door TenS bij 
voorrang worden ingezet voor de accommodatie van kleine velden. 
Het voorgaande zal in een briefwisseling tussen NAM, TenS en de minister worden 
vastgelegd. 
Onder de nieuwe systematiek zal het Groningensysteem de capaciteit leveren die nodig is 
voor de inpassing van het kleine velden beleid. 

Nieuwe ca paciteitsmaatregclen 

Groningenniveau 
Voor de totale periode wordt naar huidige inzichten (indicatief) uitgegaan van een 
productie uit het Groningenveld waarbij na het jaar 2020 het veld op technisch · · 
verantwoorde wijze in decline zal komen. 

28 november 2005 
Stuknummer: 5721990 
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Shell Nederland B.V. 
ta.v. 
Postbus444 
2596 HR Den Haag 

Datum 

--=- 8 2 DEC. 2005 -
Onda~rp 

Groningensturing 

Geachte: , 

Uw kenmark 

Ministerie van Economische Zaken 
··~ 0 2 ~~ 'lfc :~ 

Dtt ~i.·. 
Classlncat!enumm81 r.. 2Dtlr ~ 

~ 
Toenelnummer 

6393 

Uit erue verzenddatum Verzendwijze 

M~ullloenfflg van gns kenmerk 

Madeparnl en datum 

Ons kanmerk Bljlage(n) 

EIEP I 5721930 3 

Op Ui november 2005 hebben wij met elkaar gesproken over bijgaande drie documenten 
en daarover een akkoord bereikt. Bij. deze bevestig ik dit van de zijde van het Ministerie 
van Economische Zaken. Graag ontvang ik van uw zijde een schriftelijke bevestiging dat 
deze documenten ook wat u betreft het bereikte akkoord weergeven. 

Hoogachtend, 

directeur-generaal van Energie 

Bezoeksdre, Doorkiesnummer Tel• lex 

Prinses Beatrixlaan 5 070-379 070-379 t 

Getypt Ge colt. verJonden Rappal 
A 

Behandeld door Par•tt en Datum 
I 

- 02 .11EC~20D5- r/rL 
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Ministerie van Economische Zaken 

Postbus 20101 · 

2500 EC 's-Gravenhage 

's-Gravenhage, 8 december 2oos 

Uw ref: EIEPJ5721930 

Onze ref: 

OnoetWerp: Groningensturing 

Geachte . 

Shell Nederland B.V. 

Postbus444 

2501 CK 's-Gravenhage 
Tel. +31 (0)70 377 B767 

Fax +31 {0)70 377 8736 

Internet http:/lwww.shell.nl 

----------
In antwoord op Uw schrijven van 2 decemb~r 2005 aangaande Groningcnsturing, bevestig ik van de kant van 
Sbell Nederland B.V. dat de aan Uw brief aangehechte drie documenten het in on2.e bespreking \'an 26 
november 2005 bereikte akkoord correct weergeven. Ik beschouw deze brief\o.·isse1ing en de hiennee 
vastgelegd_e afspraken als vemouwelijk. 

Verder wil ik U en Uw medewerkers bedanken voor het constructieve overl~g, en prenige feestdagen wensen. 

Hoogachtend, 
~ 

Shcll_ Ncyrland 8. V . 

. ····· 

Care! van By!ilndtlaan 30 
Z5!6 HR The t-tague 
The Netherlclnda 

Estab!lshed at The Hague 
Trade Rr.9i'ter, No. '2409tUTI 
VAT n11mber NLOO.ti790996B02 

Tel. +31 (0)70 
Far. +31 (0}70 
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Van; 
Ve~nden: dinsdao 14 december 2010 22:33 
Aan: 
Onderwerp: RE: Groningenplafond 

mijn ervaring blj de persafdeling van GasT Is 
volgende week ook doen. dan Is het probleem ook opgelost. 
Stuur ze met vroeg naar huls. 

t t ,..,.. er - • e ·eet« = ...,.. , ... . · d 

Als ze dat 

Maar misschien Is enige afstemmlmg met die toch wel handlg??7??7?17717/ 

-~---Oorsoronkelljk bericht----- -
Van: 
Verzonden: cllnsaag 14 december 2010 22:27 
Aan: 
Onderwerp: Re: Groningenp!afand 

Prima, heeft concept persberichten al .. 

-~--- Oorsoronkell1k bericht' ~---
Van: 
Venonoen: Tuesday, December 14. 2010 10:25 PM 
Aan: 
Onderwerp: Ke: Groningenplafond 

Eens! 

J' Maar nu nog even wat anders en op het gevaar voor uitgemaakt: hoe gaan we om 

o? 
• I 

I 
! 
i 

met de pers? Volgende week komt de NMa met een persbericht (neem Ik maar even aan) en .de kans Is groot dat 
dit leidt tot vragen aan ons. Wij kunnen dan verwijzen naar Gasterra (met de opmerking dat wij als 1 van de 
ïlandeelhouders slechts zijdelings zlin betrokken), maar vraag Is of dit stand houdt en bovendien kennen we de 

Misschien donderdag or vriJdag even overleg met 

Groeten, 

J I 



Ü Van: 
Verzonden: dinsdag 14 december 2010 21:28 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: RE: Groningenplafond 

heel goed, mooie 

groet 

O·· 

0 
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Minute 

Avteur 

1-8-~005 

Aan 

Gasunie Trade en Suoolv N.V. 
t.a.v. 
Postbus 19 
9700 AM GRONINGEN 

Datum Uw kenmark 

Onderwerp 

Toaatelnummar Clalalflcsttenummar 

070· 

Ulle111ta varunddatum Varundwljze 

lnl'orm1111ekopla un Med .. fdoenlng van on• kanme.t: 

Madeparaaf on daturn 

WJZ 

On.1 kanmark Bi/lagalnl 

Voornemen vaststelling Groningenplafond ex artik:el55, eerste lid, Gaswet 

Geachte 

In deze brief bericht ik u over mijn voomem en tot vaststelling ingevolge artikel 5 5, eerste 
lid van de Gaswet van de uit het Groningen veld gewonnen hoeveelheid gas, waarvan u 
bij de uitvoering van de in artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b van de Gaswet 
bedoelde taken mag uitgaan. Bij bedoelde vaststelling geef ik tevens aan welke 
hoeveelheid gas met ingang van 2006 tot en met 2015 gemiddeld per jaar uit het 
Gro~genveld mag worden gewonnen. 

Inleiding 
Bij besluit van 16 januari 2004, (kenmerk: MFJEPIBB/4002631 ), heb ik op grond van 
artikel 55, eerste lid van de Gaswet, zoals die gold tot 1 juli 2004, vastgesteld van welke 
totale hoeveelheid in Nederland te winnen gas u uit kon gaan bij de uitoefening van uw 
taken, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b van de Gaswet. Op 1 juli 2004 is 
een wijziging van de Gaswet van kracht geworden. Ik ben voornemens te voorzien in een 
besluit dat is gebaseerd op artikel 55, eerste lid van de Gaswet, zoals dat thans luidt. 

Overwegingen 
Bij mijn voornemen heb ik onder meer het volgende betrokken. 
- Al enige jaren neemt de hoeveelheid gas afkomstig uit de zogenaamde kleine velden 
( non-Groningengas) die u wordt aangeboden af. 
- Blijkens de overzichten. ais ~edoeld in artikel54, eerste lid, onder c van de Gaswet, die 
u verstrekte in de jaren 2002, 2003, 2004, en laatstelijk op 28 apri12005, verwacht u dat 
deze trend zich zal voortzetten. 

Bazoekadr .. Doortc.leanummar Telefax 

Prinses Beatrixlaan 5-7 070. 070-

Getypt Gecoll. Varzonden Rappel , Para•f en Datum 
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Volgval mlrtvta 

Indien u ondanks een toename van de productie uit Groningen over onvoldoende in 
Nederland te produceren gas beschikt voor de business opportunities die u ziet, kan 
(extra) import van gas natuurlijk overwogen worden. In het Energierapport heb ik 
aangegeven te willen aankoersen op de ontwikkeling van Nederland als gasrotonde van 
Noordwest Europa. Een bedrijf als Gasunie kan hierin mede een belangrijke rol 
vervullen. In dat licht sta ik als Minister van Economische Zaken zeer positief tegenover 
nieuwe i.mportcontracten, zowel van Gasunie als van andere partijen. 

Verdere procedure 
Indien u het wenselijk acht dat ik bij de voorbereiding van mijn uiteindelijke besluit 
beschik over nadere infoi'IIUltie ten aanzien van uw verplichtingen als bedoeld in de 
laatste volzin van blz. 3, derde alinea, van mijn besluit van 16 januari 2004, dan verzoek 
ik u die aan mij toe te zenden. 

Ik stel u in de gelegenheid om tot uiterlijk 6 weken na dagtekening van deze briefte 
reageren. Uw reactie betrek ik bij de voorbereiding van mijn uiteindelijk te nemen besluit. 

Indien u vragen heeft of overleg wenst, kunt u contact opnemen met 
(070-

Hoogachtend, 

mr. L.J. Brinkhorst 
Minister van Economische Zaken 

cc. Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

3 

Pa,.ef an dlltum 



Q van: 
Verzonden: donderdag 16 december 2010 14:48 
Aan: 
Onderwerp: FW: Groningenplafond 

ter info. is akkoord met malt 

van: . 
Verzonden: donderdag 16 december 2010 14:39 
Aan: 
Onderwerp: Re: Groningenplafond 

Ja is ok. Stuur maar uit via mjn secretariaat. Stuur je me nog iets over relatie met bergermeer. Dank en groet, 

e 1Van: 
Verzonden: Thursday, December 16, 2010 02:37PM 
Aan: 
Onderwerp: RE: Groningenplafond 

OJies willen ghrfaag formele comfort. 
zit in CBM. Wat vind je van dit tekstvoorstel? 

Hierbij het besluit terzake het Groningenplafond wat de minister voornemens is vast te stellen. 
Overeenkomstig 2005 zal de minister vervolgens de Tweede Kamer in kennis stellen van dit besluit. 

0 

0 

Van: 
Verzonden: donderdag 16 december 2010 14:30 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: Groningenplafond 

Moet hier niet iets bij over tweede kamer. Meli beslist, maar ja kamer kan altijd motie aannemen om dit 
tegen te houden. Is niet verstandiger ( Graag even voorleggen aan 

Van: 
Verzonden: Thursday, December 16, 2010 02:25PM 
Aan: · 
Onderwerp: Groningenplafond 

Hierbij ter comfort van Shell en Esso graag de tekst van het besluit en onderstaand zinnetje voor 17 uur 
mailen aan • - cc 1 en · en dan forwarden aan mij. De 
mailadressen staan naeronder. 

Beste Beste 

1 



Hierbij het besluit terzake het Groningenplafond wat de minister voornemens is vast te stellen. 

Q mvg 

cc 

groet, 

0 

0 

0 

@exxonmobil.com 
@shell.com 

@exxonmobil.com 
·@sheU.com 

2 



C'tJ Van: 
Verzonden: donderdag 16 december 2010 14:27 
Aan: 
Onderwerp: FW: Groningenplafond 
Bijlagen: Groningenplafond 2011-2020 besluitdoe 

. terinfo 

Van: 
Verzonden: donderdag 16 december 2010 14:26 
Aan: 
Onderwerp: Groningenplafond 

C.[) HierbiJ ter comfort van Shell en Esso graag de tekst van het beslult en onderstaand zinneije voor 17 uur mallen ~an 
cc en en dan forward en aan mij. De manadressen staan 

nleronder. 

Beste . . 

Hierbij het besluH terzake het Groningenplafond wat de minister voornemens Is vast te stellen. 

mvg 

cc 

aroet. 

i r·: 
'1 k_.;' 

10 
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~xxonmob~.com 
@shell.com 

@exxonmobll.com 
@shell.com 
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Van: 
Verzonden: maandag 7 juni 2010 9:24 
Aan: 
Onderwerp: RE: Groningenplafond 

ja, tenzij je mening ! als input wilt meenemen voor regulier mez. 
vanmiddag toch even bespreken. 

Van: 
Verzonaen: maandag 7 juni 2010 9:09 
Aan: 
Onderwerp: Re: Groningenplafond 

Misschien moet ik dan na regulier bellen! 

Van: · 
Aan: 
Verzonden: Mon Jun 07 09:05:41 2010 
Onderwerp: RE: Groningenplafond 

Akkoord, zal jouw mening ook inbrengen in MO+. 
Ik zal een minuutje in omnze agenda's prikken voor overleg over Schoonebeek. Minister heeft voor regulier 
ook een stukje meegekregen met verzoek om alsnog in te stemmen en daarnaast te proberen beweging te 
krijgen in andere discussies tussen NAM en EBN. 

groet 

Van: 
Verzonden: maandag 7 juni 2010 9:00 
Aan: 
Onderwerp: Re: C:ironingenplafond 

Ik ben ook voor pragmatisch. Kijken wat de beste kansen zijn, zonder dat de zaak totaal ontspoort .. 

; heeft gesproken die vertelde dat EBN 
Graag vanmiddag even overleg, want ik mag 

Groet 

Van: 
Aan: · 
Verzonden: Fri Jun 04 15:50:37 2010 
Onderwerp: FW: Groningenplafond 

Hi 

nu bellen! 

Tbv de discussie in het MO+ vind ik het handio te weten wat jij van het plafond vindt. 

1 
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en zitten meer op de harde lijn var vasthouden. 

Ik hoor het graag. 

groet en goed weekend. 

---- ---------------
Van: . [mailto: , l@ebn.nl) . 
Verzonden: vrijdag 4 juni 2010 15:11 -Aan: 
CC: 
Onderwerp: Groningenplafond 

Ik heb gisteren nog even met gesproken over het G-plafond. Kwam toen (opnieuw) tot de 
conclusie dat een besluit om het plafond vast te stellen op 425 bcm plus de inhaal van de afgelopen 
5 jaar verstandig en verdedigbaar is. Verstandig omdat 
-het BP van GasTerra overeind blijft en 
-daarmee extra baten worden gerealiseerd in moeilijke tijden ; 
- het in lijn ligt met het vorige besluit, waar een besluit van 425 bcm daarmee op zijn minst op 
gespannen voet staat. Wat een lastige discussie met de olies oplevert. 
Het is m.i. ook goed verdedigbaar, omdat het kleine velden beleid onverlet blijft (zie ook het vorig 
besluit) en het vorig besluit ook impliceerde dat er tot 2030 een vaste hoeveelheid G-gas mocht 
worden geproduceerd. 

Groet, 

Verzonden vanaf mijn Windows® phone 

r: 1)<'1910 f.!"tor:~·l llt::<lf!JI:illi I fl V M·'>I'I·~"I$':J.êJ'I. ·li'l :.1~': I .F.::l~_t IIJ.<~CIII_f<·~!-ll!,!<><•tï).(oi!H:fl-Uin:~·r,l .. 14(12•>2:>f1"'JA'I ·t lt:liO p·:~f'.o>! .f(l.() I" T'tïï 
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Ministerie van Economische laken 

Aan 
Mlnlll'terte van E,eonomiJIChe 
Zaken 

De DG ETM 
Behandeld door 
dhr. 

T 070 
Omlnez.nl 

Datum 
2ljunl2010 

memo 
Vutstelling Groningenplafond periode 2011 t/m 2020 

1.Stand van zaken 

MemonummRI' 
EZ /10095855 

Informatiekopie aan 

llljlage(n) 
1 

• Dit jaar moet de minister van Economische Zaken vaststellen hoeveel gas 
GasTerra In de periode 2011-2020 maximaal mag afnemen uit het Groningen veld. 

• In december 2005 Is het plafond voor de jaren 2006 tot en met 2015 vastgesteld 
op 425 mrd m3 (ten hoogste gemiddeld 42,5 mrd m3 per jaar) . 

• Gemiddeld lag de productie de afgelopen jaren substantieel lager. In de periode 
2006-2010 Is 180 mrd m3 Groningengas geproduceerd (gemiddeld 36 mrd m3 per 
jaar), cumulatief 33 mrd m3 mlnder dan het toegestane plafond . 

• In december 2005 zijn bfj het vaststellen van het vorige beslult afspraken 
gemaakt tussen de partners In het Gasgebouw (Shell, ExxonMobll, NAM en EBN) 
over onder andere de lange termijn productiefilosofie van het Gronlngenveld. 
Deze afspraken zijn als bijlage bijgevoegd. 

• Deze afspraken worden door de partners In het gasgebouw anders gelezen dan 
door EZ. SheiJ, ExxonMobil, NAM en GasTerra menen op grond van deze afspraken 
dat zij in periode 2011-2020 aanspraak kunnen maken op een Groningenproductie 
van tenminste 458 mrd m3 (de som van 425 en de 33 die is overgebleven uit de 
jaren 2006-2010). 

• EZ meent dat een plafond van 425 mrd m3 voor 2011-2020 in overstemming is 
met de gemaakte afspraken en dat er op grond van de afspraken geen recht op 
Inhaal bestaat. 

• De lange termijn productie afspraak is niet openbaar. De externe onderbouwing 
van het plafond (m.n. richting Kamer) moet worden gebaseerd op het planmatig 
beheer van de Nederlandse gasvelden, dus de inpassing van gas uit andere velden 
(kleine velden). Inhoudelijk Is, vanwege de gemaakte afspraken over de inzet van 
bergingen (het Groningensysteem}, het aanbod uft kleine velden geen argument 
meer om het plafond op 425 mrd m3 te handhaven. Politiek is een verhoging van 
het plafond echter niet gemakkelijk te motiveren vanwege het hoger dan 
verwachte aanbod van kleine velden. 

2. Mogelijke strategie voor de komende maanden 

• EM adviseert om het plafond voor de periode 2011 tot en met 2020 opnieuw vast 
te stellen op 425 mrd m3 en hiervoor een formeel traject te starten. Op dit beslult 
kunnen de betrokken partijen (Shell, ExxonMobil, NAM, en GasTerra) hun 
zienswijzen kenbaar maken. 
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• Wij verwachten dat Shell, ExxonMobil, NAM en GasTerra snel zullen reageren 
op dit voornemen omdat zij menen dat een plafond van 425 mrd m3 hun 
rechten aantast . 

• 

• 

• 

• 

3.Besllspunten 

1 Wetsvoorstel 31 904, nr. 57, van 2 februari 2010. 

Mlnltterle van Economische 
Zaken 

Dn.s kenmerk 
EZ I 100515855 
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Toelichting 

1. Grondslag In de Gaswet 

t41nlst..te van ECDnolltlsdte 
Zaken 

Ons kenmertc 
EZ I 1009S8SS 

GasTerra heeft In het kader van het planmatig beheer van voorkomens van gas, ter 
verzekering op lange termijn van een behoedzaam en rationeel gebruik van deze 
natuurlijke hulpbron, tot taak om bij de afname van gas uit het Groningen veld 
rekening te houden met de winning van gas uit andere velden in Nederland en het 
Nederlandse continentaal plat. Deze overige velden (kleine velden) moeten bij het 
planmatig beheer worden betrokken, zodat ook deze velden optimaal kunnen worden 
uitgewonnen. Dit Is geregeld in artikel 54 van de Gaswet GasTerra Is In dat kader ook 
verplicht om op verzoek van derden tegen redelijke voorwaarden en een 
marktconform tarief gas uit andere Nederlandse velden in te nemen. 

De minister van Economische Zaken moet op grond van artikel SS van de gaswet -
gelet op het planmatig beheer van de Nederlandse gasvelden, ter verzekering op lange 
termijn van een behoedzaam en rationeef gebruik hiervan - ten minste eenmaal In de 
vijf jaar vaststellen hoeveel gas er de komende 10 jaar ten hoogste gemiddeld per 
jaar mag worden gewonnen uit het Groningen veld . Dit zogenaamde Groningenplafond 
Is op 22 december 200S voor het eerst vastgesteld en wel op 425 miljard m3 voor de 
jaren 2006 t/m 2015, of te wel ten hoogste gemiddeld 42,5 miljard m3 per jaar. Dit 
jaar moet er een besluit komen voor de periode 2011 t/m 2020. De Tweede Kamer zal 
per brief worden geïnformeerd over dit besluit. 

2. De besluiten 2006-2015 en 2011·2020 overlappen elkaar 

Op grond van de wet moet er elke 5 jaar een besluit worden genomen hoeveel gas er 
de komende 10 jaar ten hoogste gemiddeld per jaar mag worden gewonnen uit het 
Groningen veld . Elke 5 jaar wordt er dus een besluit genomen voor een periode van 10 
jaar. Er moet dus een nieuw plafond worden vastgesteld voor een periode waarvoor 
deels nog een oud plafond Is vastgesteld. Om de effectiviteit van het vorige besluit 
niet te ondermijnen Is het noodzakelijk om het oude beslult niet in te trekken, maar 
deze als extra parameter naast het nieuwe besluit te laten gelden. Indien door het 
nieuwe besluit het vorige besluit zijn werking zou verliezen, zou het vorige besluit 
feitelijk geen effect hebben. GasTerra kan dan Immers de voor een periode van 10 
jaar toegestane hoeveelheld binnen 5 jaar afnemen. Waardoor het plafond feitelijk 
wordt verdubbeld. De beslulten zelf mogen niet met elkaar in strijd zijn. Dit betekent 
dat het nieuwe besluit minimaal de resterende ruimte uit het vorige besluit moet 
bieden. Op grond van de productie uit de jaren 2006 tot en met de meest recente 
verwachting voor 2010 is er In 2006-2010 in totaal lBO mrd m3 geproduceerd, 
waardoor er nog 245 mrd m3 van de 42S mrd m3 "over" is. Het beslult voor de 
nieuwe periode 2011 t/m 2020 zal ten minste 245 mrd m3 moeten bedragen. Op 
grond van het vigerende besluit heeft GasTerra hier Immers nog recht op. Daar 
bovenop kan extra ruimte worden geboden. 
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3. Af•praken met partners binnen het Gasgebouw beperken de 
beleld•rulmte 

Mlnlste.rie van Ea~nomlsc:IM 
Zaken 

Onl kenmerk 
EZ I 10095855 

Bij de vaststelling In december 2005 van het plafond voor de periode 2006-2015 z:ljn 
door de toenmalige directeur-generaal voor Energie deels vertrouwelijke afspraken 
gemaakt met de overige partners in het Gasgebouw. Twee hoofdpunten bij deze 
afspraken zijn: 

a) Het volume. Voor de periode 2006-2015 zal het Groningenplafond 425 mrd m3 
bedragen met daarbij de volgende toevoeging: " Er Is overeenstemming over 
een lange termijn productie filosofie voor Groningen. Die gaat ervan uit dat 
Groningen op het voor de komende 10 jaar vastgestelde niveau (lees 425 mrd 
m3) zal produceren, tot het moment waarop (na2020) het veld ... op 
natuurlijk wijze in decline zal komen. H In feite is hiermee een afspraak 
gemaakt over het gehele resterende productie van het Groningen veld vanaf 
2006. 

b) Ook bergingen worden ingezet voor Inname kleine veldengas. 
Naast het Groningen veld Is overeengekomen dat ook de bergingen Norg en 
Grijpskerk (tezamen het "Groningensysteem") gebruikt kunnen worden voor 
de Inname van kleine velden gas en dat indien noodzakelljk NAM zal 
Investeren In aanvullende capaciteltsmaatregelen om de Inname van dit gas 
tot 2030 mogelijk te maken, bijvoorbeeld door uitbreiding van bestaande 
bergingen, het bouwen van nieuwe bergingen of het Inkopen van capaciteit bij 
anderen. 

De onder b) genoemde afspraak Is aan de Tweede Kamer gemeld tegelijk met het 
beslult dat de productie voor 2006-2015 In totaal 425 mrd mJ mag bedragen. Niet is 
gemeld de afspraak over de productie op lange termijn, waarbij afspraken zljn 
gemaakt over de periode na 2015. Deze afspraak beperkt de beleidsruimte van de 
minister. 

4. Verschillende interpretaties van deze afspraak 

Een complicatie is dat de afspraak over de lange termijn productlefllosofie verschillend 
wordt geïnterpreteerd. 

A a) Shell en ExxonMobll lezen deze afspraak als volgt. Het Groningen veld mag vanaf 
2006 gemiddeld op een niveau van 421 5 mrd mJ per jaar produceren totdat het 

· veld In decllne gaat. Het plafond voor de periode 2011-2020 zou dan op 245,5 mrd 
mJ (nog over van 2006-2010) + 5 * 42,5 mrd (voor 2016-2020), dus totaal van 
458 mrd mJ moeten worden vastgesteld. 

b) EM en WJZ lezen In de afspraak dat het plafond tot aan het moment van decllne 
zal worden vastgesteld op het niveau van het eerste plafond, t.w. 425 mrdJ voor 
een periode van tien jaar, dat wil zeggen ten hoogste gemiddeld 42,5 mrd m3 per 
jaar. · 

Het verschil in Interpretatie van dez:e vertrouwelijke afspraak zal naar verwachting tot 
intensleve en tijdrovende discussie met de partners In het Gasgebouw (Inclusief 
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GasTerra) leiden. In het Business Plan van GasTerra Is het hoge scenario leidend. 
Hierop zijn de verkoopplannen van GasTerra gebaseerd. Daarnaast Is op 

Nlnl.sterle nn Eeonomische 
Zaken 

Onskenmerk 
EZ /10095855 

voorspraak van EZ een tweede scenario opgenomen waarin wordt uitgegaan van een 
plafond van 425 mrd m3 voor de periode 2011-2020. In onderstaande figuren staan 
beide scenario's weergegeven. 

Verwachte Groningenproductie bf) de 2 acen•lo's 

~~------------------------------------------------------------~ 

Het verschil zit In de jaren 2013 tot en met 2016. In deze jaren is het verschil in 
verwachte verkopen ongeveer 33 mrd m3. 

5. VerwachtJng inname kleine veJden gas bijgesteld 

Het Groningenplafond dient ter verzekering op lange termijn van een behoedzaam en 
rationeel gebruik van de Nederlandse gasvelden. Het Groningen veld dient daarbij 
Ingezet te worden om een optimale uitwinning van de overige velden (kleine velden} 
mogelijk te maken. Hiervoor is met name de balansfunctie van het Groningen veld 
belangrijk. De vaststelling van het Groningenplafond moet daarom in eerste Instantie 
gebaseerd worden op de verwachte inname van gas onder het kleine velden beleid. 

- Voor de vaststelling van het plafond Is het belangrijk dat het verwachte aanbod uit 
kleine velden in de tijd vooruit is geschoven, waardoor er dus langer en de 
komende jaren meer aanbod is uit kJeine velden. Op langere termijn zal het 
aanbod uit reguilere kleine velden wel afnemen. 

- Verder is de opkomst van onconventioneel gas een mogelijk belangrijke 
ontwikkeling. Wat dit voor Nederland kan betekenen is nog niet duidelijk. Wel 
verwacht EBN dat er in de tweede helft van de periode waarop het beslult 
betrekking heeft al onconventioneel gas uit Nederlandse bronnen zal worden 
Ingenomen. 

- EBN heeft de ambitie uitgesproken om tot het jaar 2030 nog een kleine velden 
productie (conventioneel en niet-conventioneel) te hebben van 30 mld m3 per 
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jaar. EBN verwacht daarmee dat er ook op langere termijn nog een 
substantieel aanbod uit kleine velden mogelijk Is. EZ heeft maatregelen 
genomen om de productie van kleine velden te stimuleren1 maar twijfelt aan de 
haalbaarheid van deze ambitie. 

6. Decline Groningen veld 

7. Gewenst plafond van 425 mrd m3 voor de periode 2011·2020 

Minuterie v0111 Econol'lllacM 
Zakan 

onr kenr~~erk 
EZ I 10095855 

Het productieplafond voor de periode 2006 Vm 2015 is vastgesteld op 425 mrd m3. 
Dit is ten hoogste gemiddeld 42,5 mrd m3 per jaar. Gelet op de naar boven 
bijgestelde verwachting (en ambitie) van gas uit kleine velden kan worden 
beargumenteerd dat de productie uit het Groningen veld moet worden verlaagd. Daar 
tegenover staan de afspraken met de partner.; in het gasgebouw dat door inzet van de 
bergingen het Groningen veld feitelijk niet meer nodig is voor de uitvoering van het 
kleine velden beleid. Ook Is het gelet op de afspraken over de lange termijn 
productiefilosofie juridisch lastig om een productieplafond onder de 425 mrd m3 vast 
te stellen. 

8. Wens olfe5 voor hoger plafond 

De olies en GasTerra wensen op grond van de bestaande afspraken een hoger plafond 
dat ten minste gelijk is aan 458 mrd m3. Het vaststellen van een hoger 
productieplafond Is gelet op het verwachte aanbod op langere termijn van gas uit 
kleine velden politiek lastig. Dit past mlnder goed in een beleid op lange termijn ter 
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verzekering van een behoedzaam en rationeel gebruik van de Nederlandse 
gasvelden en Is lastig gelet op de wens van de Kamer om terughoudend om te 

Mlntster1a nn l!conoN[sc:he 
Zilken 

Ons kenNerk 
EZ I 10095855 

gaan met de Nederlandse gasvelden (belang voorzienlngszekerheld). Hier staat 
tegenover dat een hoger productieplafond de komende jaren tot hogere aardgasbaten 
zal lelden. Het feit dat het Groningen veld dan iets eerder in decfine gaat kan worden 
opgevangen door Investeringen In gasopslagen. In onderstaande tabel wordt een 
plafond van 425 mrd m3 vergeleken met een plafond van 450 mrd m3. 
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9 . Verdere Voortgang 

Mlnllterle nn Economische 
Za kan 

Ons kenmerk 
EZ /10095855 

EMstelt voor het productieplafond voor de periode 2011 t/m 2020 vast te stellen op 
425 mrd m3 (dus ten hoogste gemiddeld 42,5 m3 per jaar}. Dit zal worden vastgelegd 
In een concept besluit , dat aan belanghebbenden {Shell, ExxonMobll, NAM en 
GasTerra) zal worden toegezonden, waarna zij hun zienswijze In een formele 
procedure kenbaar kunnen maken. Partijen zullen worden gehoord en de gemaakte 
opmerkingen zullen worden betrokken bij de vaststelling van het definitieve besluit. De 
Tweede Kamer zal worden ingelicht over het definitieve besluit . 

Gelet op de business planning van GasTerra is het wenselij k. GasTerra tijdens de CvG 
van 2 juli te Informeren over het voorgenomen besluit. Is dan aanwezig. 
Kort daarna willen wij ook. het formele conceptbeslult uitsturen. EM verwacht dat Shell, 
ExxonMobll, NAM en GasTerra grote moeite zullen hebben met dit voornemen. Wij 
verwachten dat de partners In het Gasgebouw meteen na 2 juli contact zullen 
opnemen met jou en om dit te bespreken. Dit kan het begin zijn van een Intensief 
en tijdrovend Informeel traject voor verhoging van het Groningenplafond. 

Voor het einde van het jaar moet het formele beslult worden vastgesteld en de 
Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd. 

I 

Directie Energiemarkt 
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Ministerie van Economische Zaken 

TER INSTEMMING 

Aan 
de Minister 

nota Vaststelling Groningenplafond periode 2011 t/ m 2020 

P.a,.,.af Pa111af 

DGETM Directeur t:l'l 

Medeparaaf Medepa111af Medepanlaf 

Aanleiding 
• Dit jaar moet de minister van Economische Zaken vaststellen hoeveel gas 

GasTerra In de periode 2011-2020 maximaal mag afnemen uit het Groningen 
veld . 

Kempunten 
• Wij vragen uw instemming met: 

- Een formeel traject dat uitgaat van een plafond voor de periode 2011-2020 
van 425 m3, of te wel ten hoogste gemiddeld 42,5 m3 per jaar, dit naast het 
huidige (en doorlopende) besluit voor de periode 2006 t/m 2015. 

• Indien u akkoord gaat zal de partners in het Gasgebouw tijdens 
de CvGvan 2 juli Informeel lnformer~n over het voorgenomen beslult en zal 
EZ kort daarna het concept beslult aan betrokken partijen uitsturen. 

• Naar verwachting zullen Shell, ExxonMobll, NAM en GasTerra EZ benaderen 
over dit concept besluit. Dit kan het begin zijn van een Informeel traject voor 
verhoging van het Gronlngenplafond. Bij gelegenheid kunt u hierop ook 
worden aangesproken. 

Ministerie van Jl!conol'lllsche 
Zilken 

Auteur 

Aanleverpunt 
A/562 

T 070 
\!!lmlnez.nl 

Datum 
29 junl 2010 

Hotilll\l mii'MIT 
EZ / 10100204 

Jnl'armiltlekople aan 

BI.Jiage(n) 

Ontvangen BBR 
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Toelichting 

1.Stand van zaken 
• Dit jaar moet de minister van Economische Zaken vaststellen hoeveel gas 

GasTerra in de periode 2011-2020 maximaat mag afnemen uit het Groningen 
veld . 

• In december 2005 is het plafond voor de jaren 2006 tot en met 2015 
vastgesteld op 425 mrd m3 (ten hoogste gemiddeld 42,5 mrd m3 per jaar). 

• Gemiddeld lag de productie de afgelopen jaren substantieel lager. In de 
periode 2006-2010 is 180 mrd m3 Groningengas geproduceerd (gemiddeld 36 
mrd m3 per jaar), cumulatief 33 mrd m3 mlnder dan het toegestane plafond. 

• In december 2005 zijn bij het vaststellen van het vorige beslult afspraken 
gemaakt tussen de partners In het Gasgebouw over onder andere de lange 
termijn productiefilosofie van het Groningenveld. 

• Deze afspraken worden door de partners in het gasgebouw anders gelezen 
dan door EZ. Shell, ExxonMobil, NAM en GasTerra menen op grond van deze 
afspraken dat zij in periode 2011-2020 aanspraak kunnen maken op een 
Groningenproductie van tenminste 458 mrd m3 (de som van 425 en de 33 die 
Is overgebleven uit de jaren 2006-2010). 

• EZ meent dat een plafond van 425 mrd m3 voor 2011-2020 In overstemming 
Is met de gemaakte afspraken en dat er op grond van de afspraken geen 
recht op Inhaal bestaat. 

2. Mogelijke strategie voor de komende maanden 
• EM adviseert, mede gelet op het verwachte aanbod van gas uit kleine velden 

om het plafond voor de periode 2011 tot en met 2020 opnieuw vast te stellen 
op 425 mrd m3 en hiervoor een formeel t raject te starten. Op dit besluit 
kunnen de betrokken partijen (Shell, ExxonMobil, NAM, en GasTerra) hun 
zienswijzen kenbaar maken. 

• Wij verwachten dat Shell, ExxonMobil, NAM en GasTerra snel zullen reageren 
op dit voornemen omdat zij menen dat een plafond van 425 mrd m3 hun 
rechten aantast. · 

• 

• 

1 Wetsvoorstel31 904, nr. 57, van 2 februari 2010. 

Ministerie van ECDnOmlscbe 
Zaken 

Ons ken111erk 
EZ /10100204 
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Voor het einde van het jaar moet het formele besluit worden vastgesteld en de 
Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd. Voor de vaststelling van het 
businessplan 2011 van GasTerra moet er medio november duidelijkheid zijn over 
de hoogte van het Groningenplafond. Het verwachte informele overleg moet dan 
zijn afgerond. 

Directie Energiemarkt 

Hlnlfterte van tcononlllsche 
Zaken 

Onskenmerk 
EZ I 10100204 
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Ministerie van Economische Za ken 

TER INFORMATIE 

Aan 
de Directeur-generaal Energie, Telecom en Markten 

nota Toelichting procedure vaststelling Groningenplafond 

Ministerie van Economlscha 
Zaken 

Auteur 

A.lnleverpunt 
NS62 

T 070 
@mlnez.nl 

Datum 
2 juli 2010 

Notanummer 
EZ / 10102190 

Informatlakople aan 

"-----·--- -
Paraaf 

·-- - - - - - -----:-- --- --- -- IIIJiage(n) 
Paraaf Paraaf 

LJ1reaeur t:M 

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf 

Aanleiding 
• Vorige week heeft u gesproken met de van GasTerra. 
• Verder heeft de minister vragen gesteld over het voorgestelde Informele 

traject. 
• U had nog enkele vragen over de procedur~. 
• Deze nota geeft Informatie over de stappen en de procedure voor de 

vaststelling van het Groningenplafond voor de periode 2011 tot en met 2020. 

Toelichting 
• Dit jaar moet de minister van Economische Zaken vaststellen hoeveel gas 

GasTerra in de periode 2011-2020 maximaal mag afnemen uit het Groningen 
veld. 

• In het verleden zijn tussen de partners van het gasgebouw afspraken gemaakt 
over onder andere de hoogte van het plafond op de langere termijn. 

• Deze afspraken worden door Shell en ExxonMobll anders gelezen dan door EZ. 
Zij menen op grond van deze afspraken dat zij In periode 2011-2020 
aanspraak kunnen maken op een Groningenproductie van tenminste 458 mrd 
m3 (de som van 425 en de 33 die is overgebleven uit de jaren 2006-2010). 

• EZ meent dat een plafond van 425 mrd m3 voor 2011-2020 in overstemming 
Is met de gemaakte afspraken en dat er op grond van de afspraken geen 
recht op inhaal bestaat. 

• EM adviseert om het plafond voor de periode 2011 tot en met 2020 opnieuw 
vast te stellen op 425 mrd m3 en hiervoor een formeel traject te starten . 

• 
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• Tijdens de CvGvan 2 juli zijn de betrokken partijen nog niet gei"nformeerd 
over het voorgenèmen besluit. Wel heeft na afloop het signaal afgegeven 
dat wij aan de 425 mrd m3 willen vasthouden en dat wij hier binnenkort 
duidelijkheid over zullen geven. 

Procedure 
• Voor het einde van het jaar moet het formele besluit worden vastgesteld en 

de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd. 
• Voor de vaststelling van het businessplan van GasTerra voor het jaar 2011 

moet er medio november duidelijkheld zijn over de hoogte van het 
Gron ingenpl afo nd. 

• Ten behoeve van een zorgvuldige voorbereiding van het besluit is het 
wenselijk om de betrokken partijen vooraf te informeren met een concept 
besluit. 

• Betrokken partijen hebben dan ze!; weken om te reageren op het 
voorgenomen besluit. 

• Het Is wenselijk om enkele weken ruimte op te nemen in de procedure om 
eventuele reacties van belanghebbenden te verwerken . 

• 

MiniBI:erie van .l!conomisc:he 
Zaken 

ons kenmerk 
EZ I 10102190 

• In onderstaand schema zijn de uiterste termijnen opgenomen. Eerder kan wel. 
Later is lastig. 

1 Medio okt Medio 
Juli Augustus september tot medio november december 

november 
Formeel Opstellen Opstellen Uitsturen Definitieve Vaststel- Formeel 

concept concept concept afweging ling busi- besluit 
besluit besluit beslult --> beslult obv nessplan Infor-

6 weken reacties GasTerra meren 
reactie term Kamer 

Informeel Informeren Informeel Informeel Informeel Eind 
(optie) bedrijven traject traject traject datum 

Informeel informeel 
traject traject 
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Gasvoorkomens buiten 425-besluit 

Geachte heer 

Zoals u m U\\ bnef d.d. 1 7 november 2006 (ref. nr. EP200611205264) aangeeft 
heeft de Mmister bij besluit van 22 december 2005, (hierna: 425-besluit) 
krachtens artikel SS Gaswet (hierna: Gw} vastgesteld van welke boeveelbetd gas 
die wordt gewonnen uit bet Groningenveld~ GasTerra wt mag gaan b1j de 
mtvoenng van de takmlt bedoeld in artikel S4 lid l, onder a en b, Gw Ingevolge 
artikel 55, eerste lid, laatste volzin, Gw, is deze vaststelling onderdeel van de 
voorschriften verbonden aan de instemming met uw winningsplan. 

U vraagt mij thans om voor een aantal omstandigheden vast te stellen dat gas
voorkomens geen onderdee\ van bet Gromogenveld uitmaken, althans dat de uit 
die voorkomens te winnen delfstofbet in het 425-beslutt genoemde aantal kubieke 
meters niet aantast. 

Naar aanleiding van uw verzoek en het mondeling overleg dat door miJn drrectie 
met uw medewerkers is gevoerd, bericht ik u aJs volgt: 

1. De in bet 425-besluit vastgestelde hoeveelheid gas is bhjkens artikel S5, eerste 
lid, "gas, dat wordt gewonnen uit bet Groningen veld op basis van de bij 
korunklijk besluit van 30 mei 1963, (Stat. 136) verleende wmningsvergunning''. 
De hoeveelheid gas die wordt vastgesteld is bet gas dat op basis van de 
winningsplan voor het Groningenveld mag worden gewonnen. De tekst van 
artikel 55 maakt geen onderscheid tussen verschillende soorten gas of 
verschillende delen van het veld. 

Buoeltadre$ 

Bezuidenhoutsewcg 30 

Hoofdkamoor 
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2. De vaststelling van de hoeveelheid gas geschiedt "in het belang van het 
planmatig beheer van voorkomens van gas, ter verzekering op lange tennijn van 
een behoedzaam en rationeel gebruik van deze natuurlijke hulpbron". Artikel55 
Gw. is ook geplaatst in de paragraaf''Plarunatig beheer van gasvoorkomens". 

3. Omdat de vaststelling van het aantal kubieke meters gas dat GasTerra mag 
aanwenden uit het Groningen veld tevens onderdeel uitmaakt van de voorschriften 
verbonden aan uw wirulingsplan, bent u bij de totstandkoming van het 425-besluit 
betrokken en bent u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over het 
voorgenomen besluit bekend te maken. De door u ingebrachte zienswijze is ook 
betrokken bij het 425-besluit. Het 425-besluit heeft fonnele rechtkracht verkregen 
en ik wil op het des~ijds genomen besluit niet terug komen. Ik zal dit besluit dan 
pok nu niet wijzigen of aanvullen in verband met uw verzoek. 
Ik geef u in overweging de door u gestelde vragen en opmerkingen te zijner tijd 
als uw zienswijze in te brengen in de procedure die vooraf gaat aan de 
beschikking die over enkele jaren dient te worden geslagen en waarbij het 425-
besluit wordt vervangen. Bij de besluitvonning daarover kan dan al hetgeen u 
aanvoert tijdig worden betrokken. 

4. In de tussentijd is hetgeen u aan de orde stelt van belang voor het behoedzaam 
en rationeel gebruik van de gasvoorkomens. Ik ben daarom bereid u aan te geven 
van welke uitleg van het 425-besluit ik zal uitgaan. 

5. Voor het toezicht op de naleving van het 425-besluit en zolang dit besluit nog 
niet is vervangen of gewijzigd, zal ik er voor het uit te oefenen toezicht van uit 
gaan dat het 425-besluit niet wordt betrokken op de hoeveelheden gas gewonnen 
uit voorkomens met betrekking waartoe is voldaan aan ieder van de hiema onder 
A en B gemelde voorwaarden. 

A. 
Het gasvoorkomen, bevat uitsluitend gasvolumes, 

1. waarvan de gaskwaliteit buiten de Wobhe-band valt, zoals die is 
vastgelegd in het Technisch Leveringscontract met GasTerra (Wobbe-band 
43,46- 47,2 MJ/Nm3 bij 0 graden C), of 

2. waarvan de vigerende (gemiddelde) reservoirdruk van het gasvoorkomen 
30 of meer bar hoger is dan de vigerende (gemiddelde) Groningendruk in 
aangrenzende delen van het Groningen-veld, of 

3. ten aanzien waarvan in de zes maanden voorafgaande aan de boring 
waarbij het voorkomen werd aangetoond, op basis van advies van door EZ 
aangewezen experts kon worden geconcludeerd dat er een grote kans 
bestaat dat de gaskwaliteit van het voorkomen afwijkt van eerder 
genoemde Wobbe-band, of dat de reservoirdruk bij aanvang van productie 
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zeer waarschijnlijk 30 of meer bar hoger zou zijn dan de vigerende 
Groningendruk in aangrenzende delen van het Groningen-veld, 

1. Er is voor het voorkomen een winningsplan met toelichting opgesteld, 
waarin het productieprofiel is vastgelegd, en waarin het productieprofiel 
zo is gekozen dat het aannemelijk is dat er via dit voorkomen geen 
productie uit het Groningen-veld zal plaats vinden. 

2. Ten aanzien van de winning uit op 1.1.2008 nog niet aangeboorde 
voorkomens geldt een winningsplan waarin of ten aanzien waarvan voor u 
het voorschrift geldt dat de productie van het voorkomen binnen een 
tennijn van vier jaar na 1 januari 2008 daadwerkelijk wordt gestart. 

6. U heeft bij uw verzoek een overzicht gevoegd van gasvoorkomens, waarvan u 
verwacht dat kan worden voldaan aan bovenstaande voorwaarden. Op ba.sis van 
de door u aan mij ter beschikking gestelde gegevens deel ik uw mening dat voor 
onderstaande. voorkomens wordt voldaan aan het hiervoor onder punt 5 gestelde. 

C•tegorle Gasvoorkomen 

Aangeboorde voorkomens, niet aangeslotC%1 Kolham 
Usquert 
Roderwalt 

Niet aangeboorde voorkomens Zuid laardermeer 
Harkstede NW 
Ten Boer-Noord 
El Ierhuizen 

7. Met betrekking tot het door u genoemde voorkomen Harkstede ben ik 
bovenstaande mening niet toegedaan. Het betreft hier een producerend voorkomen 
dat reeds is opgenomen in het Groningen winningspla.n. 
Graag wil ik met u overleg voeren op welke wijze de mogelijk achterblijvende 
reserves van het Harkstede blok gewonnen kunnen worden. Ik zal u hierover apart 
berichten. 

8. Betreffende het Carboon is niet helder of het deel van het Carboon, dat 
ondieper dan de vastgestelde GWC's van het Groningen-veld is gelegen. 
connectie heeft met het Groningen reservoir en of het reeds mee produceert met 
de bestaande winning uit het Rotliegend. 

Ik wil U de ruimte geven om dit verder te onderzoeken en ben me daarbij terdege 
van bewust dat extra boringen nodig zijn, om de benodigde kennis en inzicht te 
vergaren. Om te voodeomen dat de mogelijke reserves die worden aangetroffen 
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met deze boringen in het Carboon per definitie onder het 425-besluit vallen, wil ik 
u de ruimte geven voor onderzoek middels maximaal drie boringen naar het 
Carboon: 

• De drie boringen worden binnen een tennijn van 6 jaar na 1 januari 2008 
uitgevoerd 

• Het gas geproduceerd middels deze drie boringen mag buiten het 425-
besluit gehouden worden. 

• NAM heeft de verplichting na elke boring die onder deze regeling valt het 
nieuw verkregen inzicht helder te maken voor EZ. 

• Op basis van de inzichten verkregen uit boringen naar het Carboon zal EZ 
definitiefbesluiten of resterende nog niet ontwikkelde volumes in het 
Carboon definitiefbuiten het 425-besluit gebouden mogen worden. 

• Tevens zal bij "comingled production" een separaat winningsplan worden 
opgesteld. Uit dit winningsplan blijkt op welke wijze de bepaling zal 
plaatsvinden van de productie die uit het Carboon afkomstig is en de 
productie die uit het Groningen-veld afkomstig is. 

De hiervoor weergegeven uitleg vervalt in ieder geval indien uit jurisprudentie 
blijkt dat mijn uitleg onjuist is, indien GasTerra terecht bezwaar zou maken tegen 
mijn beleid in deze of indien het 425-besluit wordt aangepast of vervangen. 

Ik ga er vanuit dat bovengenoemde uitleg U -zolang het 425-besluit nog niet is 
vervangen- voldoende houvast biedt. 

Hoo~chtepti 

Drs.{J.~ Ue t3t()ot. '-
Dir~cte~ :ÈMlgiemarkt 
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Gasvoorkomens buiten bet "'Groningen Besluit": randblokken 

Hterbij het. verzoek bijgaande brief af te doen. Deze maakt het NAM mogelijk om een 
aantal gasvoorkomens op basis van \•ooraf gestelde critcna buiten bet Grorungeoplafond 
om te ontwikkelen. Deze brief is een antwoord op bet verzoek van Nam van 17 november 
2006 (bijlage l). Over de criteria en voorwaarden waaronder deze gasvoorkomens 
ontwikkeld kunnen worden is gedurende 2007 uitgebreid nagedacht en gesproken met 
EBN, Sodm en Nam. De brief is hier de resultante van en is door atle genoemde partijen 
acceptabel bevonden. WJZ is nauw betrokken geweest bij het opstellen van de brief om 
zoveel mogelijk te voorkomen dat de brief een onbedoeld uitwaaierend effect beet\. 

Korte toelichting: 
In december 200S is voor het Groningenveld bet productieplafond van 42S miljard m3 
voor navolgende t 0 jaar vastgesteld. De bevoegdheid c:n de verplichting tot vaststelling 
daarvan zit in artikel SS van de Gaswet. De Gaswet geeft geen definitie van wat bet 
Groningenveld is. 
NAM heeft per brief (ref. EP2006l120S264, dd 17 november 2006) aan EZ gevraagd om 
explicieter aan te geven welke breukblokken en! of reservoirs wel of rriet onder de 
definitie van het Groningenveld/hetplafond vallen. Een aantal randblokken vanhet veld 
zijn namelijk vanuit economisch oogpunt alleen interessant om te ontwikkelen, als ze met 
onder bet plafond vallen. Anders verdient de investering zich pas na de productieplafond 
periode terug. 

Medewerking aan dit verzoek van Nam past goed binnen bet streven van de overheid om 
de v~rraden in de Nederlandse ondergrond optimaal te ~ploreren en te exploiteren ter 
stimulering van het mijnklim.aat. Indien deze randblokken nu niet ontwikkeld worden, 
omdat dit door het Groningeoplafond economiscb niet aantrekkeHjk is, is er een grote 

OnNaogen Varzonden TeruQOlltViJn1len Paraaf en datum 

In te vullen door Secrotatiaet Genen~al 30 
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kans dat dr2.e blokkm. dooldat in de todromsl de tnfrasuuduur op Groningen vcnlwijnl. 
niet meer maximaal uïtg.eput wmdeo. 

Hoewel het dus vanuit bet planma:tig beheer beleidsmatig vm belang is om op het 
venode van NAM in te gaan. is het ntirnhartig ingaan op dat verzoek rud zonder risu::o's. 
Om die risico's te beperken bevat de brief geen harde mwU.ing ofwtleg van het begrip 
Groningenveld maar een beleidslijn over boe EZ bet begrip zal wlleggen blJ de 
handhaving van de wet. In bet overleg met. NAM bleek dat NAM hier voldoende 
zekerheid aan kan ontlenen. EZ mag opgewekte (en gen:x:ht,'8aldigde) verwachtingen mei 
beschamen 

Op basss van de door NAM's lijst van breukblokken (zie biJlage 1) ligt de vraag aan EZ 
voor om vast te stellen of de bloleken op deze lijst wel of mld lOl bet Groningen veld 
behoren. De hjst is een ma van blokkco dJe al aangeboord -rijn en bloJdcervreservoirs die 
nog aangeboord moeeen worden. 
Innuddels is door EZ (in samenspraak met NAM) een aantal voldoende geobjectivc:c:rde 
en in de brief weergegeven criteria opgestdd aan de hand waarvan voor blokken die reeds 
aangeboord zijo is vast le steUeo hoe EZ wil dat dle behandeld worden Voor nog aan te 
boren blokken/rescrvoin is dat veel lastiger. Deze laatste categorie was daannee dan ook 
het moeilijkste discussiepunt. NAM zegt niet te willen gaan boren als het risico geheel bij 
NAM gelegd wordt doordat pas na bet aanboren blijkt of een nieuw aangeboord 
voorkomen op basis van de vastgestelde criteria onder bet Grorungenveld valt en äus ook 
onder het Groningen plafond 
De brief geeft bet voldoende zekerheid dat een blok. waarvan vooraf is afgesproken dat 
het geacbt wordt niet tot het Groningenveld te behoren, ong~cht de uitkomst ontwikkeld 
mag worden tot een maximale voorafgestelde hoeveelheid. Dlt laatste om te voorkomen 
dat via dit nieuw aangeboorde blok gas uit het hoofdveld van Groningen wordt 
geproduceerd. Deze vaststelling vooraf zaJ getoetst worden door een door EZ 
ingeschakelde en betaalde en voldoeode onatbanketijke deskundige (vermoedelijk TNO). 

De totale hoeveelbeid produceerbaar gas van de door NAM voorgestelde lijst van 
bloJdcen/reserv~. die niet op die wijze geacht wordt niet tot bet Groningen veld te 
behoren. IS ongeveer 20 miljard m3, wat neerkomtop gemiddeld 2 miljard per jaar extra 
productie. 

De door NAM voorgestelde lijst is beoordeeld door' de deskundigen van EBN (als 
deelnemer in de Groningen maatschap), SodM {toezicht op doelmatige winning), TNO 
(technische expertise) en EZ. De belangrijkste criteria voor de beoordeling zijn: 

1) Gassamenstelling (buiten/binneo) de Groningen Wobbe band 43,46- 47,2 
MJINm3 

2) Drulc t.o.v. het Groningen voorkomen. Oftewel produceert het blolc wel of niet 
mee met Groningenveld 
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3) Gas to gas contact. Js ge:z:ien de geologische opbouw het aannemeliJk dat er geen 
coruact russen hd b1ok co bet Groningenveld is. 

De in de brief vcra oonle FZ toezegging mzake het bartdhn-iogsbeleid geldt uitsluitend 
indien \'Oldaan ts aan de biervoor bedoelde gcobjectsvccrde criteria. Deze hebben 
betrekking op het winningsplan mctus1ef productieprofiel en een tijdsframe waarbinnen 
de ontwikkeling moet plaalSVinden.. 
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Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie 

GasTerra B.V. 
T.a.v. de heer drs. 
Postbus 4n 
9700 AL GRONINGEN 

Datum 2 0 JAN 2011 

Betreft Beslult vaststelling Groningenplafond 

Geachte heer 

Hierbij deel ik u mede mijn beslult utt hoofde van artJket 55, eerste lid, van de 
Gaswet tot vaststelling van de hoeveelheld gas, dat wordt gewonnen u1t het 
Gronlngenveld, waarvan GasTerra B.V. ("GasTerraj In de periode 2011 tot en 
met 2020 mag uitgaan bij de uitvoering van haar in artikel 54, eerste lid, 
onderdelen a en b, van de Gaswet bedoelde taken. Bij deze vaststelling van het 
zogenoemde "Groningenplafond" geef ik, op basis van artikel 55, eerste lid, van 
de Gaswet aan van welke hoeveelheld gas uit het Groningenveld GasTerra van 
2011 tot en met 2020 gemiddeld per jaar mag uitgaan. 

Overwegingen 
Uit hoofde van artikel 55, eerste lid, van de Gaswet dien ik tenminste eenmaal In 
de vijf jaar het Groningenplafond vast te stellen, waarbij tevens dient te worden 
aangegeven welke hoeveelheld aardgas de komende tien jaar ten hoogste 
gemiddeld per jaar mag worden gewonnen uit het Groningenveld. Bij beslult van 
22 december 2005 (kenmerk~ E/EP/5727515) heb Ik de In artikel 55, eerste lid, 
eerste volzin, van de Gaswet, bedoelde hoeveelheid gas waarvan GasTerra bij de 
uitvoering van haar taken u1t hoofde van artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b, 
van de Gaswet In de periode 2006 tot en met 2015 mag uitgaan, vastgesteld op 
425 miljard m3• De hoeveelheid gas uit het Groningenveld waarvan GasTerra in 
genoemde periode ten hoogste gemiddeld per jaar mag uitgaan, bedraagt 42,5 
miljard m' . 

De door GasTerra gerealiseerde afname uit het Groningenveld In de jaren 2006 tot 
en met 2009 en de laatste Inzichten met betrekking tot de afname In het j aar 
2010 laten zien dat GasTerra In de periode 2006 tot en met 2010 drca 25 miljard 
m1 mlnder heettafgenomen uit hetGroningenveld dan de hoeveelheld van 212,5 
miljard m3 waar zij In die periode op basis van het gemiddelde per j aar mocht 
uitgaan. Dat betekent dat GasTerra in de periode 2011 tot en met 2015 op basis 
van het beslult van 22 december 2005 jaarlijks gemiddeld ui t het Groningenveld 
meer mag afnemen dan 42,5 miljard m3, maar de In totaal voor de periode 2006 
tot en met 2015 vastgestelde hoeveelheld van 425 miljard m3 nlet mag 
overschrijden. · 
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Zoals blijkt utt de overochten, als bedo~d in artikel 54, eerste lid, onderdeel c. 
van de Gaswet, dae GasTerra heeft verstrekt In de jaren 2005 tnt en met 2010, 
komt het thans verwachte aanbod van gas uit de kleine velden aan GasTerra voor 
de periode vanaf 2010 tot 2030 nagenoeg overeen met de In 2005 dienaangaande 
verwachtingen voor die periode. Het Gronfngenveld zal na 2021 een geleldehjke 
afname van de productie laten zien en zal vanaf het begin Vi!ll het volgende 
decenmum naet mee.- over de capaàteit besChikken om door GasTerra te kunoen 
worden logezet voor de. afname van gas uit de ldeine velden op de wijze als 
bedoekt In artilceJ 54, eerste lid, onderdelen a en b, van de Gaswet. In de alsdan 
benodigde capadteltsmtddelen in het kader van de uitvoering door GasTerra van 
haar wetteliJke taken ten aarwen van het ldelne vetden beleid tot 2030 zal door 
de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. op andere wijze worden voorzien, 
z.oals is aangegeven In mijn besluit van 22 december 2005. 

Besluit 
Met het oog op de publieke belangen dfe teil grondslag liggen aan de aan 
GasTerra opgedragen wetteJJjke taken als bedoeld in artlkeJ 54, eerste lid, 
onderdelen a en b, van de GaS\Iiet, gezien het voorgaande, na afweging van de 
betroi<J<en belangen en overwegende dat mijn beslult van 22 december 2005 van 
kracht bliJ~ besJuit ik de rn artikel 55, eerste lid, eerste votzln, van de Gaswet 
bedoelde hoeveelheld gas 'IIOOr de jaren 2011 tot en met 2020 vast te stellen op 
425 miljard m3, venneerderd met de hoeveelheld gas die GasTertel In de periode 
2006 tot en met 2010 mlnder heeft afgenomen uit het Groningenveld dan de 
hoeveelheld waar zîj In die periode op basis van het gemiddelde per jaar mocht 
uitgaan. 
Oe hoeveelheld gas uit het Groningenveld waarvan GasTerra In de periode 2011 
tot en met 2020 ten hoogste gemiddeld per jaar mag uitgaan, bedraagt een 
tlende van de voor d1e periode op grond van de vortn" zin bepaalde totale 
hoeveelheid. 

Hoogachtend, 

~~agen 
Minister van Economische Zaken, Landbouw en I nnovatie 

Tegen dtt beslult lcan degene wtens belang redltstreeks bij dit beslult Is betrokken binnen 
6 welc.en na de dag van verzending van dit beSlult een gemotiveerd betwaarschrflt Indienen 
bij de Minister van Eo::momfsche Zaken, Lanctbo!Jw en lnnov~:~tle, Directie Wetgeving en 
Jurtdfsche Zaken (ALP: X/050), Pastbus 20101, 2500 EC 's-Gravenhage. Dit beslult ts 
verzonden op de In de aanhef vennel de datum. 

Cc. Nederlandse Aardolle Maatschappij B.V. 
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Ministerie van Economische Zaken. 
Landbouw en lnnovaoe 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
La.v. 
Postbus 28000 
9400 HH ASSEN 

oatum1 4 JAN 201l 

·Betreft Beslult vaststelling Gromogenplafond 

Hlerbfj doe Ik u toekomen een kopie van mijn beslult van 20 januari 2011 
(kenmerK: ETM/EM/10188824), waarfn ik uit hoofde van artlkel 55, eerste hd, 
van de Gaswet heb vastgestefd van welke hoeveelheld gas, dat wordt gewonnen 
urt het GronlngenveJd, GasTerra B.V. in de periode 2011 tot en met. 2020 mag 
uitgaan bij de ultvoerfng van haar in artikel 54, eetste IJd, onderdelen a en b, 
van de Gaswet bedoelde taken \Groningenplafond"). 

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 
namens deze~ 
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Nederlandse Aardolie Maatschappij av. •• 
NAM 
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~smaat2 
Postbus 28000 
9400 HH ASSEN 
Telefoon : (0592) • 
Telefax : (0592) / 

www.nam.nl 

J "., 

.L Zijne Excellentie de Minister van Economische Zaken 
Mr. L.J. Brinknorst 

~·-.. --";,~ 
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Uwref: EIEP/5061613 Onze ref: EP200511205054 Doorkiesnr: (0592) Assen. 15novemDJ2005 

Onderwerp: Uw voornemen tot vaststelling Groningen plafond ex arti~el 55. eerste lid Gaswet 

Excellentie, 

Op 5 oktober 2005 heeft u in een brief aan Gasunie Trade & Supply B.V. (T&S) uw voornemen 
kenbaar gemaakt om over te gaan tot vaststelling ingevolge artikel 55, eerste lid van de Gaswet van 
de uit het Groningen veld te winnen hoeveelheld gas, waarvan T&S bij de uitvoering van de in artikel 
54, eerste lid, onderdelen a en b van de in de Gaswet bedÇ>elde taken mag uitgaan. In uw brief aan 
T&S geeft u tevens aan over te willen gaan tot vaststelling van de hoeveelheld gas die met ingang van 
2006 tot en met 2015 gemiddeld per jaar uit het Groningen veld mag worden gewonnen. 

Op 6 oktober 2005 ontvingen wij van uw ministerie een kopie van uw brief aan T&S. 

Gezien het zwaarwegend belang voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM), in deze 
zaak hechten wij eraan om u mlddeis deze brief on2.e zienswijze op uw voornemen kenbaar te maken. 

In uw brief geeft u een aantal overwegingen, die tot uw voornemen hebben geleid. In de bij dit 
schrijven gevoegde bijlage 1 wordt daar nader op ingegaan en Is tevens een aantal andere 
overwegingen vermeld. Op basis daarvan zijn wij van mening, dat de voorgenomen beper1<ing van de 
Groningen veld productie tot een volume van 400 miljard m3 over de periode 2006 tot en met 2015 
niet noodzakelijk is om de inpassing van de Nederlandse kleine velden productie tot 2030 te 
waarborgen. Oe aanzienlijke en nadelige gevolgen van een dergelijke beperking voor de Maatschap 
Groningen- en daarmee voor NAM -achten wij onevenredig in verhouding tot het beoogde doel. 
Voorts zou de voorgenomen beperking een disproportionele Inbreuk betekenen op het 
eigendomsrecht van NAM met betrekking tot het Groningen gas. 

Wij verzoeken u derhalve uw voornemen tol beperking van de Groningen veld productie tot een 
volume van 400 miljard m3 over de periode 2008 tot en met 2015 te heroverwegen en vast te stellen 
op een niveau consistent met NAM's huidige Business Plan en zoals aangegeven op bijlage 2. 
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Zoals nader toegelicht in bijlage 1 gaat NAM er van uit, dat gasvoorkomens geheel of gedeeltelijk 
gelegen binnen het gebled van de winningvergunning Groningen, alsmede gasvoorkomens in de 
periferie van het Groningen veld, alsook geologische lorrnaties boven en onder het Groningen veld, 
waarvan de productie van het aanwezige gas geen nadelige gevolgen heeft voor de omvang van de 
winbare volumes van het Groningen veld, geen onderwerp zijn van een vaststelling als bedoeld in 
artikel 55 lid 1 Gaswet. Wij verzoeken u de gegevens zoals weergegeven op bijlage 2 als zeer 
bedrijfsvertrouwelijk te beschouwen. 

Wij z.ijn uiteraard gaarne bereid ons standpunt nader toe te lichten. 

Hoogachtend, 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
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Bijlage 1 bil de brief van NAM aan EZ van 15 november 2005 

Kleine velden 

In de afgelopen decennia Is het Nader1andse kleine velden beleid uiterst succesvol geweest en ook de 
komende jaren zal dat beteid de opsporing, ontwikkeling en productie van gas uit velden bu~en het 
Groningen veld blijvén stimuleren. De rol die NAM daarbij speelt middels Groningen is essentieel. Ook 
als producent van vela nîet·Groningen velden is NAM voortdurend doende om middels 
kostenverlaging en technische vemieuwingen zo veel mogeUjk kleine velden op te sporen en te 
ontwikkelen. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkeling van de mobiele KISS productiefaciliteit 
(momenteel is er op de locatie Norg-3 een onit geïnstalleerd, die productie uit het zeer kleine Een veld 
mogelijk maakt) , de ontwikkeling van de zogenaamde "light landrig" die momenteet de exploratieput 
Lauwerszijl boort en de "Trident monotower" die voor de ontwikkeling van het offshore K17 veld zal 
worden Ingezet . 

De rol van het Groningen systeem 

Op basis van de huidige, breed gedragen verwachtingen, zal rond 2030 nog steeds sprake zijn van 
een aanzienlijke productie uit Nederlandse kleine velden. Het Inpassen van de productie van die 

· velden vereist een zekere hoeveelheld werkvolume, aJsook een hoeveelheid reserve capaciteit. Het 
Groningen systeem (Groningen veld plus de gasopslag faciliteiten Norgen Grijpsker1<) Is zonde.r meer 
In .st~at deze rol te vervullen. Dit is efnd 2003 geconcludeerd door een werkgroep bestaande uit 
vertegenwoordigers van uw ministerie, Energie Beheer Nedertand B.V. (EBN), Gasunle, NAM, Shell 
en ExxonMobll, waarbiJ Is uitgegaan van het (toen nog voorlopige) Gasunie Business Plan 2004. Eén 
en ander Is vatwoord in ons schrijven aan u van 15 december 2003. Ook met de meest recente 
voorspellingen van de Neder1andse ktaine velden productie rond 2030 staat die conclusie nog recht 
overeind. Zelfs als de Nederlandse kleine velden productie rond 2030 aanzienlijk meer zou bedragen 
dan wat momenteel wordt verwacht, dan nog kan het Groningen systeem die volumes inpassen en de 
benodigde capaciteiten en volumes leveren in geval een deel van de kleine velden tijdelijk mocht 
uitvallen. 
Recente analyses hebben aangetoond, dat de bestaande door NAM geopereerde gasopslag 
faciliteiten zonder hulp ven het Groningen vald in staat zijn om tot 2030 deze rol adequaat te 
veMJllen. Ondersteuning door het Groningen veld is daarbij dus niet nodig . 

Hef Groningen veld 

NAM heeh na een uitgebreide field-review In 2003 de reserves van het Groningen veld 
geactualiseerd. De vorige review van het veld stamde uit 1991 en de na die tijd verkregen productle
en druk- gegevens In combinatie mer nieuwe seismische processing- en interpretatie· technieken 
maakten het opportuun om het veld opnieuw te beschouwen. Naar aanleiding van deze field-review 
heeft NAM de oorspronkelijk verwachte en voor verkoop beschikbare, winbare volumes per 1 januari 

. 2004 letwat verhoogd ten opzichte van de waarde die in 1991 was vastgesteld. In bijlage 2 wordt hier . 
verder op ingegaan. 
Uit de recente field-review en na verdere studie Is eveneens gebleken, dat er een gerede kans Is dat 
een aantal nog niet aangeboorde blokken aan da periferie van het Groningen veld niet of slechts ten 
dele met het Groningen Vèld In verbinding staat en mogelij ketwijs hoog calorisch gas bevat. Ook 
gedeeltes van de boven en onder het Rotllegend' gelegen 

1 Het Rotliegend is de geologische tonnatie waarin zich het manandeal van de verwachte winbere volumes van h"' Groningen 
veld bevindt. 

3 
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Bijlage 1 bij de brief van NAM aan EZ van 15 november 2005 

geologische formaties (respectievelijk het Ten Boer kleisteen en het Carboon) staan waarschijnlijk niet 
of slechts ten dele in verbinding met het Rotliegend reservoir in het Groningen veld. Er Is 
dientengevolge een zeer goede kans, dat deze randblo~en en geologische formaties geen deel 
uitmaken van het dyn~mische Groningen veld systeem. Eén en ander betekent, dat indien deze 
randblokken en formaties zoueten worden ontwikkeld en geproduceerd, verwacht mag worden dat dit 
geen effect heeft op de verwachte winbare reserves uit het Groningen veld. Voor de genoemde 
randblokken geldt verder, dat ontwikkeling het meest efficiënt via de bestaande kleine velden 
infrastructuur kan plaatsvinden. Oe levensduur van deze infrastructuur is beperkt. 
Al met al zijn wij van mening dat de volumes, die zich in die blokken en formaties bevinden, als kleine 
velden volumes moeten worden aangemerkt indien zij geen deel uitmaken van het dynamische 
Groningen veld systeem. Wij gaan er dus vanuit, dat deze in dat geval niet onderhevig zijn aan èen 
ministeriële vaststelling aangaande de beperking van de productie van het Groningen veld. 

Kleine velden In de Groningen concessie 

In de Groningen winningvergunning figt een aantal reeds aangetoonde en voor een deel 
producerende velden zoals Warffurn, Usquert, Marum, Aodewolt, Marumerlage etc. waarvan de 
gaskwaliteit vergelijkbaar is met die van het Groningen veld en waarvan de volumes dientengevolge 
contractueel onder het Technisch Leveringscontract vallen. Dé betreffende velden zijn aparte 
accumulaties en geen onderdeel van het Groningen veld. Ook voor deze velden gaan wij er van uit, 
dat zij niet vallen onder een ministerfile vaststelling aangaande de beperking van de productie van het 
Groningen veld. 

Voorziene Groningen produe11e 

De tabel op bijlage 2 geeft een overzicht van de volumes, te betrekken uit het Groningen veld, 
waarvan NAM bij haar businessplanning over de afgelopen jaren is uitgegaan. De oorsprong van deze 
volumes ligt in de scenario's die Gasunie, tegenwoordig Gasunie Trade & Supply, in haar 
businessplannJng opneemt en die als basis dienen voor de Prisma studies die T&S jaarlijks samen 
met NAM uitvoert en waarvan de bevindingen met EBN en met uw ministerie worden gedeeld. Het 
over,zfcht geeft aan rnet welk Groningen productie niveau over de jaren 2006 tot en met 2015 NAM in 
de afgelopen drie jaar rekening heeft gehouden in haar business plannen. Ter illustratie is in de tabel 
ook de verwachte Groningen productie voor de periode van 1 o jaar na 2015 vermeld. Indien de 
momenteel In de periode 2006 Vm 2015 door NAM voorziene volumes inderdaad worden onttrokken, 
dan zijn de eind 2015 resterende Groningen volumes meer dan adequaat om de hierboven vermelde 
volume rot in het kleine velden beleid tot het jaar 2030 te kunnen veMJilen. Hierbij moet worden 
opgemerkt, dat alleen al de ondergrondse gasopslagfacili1eiten naar verwachting de volledige 
balansrol op zich kunnen nemen tot 2030. 
Indien er al een noodzaak zou zijn om tot beperking van de ult het Groningen veld te produceren 
volumes over te gaan, dan mag uit het voorgaande blijken, dat er daartoe na 201 5 nog meer dan 
voldoende mogelijkheden zijn. 

4 
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Biilage 1 bij de brief van.NAM aan EZ van 15 november 2005. 

Waardeverlies 

De voorgenomen beperking, zoals verwoord in uw brief van 5 oktober j.l., heeft tot gevolg dat zoals 
momenteel wordt voorzien, een ruime hoeveelheld Groningen gas, zoals vermeld in bijlage 2, niet in 
de periode 2006 tot en met 2015, maar pas aanzienlijk tater kan worden geproduceerd. Dit gaat 
gepaard met een aanzienlijk verlies aan inkomsten, eveneens vermeld op bijlage 2, voor de · 
Maatschap Groningen (voor zowel EBN als NAM). Als het al noodzakelijk zou zijn om additionele 
maatregelen te nemen om het kleine velden beleid te kunnen blijven ondersteunen, dan Is het gebruik 
van de bestaande (eventueel na uitbreiding) of nieuw te bouwen gasopslag faciliteiten, waarvan de 
kosten vele maten lager zijn dan het voornoemde ver1ies, te prefereren boven de voorgestelde 
beper1dng van productie uit het Groningen veld. . 
In de mid negentiger jaren heeft NAM de ondergrondse gasopslagfaciliteiten bij Grijpekerk en Norg 
gerealiseerd en momenteel is NAM al enige jaren doende met de uitvoering van een grootschalig 
renovatie programma op het Groningen veld, waarbij tevens compressie wordt geïnstalleerd. Het gaat 
hier om zeer omvangrijke investeringsprogramma's, die met goedkeuring van EBN, handetende 
namens de Staat, zijn en worden uitgevoerd. Een beperking van het Groningen productieniveau · 
beïnvloedt met name de productie verwachtingen, waarop NAM deze Investeringen heeft 
gejustificeerd. 
Gelet op het voorgaande wordt het in uw brief aangekondigde voornemen door ons dan ook ervaren 
als een zeer zwaar middel, dat te vroeg wordt ingezet en dat met een aanzienlijke, onnodige en 
vermijdbare waardevermindering gepaard gaat. 

Impact op geboekte Groningen reserves 

In de 2003 Groningen fieldreview Is geconcludeerd, dat de huidige faciliteiten (na afronding van de 
lopende renovatie) waarmee de Groningen productie mogelijk wordt gemaakt, roncf2040 weaerorn 
zullen moeten worden gerenoveerd. Volgens de door NAM gehanteerde Interpretatle van de definities 
van de US Securities and Exchange Commission (SEC) kunnen volumes, die uit het Groningen veld 
worden geproduceerd na die renovatie van 2040, niet worden geboekt. Zoals vermeld, heeft de 
aangekondigde beperking tot gevolg dat, zoals momenteel door NAM wordt voorzien, een grote 
hoeveelheid Gronir,gen gas (zie voor details bijlage 2) pas aanzienlijk later kan worden geproduceerd 
dan zoals nu voorzien in het NAM Business Plan. Dit zou een zeer ongewenste afboeking van de zg. 
"bewezen reserves" tot gevolg hebben. 

5 
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Auteur Notanummer 

EIEP I 5716853 

Datum Uiterlijk bij gelidreueerde Medepareaf an datum 

17-11-2005 17·11·2005 

Aan Informatiekopie un 

Bijlage(n) 

Onderwerp 

Groningensturing 

Samenvatting en concfuslea 

De afgelopen weken hebben diverse gesprekken met Shell en ExxonMobil over het 
invullen van het Groningenplafond plaatsgevonden. Op 25 november 2005 staat het 
afrondende gesprek gepland tussen u en de heren en . In deze nota 
wordt aangegeven waar op dit moment nog discussie over is en wat ons standpunt daarbij 
is. Graag akkoord omdat we bijgaande notitie morgen aan Shell en Exxon verzenden. 
Mede op basis hiervan besluiten Shell en Exxon of zij het finale gesprek van 25 
november door willen laten gaan. Begin volgende week wordt er over de notitie nog 
tussen partijen gesproken. 

Issues 
• Welk getal komt er in het uiteindelijke besluit? 
• Hoe veel gas mag er geproduceerd worden in de periode tot 2030? 
• Wel of geen extra inkoop in de periode tot 2015 en mogen lange termijn Russische of 

LNG contracten hier deel van uitmaken? 
• Zijn Shell en Exxon bereid om vast te leggen dat de capaciteit die nodig is voor de 

inpassing van kleine veldengas tot 2030 ook daadwerkelijk ter beschikking van T&S 
zal staan ook als daarvoor investeringen door NAM voor nodig zijn? 

• Bereidheid NAM om prospects in bestaande winningsvergunn.ingen waarvan NAM 
heeft aangegeven ze niet te willen exploreren, terug te geven. 

Waar lijken we overeenstemming te hebben 
• Rxtra inkoop tot 201S 

-Wordt bij invulling gezocht naar een flexibele invulling (zomergas op NBP, niet
Nedeclands Noord Zee, ander zomergas, spot LNG, spot op TIF) en vooralsnog geen 
lange termijn inkoop van groote volumes (bijv met Gazprom) 

Ontvangen Verzonden TaNgontvangen Paruaf en datum 

In te vullen door Secretariaat Genereel 35 
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- De extra inkoop mag niet ten koste gaan van de in het businessplan voorziene 
verkoop van Nederlands gas. 
- De contracten moeten economische haalbaar zijn. 

• Commitments Shell en Exxon m.b.t. capaciteit 
Er zal een briefwisseling komen tussen NAM - T &S en T &S - MEZ waarin hardere 
commitments staan t.a.v. de beschikbaarheid van flexibiliteit in het 
Groningensysteem t.b.v. de inpassing van kleine velden. 

• 800 mrd m3 of 900 mrd m3 in de periode tot 2030 
Als Shell en Ex.xon vastleggen dat de capaciteit die nodig is voor de inpassing van 
kleine veldengas tot 2030 ook daadwerkelijk ter beschikking van T &S zal staan ook 
als daarvoor investeringen door NAM voor nodig zijn, kunnen wij akkoord gaan met 
900 mrd m3. Er is dan geen goed argument meer omeendefacto eindreserve in 2030 
aan te houden want technisch zijn er geen beperkingen 

Openstaande discussiepunten 
1. 425 mrd m3 versus 450 mrd m3 in de periode tot 2015 

Argumenten waarom wij 425 genoeg vinden: 
-Dit getal noemt T&S ook in haar reactie op het voornemen dus daar sluiten we dan 
mooi bij aan 

- Dit betekent dat T &S haar aandeel in de binnenlandse markt iets naar beneden moet 
bijstellen en dat geeft andere spelers meer ruimte 
-Ons startpunt in de onderhandelingen was 375 mrd m3 tot 2015 dus we hebben een 
flinke stap richting Shell en Ex.xon gezet. 
NB: de 450 kan 

2. Comm.itments Shell en Exxon m.b.t. capaciteit 
Shell en Exxon zijn met de voorgestelde briefwisseling niet zelf aanspreekbaar op de 
afspraken. Wij zien graag dat zij zich op enigerlei wijze committeren aan deze 
afspraak (bijv. mede ondertekening van de brief). 

3. Voorwaarden bij extra inkoop 

drs. 

Shell en Exxon willen t.a.v. de extra inkoopcontracten een economische haalbaarheid 
voor elk van de partners in de Maatschap vergeleken met de laagst renderende 
verkopen ( . Dit vinden wij te weinig mogelijkheden voor 
T&S openlaten. Bezien in het totale portfolio zou beter zijn. 

directie Energieproductie 
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Zijne Excellentie de Minister van Economische Zaken 
Mr L.J. Brinkhorst 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 

Datum 15 November, 2005 

Uw kenrr.erk: EIEP/50616 13 

Onderwerp: Uw vooroemen tot vaststelling Groningenplafond ex artikel 55, eerste 
lid Gaswet 

Excellentie, 

Namens Esso Nederland B.V, en ExxonMobil Hokiing Company Holland LLC (hierna 
ieder apart of tezamen te noemen: '~Esso") en Shell Nederland B.V. ("SheU'') reageren 
wîj hierbij gezamenlijk op uw briefvan 5 oktober 2005 met kenmerk EIEP/5061613 aan 
Gasunie Trade & Supply B.V. ("T &S"). In deze brief maakr u uw voornemen kenb .. r 
om krachtens artikel55, eerste lid van de Gaswet een Groningenplafond vast te stellen, 
waarbij u ovenveegt dit plafond vast te stellen op 400 miljard m3 voor de periode 2006~ 
2015. 

In uw brief geeft u aan de belangen van alle partijen in overweging te zullen nemen bij de 
vaststelling van uw besluit Als aandeelhouders van Nederlandse Aardolie Maatschappij 
B.V. ("NAM") en T&S hebben Esso en Shell een zwaarwegend belang omdat hel 
Groningenveld het grootste productiemi.dde} is van NA..\If. Wij verzoeken u dan ook 
kennis te nemen van het volgende . 

Het Groningenplafond wordt vastgesteld krachtens artikel 55, eerste lid van de Gaswet. 
Het doel van dit artikel is om T&S in staat te stellen haar publieke taak krachtens artikel 
54, eerste lid a en b, van de Gaswet ten aanzien van het Kleine Velden Beleid uit te 
voeren. 

1n de besprekingen die wij over dit onderwerp hebben gevoerd met vertegenwoordigers 
van uw Ministerie, hebben wij op basis van tethnische gegevens en de reguliere 
gezamenlijke studies aangetoond dat het niet noodzaketijk is om een GroninAenpP!fond 
vast te stellen op 400 miljard m3 voor ~periode 2006-2015 om zèlëer te ste ]en dat T&S 
bovengenoemde pubfiëke tääk kan uitvoeren tot 2030. Er zijn maatregelen die het zelfde 
doel bereiken en die voor zowel de Staat als voor de private partijen in het Gasgebouw 
minder bezwarend zijn dan het vertragen van de productie uit het Groningen veld, 
bijvoorbeeld de inzet van ondergrondse bergingen voor het accommoderen van de kleine 
veldenproductie. 

31-
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Indien U vanwege de înname van kleine velden tot 2030, ondanks de daartegen 
ingebrachte bezwaren, toch de inkoop uit Groningen zou wmen beperken, dan is het 
daarvoor niet nodig om het volume al te beperken in de periode 2006-2015, 
Gezien de zeer grote nadelige gevolgen var. de beperking van Groningen in de periode 
2006.2015 voor NAM enerzijds en de beschîkbaarheid van minder bezwarende 
alternatieven anderzijds, achten wij de in uw briefvoorgestelde maatregelen dan ook 
disproportioneeL 

Tevens willen wij t: er op wijzen dat een Groningenplafond van 400 miljard m3 voor de 
periode 2006<2015 niet çonslstent is met de basis waarop NAM en EBN substantit!le 
investeringen ir. de productiefaciliteiten rond het Groningenveld hebben uitgevoerd. 

In uw briefvcrwijst u verder naar een mogelijke rol voorT&S om nieawe 
importverplichtingen aan te gaan. Daarover willen wij het volgende opmerken: 
Een beperking van het voor T&S beschikbare volume Groningen gas kan doorT&S 
worden opgevangen door additionele importen of een verlaging van haar verkopen. 
Eventuele voorstellen voor additionele importen door de directie van T &S zullen door het 
Coilege van Gedelegeerde Commissarissen op grond van de gebruikelijke 
beslissingsmaatstaven worden getoetst. De potentî!le prijsrisico's voorT &S tusse:t 
(lange termijn) importcontracten en de veelal korte termijn additionele verkopen in relatie 
tot de totale portefeullle, vormen hiervoor een belangrijke toetssteen. Daarnaast zal ook 
getoetst worden welke risico's lange tennijn Importcommitments met zich meebrengen 
qua volume, in de zin dat bij mogelijk tegenvallende verkopen de feitelijke produktie uit 
Groningen niet op het beoogde niveau za) komen te liggen. Naar onze verwachting zullen 
deze toetsingen veelal negatief uitvallen omdat het aangaan van lange tennijr. 
importcontracten teveel prijs~ en volumerisico's voor T&S met zich mee zal brengen. 
Een verlaging van verkopen zal vooral verkopen binnen Nederland betreffen} omdat de 
geplande verkopen hier meestal niet voor langere perioden gecontracteerd zijn, in 
tegenstelling tot de export markt. Een Groningen~plafond van 400 miljard m3 zal er dus 
toe kunnen 1eièen dat T &S haar binnenlandse verkopen sterk naar beneden moet 
bijstellen, met name in de tweede helft van de periode 2006-2015. 

Bij het door T &S in haar 2005 businessplan geplande Groningen volume van 450-4 70 
miljard m3 zou T&S niet zo'n groot deel van haar positie op de binnenianè:se markt 
hoeven prijsgeven. De jaarlijkse technische studies die gezamenlijk uitgevoerd worden 
door T&S en NAM en de gezamenlijke aandeelhouders I aten duidelijk zien dat ook met 
dit hogere Groningen volume T &S haar publieke taak ten aanzien van gas uit Kleine 
Velden kan blijven uitvoeren. 

T&S is in het verleden substantiële exportverplichtingen aangegaan op basis van een 
verwacht hoger niveau van binnenlandse productie. De economische en commercièHe 
aantrekkelijkheid van deze exportverplichtingen komt emstig in geding bij een 
Groningenplafond van 400 miljard rn3 voor de periode 2006-2015. In dit kader 
herinneren wij u er aan dat de goedkeuring door het College van Gede!egeerde 
Commissarissen van het Centrica verkoopcontract, wat T &S verplicht om gedurende l 0 
jaar jaarlijks 8 miljard m3 gas aan het Verenigd Koninkrijk te leveren1 gebaseerd was QP 
de aanname dat dit gas geleverd zou worden uit het bestaande aanbod en niet uit 
additionele importen. 
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We vertrouwen erop dat u deze overwegingen mee zult nemen in de vaststelling van uw 
besluit ten aanzien van het Groningenpiafopd en dat de argumenten die wlj hebben 
aangedragen in onze gesprekken met uw Mjnisteric en in deze brief u voldoende 
aanleiding geven om het Groningenplarond!.vast lesteHen op een :tiveau dat substantieel 
hoger ls den het door u overwogen niveau van 400 miljard rn3, en dat in lijn is met 
eerdere business plannen van NAM enT &S. 

Wij zijn gaarne bereid met u over dit on~erp nader van gedachten te wisselen. 

Hoogachlend, 

Esso Nederlar.~.V . .....----sli'e!l Nederland B.V. 
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1. Afspraken tussen gasgebouw partners 
2. Conceptvoorstel briefwisselingen t.a.v. afspraken rond capaciteitsplanning t.b.v. 
uitvoering kvb door TenS 
3. Uitgangspunten Oasunie TenS Business Plan 
Onderwerp 

Groningensturing 

Semenvatting en conclusias 

25 november 2005 spreekt u met de heren en over de Groningen-
sturing. De heren en zullen hierbij ook aanwezig zijn. 
Bijgaande drie stukken liggen vrijdag ter goedkeuring voor. 

Advies m.b.t. de stukken: 
1. Afspraken tussen gasgebouw partners 

Het pakket zoals dat voorligt is voor ons een totaal pakket. 
zullen de volgende 2 punten opbrengen: 

Advies: 

Ad a. Er wordt een aantal afspraken gemaakt t.a.v. 

Er zijn echter andere , 

Ontvangen Verzonden Terugontvangen Paraaf en datum 

In to vullen door Secreteneet Genenel 3& 
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2. Conceptvoorstel briefwisselingen t.a.v. afspraken rond capaciteitsplanning t.b.v. 
uitvoering kvb door TenS 
Met deze tekst zijn wij akkoord. 

3. Uitgangspunten Gasunie TenS Business Plan 
Tekst volgt nog 

drs. 

2 
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Excellentie, 

In uw brief d.d. 5 oktober 2005 heeft u mii bericht over uw voornemen tot de vaststelling 
van de uit het Groningenveld te winnen hoeveelheid gas waarvan Gasunie Trade & Supply 
(T&S} btj de uitoefening van zijn taken1 dient utt te gaan. rn het navolgende heb ik deze 
hoeveelheid aangeduld met het •productie Plafond Groningen• (PPG). 

Op grond van de in uw brief vennE!de overwegingen geelt u aan d~t u voomemens llent het J 
PPG te stellen op 400 mrd m3 voor de periode 2006 tot en met 2015. l 
U wijst er verder op dat - indien T&.S over onvoldoende gas uit Nederlandse bronnen beschikt 
voor de business opportunities die T&S ziet - additionele inkoop van (bUttenl~nds) gas 
overwogen kan worden. U vermeldt in dit verband dat u - gelet op uw streven Nedertand te 
ontwikkelen tot een 'gasrotonde' in Noordwest Europa waarbij Gasunie T&S een belangrijke 
rol kan vervullen - zeer positief staat tegenover het afsluiten van nieuwe inkoopcontracten. 

In het onderstaande treft: u mijn reactie op uw voornemen en de gevraagde nadere 
informatie aan. 

Het concept Business Plan 2006 
In de afgelopen periode is door T&s zeer mtens1ef gewerkt llan het opstellen van een nieuw 
Business Plan voor de jaren vanaf 2006 (het BP 06). Dit plan mar1<eert een trendbreuk met 
het tot op heden gevoerde beleid ten aanzien van de benadering van verkopen en Inkopen. 
Ter voorbereiding op het opstellen van het concept Business Pllln is uitgebreid overleg 
gevoerd met onze aandeelhouders over de missie en de strZitegle van ons nieuwe bedrijf. 

Vervolgens zijn de mogelijkheden voor toekomstige in- en verkopen onderzocht aan de hand 
van meerdere scenario's. Op grond daarvan is - lettend op de bovengenoemde missie en 
strategie - door T&S geconcludeerd dat het BP 06 gebllseerd moet worden op een visie die 
inhoudt dat T&S maximale waarde kan toevoegen door de {nieuwe) ver1<open te richten op 
de meest aantrekkelijke marktsegmenten in Noordwest Europa (de wtargetmarkten•) en 
daartoe de benodigde (additionele) hoeveelheden gas zal gaan Inkopen indien dat mogelijk 

1 De taken als bedoeld In artikel 54 eerste lid onderdelen a en b van de Gaswet. 
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blijlet te zljn uit de af"wegfng wn cfe te behalen marges en de te !open rfslCD1S. Oft is än de 
afgelopen we-ken uitgewerkt en vastgdegd in het CDncept BP 06. Oat won::lt hliTnenkort ter
goedkeuring voorgelegd aan de Raad v~n Commtssanssen van T&S. 

[n de bijlage bij deze brief treft: U een samenvatting van het BP 06 aan. Deze bijlage dient in 
zijn geheel als 'vertrouwelijke bedrt1fsge;,evens· tn de zfn van de Wet Openbaarheld van 
Bestuur te worden besdtouwd2

• 

In het kort komt een en ander neet op het volgende: 
• BP 06 gaat uit van het voorzetten van de reeds afgesloten verlcoopcoo[racten en 

tlet afsluiten van rueuwe ver\<oopcontra<:tEn op de 'targetmarkten In Noordwest 
Europi!l. Het daan10or benodigde aanhad komt uit de Nederlandse k[eine velden, uit 
het Groningenveld (425 mrd m3 in de komende 10 jaar), uit de reeds atges!oten 
Jnkoopc.ontracten en uit nieuwe inkoopcontracten (in eerste instantie 55 mrd m3 in 
de penode vi!lnaf 2oog en daarenboven ordegrootte 100 mrd m3 op li!lnge termijn). 

Om de betekenis van een en ander te kunnen plaatsen heb ik ook een tweetal alternatieve 
sceni!lno's !aten uitwerken - die eveneens in de bijlage worden toegeflcht • namelijk scenario 

5400 en scenario S400PH: 
• Scenario 5400 gaat uit van een productieplafond - conform uw voornemen - van 

gemiddeld 40 mrd m3/j in de komende 10 jaar, daarna gemiddeld. 30 mrd m3/j en 
géén additioneJe inkopen door T&S. Op grond daarvan Is berekend welke volumes 
er door T&S nog veri<ocht kunnen worden naast de reeds afgesloten 
verkoopcontracten. 

• Scenario S400PM gaat uit van het beleveren van dezelfde targetmarkten als. In BP 
06 en van tietzelfde productieptafond als in scenario 5400. Dit vergt extra 
i!!dditionele inkopen door T&S ten opzichte van de additionele importen opgenomen 
in BP 06 (namelijk +25 mrcl m3 in de eerste 10 jaar en +25 mrd m3 in de daarop 
volgende 5 jaar) . 

In de bijlage worden de voor- en nadelen van BP 06, 5400 en S400PM op een cijtje gezet. 
Samengevat blijkt dat aan de uitvoering van 5400 en S400PM ernstige bezwaren kleven, die 
bij de uitvoering van het BP 06 niet zullen optreden. 

Overige opmerkingen 
I n uw brief d .d. 5 oktober 2005 heeft u aangegeven dat de reden, waarom u voornemens 
bent een plafond voor de productie uit het Groningenveld In te stellen, ls getegen in de 
eerder door mij gerapporteerde3 vermindering van de hoeveelheden gas geproduceerd uit de 
kleine velden en de verwachting dat die trend zich in de komende jaren zal voortzetten. 

U memoreert dat Ik er in genoemde rapportages van uit Qi!l dat deze afname in beli!lngrijke 
mate of volleelig gecompenseerd zal worden door een toename van de productie uit het 
Groningenveld. Dit, gecombineerd met de verw~chting dat er tot 2030 aanbod uit kleine 

2 Wet Openbaarheid van Bestuur, artikel 10, lid 1 onder c. 
3 Rapportages ex art 54 en 56 Gaswet als verstrekt In de jaren 2002 tot en met 

2005. 
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velden te verwadtten is, maakt dat l!i meent dat - zonder het treffen van maatregeten - het 
GroningemreDd op lange termijn~ omroldoende oiJldersteuning zal kunnen bieden aan de 
uitvoering van het k:leJne-velcf~befeid. Ardus komt u tot de rnnclusie dat het inslelten van 
een plafond voor de productie uit het Groningenveld gewenst is. 

lk wil hiel" graag ere volgende kanttekeningen bil maken. 

Ten eerste is het inderdaad juist dat - zoals ik eerder gerapporteerd heb - de productie uit 
de kreine velden de afgelopen jaren is afgenomen; dat wii zeggen dat de prognoses van de 
producenten ifl totaUte1t herhaaEde malen neerwaarts werden bijgesteld. Met u ben Ik van 
mening dat dit een punt van zorg is. ik heb er in de taat:Ste rapportage" dan ook op gewezen 
dat het aanbeveling verdient de oorzaken te onderzoeken en remedies daarvoor in praktijk 
te brengen. Uw rapportage5 aan de Tweede Kamer, getiteld 'Gaswinning', geeft daartoe 
reeds een eerste aanzet. Ik meen dat met name maatregelen die de exploratie-Inspanningen 
van de producenten stimuleren aanbevelenswaardig zijn. Verder heb ik In het voorliggende 
BP 06 opgenomen dat T&S als doelstelling heeft het investeringsklimaat voor de opsporing 
en winning van gas uit de kleine vetden te bevorderen binnen de mogelijkheden van 
marktconforme condities. 

Ten tweede wil ik vennelden ~at in BP OS en In de daarop gebaseerde ~pportaye ex art 54 
Gaswet werd geconstateerd dat het vereiste 'balansvolume' {dat wil zeggen het verschil 
tussen de geraamde marktomvang en het beschikbare aanbod afgezien van het 
Groningenveld) voor een groot deel doch niet volledig door het Groningenveld geleverd zou 
kunnen worden; met andere woorden dat additionele Inkopen op termijn nodig geacttt 
werden. Deze noodzaak is echter niet gelegen in het anders niet kunnen innemen van de 
kleine velden, rnaar in het kunnen beleveren van de voorziene markten, ook op langere 
termijn. 
In dit verband wil ik ook nog wijZen op de resultaten vart de sb.Jdies die de afgelopen jaren 
zijn uitgevoerd. Ik doel hier op de bevlndingen6 van de 'Groningen inzet studie' en van de 
achtereenvolgende 'Prisma-studies'. Hieruit blijkt dat de dag/uur- l'lexibilitelt, die benodigd is 
orn het aanbod urt de kleine velden te kunnen inpassen, besd1lkbaar is en gedurende de 
gehele planperiode van 25 jaar geleverd kan worden door het Groningensysteem, dat wil 
zeggen door het Groningenveld en de thans reeds bestaande bergingen Norg, Grijpskerk en 
Alkmaar, en dit bij volumes te leveren door het Groningenveld die hoger liggen dan het nu 
voorziene niveau van 400 mrd m 3• 

In dat licht bezien is een beperlóng van de Groningenproductie tot 400 mrd m3 in de 
komende 10 jaar vanwege de veiligstelling van de uitvoering van het kleine-velden-beleid 
dan ook niet nodig. 

Ten derde moet vermeld worden dat een stringente beperking van de Groningenproductie 
(met een laagcalorische gaskwalltelt) reeds op korte termijn voor T&S een aanzienlijke 
verlaging van het binnenlandse marktaandeel met zich rnee zal brengen en op langere 
termijn beperkingen zal veroorzaken voor wat betreft het verlengen van de laagcalorisd1è 

4 De rapportage ex art 54 Gaswet d.d. 28 april 2005. 
5 Rapportage aan de Tweede Kamer d.d. 12 oktober 2004. 
6 Zie de brief van Gasunie d.d: 12 december 2003, nummer H.03.050. 
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gasleveringen aan het nabiJe buitenland. DH: anes zal de commerdële positie - en natuur11jk 

ook de Inkomsten - van TaS sc.haden. 
Dit terugfopende marktaandeel van T&S kan alfeen worden gemmpenseerd door het 

additioneelinkopen van ffinke volumes buite~ands aardas op korte termijn. 

Ten vierde wil ik t:ocll oproertten dat In het verie«<en exportverplichtingen, met name h.et 
Centrtca-c:ontrac:t, zijn aangegaan FR de verwadltlng dat deze, tezamen met de rest Wil ons 
marktaandeel, uit de portereuille van de aangeboden biRnenhmdse productie en de op dat 

moment gecontracteerde ümpomm zou kunnen worden geleverd. 

Condusie 
Uit de bovenvennetde stiJdies is gebmeken dat een stringente beperkin.g van de productie uit 

het Groningenveld tot 400 mrd m3 in de komende 10 jaar niet nodig Is om het zekerstellen 
van de uitvoering van het kJieine-velden-befeid ook op lange termijn te realiseren. Er zou 

derhalve met een ruimer plafond volstaan kunnen worden. 

ln de afgelopen periode heeft T&S alle voor- en nadelen van diverse mogelijke scenario's 
bestudeerd. Op grond daarvan heeft T&S zijn in- en verkoopbeleid he.rijkt en vastgelegd ln 

het concept BP 06. Ik zou het resulterende totaalbeeld willen kenschetsen als een 

~v~nwichtige aanpak, waarin niet alleen het marktaandeel van ~ ln Nederland, de 
voorziene Inkopen door T&S, de oplossing van H-gas-tekorten in de portefeuille van T&S en 

de Inkomstenstromen Jn de komende jaren op een geleidelrjke en verantwoorde manier 
zullen ver1open, maar ook de uitvoering van het kleine-velden-beleid wordt gegarandeerd. 

In conclusie adviseer Ik u het Productie Plafond Groningen voor de komende 10 jaar te 
stellen op tenminste 425 mrd m 3• 

Verder zal Ik het College van Gedelegeerde Commissarissen van T&S ven:oeken het BP 06 

goed te keuren, hetgeen inter aUa betekent dat T&S de in het BP 06 voo~lene additionele 
Inkopen nader zal onde~oeken en - indien de analyse van te behalen marges en van de te 
lopen risico's positief uitvalt - voorstellen voor uitvoeling zal doen. 

Slot 
Ik vertrouw erop dat ik u met bovenstaande nadere informatie behulpzaam ben geweest bij 
het definitief kunnen vaststellen van het Produçtie Plafond Groningen. 

Hoogaçhtend, 

Bijlage 1 
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Deze bijlage bevat informatie dPe beschouwd moet worden afs 
nvertrouwelfjke bedrijfsgegevens" In de zfn van de Wet Openbaarheld van 

Beswur, als bedoefd ln art 10, lid 1 onder c. 
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1 Concept Business Plan 2006 

-------
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Toelichting op de figuren 
• In het plaatje linksboven staat een overzicht van de verleepen volgens SP 06 in de komende 25 

jaar. Te zien zijn de verwachte leveringen onder de thans bestaande contracten in binnen- en 
buitenland (donkergroene en lichtgroene ~lakken). De blauwe band geeft de verwachte 
verkopen op meest aantrekkelijke deel van de targetmarkten aan, namelijk de levering aan de 
G-gaslclanten in de regionale netten, voornamelijk kleinverbruikers en kleine industrie. De 
rode, oranje en gele banden vormen samen de overige targetmarkten, dat zijn de leveringen 
via de handelsplaatsen, aan de klanten aan het landelijke net en op de L-gas targetmarkten In 
Duitsland, België en Frankrijk. 

• In het plaatje rechtsboven geeft de zwarte lijn met stippen het geleidelijk dalende marlct
aandeel van T&S weer op de binnenlandse markt; in dit geval onder de aanname dat het gas, 
dat wordt geleverd op de handelsplaatsen zoals het TTF, geheel in Nederland wordt afgezet. De 
dunne zwarte lijn toont het marktaandeel, ceteris paribus, Indien de hieronder vermelde 
additionele inkopen ad 55 mrd m3 niet zouden plaatsvinden. 

• In het onderste plaatje staat het geleidelijk stijgende marktaandeel van derden in Nederland. 
De hoeveelheden te leveren door derden stijgen van circa 15 tot zo'n 22 mrd m3 per jaar. Deze 
hoeveelheden worden voor een klein deel in Nederland geproduceerd en moeten voor het 
overige worden geïmporteerd. Wlj achten het waarschijnlijk dat daartoe door GTS op termijn 
geïnvesteerd zal moeten worden in het vergroten van de importcapaclteit. 
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• Het bovenste plaatje geeft de H-gas-situatie in de portefeuille van· T&S weer, namelijk de 
geraamde H-gas-verkopen (zwarte lijn met stippen7) en het huidige H-gas aanbod ( rnde lijn). 
Het tekort wordt - althans op jaarbasis in deze globale beschouwing - opgevangen door de 
additionele inkopen door T&S ad circa 55 mrd m1 (rose lijn). Het resterende verschfl tussen 
vraag en aanbod wordt opgevangen door operationele maatregelen als H-gas/ G-gas swaps, 
verlagen van Wobbegrenzen en dergelijke. 

• Het finker plaatje onderaan geeft een overzicht van het aanbod van T&S·vo{gens SP 06. Het 
gele vlak toont de productie uit Nedertandse velden en de bestaande importcontracten. Het 
blauwe vlak is de productie uit het Groningenveld. Het rode en lichtgele vlak zij n de additionele 
Inkopen die benodigd zijn om de targetmarleten te beleveren en het tekort aan H-gas op te 
lossen. In de eerste periode is dat drca 55 mrd m3 (rode vlak) en in de tweede periode is dat 
in de grootteorde van 100 mrd m3 (lichtgele vlak) . 

• Afhankelijk van de mate waarin deze additionele inkopen door T&S gerealiseerd zullen worden 
in de vorm van importen in Nederland - en van de timing daarvan - is het waarschijnlijk dat 
GTS op termijn extra lmportcapacrteit zal moeten realiseren om dat mogelijk te maken. 

• Rechts ziet men tenslotte de Groningenproductie volgens BP 06 {zwarte lijn): 425 mrd m3 in de 
eerste 10 j aar, vervolgens 5 jaar gemiddeld 35 mrd m3/j en tenslotte 10 jaar 30 mrd m3/j. Ter 
vergelij k is ook het vergelijkbare balansvolume volgens BP OS gegeven (rode lijn). 

1 Hierbij is uitgegaan van een zekere mate van preferente verkopen aan G·gas klanten t.o.v. H·gë.'ls klanten. 
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• Het 5400 scenario wordt gekenmeritt door een productie uit Groningen van 400 mrd m3 in de 
eerste 10 jaar, 30 mrd m3/j in de periode daarna en geen additionele inkopen door T&S t.o.v. 
BP 05. 

• Het beschikbare aanbod Is dan beperkend voor het beleveren van de markt en de krappe 
situatie zal leiden tot een laag marktaandeel van T&S in Nederland (zwarte lijn in het plaatje 
rechtsboven). Deze situatie zal waarschijnlijk gepaard gaan met bfnnenlandse prijzen die hoger 
zijn dan de exportprijzen. Hierdoor zal de export van T&S stijgen en zal er re-Import door 
derden van de door T&S geëxporteerde volumes plaatsvinden (waarbij er dus marge terec.ht 
komt bij derden/wedef'\lerkopers). Dat is mogelijk vanwege de hoge volumeflexibiliteit in de 
exportmntracten van T&S. In het plaatje l inksboven is dat getoond: de gele lijn is de export 
volgens BP 06 en het donkerblauwe vlak Is de (hogere) export volgens 5400 (er is gerekend 
met het gebruik van 50% van de mntractuele flexibiliteit). Op termijn (na 2016) komt er door 
het aflopen van de exportmntracten weer gas voor de verkoop vrij en zal T&S trachten 
marktaandeel terug te veroveren (stijging van de zwarte lijn In het plaatje rechtsboven). 

• Het marktaandeel van derden in Nederland Is in het scenario 5400 flink hoger dan volgens BP 
06 (plaatje rechtsonder: blauwe resp. groene lijn). Oerden kunnen een deel van het door hen 
te verkopen gas verkrijgen uit de genoemde re-import van de T&S·exporten (in de orde van 3 
mrd m3/j) terwijl men de rest van het extra gas zal moeten importeren. Het moge duidelijk zijn 
dat - om dat mogelijk te maken - er op tamelijk korte termijn aanzienlijke uitbreiding van de 
Importcapaciteit door GTS gerealiseerd zal moeten worden. U1t de figuur blijkt dat die 
capaciteit nodig is voor een beperkt aantal jaren (zie de bult in de blauwe lijn), waardoor de 
periode waarin de investeringen terugverdiend moeten worden eveneens beperkt is. 
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• Oe- totale verkopen van T&S in dit scenario ziet men in de figuur op de vorige pagina links
onder. Donkergroen is momenteel reeds verkocht in het binnenland; lichtgroen is de 
(verhoogde) export; blauw is de verkoop op het meest aantrekkelijke deel van de targetmarkt 
(moet nog ver1cocht worden); donkergeel is het resterende vrije volume voor de overige 
targetmarktsegmenten waaronder de handelsplaatsen. Die ruimte is dus gering dan wel nul in 
de komende jaren, hetgeen betekent dat T&S in de eerste jaren weinig of geen ruimte zal 
hebben voor nieuwe verkopen aan de industrie en de centrales In Nederland. Op lange tennijn 
ontstaat er - door het aflopen van de e.)(portcontracten - nieuwe ver1cooprulmte (lichtgele 
vlak). 

• Linksboven staat het totale aanbod. Het gele vlak zijn de bestaande Importcontracten en het 
aanbod uit de Nederlandse kleine velden. Ket blauwe vlak ls de productie uit Groningen, dat 
rechtsboven nogmaals· wordt weergegeven (dikke zwarte lijn) In vergelijking met de lijnen 
volgens BP 06 (dunne zwarte lijn) en BP OS (rode fijn). 

• Het ondeme plaatje toont dat er in dit scenario sprake is van een H-gas-probleem ln de 
periode 2010 - 2016. Het H..gas aanbod (rode lijn) in de portefeuille van T&S is dan namelijk 
lager dan de H-gas-markt (die zich In dit scenario overwegend in het buttenland onder de 
bestaande exportcontracten bevindt). 
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Toelichting op de figuren 
• · In scenario 5400PM is de markt gelijk aan die In BP 06 en het PPG is gelijk aan die in 5400. 
• Daardoor Is er extra inkoop door T&S nodig t.o.v. BP 06. Het betreft +25 mrd m3 In de eerste 

10 jaar en +25 mrd m3 in de daarop volgende 5 jaar. Dat is te zien in de figuur linksboven. De 
additionele inkoop in de eerste periode (rode vlakje) is nu circa SS + 25 + 25 == 105 mrd m3 te 
opzichte van BP OS. De additionele inkoop in de tweede periode (lichtgele vlakje) is net als in 
BP 06 circa 100 mrd m3• 

• De additionele Inkoop zal gepaard gaan met productiecapaciteit op een hoge loadfactor. 
Hierdoor stijgt de Inkoopcapaciteit t.o.v. BP 06, maar In mindere mate dan het volume stijgt. 
Dat is dan te zien In de twee middelste plaatjes, die het effect op de benodigde vraag en 
capadteit op Groningen weergeven. Zowel de volumevraag als de capaciteitsvraag zijn lager 
dan in BP 06. 

• Wat betreft de H-gas-sltuatie in de portefeuille van T&S zijn er In dit scenario als gevolg van de 
additionele Inkopen (dat is H-gas) geen tekorten te verwachten: het H-gas-aanbod (bovenste 
dikke rose lijn) liot nu boven de H-gas-markt (zwarte lijn). 
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4 Concfusies en aanbevelingen 

In het voorgaande is een overzidtt gegeven van de gevolgen voCH" het PPG, het aanbed in 
Nedertand en de H~gas-situatle volgem 8P 06 en de twee scenario's 5400 en S400PM. Wat zijn de 
belangrijkste yerschiUen en welke condus5es kunnen daaruit getrokken worden? 

In concept BP 06: 
• Wordt voldaan aan de doefsteiling van T&S, het creëren van duurzame waarde door het 

ver1c.open van volume en capaciteit tegeo aantrekkeUjke opbrengsten op de targetmarid:en in 
binnen~ en buitenland. Er wordt verder waarde toegevoegd door op de MLT additionele inkopen 
door te verkopen met een positieve marge. 

• De productie uit het Groningenve2d wordt gehouden op een niveau dat de uitvoering van het 
kleine-velden·beleid ook op de LT zeker stett. Ten opzichte van de raming in BP OS is de 
productie uit Groningen flinlc vertaagd. 

• Het marktaandeel van T&S in Neder1and verloopt geleidelijk aan in neerwaartse rid\ting. 
• De H-gas-situatie in de portefeuille van "J"&S is (op basis van globale berekeningen op 

jaarbasis) naar verwachting onder controle. 
• Op termijn zon In Noord West Europa extra importen noodzakelijk met het oog op de 

\'ooi'Denlngszekerheid. VerondersteUend dat aan enkele voorwaarden voldaan zal kunnen 
worden (zoals het behaten van marge op en het beheersen van de risico's verbonden aan 
additionele inkopen}, zal volgens BP 06 T&S daarbij een rol gaan spelen en zal daardoor tevens 
een bijdrage leveren aan het concept 'Nederland Gasrotonde'. 

In scenario S400: · 
• ls het beschikbare aanbod voor T&S tijdens de planperiode zo'n 200 mrd m3 fager dan volgens 

het concept BP 05, namelijk door lagere productie uit Groningen en door de afWezigheid van 
additionele inkopen. Oe waardecreatie zal daarmee eveneens aanzienlijk lager zijn dan in het 
concept BP 06. · 

• De productie uit het Groningenveld is op een lager niveau dan volgens het concept BP 06; de 
uitvoering van het kleine~velden~beleid Is derhalve eveneens zeker gesteld. 

• Het marktaandeel van T&.S in Nederland verloopt over enige jaren sten naar beneden. Dat zat 
moeten worden opgevangen door derden, dee!s in de vorm van re-importen van T&S~ 
exportgas (hetgeen betekent dat er marge bij derden/wederverkopers terecht kamt) en 
grotendeels met behulp van omvangrijke importen (die wij niet voor realiseerbaar houden op 
deze termijn). Om dat mogelijk te maken zal GTS op tamelijk korte termijn de bijbehorende 
forse uitbreiding van de importcapaciteit moeten realiseren. 

• Er zal naar verwacht ing krapte op de mar1<t ontstaan met de daarbij behorende effecten. Zodra 
na verloop van jaren het nog vrije aanbad van T&S weer ruimte biedt voor vergroting van het 
marktaandeel, za l dat marktaandeel veroverd moeten warden. Dat zal waarschij nlijk gepaard 
moeten gaan met een prijzenslag. 

• De H-gas-situatie In de portefeuille van T&S vertoont tekorten. 

In scenario S400PM: 
• Wordt net als in BP 06 voldaan aan de doelstelling van T&S, het creëren van duurzame waarde 

door het beleveren van de targetmarkten in binnen- en buitenland. Er wordt echter mlnder 
waarde toegevoegd dan in BP 06 door de extra additionele Inkopen door T&S van 50 mrd m3 

t.o.v. BP 06. 
• Oe productie uit het Groningenveld wordt gehouden op het niveau van 5400; de uitvoering van 

het klelne~velden~beleid is derhalve eveneens zeker gesteld. 
• De marktaandelen van T&.S en van derden in Nederland verfo pen net als in BP 06 op een 

geleidelijke en realiseerbare wijze. 
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• In dit S(eMriO moet TaS echter wet flink meer gaan tnkopen; 1111 de eerste periode vanaf 2009 
totaar cita + 105 mrd m3 meer dan volgens BP 05. Dat dient dan binnen n(et al te lange tijd re 
geschieden en het is zonder nader ondermek niet op voorhand te zeggen of dat economisch 
mogelijk is, tegen welke condities en of T&S hieM:Ior goedkeuring kan ver1crijgen. Verder zal 
GTS op tamelijk korte termijn de bijbehorende uitbreiding van de importcapactteiit moeten 
realiseren. 

Condvsie ea äanbevellngen: 
• T&S condudee~ tegen de adi.tergrond van de besdJreven scenario's, dat de uitvoering van ltet 

voorliggende conc:ept 8P 06 een optimale Jnvutnn.g van de strategie van ms vormt. 
• Dit betekent dat aan de Mi9ister van Emnoçpische Zaken, aanbevolen wordt het Pro~ {llafond 

Groningen voor de komende 10 jaar In lijn met dit BP te stellen op tenminste 425 rnrd m3• 

• Verder betekent dtt dat T&S de in dft BP \fOOI'Ziene additionele inkopen nader gaat onderzoeken 
en voorsteRen zal doen. 

o Daarbij dient een positJeve marge behaald te worden; dfenen de rfsk:x)'s voldoende 
afgedekt te .z:tjn; en dient: eelll e~ ander dusdanig vorm gegeven te zijn dat Hexfbel 
gereageerd kan wonfen op wijzigfngen in de omstandigheden. 

o H'et betreft ten eer$te- een hoeveet~e14 van dra 55 mrd m3 in de periode na 2009 en ten 
tweede een hOeveelheid van groo~eorde 100 mrd m3 op lange termijn. 
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Aanbiediugsformulier Datum: 02~12·200$ 

DO Nummer: 
Ditectie: EP 
Contactpcrs.: · 

Telefoon 
Korte titel Besluit vàststelllng Groningenplafond ex. Artikel SS, eerste 

lid, Gaswet 

- ~---- ~--

Korte samenvatting van de Op 26/11 is een deal gesloten met betrokken partijen m.b.t. bet 
inlwud Groningenplafond, Dit moet nu verwoord worden in bet besluit 

van MEZ aan Gasunie TenS. Gevraagd wordt advies van het 
DO bij de in het concept besluit genoemde overwegingen/ 
argumentatie. 

[:-~-~----
NB: Zie ter info A4 met deal tussen EZ, Shcll. Esso en EBN 

Voorgestelde conclusies Akkoord met in concept besluit verwoorde overwegingen. 

Eventuele oonsequenties 
t-----~ 
n.v.t 

I (personele, fmanci~le e.d.) 
Voorgestelde datum van 6 december 2005 

behanrlelin< 
--·-~-----------

Afgestemd met 1-
~-:-:-~---~ -- ~------------ ' 

--1 
I 
I 
1 
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I BlJ bebondding -f \ 
aanwezi heid ewenst van ' 

Is voodichting ! Er zal gelijktijdig met verzending naar. Gasunie TenS een brief I 
internlextem gewenst? 

1

. naar de Tweede Kamer worden gestuurd en een persbericht \ 

L---------'"'w'-'o"'rden""'"Ul:!!~!ltll"'!E~-". Hierover is al contact geweest met DC. 1 
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Berekening onderliggend aan vaststelling Groningen plafond, juni 2005 

1. In bet vooroemen tot vaststelling Groningenplafond wordt een hoeveelbeid van 
375 mld.m3 gas over de periode 2006~2015 vermeld. De onderbouwing hiervoor 
is als volgt. 

2. De plafondbriefuit 2004 had betrekking op de periodes 2003-2007 en 2008-
2012, met bijbehorende niveaus van respectievelijk 75~77 en 69-71 miljard m3. 

3. Daarbij gebruikte de minister de gegevens van Gasunie uit de artikel 54 
rapportage van 2003, die getallen bevat voor GrOllÎr!gen en Non-groningen 
aanbod voor dezelfde periodes (Non-Groningen resp. 210 en 165) 

4. Ofschoon de 2004-plafondbrief een nationaal niveau noemt, is daarbij impliciet 
wel sprake van een Groningen niveau, als volgt: 

120: 

j KaÎionaa~. niveau .. Non-Groningen lmpi~~et Gr. nivea~. 

'76 210/5 = 42 76-42 = 34 
~-

i 76 42 34 
c='' 

'76 2005 42 34 
2006 76 42 34 
2007 : 76 '42 34 
2008 '70 165/5-33 . 70-33-37 

2009 70 33 37 
2010 70 33 37 

Ël . 70 '33 '37 
·~ 

2012 170 IJl j 37 

5. De feitelijke productie in de jnren 2003 en 2004 is als volgt geweest: 

Non~~cingen1 l ~;;ningen' .. .. I To~~al 
2003 43 5 71,4 

~-.. , 

2004 3~,0 I 32,5 +71,5 ···--
Totaal 82,5 i 60,4 ' 142,9 ... 

6. Op basis hiervan zou Gasunie kunnen claimen dat er nog 9 mld.m3 (2*76-143) 
op een later moment geproduceerd mag worden, uitgaande van de 2004-
Plafondbrief.ln principe kan dit volledig Groningen gas zijn, omdat tegenvallend 

1 Afgelezen uit de figuur in Rapportage 2005 ex artiJrel56 Gaswet. 
2 Op basis van productiegegevens NAM, resp, 28,4 en 33,0 mld:m3, waarvan afgetrokken 0,5 
mld.m3 fuel gas. 
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Non-Groningen aanbod met Groningen mocht worden gecompenseèrd volgens de 
2004-brief (echter met repercussies voor de jaren na 2012). 

7. Inmiddels heeft de minister de beschikking over de Rapportage 2005 ex artikel 
54 Gaswet. Daarin blijkt dat er een verdere daling is in het Non-Groningen 
aanbod: 190 over de periode 2005-2009 en 125 over de periode 2010-20143

. 

Uitgaande van het nationale plafond uit de 2004-brief zijn daaruit de volgende 
geactualiseerde impliciete Groningen niveaus te berekenen: 

Jaar Nationaal niveau Non-Groningen bnpliciet Gr. niveau 

2005 76 190/5 = 38 76-38 = 38 

2006 76 38 38 

2007 76 38 38 

2008 70 38 70-38 = 32 

2009 70 38 32 

2010 70 125/5 = 25 70-25 = 45 
2011 70 25 45 
2012 70 25 45 

8. Uitgaande van het eerdere signaal dat tegenvallend kleine velden aanbod kan 
worden ingevuld met extra Groningen (echter met gevolgen na 2012), vormt 
bovengenoemd impliciete Groningen niveau het uitgangspunt voor de vaststelling 
van het Groningen plafond in 2005. Daarbij gaat het niet zozeer om het feitelijke 
profiel over de jaren maar om het totaal. Dat totaal is nu zodanig dat het 
geen/weinig aanknopingspunten biedt voor Gasunie om te claimen dat de 
minister hen rechten heeft ontnomen. Totaal over de jaren 2006-2012 is het 2 7 5 
mld.m3. 

9. Een uitgangspunt voor EZ is dat het Groningenveld in 2030 nog ca. 300 mld.m3 
zou moeten bevatten, met het oog op een adequate invulling van de balansrol. 
Daartoe zal het productieniveau na 2012 naar ca. 30 mld.m3 moeten dalen. 

10. Samenvattend betekent dit een totaal volume over de periode 2006-2015 van 275 
+ 3*30 + 9 (zie punt 5) = 374 mld.m3. 

11. Dit is een procentuele reductie t.o.v. het winningsplan die zodanig is dat als deze 
over de complete periode (tlm 2029) zou worden toegepast tot een reserve aan het 
eind van die periode zou leiden van ca. 300 mld.m3. 

3 NB: naast de getallen van 190 en 125 mld.m3 noemt Gasunie ook getallen van 170 resp. 115 

mld.m3 als rekening wordt gehouden met volwnederving. 
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Besluit vaststelling Groningenp{afond ex. artila:l SS, eerste lid. Gaswet 

Geachte heer 

Hierbij deel ik u mede mijn besluit tot vaststelling ingevolge artikel SS, eerste lid van de 
Gaswet van de uit het Groningenveld te wiuneu hoeveelheid gas, waarvan u bij de 
uitvoering van de in artikel 54, eet"'SCe lid, onde-rdelen a en b, vaa de Gaswet, bedoelde 
taleen mag uitgaan (Gron.ingeoplafond). Bij bedoelde vaststelling geef ilc aan van welke 
hoeveelheid gas uit het Groningeaveld u van 2006 tot en met 2015 gemiddeld per jaar 
mag uitgaan. 

Inleiding 
Bij besluit van 16 januari 2004-, (kenmerk: MFJEPIBB/4002631), heb ik op grond van 
artikel5S, eerste lÏd van de Gaswet, zoals die gold tot 1 juli 2004, vastgesteld van we1ke 
totale hoeveelheid in Nederland te winnen gas u uit kon gaan bij de uitoefening van uw 
taken, bedoeld in art:ikel 54, eerste lid., ouderdelen a en b van de Oaswet Op 1 juli 2004 is 
een wijziging van de Gaswet van kracht geworden. Thans voorzie ik in een besluit dat is 
gebaseerd op artilrel55, eerste lid van de Gaswet, zoals dat thans luidt. 

Consultatie 
Conform mijn besluit van 16 januari 2004 heeft o\--er de vaststelling van het 
Groningenplafond nader overleg met u plaatsgevonden. Dit overleg is door mij als 
vruchtbaar ervaren en leidde tot mijn voornemen dat aan u is meegedeeld in mijn brief 
van 5 oktober 2005.1n dit voornemen is uitgegaan van een afuame van Groningengas van 
400 miljard m3 voor de periode van 2006 tot 2015, dat wit zeggen gemiddeld maximaal 
40 miljard m3 per jaar. 

Bezoek adres Doorkiesnummer Telefa>< 

Prinses Beatrixlaan 5-7 070. 070-

Getypt Gecolt. Vertonden Aappel Paraaf e" Darurn Betlandald door 

k./lt drs. 
? ? r r•f" ~nnt 41 
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Ministerie va:~ Economisf;he zaken 

0., miJ 11 voorn.emen h'tbt u gel~ bij uw bnef wn l5 november 2005. Op: mijn 

voomeme[\ is ~vens ~d doOi' de Nederlandse AaniCPJie Maatschappij B.V. 
(NAM) bi.j britf WCllS ~ 2005 en door Shdl Nc.daland B.V. en. Esso Nederland 

B.V. gezamenlijk ook per brief van 15 november 2005. 

U h.eeft ec in uw brief op gewezen dat bij een maximum pmductie u[t het Groningenveld 
van 400 miljard m3 de businessplanning van Gasunie T&S in gevaar zou komen, hetgeen 
met name zou leiden tot een. drastisch lagere levering op de binnenlandse rmrkt. U heeft 
aandacht ge Y(BB.gd VOOI' de ma gelijkheid om te komen. tot een besluit 1net een hcJ.ger 
maximum voor de productie uit het Groningenveld, renvijl toch de pubüeke- belangen die 
gemoeid zijn met h.et kleine 'lr-cldcnbeteid en de Nc:derl:wdse gasvoorziening voldoende 
zijn gediend. 

De NAM, Shell Nederland B.V. en Esso Nederland. B.V. hebben in hun reactie en in de 
aan de hand hietVan gevoerde gesprekken de volgende visie neergelegd. De teruglopende 
flexibiliteit van bet Groningen-...-eld is een natuurlijK. voortvloeisel van de afnemende dJuJc:: 
als gevolg van de productie. Na 2020 zal bet Gtoningenveld naar verwachting 'in decline • 
lwmen_ Een geleidelijk aflopende flexibiliteit kan echtEr tEchnisch verantwoord en 
ec.onomiscb efficië:nter worden gecompenseerd door vanuit het oogpunt van een 
doel.tnatige winning meer prnktische oplossingen te zoeken. Genoemde partijen hebben 
aangegeven bereid ~zijn daartoe in dit verband bet Gt:oningenveld te z.ien als een 
onderdeel van een gasproductie-systeem dat niet per se ophoudt bij de grenzen van het 
Groningenveld. Die benadering brengt ook andere mogelijkheden in beeld om de voor de 
goede uitoefening van de kleine veldentaak benodigde flexibiliteit van specifiek het 
Groningenvetd tot 2030 te be.werksteUigen. In de behoefte aan flexibiliteit zal afdoende 
en efficifnter voorzien kunnen worden door de bestaande opslagen, eventueel 
gecombineerd met het door u contracteren van capaciteit bij derden of het zonodig door 
NAM investeren in nieuwe capaciteilsmaatregelen. Per saldo kan zo worden gekomen tot 
de benodigde fteXJbiliteit. Hierdoor wordt voorkomen dat er op zeer korte termijn zeer 
scherpe wijzigingen moeten komen in uw beleid, hetgeen mogetijk negatieve gevolgen 
kan hebben voor de binnenlandse markt in de vorm van prijsstijgingen en/ of problemen 
met de leveringzekerbeid. 

Van groot belang bij mijn besluit is het feit dat NAM en de andere Gasgebouw partijen 
zich gezamenlijk hebben gecommitteerd aan het tot stand brengen van de benodigde 
flexibiliteit eD aan het samen met u ontwikkelen van _voorstellen om een mogelijk rekort 
aan flexibihteit ten behoeve van de accommodnlle var1 kleine velden te compet1seren met 
de ontwi1dceling van voldoende alternatieve capaciteitsmiddelen voor een adequate 
inpassing van kleine velden gas ten behoeve van de wettelijke blak voor T&S. NAM en 
de andere Gasgebouw partijen hebben aangegeven hiervoor de nodige investeringen in 
capaciteit te zullen doen of, indien dat vanuit economische efficiency beter blijkt te zijn, 
mee te werken aan inkoop door u van flexibiliteit bij marktpartijen. Voorts gaven de 
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Ministerie van Econam~ zaten 

pattijen aan bcrei.d te :z.ijn bet VOO!g.wlde vast~ leggen midd.el6 c:ea brie~ met u. 
en mij_ 

Overwegingen 
Het \JUCJt"guiide leidt mij tot de wigende ovecwegingm. 
Al enige ja~n neemt de ltoe:~>eelhei.d l!,aJö a.tlomstig·uit de mgeqaa.mde kleine 'lelden 
(non-Groningengas) die u wordt aangeboden af. Blijlcens de overzichten. als bedoeld in 
nrtilrel 54, eerste lid, onder e van de Gaswet, die u verstrekte in de jaren 2002. 2.003. 
2004, era ~aatste1ijk op 28 april2005, verwacht u dat deze Erend ndt zal voor1zetfen. In 
laats-tgemeld overzicht. gaat u er van uit dat ook het verdec afhemende aanbod "WD. kleine 
vekrengas in belangrijke mate of valledig zal worden gecompens~ met gas uit b.et 
Groningen veld. Al met a[ verwacht u dat uw afname wn gas uit het Groni.ngenveld in de 
komende jaren fors zal stijgen. Met als gevoJg dat de voor kleine vetden benodigde 
flexibilileit zal afuemen. 

Op basis van de huidige inzichten kaD er van uit worden gegaan dat er in ieder geval tot 
2030 aanbod van kl.eine velefengas is te verwachten. Zolang zat u ook uw taak iE:zake het 
kleine velden beleid moeten kunnen vervullen Voorde vervulling vandie taak_is de 
aanwezigheid van voldoende flexib~it YBn cruciaal belang. 

NAM heeft aangegeven dat zij een tekort aan flexibiliteit van het Groningen veld en van 
de bestaan.de opslagen zo nodig zal. compensereo door het inzetten van het Groningen 
systeem. U ms.g er daarbij van uitgaan dat de capaciteit voor het accommoderen van de 
kleine velden tot 2030 zal worden ingevuld door inzet van het Groningensysteem. NAM 
lteeft aangegeven de daarvoor noodzakelijke aanvullende investeringen in capaciteits
maalregelen te zullen doen en deze toezegging in bindende afspraken met mij te zullen 
vastleggen. 

Met deze verhoging wordt voorkomen dat u zeer scherpe beleÏdswijz.igingen abrupt moet 
doorvoeren met de daaruit voortvloeiende nadelen. De lange termijn die nog rest tot 2030 
en de onzekerheid ten aanzien van die toekomst rnaken bet nodig bij het bepalen van het 
maximum uit het Groningenveld afte nemen hoeveelheid gas voorzichtigheid te 
betrachten. In het licht hiervan acht ik het, uitgaande -van voormelde toezeggingen, 
verantwoord het maximum thans vast te stellee als volgt. 
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BESLUIT 
~let let oog op de publieb beiM~ die tea gro.tslag liggen llJUI cle :aa.a u 
opgedragen wettelijke takr-a in arfikd 54, eers(e lid van dl. Guwet, g.aknllet 
voorgaande en na llfwegiDg 'fU de betrokken belangen besluit ik de in utillel55, 
eerste Ud, eerste volzin, 'i'an dr~. Gaswet, bed82N.e loe\'eelbdd gu voor de jaren :ZOf6 
tot ea mef 201S vut te stElleD op 415 miljard w. ~ beneclhe.ht gas uit bet 
GrooiDgen"Peld. waarvao u. bij deze nstslelllng [o de komende Um jaar t.m hoogste 
gemiddeld per jaar mag uJtgaan bedraagt 42,5 milja.rd rr. 

Hoogachtend, 

mr. LJ. Brinkhorst 
Minister van Economische Zaken 

Tegen dit besluit knA degen.e wiens belang n:clttstteeks bij dit besluft is betrokkelt binnen 6 weken na de dag 

van verzending van dit beslult een gemob';ltttd bezwaarschrift indienen bij: 

«lr Minister wo E.conomisdae Zaken 

d.ln!etl~ Witgevlag en Jurfdtsc:h~ l'.akm (ALP/1410) 

Postbus 20101 

2500 EC •t-en venhage. 

Dit besluit is verzonden op de in de aanhervan deze brief venne1de dalum 

cc. Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
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N.V. Nederlandse Gasw:rie 
W: beer drs. 
Pasfuus 19 
9700 AM GROh'lNGEN 

Uwk~ 

!1.03.050 MEIEP/BB/4002631 

Besluit vaststellen productieniveau Gasunie ex artike155 lid 1 Gaswet; rapportage 2003 
ex art:ikel 54. en 56 Gaswet 

Bij brief gedateerd i2 december2003 ontving ik uw reactie op mijn voornemen een 
productienîveau voor Gasunie ex. artikel SS, eerste lid, van de Gaswet in te stellen. In 
deze brief loost u mîjn reactie en maak ik mijn besluit bekend ter zake de vaststelling van 
welke hoeveelheid .in Nederland te winnen gas Gasunie per jaar uit mag gaan hij de 
uitoefening van de takm bedoeld in artikel 54, ee:rste lid. onderdelen a en b van de 
Gaswet in de periodes 2003 - 2007 en 2008 ~ 2012, Daarnaast heeft u de mogelijke 
consequenties van een everrtue]e verdere verlaging in de periodena2012 aangegeven. Ik 
zal ingaan op uw kanttekctrlngen en aangeven wat ik voor de toekomst voor ogen heb ten 
aanzien van het productieniveau voor Gasunie. 

Besluit tot vaststellen productien"Weau voor Gasunie 
Uw briefheeft mij geen nieuwe informatie gegeven om tot wijziging van mijn voornemen 
ten aanzien van hetvas1Stellen 'W1l een productieniveau voor Gasunie ex artikel SS lid 1 
Gaswet te komen. Het voornemen tot vutst:elling van zo'n productieniveau :zet ik hierbij 
dan ook om in een besluit in de zin van artikel 55, eerste lid. van de Gaswet waarin de 
hoeveelheid in Nederland te winnen gas waa:r\'ó\n Gasunie per jaar uit mag gaan bij de 
uitoefening van haar taken bedoeld in ~l 54, eerste. lid. onderdelat a en b VIUl de 
Gaswet wordt vastgestclli Dit besluit luidt als volgt: 
• Voor de eerste periode van vijfjaar (2003- 2007) stel ik de hoeveelheid gas waarvan 

Gasunie uit kan gaan bij uitoefening van haar taken ex artikel54, eerste lid, 
onderdelen a en b van de Gaswet vast op 75- 77 miljard kubieke meter per jaar. 

Baro6kadres 

Bezttidenhoutseweg 6 

hl;ofllll.emoot TlllefQDII 1070) 

Ben#<m'J'lQut51JW&g 30 TekrlaK f!l70J 

PO$tbu& 20101 Em!\11 elP"t@m'nn.nt 

2500 EC 's.Gr•vqnhagl! Wllbsfu:l www,rnlne>:.nl 
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• Voor de 2e periode van vijfjaar (2008-2012) stel ik de hoeveelbeid gas waarvan 
Gasunîe uit kan gaan bij uitoefening van haar taken eX artikel 54. eerste lid, 
onderdelen a en b van de Gaswet vast op 69-71 miljard kubieke meter per jaar. 

• Onderschrijdingen ven deze hoeveelheden in de eerste periode kunnen in de tweede 
periode extra worden geproduceerd. 

Hierna geef ik mijn overwegingen op grond wamvan ik tot dit besluit ben gekomen. 

Overwegingen voor besluit 
In voornoemde brief onderschrijft u het standpunt dat het Groningenveld een belangrijke 
spil!Jmctic vcnrult bij bet kunnen uitvoeren van bet kleine veldenbçleid. Bovendien geeft 
u aan dat de hoeveelbeid gas waarvan Gasunie uit kan gaan vooc de periode 2003 -2012, 
zoals genoemd in mijn briefvan 23 september 2003, V!lldoende is om de verwachte 
behoefte van Gasunie in die periode te de.lcken. De overwegingen voor mijn besluit om 
een productieniveau voor Gasunie ex artike1551id 1 GB!iwet vast te stellen voor de 
periode 2003-2012 zijn dan ook dezelfde als ik in mijn brief heb genoemd. te weten: 
• Het kleine veldenbeleid heeft in belangrijke :m.ate er aan bîjdre.gen dat er in Nederland 

meer aardgas wordt gezocht en gevonden dan anders het geval was geweest; 
• Het kleine veldenbeleid heeft hiermee sterk en langdurig bijgedragen aan de 

Nederlandse en Europese voorzieningzekerheid en moet dit ook in de toekomst doen; 
• Het voortzet.te:n: van het kleine veldenheleid, het depletiebeleid en de spilfunctiê: van 

Gasunie en de rol van bet Groningenveld daarbinnen blijft van belang voor de 
volgende drie zaken. Ten eerste het duurzaam beheren van gasvoorkomens, deamaast 
bet betrouwbaar en doelmatig functioneren van de gasvoorziening inclus.ief de 

voorzieningzekerheid en tenslotte het voortzetten van de eoonom.ische activiteiten 
met betrekking tot gasproductie in Nederland; 

• De nog in bet Groningenveld aanwezige hoevee1hci~ gas is ~n televante factorvoor 
de periode waarover de balansrol kan worden gecontinuee:U. Het Groningenveld 
(voor de jaarfie.xibiliteit) en de opslagen binnen bet Groningensysteem zorgen voor 
de benodigde jaarflex1b.iliteit; 

• De hoogte van het productienlveau voor Gastmie beeft met llJime gevolgen voor de 
productie uit het Groningenveld en de daarmee voor de in het veld op termijn nog 
aanwezige reserve. Het aan G1mmie aa:ngehoden ldeine veldengas wordt immers te 
allen tijde en zonderrestricties ingenomen; 

• Het aanbod van non-Groningengas neemt volgens de rapportage 2003 ex artikel54 en 
56 Gaswet in de periode tot 2022 significant af. De totale hoeveelheid gas die 
Gasunie afzet neemt in diezelfde periode daarentegen toe, Het gat wordt opgevuld 
door Groningengas. I:tiennee neemt dç tob:!.le verNachte productie uit het Groningen· 
veld voor de komende jaren ten opzichte vun eerdere rapportages flink toe; 

• Genoemde mpportage laat in de komende jaren een zodarri ge toemme van de 
productie uit het Groningenveld zien dat ik de bns te groot acht dat de resterende 
reSt"J:Ve onvoldoende ondersteuoîng van het kleine veldenbeleid voor de lange termijn 
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Minister van Economische Zaken 

lam bieden. Ik denk daarbij aan de noodzakelijke flexibiliteit, de benodigde 
investeringen om de afnemende druk in het veld te compenseren en de robuustheid 
voor tegenvllllers. Dit heeft vervolgens weer een negatief effect voor een planmatig 
beheer van de Nederlandse bodeznschatten en de voorzieningzeketbeid. 

Voorts heb ik rekelling gebouden met het Energlerapport, bedeeld in artikel 52 van de 
Gaswet en de ramingen, bedoeld in a.rtikel54, eerste lid. onderdeel c van de Gaswet. 

In het onderhavige bealuit is er voor de periode tot en :mtrt 2012 in ieder geval nog sprake 
van een productieniveau voor Gasunie. Dit is het niveau waar Gasunie in zijn 
Businessplanning ten boogste van mag uitgaan. Eventuele dalingen in het aanbod van 
Jdeine veldengas ten opzichte van de huidige bUJ;inessplanncn van Gasunie kunnen 
gecompenseerd worden door productie uit het Groningen veld. In het licht van 
bovenstaande zal evenwel duidelijk zijn dat een snellere productie van Groningen in de 
jaren tot 2012 consequenties beeft voor het productieniveau in de jaren na 2012. wil de 
balansrol van het Groningenveld tot ten tni:nste 2030 kunnen worden gehandhaafd. 

Besluitvomring voorde periode na 2012 ia nu nog niet aan de orde. Er is dus nog tijd 
voor Gasunie en NAM om verdere mogelijkheden te bestuderen. Als u mij hiervan in één 
van de volgende rapportages op de hoogte stelt dan bn ik deze gegevens1 samen met de 
ontwikkelîngen in activiteiten in exploratie en productie (waaronder ook de activiteiten 
van NAM buiten Groningen). meenemen bij mijn latere besluitvonning. Hierbij zal ook 
rekening worden gehouden met de in het huidige Businessplan opgenomen en aangepne 
Vt>pliclrtingeo. 

In mijn briefvan 23 september2003 gaf ik aan een verdere daling na 2012 ysn het 
productieniveau voor Gasunie niet l.Jitte sfuitc!l om zo bet Groningenveld voor- de lange 
t.cnnijn te sparen. Uw k:antte:keningen in bet tweede deel van uw briefhebhen hierop 
betrekking. De.a:rnaast gaf ik aan voornemens te zijn in de wet te regelen dat het 
productieniveau voor Gasunie wordt omgezet iD een directe sturing vun bet 
Groniogeoveld. Op beide punten ga ik hierna in. 

Reaede op uw kimttekeningen 
De mogelijk verdere dalîng van het productienivuu voorOuunie waarover 1n mijn brief 
van 23 september wordt gesproken is met name ingegeven door de volgende drie 
elementen; 
• de significll!lte afname vun aanbod van kleine veldengas in de periode tot 2022; 
• de verwachte toen.ame van de afZet van Gasunie; 
• de effecten van het automatisch compenseren van dit lagere non-Groningenaanbod 

door Grol:ringenproductie. 
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Omdat er redelijkerwijs ook na de planperiode van 25 jaar nog productie van kleine 
veldengas verwacht mag worden is het van belang dat bet Groningenveld in ieder geval 
tot 2030 de halamfunctie kan uitoefenen voor -wat betreft hetjaaraanbod van kleine 
velden. Het ls vao.r mij van belang dat het Groningenveld nog velejaren beschikbaar 
blijft, ongeacht de rol vm de bergingen in het Oroningensysteem. 

Het is in dat verband .,..mselijk om in 2030 nog een adequate reserve in het 
Groningenveld te hebben. Het Gasunie Businessphut is van nature een moment opname 
en gebaseerd op de huidige .aannl!llleS omtrent het voiume dat door k1eînc velden 
producenten aan Gasunie wordt aangeboden en de verwachte afzet van Gasunie. Volgens 
het Businessplan kan het Grotringenveld tot 2026 de noodzakelijke jatufle.xîbilEteit blijven 
levereit Ik wl1 echter de ruimte hebben om het productiariveau neerwaarts te kunnen 
bijstellen, als de trend van significant minder kleine velden aanbod en een grove vraag 
zich mocht doorzetten. Daarvoor is het noodzakelijk uit te gaan van een voldoende 
reserve in het Groningenveld in 2030. 

Om het Gasunie Bwinessplan uit re voen:n zijn zeer grote investeringennodig ook van de 
kant van NAM. Uw briefbevestigt mijn eerder geuite zorgen op dat punt. Ik lees immers 
geen garanties dat deze in de toekomst ook daadwerkelijk allem.aal zullen plaatsvinden, 

We 74jnhet er over eens dat het onvermijdelijk is dat}lederland np ten:aijn vooreen 
steeds groter deel afhankelijk zal worden van de 1mport van gas, ongeacht wie hier voor 
zorgt. Het besluit wie en wanneer tot import over gaat is een zaak van de markt. In het 
geval van Gasunie is en blijft het haar taak om. van jaar tot jaat en tussen. jaren. op 
commerci~le gronden de ver5cbillende stromen te optimaliseren vanuit haar normale 
bedrijfamatige verantwoordelijkheden. 

De boven genoemde uitgangspwrten zijn in eerder overleg met u naar voren gebracht 

Vai'J indireat. naar directe sturing 
Op 15 december 2003 heb ik het wetsvoorstel tot Wijziging Elektn"citeitswet 1998 en 
Ga~ in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer voor 
behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Zoals u bekend is, is hier:in opgeno:men het 
voorstel om het huidige productieniveau voor Gasunie ex artikel 55, eerste lid, 'V1m de 
Gaswet om te zetten in een directe sturing van de Groningen productie. In de Memorie 
van Toelichting bij de wet is de argumentatie biervoor opgenomen. Het streven is dat de 
wet medio 2004 in werking treedt Over de invulling VBn zon directe sturing zullen wij te 
zijner tijd nog nader overleg met u hebben.. 
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Heeft u nog vragen dan kunt u contact op nemen met mevrouw . (070 ) 
of de heer : • (070· 

Hoogachtend, 

mr. L.J. Brinkl\f!rst · 
Minister van E~onomische Zaken 

Tegen dit besluit lam degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokleen binnen 6 welc:en na de dag 

van verzendiDg van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: 

de Minister nu Ecouomlsche Za~n 

djrectle Wetgeving eD JurldJsmeZilkeD (ALP/1410) 

Postbus lBlOl 

lSOO EC '111-Gravenhage. 

Dit besluit is vci"ZZhden op de in de aanhefvan deze brief vermelde datum. 
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Van: 
Ver.lOi'K:ien: dinsdag 14 december 2010 14:31 
Aan: 
CC: 
Onóerwérp: Bes!uît Groningenplafond 

Hol-

Is er al over nagedacht wanneer het Besluit Groningenpiafond naar de minister moet/kan? 

Inmiddels is het besluit via de informele kanalen al wel bij Gas Terra, alles en NAM terechtgekomen. Volgens 
hebben de olies daarover vanmiddag een conference caiL 

Moet jij het nog "formeel" voorleggen? 

Als he1 Besluit nog ditjaar moet worden getekend, dan moet het toch uiterlijk morgen In de {voor ditjaar laatste) tas 
van de minister? En ik wil op de definttleve sh.Ikken ook nog een m.p van WJZ (die al akkoord ls met de concepten) 

Groet, 

c) 

c 
1 
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Van: 
Verzonden: donderdag 9 december 2010 10:31 
Aan: 
Onderwerp: RE: gronlngenp!afond 

Ha 

Reuze bedankt voor jouw snelle actie. 

Ik heb jouw detall~aanpass!ng verwerkt en aan }emeld dat het ook wat jou betreft zo klaar is. 

Laat je me nog wel even weten wat 
GasTerra en NAM. 

ervan vond? Pas dan zullen we het concept (informeel) voorteggen aan 

Groet, 

Van: 
Verzonden: donderdag 9 december 2010 10:10 
Aan: 
Onderwerp: FW: groningenplafond 

-------------------------~--------------------
Van: 
Verzonden: donderdag 9 december 2010 10:03 
Aan' 
cc, 
Onderwerp: groningenplafond 

Ha 

bîjgaand de versie van het artlkel55 Gaswet besluit dat formeel gesproken nog dlt jaar de deur uit moet. 
Inhoudelijk gaat het ding echter was weg als er op een aoder punt overeenstemming met de olies Is 
verkregen. 

lk ben bij het project Groningenplafond betrokken geweest omdat ik de eerste beschikking (uit eind 2005) 
mede heb vorm gegeven en begeleid. 
Ik ben van plan aan het eind van vandaag aan :;~p zijn verzoek te berichten dat de na 
eindeloos vljfen en zessen opgestelde beschikking wat rruJ oe1TSTI OK lsopeen enkel détall na. 

Misschien wî1 je over het dîng nog vooraf even van gedachten wisselen, 

Gefukkig heeft ln het hele traject een belangrijke rol gespeeld. Dat maakt dat ik over de 
beschikkfng materteel gezlen geen zorgen heb. 

'56 



Ik heb tijdens het project met hem meerdere keren gespard over de vraag hoe het over elkaar heenschuiven 
van de beschikkingen (die telkens voor de komende 10 jaar een max voor het gemiddelde geven) uitpakt. 

C Groet 
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c Van: 
Verzonden: maandag 19 april 2010 13:15 
Aan: 

Onderwerp: RE: groningenplafond 

Simpel en recht toe. recht aan spreekt mij op zich wel aan, maar ik zie toch nog wel wat 

Als ik de notitie goed lees, dan begrijp ik dat 
Het voorstel is daar voor de periode 2016-2020 

,,-maar volgens mij gaat er dan 

Als we tot en ook na 2015 (tot 2020) op een 

Resteert in alle gevallen nog wel 

Van het "Eindrapport Groningen inzet studie" kan ik 

Groet. 

Van: 
Ver.ronden: vrijdag 16 april2010 16:18 
Aan: -
Onderwerp: gron ingenptaronu 

ik hebben deze week even 
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G Van: 
Verzonden: dinsdag 19 januari 2010 15:17 

C · 

Aan: 
Onderwerp: RE: Groningen Plafond -Advies EZ.doe 

Hoi 

Ik heb het advies van EBN even snel doorgerezen en zal dat ook nog zorgvuldiger doen. Alvast enkele punten: 

• EBN adviseert voor de periode 2011 tfm 2020 een nieuw plafond van 425 bcm met recht op inhaal (dus in 
feite 465 bcm over de gehele periode). 

• ongeacht het scenario gaat de natuur1ijke decline voor het Groningenveld in rond 2022 
• de decfine van de kv-productie schuift als een boeggolf vooruit; de productie van shallow gas, light gas en 

onconventioneel gas komt eraan maar de omvang is onzeker. EBN ambieert een kv-productie van 30 bcm 
per jaar in 2030 

• EBN steH dat scenario 1 {425 bcm zonder inhaal) een betere ondersteuning biedt voor de uitvoering van het 
kv-beleid; toch pleit EBN voor scenario 3 (425 bcm met inhaal) vanwege het Business Plan 2010 van 
GasTerra en de commerciële aantrekkerijkheden voor alle partijen in het gasgebouw (voor de overheid de 
gasbaten). Dat lijkt spanning op te leveren met art. 55 Gaswet dat het Groningenplafond exclusief relateert 
~an de kleine velden productie. · 

• de inhaal van 40 bcm zal overigens in de periode tfm 2015 sowieso niet kunnen worden gerealiseerd 
(overaanbod op de Europese gasmarkt meer LNG en meer kv-gas); waarschijnlijk zal zelfs de 42,5 bcm niet 
eens worden gehaald 

• NB als we nu het plafond voor 2011 t/m 2020 op 465 bcm zouden vaststellen, dan hebben we in 2015 (als we 
uit hoofde van de Gaswet opnieuw een plafond moeten vaststellen) toch alfeen maar een nog groter 
inhaalprobleem? We moeten dus nu al goede afspraken maken over de inhaal vanaf 2016 (dat wilden we 
overigens in 2005 ook al) 

• 

Ik weet niet of dit iets bijdraagt, laat staan oplost, maar het is goed hierover met EBN goed van gedachten te 
wisselen. 

Q tk zou er overigens donderdag graag bij zijn. 

Groet. 

Van: [mailto: @ebn.nl] 
Verzonden: dinsdag 19 januari 2010 11:05 
Aan: . . 
CC: 
Onderwerp: Groningen t-t1arond - Advies EZ.doe 

Beste 

Hierbij het advies van EBN t.a.v het Groningen Plafond, o.a. door ziekte van 1 dag vertraagd. 
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Het advies gaat ook per brief aan , deze e-mail is zodat jullie je alvast kunnen voorbereiden voor het 
overleg a.s. donderdag. Als dan nog steeds ziek is, kan het overleg wat ons betreft wel doorgaan en 
kom ik met mee. 

Groet, 

Energie Beheer Nederland B.V. Moreelsepark 48, 3511EP Utrecht. Regîstered office: Utrecht 14026250. VAT NLOO 1726614601. Th is e-mail and 
any altachmen Is are stnctly confidentiel and may be legally privileged. lf you are notlhe intended recipient, please inform thesender immedîately, 
do not copy or retain this e-mail, use its contents or dtsclose them to any unauthoriz.ed third party wilhout consent. 
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C Van: 
; Verzonden: donderdag 2 december 2010 14:17 

Aan: 
Onderwerp: Groningenplafond 

Hoi 

Ik sprak net over het Groningenplafond. Ze blijft hechten aan een nieuw plafond van 425 met "recht op inhaal" 
zonder concreet aan te geven wat dat inhaalvolume dan precies is. Het argument is dat de olies niet willen worden 
vastgepind op 25 bcm inhaal, wat wel het geval zou zijn als we het plafond vaststellen op 450 (zijnde 425 + 25 
inhaal). Dat schijnt in overleggen met de olies zo aan de orde te zijn geweest en onze 25 "inhaal" kan aan het eind 
van 201 0 net zo goed 26 of 27 blijken te zijn. Overigens wel een beetje als over een periode van 10 jaar 
wordt gesteggeld over 1 of 2 bcm 

Juridisch denk ik dat we het wel zouden kunnen formuleren zoals het voorstelt, maar wat vind jij ervan? Ik heb 
voorgesteld er volgende week met z'n drieën maar even over te praten, maar de tijd begint te dringen (8 

december schijnt een belangrijke datum te zijn). 

C GroP.t 
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c Van: 
Verzonden: woensdag 27 januari 2010 11:07 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Concept opdracht Groningenplafond 

Hoi 

Twee opmerf<img,etm bij cfe twee opmerkingen van , 

1. Dat wij rekeflimg nooeten houden met het eerdere besluit fiikt mij evfdem,. afs is het maar omdat dat besluit nog tot 
en met 2015 redtnsmdtt en rechtsgevofgen heeft. Daar kunnen we nfet omheen. 

2. Ongeacllt of we {rekening houden met) de positie en functionafiteit van de bestaande bergingen wel of niet in de 
projectopdradlt noenten,. kunnen we er bij de oordeelsvorming omtrent het Grorungenpratond niet omheen dat in 
2005f2006 voor d'e inpassing van de kreine velden het Groningenveld is uitgebreid tot het Groningensysteem 
{waaronder dus de bergingen Norg en Grijpskerk). 

aer utustratiet is onderstaande passage uit G· een e;nan van 115 december 2006 van 

Groet, 

o ..... 
mr. . 
Ministerie van Economische Zaken 
Directoraat-Generaal Energie en Telecom 
Directie Energiemarkt 

Postbus 20101 I 2500 EC I Den Haag 

T (+31)70-
F (+31) 70-
E-mail: 

Van: 
Verzonden: dinsdag 26 januari 2010 17:26 
Aan: 
cc: 
Onderwerp: Concept oparacnt t.Jron1ngenp1atond 
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Bijgaand ook mijn opmerkingen bij de projectopdracht Ik heb gewerkt In de versie van 
aanvul!lngen had. 

Met vrîenaeti]Ke groet, 

Senior beleidsmedewerker 

., .. , ......... ' ..... ' ..... ' ,.,.,. ,,,., ...... "'"" ................... ' .. 
Directie Energiemarkt 
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuldenhoutseweg 30 
Postbus 20101 1 2500 EC 1 Den Haag 

T070 
M 06 

1@mtnez.nl 
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Van: 
Verzonden: maandaq 6 december 2010 9:25 
Aan: 
Onderwerp: RE: Groningenplafond 

ha 

Het is mij volkomen helder. Volgens mij zeg jij in jouw mail met andere woorden precies hetzelfde als ik bedoel in mljn 

GrnP.t. 

Van: 
Verzonden: zondaq 5 december 2010 22:11 
Aan: 
Onderwerp: RE: Groningenplafond 

Dat "recht op inhaal" 1 hoeft niet noodzakefijkerwijs in 2011-2015 opgemaakt te worden, 
maar kan in de gehele periode 2011-2020 worden ingezet. 
Er is in 2006-2010 een achterstand van 25 

Het besluit voor 2011-2020 wordt dan opgebouwd als 

a) de basishoeveelheid van 425 
b) •recht op inhaal" van 25 
c) totaal 450 

Dan zijn er twee besluiten 

a) 2011·2020 in totaal 450 (dit besluit wordt leidend) 
b) daarnaast 2006-201 5 425 

Olies mogen die 450 inzetten hoe ze willen in 2011-2020 mits ze maar voldoen aan 425 voor 2006-2015. De 
laatste betekent dus maximaal 5*47,5 voor 2011-2015 

Enkele voorbeelden 

a) 2011-2015; ieder jaar 40 en voor 2016-2020 ieder jaar 50. In totaal wordt dat voor 2011-2020; 
5*40+5*50=450 en voor 2006-2015; 5*37,5 + 5*40=387,5. Dat mag want aan beide besluiten is voldaan 
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b) 2011-2015; ieder jaar 50 en voor 2016-2020 ieder jaar 40. In totaal voet 20111-2020 wordt dat 
wederom 450, maarvoor 2006-2015 wordt het; s•37,5+5 .. 50=437,5 en dat mag niet 

In beide gevallen voor 2011-2020 is het 450, maar voorbeefd a) mag wel en voorbeeld b) mag niet 

De olies zijn geheel vrij om het gas over te produceren de periode 2011-2020 mits vordaan wordt aan de 
vofgende eisen 

a) voor 2011-2020 niet meer dan 450 totaal 
b) extra restrictie voor 2011-2015 niet meer dan 237,5 (namelijk 5"47.5), direct vofgend uit het besluit 2006-
2015 

en voor de rest mogen ze doen en laten wat ze willen. 
zo moet je het interpreteren. Zo heb ik destijds ook met 
transparante uiUeg. 

besproken. Dit is de meest heldere en 

Nog een voorbeeld om het duidelijk te maken. Stel dat besloten wordt 425 voor 2011-2020, en uiteraard blijft 
het oude besluit bestaan 

a) 2011-2015 ieder jaar 35 en voor 2016-2020 ieder jaar 50. 1n lotaal wordt dat voor2011-2020. 
5•35+5•50=425 en voor 2006-2015; 5*37,5+5*35=362,5. Dat m ag want aan beide besluiten is voldaan 
b) 2011-2015 ieder jaar 50 en voor 2016-2020 ieder jaar 35. 1n totaal voor 2011-2020dus weer425, maar 
voor 2006-2015; 5*37,5+5 ... 50=437,5 en dat mag dus niet 

hopelijk is het hefder 

groet 

Van: 
Verzonden: vrijdag 3 december 2010 17:19 
Aan: 
Onderwerp: Groningenplafond 

Hoi 

Ik heb voor maandag met jou en een overleg in de agenda's gepland. 

Bij de juridische formulering van de door jou voorgestelde 425 bcm voor het nieuwe 
Groningenplafond met "recht op inhaal" uit het vorige besluit loop ik vast. 

Het volgende is er namelijk aan de hand: 

• in de periode 2006 t/m 2010 is gemiddeld per jaar 37,5 afgenomen uit Groningen 
• dus in de periode 2011 t/m 2015 mag (op grond van het "recht op inhaal") onder het oude 

besluit gemiddeld per jaar 47,5 worden afgenomen 
• als die inhaal ook daadwerkelijk volledig wordt gerealiseerd, dan brengt dat het gemiddelde 

over de periode 2006 t/m 2015 op 42,5 (conform het oude besluit) 
• maar die afname van 47,5 in de periode 2011 t/m 2015 geldt ook voor het nieuwe 

basluit 
• bij een nieuw besluit voor 2011 t/m 2020 van 425 dan resteert dus voor de periode 2016 t/m 

2020 gemiddeld per jaar 37,5 om het gemiddelde onder het nieuwe besluit te laten uitkomen 
op 42,5 en het totaal op 425 

• maar dan komt het gemiddelde over de periode 2000 t/m 2021 onder de 42,5 en dat kan 
dus niet 

• stel nu dat we het nieuwe besluit vaststellen op 450 
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• dan leidt de afname van 47,5 gemiddeld per jaar in de periode 2011 tlm 2015 (onder het 
oude en nieuwe besluit) tot een afname in de periode 2016 t/m 2020 onder het nieuwe besluit 
van 42,5 gemiddeld per jaar 

• over de periode 2006 t/m 2020 komen we dan keurig uit op 42,5 gemiddeld per jaar en is het 
"recht op inhaal" volledig gehonoreerd. 

Overigens kan het ook heel goed zijn dat mijn rekenkunst op de vrijdagmiddag ernstig tekort schiet, 
dus daarom maandag graag even overleg. 

PM Ik heb het probeersel voor het besluit toch maar vast bijgevoegd, hoewel ik daarin aanvankelijk 
toewerkte naar een plafond van 425 en dus niet helemaal zeker weet of het allemaal nog wel klopt. 

Groet, 
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Van: 
Verzonden: donderdag 16 december 2010 10:14 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: conceptbesluit Groningenplafond 

a) ze hadden in 2005 maar bezwaar moeten maken 
b) veroer ; "'à! zeggen dat door ons nieuwe besluit we nu al 3 mldm3 minder (vanwege de meevallende 
productie van 49 mld dit jaar) kunnen produceren dan aangegeven in het businessplan. Heb aangegeven 
dat le besluit voor ons leidend is. Morgenavond spreekt ;net .. Ik denk dat ons huidian J..~a-.a 

voldoende comfort biedt, maar 

Van: 
Verzonden: woensdag 15 december 2010 22:25 
Aan: · 
Onderwerp: Re: conceptoesluJr l:lromngen~'d•ono 

Groet, 

Van· 
Verzonden: Wednesday, December 15, 2010 10:14 PM 
Aan:< 
Onderwerp: Re: conceptbesluit Groningenplafond 

Heren, 
Begrijp nu waar de olies vandaan komen. 
Hun redenering is als volgt. 

\C, Hun stelling is dat het besluit uit 2005 van 425 mld m3 hiermee niet in lijn is, want door de inperking van de 
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periode tot 10 jaar kan je dus niet ongelimiteerd frontfoaden. 
Door nu op dit eerste bestuit voort te borduren wordt dus geen recht gedaan aan het idee dat je over de 
hele periode tot ca 2020 gem 42,5 kan produceren, 
Ze zeggen dat door ons nieuwe besluit we nu al 3 mldm3 minder (vanwege de meevallende productie van 
49 mld dit jaar) kunnen produceren dan aangegeven in het businessplan. 
Heb aangegeven dat le bestuit voor ons leidend is. Morgenavond spreekt • met Ik denk dat ons 
huidige besluit voldoende comfort biedt, maar vond het wel een tegenvaller die hij moest melden. 
Morgen maar even bespreken. 

------------------- ·-----------
Van: 
Verzonden: Wednesday, December 15, 2010 09:31 PM 
Aan: 1 
Cc: 
Onderwerp: Re: conceptbesluit Groningenplafond 

is het niet eens met je redenering. 
Vraag me niet waarom. 
Ze maken er waarschijnlijk verder geen punt van behalve dat 
nog aanschiet. 

vandaag daarover wellicht 

Van: 
Verzonden: Wedn~sday, December 15, 2010 09:18AM 
Aan: 
Onderwerp: FW: conceptbesluit Groningenplafond 

Van: 
Verzonden: woensdag 15 december 2010 q:t4 
Aan! ' 
Onderwerp: FW: conceptbesluit Groningenplafond 

gisteren heeft met bijbehorende toelichting jullie laten weten dat het besluit van 22/12/2005 
gehandhaafd blijft en niet zal vervallen. 

Vanuit een meer "mathematische" invalshoek zou ik nog op het volgende willen wijzen. 
Als het oude besluit zou vervallen dan ontstaat er een soort piramidespei waardoor effectief het 
Groningenplafond vervalt. 

Ik zal dit toelichten met een simpel voorbeeld. 

Ik neem hiervoor even wat gemakkelijke getallen (dat scheelt rekenwerk). Stel even dat we afgesproken 
hadden 45 bcm tot decline en dat in 2005 een besluit was genomen van 450 bcm voor de periode 2006-2015. 
Hier ga ik vanuit en stel nu het volgende gaat gebeuren; 

1) In 2006-2010 is de produktie geweest 5*50 
2 
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2) Voor 2011-2020 zou dat betekel!len een p~afood va1111 (450-250) + 5 "'45 = 200 + 225 = 425 
3) Veronderslei nu dal besluit 2006-2015 vervaft en a!fee1111 2011-2020 geldig bUjft. 
4) Dit opent de weg om in 2011-2015 weer 5"50 tè produceren 
5) Voor 2016-2025 zou dat betekenen een pratend van (425-250) + 5 ... 45 = 175 + 225 = 400 
6) Veronderstel nu dat besluit 2011-2020 zoo vervallen en alEeen 2016-2025 geldig blijft 
7) Dit opent weer de weg om in 2016-2020 te beginmen met 5" 50 

dat spelle~e kan ik nog een tijdje voortzeHen. Ik had het ook kunnen doen met 55 of zelfs 60. 

Je ziet. er is goed over nagedacht aan deze zijde en ik ga er vanuit dat het voorbeeld voldoende duidelijk is 
om aan te tonen dat handhaven oude besluit {naast geooemde redenen in mail van . ) niet meer 
dan logisch is 

mvg 

Van: 
Verzonden: dinsdag 14 december 2010 17:04 
Aan: 
cc: 
Onderwerp: FW: conceptbesluit Groningenplafond 

t.i. 

Van: .............. ·--... _ . 
Verzonden: dinsdaQ 14 december 2010 17:01 
Aan: 
CC: r @shell.com; ' §lexxonmobil.oom 
Onderwerp: RE: conceptbesluit Groningenplafond 

Mede namens 1 , en I kom ik terug op onze eerdere telefoongesprekken. 

Wij steunen geheel de manier waarop het nieuwe besluit aansluit op het oude besluit en het tekort over de periode 
'06-'10 overhevelt naar het nieuwe besluit. 

Wat betreft de status van het oorspronkelijke besluit zou ons voorstel nog steeds zijn dat dit vervangen wordt door 
het nieuwe besluit. Wij komen tot deze conclusie omdat de mogelijk financiële consequenties (Staat & NAM) van 
beperkingen die voortvloeien uit het actief blijven van het oude besluit onzes inziens niet in verhouding staan tot het 
door jullie genoemde politieke risico. 
Ook als het besluit van 2005 komt te vervallen, kan voor de toelichting in geval van Kamervragen nog steeds verwezen 
worden naar de overwegingen in het besluit van 2005. Hierin is ondermeer gewezen op de relatie tussen het Kleine 
Velden volume en de cumulatieve afname in de periode 2006-2030 (namelijk hoogstens 42,5 bcm gemiddeld per jaar 
tot natural decline). Met het nieuwe besluit blijft de cumulatieve afname gelijk hetgeen goed te verdedigen is met het 
oog op de gelijk gebleven verwachtingen tav de Kleine Velden volumes. Hiervoor is niet nodig dat het besluit van 2005 
ook van kracht blijft. 

De volgende kleine wijzigingen in het besluit zouden nodig zijn -hopelijk kunnen jullie de rodeeditsin onderstaande 
zien: 

Besluit 
Met het oog op de publieke belangen die ten grondslag liggen aan de aan GasTerra opgedragen 
wettelijke taken als bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b, van de Gaswet, gezien het 
voorgaande, na afweging van de betrokken belangen en overwegende dat-mijn besluit van 22 
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december 2005 vafl kracht blijft, besluit ik de in artikel 55, eerste lid, eerste volzin, van de Gaswet 
bedoelde hoeveelheid gas voor de jaren 2011 tot en met 2020 vast te stellen op 425 miljard m3

, 

vermeerderd met de hoeveelheid gas die GasTerra in de periode 2006 tot en met 2010 minder heeft 
afgenomen uit het Groningenveld dan de hoeveelheid waar zij in die periode op basis van het 
gemiddelde per jaar mocht uitgaan. 
De hoeveelheid gas uit het Groningenveld waarvan GasTerra in de periode 2011 tot en met 2020 
ten hoogste gemiddeld per jaar mag uitgaan, bedraagt een tiende van de voor die periode op grond 
van de vorige zin bepaalde totale hoeveelheid. 
Het besluit van 22 december 2005 komt hiermee te vervallen. 

Wij zijn de rest van de middag in elk geval mobiel nog bereikbaar voor verder over1eg.. 

06-

From: •@minez.nl] 
sent: donderdag 9 december 2010 15:45 
To: 
Cc: -~-.. . .. .. · - ·· 
Subject: conceptbeslult Groningenplafond 

Hierbij het concept besluit. 
Graag nog niet direct verspreiden. 

zal in de loop van de dag haar medeAvAleden het concept toesturen. 

NB: Het besluit is opgesteld door 
Ik ben morgen bij de DBBW. 

Groet 

[. { @minez.nl) 

Dit bericht kan i nformatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u nie t de 
geadresseerde ben t of dit bericht abusievelijk aan u is t oege zonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en he t bericht te ve r wi jderen. De Staat 
aanva ardt geen aansprakeli j khe i d voor s chade, van we l ke aard ook, di e ve rband 
houdt met risico ' s verbonden aan he t e l e ktron i sch verzenden van beri chten . 

This message may contain i nformation that is nat i ntended f or you . If you are 
nat 
the addressee a r i f this message was sent t o you by mistake, you are· requested 
to 
inform the sender a nd de l ete the mess age. The St ate accepts no liabi lity for 
damage o f any ki nd r esulting from t he risks i nhe rent in t he e l ect r onic 
transmi ssion of messages. 
==~=============~====~=======~==========;===================c~====== 

Bezoekt u het ker ndepartement va n het Ministe r i e van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie of de Nederlandse 
Meded i ngingsautorite i t 
(NMa)? Houd er da n r e kening mee dat u een ge l d i g 
ident i t eits b ewij s (paspoor t , I D- kaart of ri j bewij s ) dient 
t e tonen. I ndien u bi j de receptie geen geldig i dent itei tsbewi j s 
kunt t onen, wordt u geen t oegang verleend. Legitimat iebewijzen 
en toegangspas3en van andere organisaties wor den niet geaccepteerd. 

=~===========================~~=========~===~======================= 
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Van: 
Verzonden: dinsda~ 17 auqustus 2010 8:40 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: RE: Bevestiging interpretatie afspraak Groningenplafond 

Beste 

AJ.s Lurist mn te appreciëren dért uff.eg van een akkoord pel' defirutfe gesclüeóll fn de context van a!le temten en 
omstarufi:gh:edn en daamij hoort al wal er tussen partijen voor en na ee9 "'at<koorÇ is gebeurd en is urtgewisseld. 

Groet 

Van: 

c Verxonden: maandag 16 augustus 2010 14:55 
Aan: 
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CC: 
Onderwerp: Bevestiging interpretatie afspraak Groningenplafond 

c Dag 

Groet. 

0 ·-.. ·-~·----_....___ .. __ ..._ .. ______ ... _____ .... ____ "_, ____ , __ _ 
Van: 
Verzonden: dinsdag 10 augustus 2010 15:18 
Aan: · 
Onderwerp: 
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Groeten, 
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c 

c. 



Van: 
Q Verzonden: dinsdag 20 juli 2010 11:14 

Aan: 

CC: 
Onderwerp: Gesprek -olies: over Groningenplafond 

Collega's, 

Op 13 juli jl. hebben en :gesproken met 1 (Shell) en 
(ExxonMobil) over het nieuw vast te stelfen Groningenplafond. Aanleiding voor het gesprek was 

de mededellog van EZ en marge van de CVG van 2 juli jl. dat het plafond voor de periode 2011~2020 
opnieuw zal worden vastgesteld op 425m3

, 

In het gesprek Is dit voornemen bevestigd door Dit onder verwijzing naar eind 2005 
gemaakte afspraken: 
N voor de periode 2006 tjm 2015 zal de Minister een plafond van 425 mld. m3 vast te stellen; 
-er Is overeenstemming over een lange termijn productiefllosofte voor Groningen die ervan uit gaat 

r• dat Groningen op het voor de jaren 2006 t/m 2015 vastgestelde niveau zal produceren tot het 
'- moment waar het veld op natuurlijke productietechnische verantwoorde wfjze indecline ;zal komen. 

·gaf verder aan dat het voornemen nog niet helemaal in beton is gegoten; hij staat open 
voor argumenten om MEZ voor te stellen tot een andere(= hogere) vaststelling te komen. Dit met de 
kanttekening dat deze argumenten wei hout moeten snijden omdat de politieke omgeving vindt dat 
wel wat zufn!ger kan worden omgegaan met het Groningengas en de productiecijfers van de afgelopen 
jaren het extra lastig maken om uit te leggen waarom het plafond nlet op een lager niveau kan worden 
vast gesteld. 
Afgesproken wordt dat in AvA-verband zal worden verder gesproken over de hoogte van het 
Groningenplafond waarna er In de Joop van september een nieuw gesprek bij/met zal 
plaatsvinden. Na afloop van dat gesprek zal EZ een concept-besluft opstellen en ter commentaar 
voorleggen aan alle betrokkenen. 

Groeten, 

0 

c 
1 

--------------



G 
Van: 
Verzonden: vrijdag 4 juni 2010 15:26 
Aan: 

Onderwerp: FW: Groningenplafond 

ter info. 

c 

l 



-
C Van: 

~ VerzondeJ1: dinsdag 1 juni 2010 15:19 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Dag 

Afstemming memo voor MO+ 7 jt.Jo! 
ATLAS-#10085845-vl-Stand_van_zaken_vaststefling_Groningenplafond_periode_ 
20ll_l,m_2020.DOC; aanbîedlngsformulier MO+ EM.doe 

Maandag 7 juni staat de vaststelling van het Groningenplafond voor de periode 2011 tlm 2020 op de agenda van het 
MO+. Hiervoor hebben wij bijgaande memo opgesteld. Op basis van de bevindingen van de projectgroep stellen wij 
voor om het Go nfogenplafond voor de periode 2011 tlm 2020 opnieuw vast te stellen op 425 mrd m3, dus ten hoogste 
gemiddeld 42,5 mrd m3 per jaar. In verband met de beperkte beleidsruimte naar aanleîdîng van de deels 
vertroowelijke afspraken d!e zijn gemaakt bij de vaststelling van het eerste Groningenplafond steJ!en wij voor om de 
hoogte van het plafond nu te presenteren als een voorgenomen besluit en niet als een openingsbod voor 

C 
onderhandelingen, GasTerra en de partners In het gasgebouw kunnen dan In een formele procedure reageren op het 

...-~concept besluit 

Voordat ik deze memo aar. stuur wil ik vragen of jij kunt Instemmen met deze fijn en of je nog opmerkingen 
hebt bij dit stuk. !k moet de stukken donderdag voor 12.00uur inleveren. 

Met vriendelijke groet, 

Senlor beleidsmedewerker 

....... ' ................................. , .................... ' ........ . 
Directie Energiemarkt 
Ministerie van Economische Zaken 
Bezutdenhoutseweg 30 
Postbus 20101 I 2500 EC 1 Den Haag 
........................................................................ 
T 070 
M 06 

(i"'"" ..... --~~~~~~:~~ ........ ' ......... "" ................ ,. .. '' 
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Ministerie van Economische Zaken 

Aan 
MO+ 

memo Groningenplafond periode 2011 t/m 2020 

Ministerie van Economische 
Zaken 

Behandeld door 
dhr. mr. 

T 070 
ll!lmlnez.nl 

Datum 
l juni 2010 

Memonummer 
EZ I 10085845 

Informatiekopie aan 

Stand van zaken vaststelling Groningenplafond periode 2011 t/m 2020 autage{n) 

Inleiding 
GasTerra heeft In het kader van het planmatig beheer van voorkomens van gas, 
ter verzekering op lange termijn van een behoedzaam en rationeel gebruik van 
deze natuurlijke hulpbron, tot taak om bij de afname van gas uit het Groningen 
veld rekening te houden met de winning van gas uit andere velden in Nederland 
en het Nederlandse continentaal plat. Deze overige velden (kleine velden) moeten 
bij het planmatig beheer worden betrokken, zodat ook deze velden optimaal 
kunnen worden uitgewonnen. Dit is geregeld in artikel 54 van de Gaswet. 
GasTerra is In dat kader ook verplicht om op verzoek van derden tegen redelijke 
voorwaarden en een marktconform tarief gas uit andere Nederlandse velden in te 
nemen. 

De minister van Economische Zaken moet op grond van artikel 55 van de gaswet 
- gelet op het planmatig beheer van de Nederlandse gasvelden, ter verzekering op 
lange termijn van een behoedzaam en rationeel gebruik hiervan - ten minste 
eenmaal in de vijf jaar vaststellen hoeveel gas er de komende 10 jaar ten hoogste 
gemiddeld per jaar mag worden gewonnen uit het Groningen veld. Dit 
zogenaamde Groningenplafond is op 22 december 2005 voor het eerst vastgesteld 
en wel op 425 miljard m3 voor de jaren 2006 t/m 2015, of te wel ten hoogste 
gemiddeld 42,5 miljard m3 per jaar. Dit jaar moet er een besluit komen voor de 
periode 2011 t/m 2020. 

Opdracht 
De projectgroep heeft tot opdracht om de minister te adviseren over het 
Groningenplafond voor de periode 2011 t/m 2020, een beslult hierover voor te 
bereiden en de Tweede Kamer per brief te informeren over dit besluit. 

Eerste bevindingen I conclusies 
1. Afspraken binnen het gasgebouw bij vaststelling besluit 2006-2015 beperken 

de beleidsruimte 
Bij de vaststelling in december 2005 van het plafond voor de periode 2006-
2015 zijn door de toenmalfge directeur-generaal voor Energie deels 
vertrouwelijke afspraken gemaakt met de overige partners in het Gasgebouw. 
Twee hoofdpunten bij deze afspraken zijn: 

a) Het volume. Voor de periode 2006-2015 zal het Groningenplafond 425 mrd 
m3 bedragen met daarbij de volgende toevoeging: "Er is overeenstemming 
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over een lange termijn productie filosofie voor Groningen. Die gaat ervan uit 
dat Groningen op het voor de komende 10 jaar vastgestelde niveau zal 
produceren, tot het moment waarop (na 2020) het veld ... op natuurlijk wijze 
in dec/ine zal komen." In feite is hiermee een afspraak gemaakt over het 
gehele resterende productie van het Groningen veld vanaf 2006. 

b) Ook bergingen worden Ingezet voor inname kleine veldengas. Naast het 
Groningen veld is overeengekomen dat ook de bergingen Norg en Grijpskerk 
(tezamen het "Groningensysteem") gebruikt kunnen worden voor de Inname 
van kleine veldengas en dat indien noodzakelijk NAM zal investeren in 
aanvullende capaciteitsmaatregelen om de inname van dit gas tot 2030 
mogelijk te maken, bijvoorbeeld door uitbreiding van bestaande bergingen, 
het bouwen van nieuwe bergingen of het inkopen van capaciteit bij anderen. 

De onder b) genoemde afspraak is aan de Tweede Kamer gemeld en uiteraard 
dat de productie voor 2006-2015 In totaal 425 mrd m3 mag bedragen. Niet is 
gemeld de afspraak over de productie op lange termijn, waarbij afspraken zijn 
gemaakt over de periode na 2015. Deze afspraak beperkt de beleidsruimte 
van de minister. 

2. Interpretatie van deze afspraak 
Een complicatie is dat de afspraak over de lange termijn productiefilosofie 
verschillend wordt geïnterpreteerd. 

a) Shell en ExxonMobil lezen deze afspraak als volgt. Het Groningen veld mag 
vanaf 2006 gemiddeld op een niveau van 42,5 mrd m3 per jaar produceren 
totdat het veld in decfine gaat. Het plafond voor de periode 2011-2020 zou 
dan op 243 mrd m3 (nog over van 2006-2010) + 5 * 42,5 mrd (voor 2016-
2020), dus totaal van 455,5 mrd m3 moeten worden vastgesteld. 

b) De projectgroep leest de afspraak dat het plafond tot aan het moment van 
decline zal worden vastgesteld op het niveau van het eerste plafond, t.w. 425 
mrd3 voor een periode van tien jaar, dat wil zeggen ten hoogste gemiddeld 
42,5 mrd m3 per jaar. 

Het verschil in Interpretatie van deze vertrouwelijke afspraak zal naar 
verwachting tot discussie met de partners in het Gasgebouw (Incl. GasTerra) 
leiden. 

3. Plafondbesluiten overlappen elkaar en blijven gelden 
Op grond van de wet moet er elke 5 jaar een beslult worden genomen hoeveel 
gas er de komende 10 jaar ten hoogste gemiddeld per jaar mag worden 
gewonnen uit het Groningen veld. Elke 5 jaar wordt er dus een besluit 
genomen voor een periode van 10 jaar. Er moet dus een nieuw plafond 
worden vastgesteld voor een periode waarvoor deels nog een oud plafond is 
vastgesteld. Om de effectiviteit van het vorige besluit niet te ondermijnen is 
het noodzakelijk om het oude besluit niet in te trekken, maar deze als extra 
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4. 

parameter naast het nieuwe besluit te laten gelden. Indien door het nieuwe 
besluit het vorige besluit zijn werking zou verliezen, zou het vorige besluit 
feitelijk geen effect hebben. GasTerra kan dan immers de voor een periode 
van 10 jaar toegestane hoeveelheid binnen 5 jaar winnen. Waardoor het 
plafond feitelijk wordt verdubbeld. De besluiten zelf mogen niet met elkaar in 
strijd zijn . Dit betekent dat het nieuwe besluit minimaal de resterende ruimte 
uit het vorige besluit moet bieden. Op grond van de productie uit de jaren 
2006 tot en met 2009 en de meest recente verwachting voor 2010 is er in 
2006-2010 in totaal 182 mrd m3 geproduceerd, waardoor er nog 243 mrd m3 
"over" is en dus moet het beslult voor de nieuwe periode 2011 t/m 2020 ten 
minste 243 mrd m3 bedragen. Op grond van het vigerende besluit heeft 
GasTerra hier immers nog recht op. Daar bovenop kan extra ruimte worden 
geboden. 

5. Verwachting inname kleine velden gas bijgesteld 
Het Groningenplafond dient ter verzekering op lange termijn van een 
behoedzaam en rationeel gebruik van de Nederlandse gasvelden. Het 
Groningen veld dient daarbij ingezet te worden om een optimale uitwinning 
van de overige velden (kleine velden) mogelijk te maken. Hiervoor is met 
name de balansfunctie van het Groningen veld belangrijk. De vaststelling van 
het Groningenplafond moet daarom in eerste instantie gebaseerd worden op 
de verwachte inname van gas onder het kleine velden beleid . 
• Voor de vaststelling van het plafond is het belangrijk dat het verwachte 

aanbod uit kleine velden in de tijd vooruit is geschoven, waardoor er dus 
langer en de komende jaren meer aanbod is uit kleine velden. Op langere 
termijn zal het aanbod uit reguliere kleine velden wel afnemen. 

- Verder Is de opkomst van onconventioneel gas een mogelijk belangrijke 
ontwikkeling. Wat dit voor Nederland kan betekenen is nog niet duidelijk. 
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EBN komt in juni met nieuwe cijfers. Wel verwacht EBN dat er in de 
tweede helft van de periode waarop het besluit betrekking heeft af 
onconventioneel gas uit Nederlandse bronnen zal worden ingenomen. 

- Belangrijk is ook dat EBN de ambitie heeft uitgesproken om tot het jaar 
2030 nog een kleine velden productie (conventioneel en niet
conventioneel) te hebben van 30 mld m3 per jaar. EBN verwacht daarmee 
dat er ook op langere termijn nog een substantieel aanbod uit kleine velden 
zal zijn. Dat Is nieuw. 

7. Hoogte plafond 2011 t/m 2020 
Het productieplafond voor de periode 2006 tjm 2015 is vastgesteld op 425 
mrd m3. Dit Is ten hoogste gemiddeld 42,5 mrd m3 per jaar. Gelet op de 
bijgestelde verwachting (en ambitie) van gas uit kleine velden zou de 
productie uit het Groningen veld eigenlijk moeten worden verlaagd. Daar staat 
tegenover dat door afspraken met de partners in het gasgebouw het 
Groningen veld feitelijk niet meer nodig is voor de uitvoering van het kleine 
velden beleid. In dat geval moet er de komende jaren overigens nog wel 
worden geïnvesteerd in de uitbreiding van de opslagcapaciteit. Ook Is het 
gelet op deze afspraken juridisch lastig om een productieplafond onder de 425 
mrd m3 vast te stellen . 
Het vaststellen van een hoger productieplafond (wens GasTerra en Olies) is 
gelet op het verwachte aanbod op langere termijn van gas uit kleine velden 
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lastig. Dit past minder goed in een beleid op lange termijn ter verzekering 
van een behoedzaam en rationeel gebruik van de Nederlandse gasvelden en 
is lastig gelet op de wens van de Kamer om terughoudend om te gaan met de 
Nederlandse gasvelden (belang voorzieningszekerheld). Hier staat tegenover 
dat een hoger productieplafond (bijvoorbeeld 450 mrd m3) tot hogere 
aardgasbaten zullen lelden. Het feit dat het Groningen veld dan iets eerder In 
decline gaat kan worden opgevangen door investeringen in gasopslagen. 

Advies 
De projectgroep stelt voor het productieplafond voor de periode 2011 t/m 2020 
vast te stellen op 425 mrd m3 (dus ten hoogste gemiddeld 42,5 m3 per jaar). Dit 
zal worden vastgelegd in een concept besluit waarna belanghebbenden (Shell, 
ExxonMobll, NAM en GasTerra) hun zienswijze in een formele procedure kenbaar 
kunnen maken. Partijen zullen worden gehoord en de gemaakte opmerkingen 
zullen worden betrokken bij de vaststellen van het definitieve besluit. De Tweede 
Kamer zal worden ingelicht over het definitieve besluit. 

Besfispunten 
De projectgroep vraagt of het MO+ kan instemmen met het voorstel om 

- niet aan te sturen op onderhandelingen over de hoogte van het plafond; 
- het plafond voor de periode 2011-2020 vast te stellen op 425m3, of te wel 

ten hoogste gemiddeld 42,5 m3 per jaar, dit naast het huidige (en 
doorlopende) besluit voor de periode 2006 tjm 2015. 

Wanneer onze lijn voor de vaststelling van het Groningenplafond voor de periode 
2011 t/m 2020 intern is afgestemd, is het wenselijk om GasTerra en de andere 
partners binnen het gasgebouw voor de CvG vergadering van begin juli over het 
standpunt van EZ te Informeren. Bij reacties en opmerkingen over dit voornemen 
moet verwezen worden naar de formele procedure. 

De projectgroep Groningenplafond 
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Aanbiedingsformuliet 
MO+IEM Datum: 1 juni 2010 

Contactpers.: 
Telefoon: 

Korte titel Groningenplafond periode 2011 t/m 2020 
Korte samenvatting van de Dit jaar moet de minister van Economische Zaken een 
inhoud productieplafond vaststellen voor de periode 2011 t/m 2020. 

De projectgroep stelt voor om het productieplafond voor deze 
periode vast te stellen op 425 mrd m3, dus ten hoogste 
gemiddeld 42,5 m3 per jaar. 

Voorgestelde conclusies De projectgroep stelt voor om het productieplafond voor de 
periode 2011 t/m 2020 vast te stellen op 425 mrd m3. De 
projectgroep stelt voor om dit te presenteren als een 
voorgenomen besluit en niet als een openin~sbod. 

Wat wordt er van het MO+ Instemming met voornemen om productieplafond voor de 
verwacht? periode 2011 t/m 2020 vast te stellen op 425 mrd m3 en 

Instemming met de lijn om hierover niet te onderhandelen. 
Eventuele consequenties GasTerra en de partners in het gasgebouw sturen aan op 
(personele, fmanciêle e.d.) verhoging van het plafond. 
Evt. (voorgaande) 
projectopdracht bijvoegen 
Afgestemd met 
Bij behandeling 
aanwezigheid gewenst van 
Is voorlichting Nee 

0 internlextem gewenst? 
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c Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

Collega's, 

maandag 31 mei 2010 10:47 

J 

Projectgroep Groningenplafond vanmiddag van 15.00 tot 17.00 in zaal 5.10 op 
B.lOS. 
RE: Opzet notitie MO+; RE: Opzet notitie MO+ 

Op verzoek van heb ik de vergadering van vanmiddag vervroegd naar 15.00uur (tot 17.00uur). Dit betekent wel 
dat we naRreen ander qebouw moeten. We zitten in zaal5.10 op Bezuidenhoutseweg 105. 
Van en heb ik commentaar gekregen. Ik stel voor dat we hier vanmiddag samen naar kijken. 

komt mogelijk vandaag nog met opmerkingen. 

Met vriendelijke groet, 

C Senior beleidsmedewerker 

c· 

Directie Energiemarkt 
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 30 
Postbus 20101 I 2500 EC 1 Den Haag 

T 070 
M 06 

@minez.nl 
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c Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Beste Collegae. 

maandag 31 mei 2010 8:53 

RE: Opzet notitie MO+ 
Opzet notitie MO+gk.doc 

bij deze wat suggesties voor de notitie. 
Helaas kwam ik er te laat achter <fat de .. wijzigingen zichtbaar" functie niet aan stond. 
Dat betekent dat je het eerste stukje dat schijnbaar geen wijzigingen bevat even moet doornemen aan de hand van 
de tekst van 
Tol vanmiddag. 
Wordt het nu definitief 15.-? 

o Groet 

0 

Van: 
Verzonden: donderdag 27 mel2010 17:02 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Opzet notitie MO+ 
Urgentie: Hoog 

Collega's, 

Maandag 7 juni staat het project Groningenplafond op de rol van het MO+. Oe vorige keer heb ik aangegeven 
dat ik een stuk zou opstellen voor het MO+. Bijgaand treffen jullie hiervoor de opzet aan. Ik denk zelf dat ik 
hiermee de belangrijkste bevindingen van de projectgroep kort onder woorden heb gebracht. Ik wil jullie 
vragen om voor a.s. maandag jullie opmerkingen bij dit stuk bij aan mij te sturen. Deze opmerkingen kunnen 
we dan aanstaande maandag bespreken. Na eventuele aanpassingen zal ik het stuk volgende week 
dinsdag nog met afstemmen. Donderdagochtend moeten we de stukken voor het MO+ aanleveren. 
We hebben dus niet heel veel tijd. Ik hoop dan ook datjullie in bijgaande notitie kunnen vinden. 

Vriendelijke groet, 

1 
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Van: 
Verzonden: vrijdag 28 mei 2010 11:00 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: RE: Opzet notit ie MO+ 
Bijlagen: Opzet notitie MO+ joe 

Alle11 

ik bent1 ee1115. met de keuze om in ieder geva~ lllit te gaalill va~n~425 mrdl m3 voor 2011-2020 en de 450 aclht'.elr d'e hand te 
IT.ooden. 

De ond'emouwing hiervan rn het stuk vond ik 111iet goed en dus ik heb aantal aanvutringen gedaan. 

De meest moeilijke paragraaf is dfe over. de veM adtte inname van kleine veldengas. Er word\ daar geen 
onderbouwing met feiten gegeven (die heb ik ook trouwens nfet bij de hand). 
Daarnaast kan bij de innameplicht de nodfge vraagtekens worden gezel In 200412005 konden kfeine velden 
p~oducenten hun gas niet op de markt verkopen en zij konden eigenJijk alfeen bij Gas Terra terecht Dit is ook de ralio 
geweest om deze innameplicht in de wet te verankeren. Echter vandaag ;s de spotmarkt meer lfquide geworoen efl1i 
de verwachting is dat die liquiditeit verder zafi toenemen. Dit roept de vraag op wat dan nog de ratio is om drt gas door 
GasTerra te laten innemen, immers de producent kan zt1n gas nu zelf op de TTF verkopen. Dus in feite is de 
innamegarantie steeds minder nodig. 
Of biedl GasTerra nog andere voordele" . Dit is wel een punt waar we even goed over na 
moeten denken. Het zonder meer aannemen dërt de innameoficht tot 2030 nodig is, is wat mij betreft 

Tot slot Ik heb met trackchanges wijzigingen aangebracht Het staat in twee kleuren, het is dezetfde persoon (if<), 
maar uitgevoerd op twee pc's 

groet 

c 
~0 
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c Van: 
Verzonden: dinsdag 4 mei 2010 15:08 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: RE: PG Groningenplafond 26 april 

Urgentie: Hoog 

Dag 

·c 

G 
I • 

Met vriendelijke groet, 

(_ Senior beleidsmedewerker 

1 
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Directie Energiemarkt 
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 30 
Postbus 20101 1 2500 EC 1 Den Haag 

T070 
M 06 

@minez.nl 

-----Onrsoronkeliik bericht··---
Van: [mailto:· @ebn.nl] 
Verzonden: maandaa 3 mei 2010 11:02 
Aan: · 
CC: : 
Onderwerp: RE: PG Groningenplafond 26 april 

Ik stuur jullie hierbij een update van onze analyse "onder embargo", omdat er intern bij ons nog een (laatste) 
check op gedaan moet worden en de vakantiedagen fietsten er tussendoor. Graag dus nog even niet verder intern 
EZ verspreiden, het komt t.z.t. langs de 'officiële' weg. 

OHet lukte helaas niet voor vandaag iets te sturen omdat ik onverwacht 2 dagen op reis was, maar dan hebben 
jullie i.i.g. iets om vanmiddag over te praten. 

Met vriendelijke groet, 

0 

2 



c Van: 
Verzonden: dinsdag 23 februari 2010 17:08 
Aan: 

Onderwerp: projectopdracht . 
Bijlagen: Projectopdracht Groningenplafond_2.doc 

Beste mensen, 

Hierbij de projectopdracht voor het Groningen plafond. Gezien het tijdpad en het traject dat we metShellen Exxon 
moeten doorlopen, zal ik op korte termijn een eerst kick off bijeenkomst inplannen om de opdracht met jullie te 
bespreken. 

groet. 

,-
~ mt lid directie Energiemarkt 

0 
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C Van: 
Verzonden: vrüdag 19 maart 2010 17:48 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: Projectgroep Groningenplafond 
Bijlagen: Startnotit ie herziening Gn-plafond.doc; Projectopdracht Groningenplafond.doc 

Geachte leden van de projectgroep Groningenplafond, 

Nadat we vorige week de projectopdracht hebben besproken met is het tijd om ons ook echt te verdiepen in de 
verschillende aspecten van het Groningenplafond. Ik heb jullie vanmidaag een uitnodiging gestuurd voor de eerste 
bijeenkomst van de projectgroep. Het blijkt dat wij pas dinsdag 6 april voor het eerst allemaal kunnen. Ik heb van 
15.00 tot 16.30 gereserveerd in jullie agenda. Deze eerste bijeenkomst wil ik benutten om de verschillende eedachten 
binnen de projectgroep over de vaststellinQ van het plafond te verkennen . 

. Als startnotitie voor de eerste bijeenkomt stuur Ik een verkenning over het plafond mee d1e een half jaar 

0 
geleden heeft opgesteld. Veel aspecten komen hierin aan de orde. Voor de eerste bijeenkomst wil ik iedereen echter 
vooral oproepen om (al dan niet gebaseerd op deze startnotitie) vooral je eigen beeld bij de vaststelling van het 
plafond te formuleren . Deze eerste bijeenkomst staat toch vooraf in het teken van de beeldvorming. 

Ik zal begin volgende week een (voorlopig) wekelijks vergaderverzoek uitsturen voor het proiectQroepoverleg 
op maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 (dus vanaf 12 april). Ik wacht nog op een zaaltje. , zoals besproken, 
moet jij zelf maar beoordelen of je hierbij aanwezig wilt zijn. Als ik juridische onderwerpen verwacht zal ik je dit vooraf 
laten weten. 

Op verzoek van stuur ik jullie ook de definitieve versie van de opdracht. Ik heb de opmerkingen die vorige 
week zijn gemaakt verwerkt. 

Voor nu een goed weekend. 

Senior beleidsmedewerker 

O Oirectie Energiemarkt 
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 30 
Postbus 20101 I 2500 EC 1 Den Haag 

T 070 
M 06 
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Herziening Plafond Groningenveld 

Inleiding 
Volgens het op 1 juli 2004 in werking getreden artikel 55 van de Gaswet dient MEZ tenminste één 
keer in de vijf jaar vast te stellen welke gas hoeveelheid mag worden gewonnen uit het 
Groningenveld. Daarbij dient MEZ aan te geven welke hoeveelheid in de tien jaar na het jaar van 
vaststelling ten hoogste gemiddeld. per jaar mag worden gewonnen. Dit zogenaamde 
Groningenplafond is op 22 december 2005 voor het eerst vastgesteld en wel op 425 miljard m3 

(n;35,17) voor de jaren 2006 t/m 2015, of te wel ten hoogste gemiddeld 42,5 miljard m3 per jaar. 
Uiterlijk eind 2010 dient er een nieuw Groningenplafond te worden vastgesteld door MEZ. 

Doel en opbouw 
Doel van deze notitie is het op gang brengen van de besluitvorming over het uiterlijk eind 2010 
vast te stellen (nieuwe) Groningenplafond. Dit mede in het licht van de onderschrijding van het 
huidige plafond en de mogelijkheid dat deze onderschrijding al dit jaar een rol gaat spelen in de 
businessplanning van GasTerra. Het is zaak daarop voor te sorteren opdat de EZ
vertegenwoordigers in de besluitvormende gremia van GasTerra tijdig kunnen worden voorbereid. 

Deze notitie is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt nader ingegaan op artikel 55 en hetgeen 
daarmee wordt beoogd. Vervolgens wordt ingegaan op de achtergrond van het huidige plafond en 
de afspraken die zijn gemaakt tussen de gasgebouw partners. Daarna wordt de stand van zaken 
m.b.t. plafond geschetst en de vraagstukken die mogelijk spelen t.a.v. de hernieuwing van het 
plafond. Geëindigd wordt met een door EZ in te nemen (voorlopig) standpunt. 

Artikel SS van de Gaswet 
Artikel SS van de Gaswet luidt als volgt: "Onze Minister stelt tenminste eenmaal In de vijf jaar vast 
van welke hoeveelheid gas, dat wordt gewonnen uit het Groningenveld op basis van de bij 
koninklijk besluit van 30 mei 1963, nr. 39 (Stcrt. 126} verleende winnlngsvergunning, de op grond 
van artikel 53 aangewezen rechtspersoon uit mag gaan bij de uitvoering van de taken, bedoeld in 
artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b. Bij ledere vaststelling geeft Onze Minister aan welke 
hoeveelheid de komende tien jaar ten hoogste gemiddeld per jaar mag worden gewonnen. De 
vaststelling maakt onderdeel uit van bovengenoemde wlnnlngsvergunnlng als bedoeld in artikel 36, 
tweede en derde lid van de Mijnbouwwet.". 

Hierbij valt het volgende op te merken: 
• Onze Minister = MEZ. 
• De op 30 mei 1963 verleende winningsvergunning, is verleend aan NAM. 
• De op grond van artikel 53 aangewezen rechtspersoon was in het besluit van 22 december 

2005 Gasunie Trade & Supply; thans GasTerra. 
• De in artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde taken hebben betrekking op het kleine 

velden beleid en bepalen de innameplicht die GasTerra heeft voor het gas dat wordt gewonnen 
uit kleine velden (d.w.z. uit andere velden dan het Groningenveld). 

• Artikel 36, tweede en derde lid van de Mijnbouwwet maken het voor MEZ onder meer mogelijk 
om aan een winningsvergunning voorschriften te verbinden en deze te wijzigen. 

Uit de Memorie van Toelichting bij artikel 551 

"In artikel SS, eerste lid, wordt de bestaande productierichtlijn voor Gasunie vervangen door een 
vijfjaarlijks door de Minister van Economische Zaken vast te stellen productiehoeveelheid voor het 
Groningenveld. Hiervoor zijn een drietal argumenten. In de eerste plaats zal door de verdere 
liberalisering van de gasmarkt de hoeveelheid kleine veldengas die buiten Gasunie om wordt 
aangeboden naar verwachting toenemen. Daarmee verliest het nationaal productieniveau aan 
(operationele) betekenis. In de tweede plaats kunnen zich van het ene op het andere jaar forse 
schommelingen in het aanbod (van kleine velden) en vraag voordoen. Bij het huidige mechanisme 
leidt dit automatisch tot compensatie via meer of minder productie uit Groningen. Met de huidige 
lagere prognoses voor kleine velden aanbod betekent dit een versneld einde aan de balansrol van 

C ' Memorie van Toelichting biJ WIJziging van de Elektridteltswet 1998 en de Gaswet, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 372, nr. 3 
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het Groningenveld. In de derde plaats brengen grotere schommelingen ook voor de 
vergunninghouder extra onzekerheid met zich mee, wat een nadelig effect kan hebben o'p 
noodzakelijke toekomstige investeringen In het Gronlngenveld. 
Met de invoering van een directe sturing van het Groningenveld kan de balansfunctie van het 
Groningenveld op afdoende wijze voor de toekomst worden gewaarborgd en kan tevens aan de 
vergunninghouder meer zekerheld verschaft worden over de te verwachten productie uit het 
Groningenveld. Bij de vijfjaarlijkse vaststelling wordt tevens het productievolume voor de vijf 
daarop volgende jaren aangegeven. Voornaamste reden hiervoor is dat uit te voeren investeringen 
op het Groningenveld een lange periode hebben tussen het nemen van een besluit en de 
daadwerkelijke uitvoering daarvan. Voor het nemen van een besluit moet er voldoende zekerheid 
zijn dat het geïnvesteerde vermogen ook in een redelijke termijn terugverdiend kan worden." 

Achtergrond huidige Groningenplafond 
• Sinds de 3e Energienota (1995) en tot medio 2004 was er sprake van een nationaal 

productieplafond van 80 mld. m3 per jaar met als doel de kleine velden met voorrang te 
produceren en de productie van het Groningenveld tot een redelijk niveau te beperken. In 2004 
is dit productieplafond overigens verlaàgd omdat het aanbod van kleine velden gas af nam 
hetgeen als een structurele ontwikkeling werd gezien die zou leiden tot een toenemend beroep 
op Groningen. Dit werd met het oog op de toekomst {sneller einde balansrol, snellere uitputting 
veld, voorzieningszekerheid) als een onwenselijke ontwikkeling gezien.2 

• Met het per 1 juli 2004 in werking getreden artikel 55 van de Gaswet is overgestapt van .een 
indirecte sturing van de Groningenproductie naar een direct Groningenplafond. Dit om er voor 
te zorgen dat het Groningenveld voldoende flexibiliteit kan blijven leveren opdat GasTerra haar 
wettelijke kleine velden taak kan blijven vervullen. Bij het plafond dat vervolgens eind 2005 is 
vastgesteld was het uitgangspunt dat er tot 2030 gas uit kleine velden moet kunnen worden 
ingenomen door GasTerra.3 

• Het oorspronkelijk voornemen van MEZ was het plafond vast te stellen op 400 mld. m3 (d.w.z. 
40 mld. m3/jaar). N.a.v. gesprekken met GasTerra, NAM, Shell en ExxonMobil is dit uiteindelijk 
bijgesteld tot huidige niveau. Dit omdat GasTerra anders een scherpe beleidswijziging zou 
moeten doorvoeren die gevolgen zou hebben voor de uitvoering van de bestaande contracten 
en de leveringszekerheid. Verder gaven deze partijen aan dat voor de oplossing van de 
problemen met afnemende flexibiliteit ook investeringen in het Groningensysteem1 zoals 
bijvoorbeeld In opslagcapaciteit betrokken zouden moeten worden. NAM heeft daarbij 
aangegeven bereid te zijn zo nodig in de behoefte aan flexibiliteit voor de inpassing van het 
kleine velden gas te zullen voorzien, zo nodig door nieuwe investeringen in opslagen.4 

• MEZ heeft uiteindelijk besloten het plafond vast te stellen op de hiervoor reeds genoemde 425 
mld. m3• Daarbij heeft hij aangegeven dat deze vaststelling, in combinatie met alternatleven 
voor de flexibiliteit ter compensatie van de "decline' van het Groningen veld, leidt tot 
voldoende zekerheid dat het kleine velden beleid kan worden uitgevoerd tot 2030 en tevens tot 
een doelmatige winning van het Groningenveld. Daarnaast levert deze vaststelling een bijdrage 
aan de leveringszekerheid. 5 

Afspraken tussen de Staat. EBN. Shell en Exxon/Mobil 
Voorafgaand aan de vaststelling van het Groningenplafond in 2005 is tussen de gasgebouw 
partners uitvoerig gesproken over de invulling daarvan. In die gesprekken Is gezocht naar een 
wijze waarop de commerciële belangen konden worden gediend, terwijl tegelijkertijd de publieke 
belangen die zijn gemoeid met het kleine velden beleid en de Nederlandse·gasvoorziening konden 
worden gediend. 
De uitkomsten van de gesprekken zijn per brief van 2 december 20056 door EZ aan EBN, Shell en 
ExxonMobil toegezonden, die deze vervolgens schriftelijk hebben bevestigd. 
Onder meer het volgende is afgesproken: 

2 Antwoord op Kamervragen van het lid Oe Krom, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, Aanhangsel van de Handelingen, 1769, blz. 3767·3768 
3 Brief MEZ, Tweede Kamer, vergaderjaar 2005·2006, 29 023, nr. 21 

• Brief MEZ, Tweede Kamer, vergaderjaar 2005·2006, 29 023, nr. 21 

5 Brief MEZ, Tweede Kamer, vergaderjaar 2005·2006, 29 023, nr. 21 

' Brief E/EP 5721930 
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• Er is een lange termijn productiefilosofie die er van uit gaat dat Groningen op het voor de 
komende tien jaar vastgestelde niveau zal produceren, tot het moment waarop _(na 2020) het 
veld op natuurlijke productietechnische verantwoorde wijze in decline zal komen. Dit om 
abrupte veranderingen in de Groningenproductie en het afboeken van reserves door NAM te 
voorkomen. Voor de totale periode tot 2030 wordt naar de huidige(= eind 2005, wh) inzichten 
(indicatief) uitgegaan van een productie uit het Groningenveld van 900 mld. m3• 

• De capaciteitsplanning van GasTerra en NAM zal erop gericht zijn tenminste de capaciteit 
benodigd voor de accommodatie van kleine velden en voor (andere) bestaande contracten te 
leveren. Het gaat hier om de periode tot 2030. Mochten er onvoldoende middelen beschikbaar 
zijn dan zal NAM samen met GasTerra voorstellen ontwikkelen voor de wijze waarop voldoende 
middelen beschikbaar zullen komen, waarbij zowel commerciële als investeringsopties zullen 
worden beschouwd. HetCvGzal beslulten over eventuele commerciële opties en het CvBM over 
eventuele investeringsoptles. Indien nodig leidt dit tot capaciteitsinvesteringen door NAM voor 
rekening en risico van de Maatschap. De capaciteit die daarmee in het Groningensysteem 
beschikbaar Is zal door GasTerra bij voorrang worden ingezet voor de accommodatie van de 
kleine velden. 

Stand van zaken Groningenplafond 
De stand van zaken m.b.t. de uitputting van het eind 2005 vastgestelde Groningenplafond is als 
volgt (hoeveelheden gas in mld. m3/jaar (n;35,17}): 

2006 2007 2008 2009 (ramina) 2006 t/m 2009 
Groningengas 30 1 26 5 34 2 34,0 124 8 
Alkmaar 0 5 02 00 02 09 
Grijpskerk 1,1 1 7 20 09 57 
Norg 06 14 28 1 0 58 
Totaal winnina 32 2 29 9 38 9 36 0 137,0 
Plafondtiaar 42,5 42 5 42 5 42 5 170,0 
Onderschri1dlnq -10,3 ' -12 6 -3 6 -6 5 -33 0 

Hieruit volgt dat de hoeveelheid die ten hoogste gemiddeld per jaar mag worden gewonnen ( 42,5 
mld. m3) In geen van de afgelopen jaren is gehaald en ook dit jaar niet zal worden gehaald. Verder 
is het de verwachting dat deze hoeveelheid ook in 2010 niet zal worden gehaald. Uitgaande van de 
aanname dat in 2010 in totaal 40 mld. m3 zal worden gewonnen uit het Groningenveld, betekent 
dit dat er halverwege de plafondperiode 2006 t/m 2015 al een 'achterstand' is van meer dan 35 
mld. m3 hetgeen bijna een 'plafondjaar' is. · 

Hernieuwde vaststelling 
Uit artikel 55 van de Gaswet volgt dat MEZ uiterlijk eind 2010 het Groningenplafond opnieuw moet 
vaststellen, waarbij het gaat om de periode 2011 t/m 2020. Gelet op de afspraken die tussen de 
gasgebouw partners zijn gemaakt omtrent de lange termijn productiefilosofie lijkt het voor de hand 
te liggen om het plafond voor de jaren 2006 tjm 2015 wederom vast te stellen op 425 miljard m3 

(n;35,17), of te wel ten hoogste gemiddeld 42,5 miljard m3 per jaar. Hierbij vallen echter de 
volgende vragen te stellen: 
1. Hoe wordt omgegaan met de onderschrijding van het huidige plafond? Waarbij tevens 

meespeelt dat Shell en ExxonMobil heel anders tegen het plafond aankijken dan EZ en EBN. 
Voor de olies is het plafond een streefwaarde. 

2. In hoeverre heeft een besluit dat nu wordt genomen t.a.v. de onderschrljding doorwerking op 
hernieuwingsbesluit dat in 2015 moet worden genomen? 

3. Is, mede gezien het feit dat het plafond in de afgelopen nooit is gehaald en (ook) uit oogpunt 
van de voorzieningszekerheid, een lager plafond niet wenselijker? Deze vraag kan ook vanuit 
de Tweede Kamer komen. 

Onderschrijding huidige plafond 
Er zijn kort gezegd drie manieren om met de onderschrijding om te gaan: 
a) Er wordt niks mee gedaan. De teller wordt op 'nul' gezet en er komt een nieuw plafond voor de 

periode 2011-2020 van 425 mld. m3, ofte wel ten hoogste gemiddeld 42,5 miljard m3 per jaar. 
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b) De in de periode 2006-2010 opgelopen onderschrijding wordt versleuteld over de periode 
2011-2020, waarmee het plafond voor de periode wordt vastgesteld op ca. 460 mld. m3 (425 
+ 35), ofte wel ten hoogste gemiddeld 46 mld. m3/jaar. 

c) Een variant hierop is het inlopen van de onderschrijdlog gedurende In de periode 2011-2015, 
waarna het plafond voor de periode 2016-2020 wordt vastgesteld op ten hoogste gemiddeld 
42,5 mld. m3/jaar. Uitgaande van de onder b) genoemde hoeveelheden zou dit voor de periode 
2011-2015 een plafond betekenen van ten hoogste gemiddeld 49,5 mld. m3/jaar. Waarmee 
ook In deze variant het plafond voor de periode 2011-2020 wordt vastgesteld op 460 mld. m3

• 

(Het is overigens de vraag of dit volgens de wet kan, er is in deze variant sprake van twee ten 
hoogste gemiddelde hoeveelheden (ieder voor vijf jaar) i.p.v. één (voor tien jaar).) 

Doorwerking in 2015 
Het huidige besluit beslaat de periode 2006-2015 en het nieuwe besluit de periode' 2011-2020. 
Vervolgens zal er 2015 weer een beslult moeten worden genomen, dan voor de periode 2016· 
2025. 
Dit roept de vraag of een beslissing die nu wordt genomen m.b.t. het al dan niet meenemen van de 
onderschrijdlog consequenties heeft voor het in 2015 te nemen besluit. Met andere woorden: als 
het nu wordt toegestaan, geven we daarmee ook al aan dat het in 2015 ook zal zijn toegestaan? 
Hierbij speelt ook de vraag over welke periode we dan terugkijken. Over de periode 2006-2015? Of 
over de periode 2011-2015? 

Een lager plafond 
Artikel SS sluit het vaststellen van een lager plafond dan het huidige zeker niet uit, maar de grond 
moet daarvoor dan wel worden gevonden in het kleine velden beleid. De vaststelling van het 
plafond is Immers door de verwijzing naar artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b, direct 
gekoppeld aan de Innameplicht die GasTerra heeft voor gas uit kleine velden. Dit blijkt ook uit de 
Memorie van Toelichting bij artikel 55 en uit de brief die aan de Tweede Kamer is toegezonden over 
de vaststelling van het Groningenplafond7• In deze brief wordt nog wel gewezen op de bijdrage die 
de vaststelling levert aan de leveringszekerheid, maar dat is niet verder uitgewerkt. 
Dit betekent dat het vaststellen van een lager plafond om zo de (Nederlandse) voorzienings
zekerheid te vergroten omdat langer over 'eigen' gas kan worden beschikt, binnen de huidige 
kaders geen optie is. Alleen als dit noodzakelijk of wenselijk is vanuit het kleine velden beleid, is dit 
een optie. 
Een argument tegen het vaststellen van een Jager plafond is dat dit zal leiden tot lagere inkomsten 
voor de Staat. Ten eerste zal er over de periode 2011-2020 minder gas worden verkocht dan bij 
een gelijkblijvend of hoger plafond. Ten tweede kan het gas gedurende de komende plafondperiode 
nog flexibel worden verkocht, waardoor er een premie is te behalen. Na 2020 lukt dat niet meer 
omdat er uitsluitend sprake zal zijn van het vlak verkopen van gas. 

7 Bnef MEZ, Tweede Kamer, vergadeljaar 2.005· 2006, 29 023, nr. 21 
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Verder kan een lager plafond de besluitvorming binnen NAM over uitbreiding van de bestaande 
bergingen (verder) vertragen. 

Voorlopig standcunt EZ 
1. Het plafond voor de periode 2011-2020 wordt vastgesteld op 425 mld. m3, of te wel op ten 

hoogste gemiddeld 42,5 mld. m3/jaar. 
Hierbij kan worden overwogen om de 'onderhandelingen' te openen met een lager plafond, 
onder verwijzing naar de realisatie in de afgelopen jaren. 

2. De In de jaren 2006-2010 opgelopen onderschrijding wordt niet meegenomen naar de nieuwe 
plafondperiode. Met onder andere als argument: 

het plafond is in de afgelopen periade nimmer gehaald, waarom straks wel? 
verhoging van het plafond kan/zal leiden tot geforceerde verkopen, de G-gas markt is 
immers redelijk beperkt en stablei van omvang en biedt weinig mogelijkheden voor extra 
verkopen tenzij met de prijs gestunt gaat worden. {PM eventuele swaps met H-gas??); 
een plafond is niet hetzelfde als een absoluut te halen productiewaarde; 

10 september2009 
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Van: 
Verzonden: vrijdag 29 januari 2010 12:39 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Concept opdracht Groningenplafond 

heren. er lopen hfer twee discussies door elkaar heen, narnelijk Groningenplafond en toegang 

het is nfet de bedoeling op bij het Groningenplafond de toegang discussëe te bes!edrten. dat is apart vraagstuk 

maar onttrekking en injectie in de bergingen is zonder meer refevant 

1) jaarlijks rapporteert GasTerra aan MEZ over de voortgang van het Groningenplafond en hierbij is opgenomen de 
hoeveelheden die samenhangen met de bergingen 
2) De Raamovereenkomst (waarin het wel een wee van de ondergrondse bergingen precies wordt geregeld en 
waarin wordt aangegeven dat de bergingen extra afleverpunten van Groningengas zijn ) hangt direct aan de OvS 
Groningen (1963) en beide overeenkomsten zijn goedgekeurd door de Mjnster van EZ 

Dat betekent niet dat hiermee een toegangsdiscussie is beslecht Op het ogenblik is er TPA op Gn]pskerk en dat 
loopt gewoon door en wordt netjes in alle plafondberekeningen verwerkt Anders gezegd, 
de toegangsdiswssie is apart vraagstuk. Maar het gebruik van bergingen kan relevant zijn voor omvang vaststellen 
van Groningenplafond en vormen dus onderdeel van afweging en in dat kader moeten ze wel benoemd worden (niet 
meer en niet minder) 

Van: 
Verzonden: vrijdag 29 januari 2010 12:14 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Concept opdracht Groningenplafond 

Van: 
Verzonden: vrijdag 29 januan LU10 12:05 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Concept opdracht Groningenplafond 

Maandag maar even overteggen? 

c 
1 
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Van: 
Verzonden: vrijdag 29 januari 2010 12:01 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Concept opdracht Groningenplafond 

···--······---



C van: 
Verzonden: dinsdag 11 maart 2008 15:32 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Als aanvullinQ oo de mail van 1 

1aan . 

Van:. 

FW: Groningen cap. 

Over art. 54 en 56 hierbij een "ouwe" mail van ons (12/4/2007, 

Verzonden: donderdag 12 april200717:09 
Aan: ' ~gasterra.nl' 
CC: V. 

(,.-, ~nderwerp: RE: Groningen cap. 
. "'--" 

c 

Ha 

Wij gaan akkoord met jullie voorstel. We gaan ervan uit dat volgende jaren de goede cijfers in de brief zelf zullen 
worden opgenomen. 

Hartelijke groeten, 

Van: [mailto: @gasterra.nl] 
Verzonden: donderdag 5 april 2007 16:28 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Groningen cap. 

Hallo 

Ons begrip van jullie standpunt is dat jullie het getal van 425 mrd m3 voor het productieplafond ongemoeid 
willen laten, maar dat jullie er mee akkoord gaan dat het gerealiseerde productienivo berekend wordt uit de 
fysieke prodcutie na correcties voor brandstofgas, VPP en vulgas. Kortom, 425 blijft staan maar de "plafond 
productie" wordt op een bepaalde wijze berekend wordt uit de fysieke productie. 

Wat betreft de art 54 GW brief is het zo dat die inmiddels goedgekeurd is door het CvG zonder dat een van 
de CvG-leden hierover een opmerking heeft gemaakt. Daarom willen wij inhoudelijk I getalsmatig de brief niet 
meer wijzigen. Om toch recht te doen aan het afronden van de discussie over het plafond zijn wij evenwel 
voornemens die te verwerken d.m.v. het toevoegen van een voetnoot aan de art 54 brief. En wel als volgt: 

Boven tabel 1 staat de volgende zin: 
In tabel1 is het verwachte aanbod aan GasTerra (BP 2007) weergegeven na correctie voor de thans 
gehanteerde percentages volumederving (welke verschillen per jaar) . 

Hieraan willen wij de volgende voetnoot koppelen: 
Het betreft hier de in BP 2007 geraamde hoeveelheden van de fysieke productie, d.w.z. nog zonder 
toepassing van de correcties voor "brandstofgas", "vervangende productieprofielen" en "vulgas". 

C Het voordeel van deze aanpak is dat de getallen thans niet wijzigen maar dat de nog uit te voeren correcties 
wel aangegeven worden. 

1 
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Nadeel van de door jullie voorgestelde methode (het getalsmatig vermelden wat de "echte" Groningen 
productie was in 2006 (te weten 32,674 mrd) en zal zijn in 2007- 2015) is dat er dan 2 effecten verwerkt 
zouden moeten worden in de cijfers: 
a. verhoging non-G productie met de VPP'n 
b. correctie van het geplande Groningen-profiel o.g.v. de realisaties 2006 t.o.v. de raming volgens BP 2007. 

Aangezien beide effecten grootte orde 5 mrd m3 zijn, ontstaat er dan een zichtbare discrepantie tussen een 
voetnoot met dergelijke getallen en een niet gewijzigde tabel. Dus zouden we dan de tabel moeten 
aanpassen en daar voelen we nu niet voor. 

Vandaar ons voorstel : laten we de aanpassing beperken tot de vermelde voetnoot. 

Groet. 

-----Oorsoronkelijk bericht-----
Van: · [mailto:• @minez.nl] 
Verzonden: donderdag 5 april 2007 09:42 
Aan~ 

CC: 
OndeJWerp: Groningen cap. 

Dag 

Ik heb je bericht op mijn voice mail gehoord. Excuses dat Ik nu eerst reageer. Ik 
was drie dagen aan het verhuizen. 
Ons voorstel omtrent verwerking van de CvG- discussie over de Groningen cap. 
(425 miljard m3 over 10 jaar) is de volgende. 

1. Er komt geen separate brief van EZ over de uitkomst van de "Groningen cap"
discussie. Het oorspronkelijk beslult van de minister over de Groningencap. staat 
o.I. vast. 
2. O.i. zou de ~oninklijke vervolg-weg na de discussie moeten zijn: 

In de rapportages 2007 ex artikel 54 en 56 Gaswet zouopgenomen moeten 
worden welke hoeveelheden Groningengas jaarlijks zijn geproduceerd en welke 
hoeveelheden nog verwacht worden in de lopende periode waarop het 
Groningenplafond betrekking heeft. 
Meer concreet, voor de periode 2006-2015 zou dit betekenen dat GasTerra 
aangeeft welke hoeveelheid Groningengas daadwerkelijk is geproduceerd in 2006 
én welke hoeveelheden nog worden verwacht voor de resterende jaren 2007-
2015. 

Wat vind je van "de oplossing"? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 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 
infonnation that is not intended for you. Ifyou 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 electtonic transmission of messages. · 

2 
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This communication is intended only for use by the addressee. It may contain 
confidential or privileged infonnation. If you receive this communication 
unintentionally) please let us know by reply immediately. GasTerra does not 
guarantee that the infonnation sent with this email is correct and does not 
accept any liability for damages related thereto. 

3 



Q van: 
Verzonden: dinsdag 20 februari 2007 14:56 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Groningenplafond 

Beste 

in het kader van archivering heb ik alsnog geprobeerd een korte weergave te geven van punten die van mijn kant zijn 
ingebracht In ons gesprek van 17 januari (aanwezig: 1. 

Misschien heb je er nog iets aan. Mogelijk ook heb je op of aanmerkingen. In dat geval houd ik me aanbevolen. 

Groet 

Inbreng van WJZ-klant 
-Ik weet uiteraard niet wat EZ in het mondelinge verkeer met Nam en anderen heeft aangegeven of welke indruk is 

C gewekt. 

-Ondergrondse opslag. 
Het beroep op de besluiten genomen tot wijziging van de overeenkomst behorende bij de KB's. c.q. de KB's EZ houdt 
niet. De wijzigingen waren er op gericht de heffing van cijns aan te passen aan hetgeen partijen in het kader van de 
ondergrondse berging in het kader van het zogenaamd Vervangend Productie Profiel overeenkwamen. Er is strikt 
voor gewaakt andere zaken dan het redresseren van de cijns/winstaandeelheffing zelfs maar aan te stippen in de 
toelichtingen. 
Wel is het zo dat EZ destijds die overeenkomst heeft ggkd. Bii dat laatsta is WJZ niet betrokken geweest. 
Van de kant van het beleid is dat onderwerp gedaan door I ; en , van WJZ zijde door 
mij. 
Zie vooral ook de toelichtingen bij de besluiten inzake de concessies Groningen, Drenthe en Alkmaar/Bergen. Daar 
blijkt uit dat de besluiten geen argument kunnen vormen in de discussie. 

-Verder geldt dat het de MEZ is geweest die het Groningenplafond heeft vastgesteld . Het is dan ook in eerste 
instantie de MEZ die de beschikking uitlegt/toepast. 
We hebben destijds onze uiterste best gedaan het geheel zo zorgvuldig mogelijk vast te leggen. Het was ons te doen 
om de formele rechtskracht die aan de beschikking kleeft. Die zou niet lichtvaardig over boord moeten. Vandaar dat 
emails met daarin de gedachte dat de beschikking inderdaad niet helder is of vergelijkbare uitingen vermeden moeten 

o worden. 

c 

-Als we blijven vasthouden aan een strakke uitleg bestaat er de kans dat NAM aandringt op een schriftelijke 
uitleg. Als we die geven kan dat leiden tot een bezwaarschrift. Kortom in schriftelijke reacties moeten we voorzichtig 
aan blijven doen om de formele rechtkracht niet onmiddellijk in gevaar te brengen. 

-Het blijft uiteindelijk een beleidsmatige kwestie of we nu gaan vasthouden aan een strakke uitleg of niet. Als we het 
niet doen moeten we de NAM er van doordringen dat dat meebrengt dat er straks nog meer reden is het plafond 
ingrijpend naar beneden bij te stellen. Het zijn uiteindelijk de wettelijke criteria die wij moeten gebruiken voor de 
vaststelling van het plafond en de rechter wil ons bij het invulling geven aan die criteria -als dat zorgvuldig gebeurt
best wat vrijheid gunnen. Hoe meer helderheid we dus verschaffen over de noodzakelijke gevolgen van wat lossere 
opvattingen nu hoe beter EZ er straks als er een nieuwe beschikking geslagen moet worden voor staat. 

1 
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Van: ( 
Verzonden: vrijdag 12 januari 2007 17:12 
Aan;! 
CC: . 
Onderwerp: FW: Groningenplafond 

In de mail van J (hieronder) staat: 
11 en daaruit volgende afspraken die dienaangaande tussen Aandeelhoudets zijn gemaakt en zijn 
vastgelegd op 2 december 200511

• 

Ken jij het "vastgelegde op 2/12/2005"? 
Zo nee, in mijn archief zit niets. 
Bij even opvragen of bij . 
Of ken jij het vastgelegde? 

Vë. .• 
Verzonden: dinsdaQ 9 januari 2007 9:31 
Aan: 
Onderwerp: RE: Groningenplafond 

Beste , bij deze mijn beste wensen voor 2007. 

Ergens volgende week iets prikken of is dat te laat. 

Groet 

Van: 
Verzonden: dinsdag 19 december 2006 16:27 
Aan: 
Onderwerp: FW: Groningenplafond 

Dag 

Het Groningenplafond blijft de Olies bezighouden. 
Ziehier de reacties van de Olies op de mail van ' (zie ook hieronder) 
Even op kauwen en dan even overleg? (dit jaar niet meer hoor) 

Van: @shell.com [mallto: 
Verzonden: vrijdag 15 december 2006 1H:41 
Aan: 
CC: I 

Ondea Nerp: RE: Groningenplatona 

Beste 

·@shell.com] 

Graag reageer ik op jouw e-mail en laat ik maar elireet stellen dat wij het niet eens zijn met jouw 
voorstel. Hieronder zal ik dat nader toelichten. Per separate e-mail zal ik GasTerra laten weten 
dat we jouw voorstel niet steunen en dat nader overleg wellicht nodig zal zijn. 

2 
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Kernvraag is welke gasstromen onderdeel uitmaken van het besluit over de hoeveelheid gas, 
waar GasTerra bij de uitvoering van de taken, als bedoeld in Artikel54, eerste lid, onderdelen a 
en b, van de Gaswet van uit mag gaan (hierna: het ''Besluit"). Ik bli;f van mening dat de door 
NAM uit het Groningen veld geproduceerde en aan de respectievelijke UGS-concessionarissen 
geleverde hoeveelheden gas, die dienen ter vervanging van de hoeveelheden gas, die de 
respectievelijke UGS-concessionarissen aan GasTerra geleverd zouden hebben, indien de 
desbetreffende ondergrondse bergingen niet gerealiseerd zouden zijn (hierna: de "VPP 
volumes"), geen onderdeel uit kunnen maken van de gasstromen, waar het Besluit betrekking op 
heeft. Ten aanzien van het vulgas, waar ik in deze reactie niet verder op in zal gaan, ben ik 
dezelfde mening toegedaan. 

Ter toelichting moge het volgende dienen. 

• Om vast te kunnen stellen om 'welke hoeveelheid gas, dat wordt gewonnm uit het Groningen veld op 
basis van de bfj koninklijk besluit van 30 mei 1963, nr. 39 (Stcrt. 126) verleende 1vinningsvngunning' 
het gaat, is niet alleen het bepaalde in de Groningen winningsvergunning zelf van belang, 
maar zijn ook van belang de Koninklijke Besluiten van 12 februari 2001 (Stc. 26 maart 
2001, nr. 60) betreffende wijziging van de concessies Groningen, Drenthe, Bergen en 
Tie*rksteradeel in verband met de afspraken inzake ondergrondse berging. 

• Volgens Artikel 11, lid 2, van de Groningen winningsvergunning zal NAM al het 
geproduceerde gas, dat NAM niet voor zijn eigen werkzaamheden nodig heeft, aan 
GasTerra verkopen. In de toelichting bij de Koninklijke Besluiten van 2001 wordt 
verwezen naar de bijzondere overeenkomsten, waarin onder meer is geregeld dat NAM 
'vanuit het S lochterm-veld ten behoeve van de genoemde UGS -concessionarissen hoevee/he dm gas aan 
Gasunie zal gaan leveren die overeenkomm met de hoeveelhedm die genoemde coltcessiehouders aalt 
Gasunie zouden zyn gaan Jeverm uit de veldm Not;g, Grijpskerk m Alkmaar bij normale uitvoering van 
de bestaande gasleveringscolllracten met Gasunie~ De desbetreffende volumes zal ik hierna 
aanduiden als de "VPP volumes". In feite bepalen deze bijzondere overeenkomsten, die 
indertijd de goedkeuring van de Minister hebben gekregen, dat de VPP volumes niet 
worden geacht deel uit te maken van het door NAM gewonnen Groningen gas, dat NAM 
op grond van de geldende voorwaarden geacht wordt aan GasTetra te verkopen. Conform 
de toelichting bij de Koninklijke Besluiten zijn de VPP volumes vanuit de concessie 
Groningen gezien 'productie valt Slochteren-gas als ware het Nor;g-gas uit Drenthe, Grijpskerk-gas uit 
Tie!J'erksteradee/Groninget/ of Alkmaar-gas uit Ber;gm, door part!J'en ook wel 'as ij productie' genoemd'. 

• De met de Koninklijke Besluiten van 2001 aangebrachte wijzigingen hebben voorts tot 
doel dat op het VPP volume niet van toepassing zijn de voor NAM geldende financiële 
voorwaarden voor de door NAM geproduceerde en aan GasTerra verkochte hoeveelheid 
Groningen gas, maar de voor de respectievelijke UGS-concessionarissen geldende 
financiële voorwaarden voor door elk van de UGS-concessionarissen geproduceerde en 
aan GasTerra verkochte hoeveelheden gas. 

• In ruil voor de levering van VPP volumes krijgt NAM aanspraak op vervangende 
hoeveelheden gas van de UGS-concessionarissen uit de velden No.rg, Grijpskerk en 
Alkmaar. Het komt er dus op neer dat met het ter beschikking stellen van VPP volumes 
toekomstige productie van Groningen gas wordt vetplaatst naar toekomstige productie 
van een gelijke hoeveelheid gas uit de ondergrondse bergingen. 

• Conform de bijzondere overeenkomsten en in overeenstemming met de Koninklijke 
Beslujiten van 2001 zal ooit sprake zijn van productie van Groningen gas en verkoop door 
NAM aan GasTetta, namelijk als deze volumes uit de ondergrondse bergingen worden 
geproduceerd en door NAM aan GasTerra worden verkocht en geleverd. 

Voorts verwijs ik naar de discussies rond het thema Groningensturing en de daaruit volgende 
afspraken die dienaangaande tussen Aandeelhouders zijn gemaakt en zijn vastgelegd op 2 
december 2005. In deze discussies is de noodzaak voor fysieke beperking op Groningen 
losgelaten, omdat Aandeelhouders gezamenlijk tot de overtuiging zijn gekomen dat op de lange 
tennijn voor de inpassing van kleine velden gas regeling van de Groningen productie niet vereist 
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is en volstaan kan worden met de inzet van de bergingen Norg en Grijpske.rk. Vervolgens is de 
beschikbaarheid van de bergingen voor de inpassing van kleine velden gas bevestigd door 
middel van een briefwisseling. De VPP volumes worden via deze constructie, als kussengas in 
deze bergingen, op een efficiëntere wijze ingezet voor de inpassing van kleine velden gas dan als 
Groningen productie, waarmee de aan GasTerra opgedragen wettelijke taken in Arti.kel54, 
eerste lid, Gaswet beter worden gediend dan indien de VPP volumes als niet geproduceerd 
Groningen gas in het Groningen veld zouden blijven. Hierbij wil ik benadrukken dat het tijdens 
d.eze discussies ook altijd onze stellige overtuiging is geweest dat de VPP volumes niet onder een 
eventueel besluit zouden vallen. 

Ik hoop dat je mede op basis van deze overwegingen alsnog tot de conclusie komt dat de VPP 
volumes geen onderdeel behoren uit te maken van de gasstromen waar het Besluit op betrekking 
heeft. Als dat niet zo is dan lijkt mij nader overleg noodzakelijk. 

Met vriendelijke groet, 

-----Original Message-----
From: -Min. van Economische Zaken 
Sent: vrijdag 8 december 2006 17:52 
To: 
Cc: 

Subject: Groningenplafond 

Heren, 

Zoals bekend heeft GasTerra het goede initiatief genomen om duidelijkheid te 
creëren rond de Groningen produktie in het kader van het Groningenplafond. 

Wij zijn van mening dat het inhoudelijk gewenst en juridisch n'oodzakelijk is om die 
duidelijkheid te zoeken in de formulering van de Gaswet en het daarop gebaseerde 
besluit van de Minister. Het gaat dan om "de hoeveelheid gas dat wordt gewonnen 
uit het Groningenveld op basis van de( ... ) verleende winningsvergunning" en "de in 
artikel 55, eerste lid, eerste volzin, van de Gaswet, bedoelde hoeveelheid gas". 

Gerelateerd aan de door rondgestuurde staffel betekent dat het 
volgende: 
-uitgangspunt is de fysieke produktie van NAM Groningen 
- daarvan aftrekken het fuel gas dat NAM volgens de OVS mag inzetten voor 
winningsdoeleinden. 

Het aftrekken van het vulgas (en daarmee het weer bijtellen van 
Grijpskerk/Aikmaar/Norg) en het aftrekken van het Groningen VPP past niet bij de 
wettelijke formulering: dat gas wordt gewonnen uit het Groningenveld. 

Omdat Marurn en Warffum geen deel zijn van het Groningenveld hoort die produktie 
in dit kader niet meegenomen te worden. 

Deze benadering sluit (m.u.v. Marurn en Warffum) aan bij de tot nu gevolgde praktijk 
in Businessplan-kader. 

Hiermee doen we uiteraard niets af aan de afspraken die jaren geleden rond 
Grijpskerk/Aikmaar/Norg gemaakt zijn over de inzet van Groningengas, noch aan de 
afspraken van vorig jaar rond de inzet van bergingen voor de inpassing van kleine 
velden. Het gaat hier uitsluitend om duidelijkheid rond Groningen
produktie/Groningenplafond in de context van artikel 55 Gaswet. 

Wij stellen dus voor om langs bovenbeschreven lijn de periodieke rapportages van 
Gas Terra vorm te geven. 
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Met vriendelijke groeten, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 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 ho1;1dt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. lbis message may contain infonnation 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 infonn 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 messa ges. 
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Q van: 
. Verzonden: donderdag 25 januari 2007 17:16 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: groningencap. 

na korte discussie met over de zojuist aan je toegezonden mail over groningencap. ter 
overdenking nog het volgende. 

Gelet op de tekst "geproduceerd Qas uit het Groningenveld" 

0· 
Wellicht is taktisch gezien handiger en verstandiger om 

0 

c 
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Van: 
Verzonden: donderdag 25 januari 2007 16:36 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Groningenproductie. 

ö 

0 



C van: 
Verzonden: woensdag 17 januari 2007 14:35 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Groningencap besluit 

Hierbij kort verslag onze bijeenkomst bij WJZ over de "425 groningencap." besluit ( 
ik) 
(Ik ben morgen met GasTerra in Amersfoort) 

met de eerste zin in je mail aan . en · van 8/12/2006: 
"GasTerra het goede initiatief genornen om duidelijkheid te creeeren rond de Groningen produktie i.h.k 
het Groningenplafond". · 

O
ze. von~ het ' dat EZ mensen aan de olies vertellen dat 

Het besluit is duidelijk 

Proeed u reel 
GasTerra heeft geen bezwaar gemaakt tegen het besluit. Het besluit is daarmee onherroepelijk 
geworden. Wat nog wel mogelijk is dat GasTerra bij brief een nadere interpretatie aan EZ vraagt over 
de inhoud van het besluit. 

heeft binnen WJZ gevraagd wat de juridische status is van een eventuele antwoordbrief van EZ 
op oe interpretatie-vraag van GasTerra. 
Antwoord 
a. Hoe meer een interpretatie-antwoord afwijkt van het oorspronkelijk besluit hoe meer het een beslult 
"wordt" (en daarmee voor bezwaar en beroep vatbaar). Uiteindelijk is het aan de adm. rechter 
wie gelijk heeft. 
b. GasTerra kan te allen tijde beweren dat EZ "kennelijk onrechtmatig handelt". GasTerra moet dan 
uiteraard wel aantonen dat zij schade heeft 'geleden en aantonen dat hun belang is geschonden naast 
de overige voorwaarden voor Inwilliging van een onrechtmatig overheidsdaadsactie. Uiteindelijk zal de 
civiele rechter zich hierover moeten gaan buigen. 

NB (voor ons intern): We kunnen 

O dat 
Mochten wij menen 

De Olies moeten dit zich wel realiseren. 

Inhoudelijk 
weet bijna 100% zeker dat de KB's van 12/2/2001 betreffende wijzigingen van de concessies 

Groningen, Drenthe, Bergen en Tietjerkseradeel opgesteld zijn om de heffing van Cijns en 
Winstaandeel in overeenstemming te brengen met de geldstromen zoals die voortvloeien uit de 3 
partijen overeenkomst, goedgekeurd door de MEZ. 
Ze wil nog zorgvuldig alle elementen die in zijn mail noemt, screenen. En m.n. of alle 
elementen wel horen bij het 2001 verhaal. 

Beleidsmatig. 
Het gaat om 5 miljard kuub over 10 jaar. Kortom: de cap ligt op 425 of 430 miljard kuub. 
M.n. vraagt zich af of het nou wel zo handig en verstandig is om 

Het besluit zelf (we hinken op twee gedachten: 425 uit het Groningenveld 
of 425 uit het Groningensvsteem); de EZ-partijen die deze deal hebben gemaakt zijn (i) niet meer in 

Odienst van EZ ( .) en (ii) verschillen ( ) nu al van mening met EZ over de 
interpretatie van het besluit. 
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Kortom: wellicht kunnen we beter 
zouden overigens niet weten wat; jij wellicht wel?) 

C Conclusie voor A vA (morgen)?: probeer een antwoord op de (mail-)vraag van I 
te schuiven. Eerst intern verder overleggen. 

C' 
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c 
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even voor je uit 



Q van: 
Verzonden: 

-
donderdaÇJ 11 januari 2007 12:54 

Aan: 
Onderwerp: RE: Bespreking Groningencap 

Zou jij voor dan nog wel even willen kijken naar onderstaande tekst? 
En heb jij m.n. een mening over 
de passage: 

In de toelichting bij de Koninklijke Besluiten van 2001 wordt verwezen naar de bijzondere overeenkomsten, 
waarin onder meer is geregeld dat NAM 'vanuit het Slochteren-veld ten behoeve van de genoemde UGS
concessionarissen hoeveelheden gas aan Gasunie zal gaan leveren die overeenkomen met de hoeveelheden 
die genoemde concessiehouders aan Gasunie zouden zijn gaan leveren uit de velden Norg, Grijpskerk en 
Allanaar bij normale uitvoering van de bestaande gasleveringscontracten met Gasunie '. 

Om vast te kunnen stellen om 'welke hoeveelheid gas, dat wordt gewonnen uit het Groningen veld op basis 
Ü van de bij koninklijk besluit van 30 mei 1963, nr. 39 (Stcrt. 126) verleende winningsvergunning' het gaat, is 

niet alleen het bepaalde in de Groningen winningsvergunning zelf van belang, maar zijn ook van belang de 
Koninklijke Besluiten van 12 februari 2001 (Stc. 26 maart 2001, nr. 60) betreffende wijziging van de 
concessies Groningen, Drenthe, Bergen en Tietjerksteradeel in verband met de afspraken inzake 
ondergrondse berging. 
· Volgens Artikel11, lid 2, van de Groningen winningsvergunning zal NAM al het geproduceerde gas, dat 
NAM niet voor zijn eigen werkzaamheden nodig heeft, aan GasTerra verkopen. In de toelichting bij de 
Koninklijke Besluiten van 2001 wordt verwezen naar de bijzondere overeerikomsten, waarin onder meer is 
geregeld dat NAM 'vanuit het Slochteren-veld ten behoeve van de genoemde UGS-concessionarissen 
hoeveelheden gas aan Gasunie zal gaan leveren die overeenkomen met de hoeveelheden die genoemde 
concessiehouders aan Gasunie zouden zijn gaan leveren uit de velden Norg, Grijpskerk en Alkmaar bij 
normale uitvoering van de bestaande gasleveringscontracten met Gasunie '. De desbetreffende volumes zal 
ik hierna aanduiden als de "VPP volumes''. In feite bepalen deze bijzondere overeenkomsten, die indertijd 
de goedkeuring van de Minister hebben gekregen, dat de VPP volumes niet worden geacht deel uit te maken 
van het door NAM gewonnen Groningen gas, dat NAM op grond van de geldende voorwaarden geacht 
wordt aan GasTerra te verkopen. Conform de toelichting bij de Koninklijke Besluiten zijn de VPP volumes 

Q vanuit de concessie Groningen gezien 'productie van Slochteren~gas als ware het Norg-gas uit Drenthe, 
Grijpskerk-gas uit TietjerksteradeelGroningen of Alkmaar-gas uit Bergen, door partijen ook wel 'as if 
productie' genoemd'. 

c 

· De met de Koninklijke Besluiten van 2001 aangebrachte wijzigingen hebben voorts tot doel dat op het 
VPP volume niet van toepassing zijn de voor NAM geldende financiële voorwaarden voor de door NAM 
geproduceerde en aan GasTerra verkochte hoeveelheid Groningen gas, maar de voor de respectievelijke 
UGS-concessionarissen geldende financiële voorwaarden voor door elk van de UGS-concessionarissen 
geproduceerde en aan GasTerra verkochte hoeveelheden gas. 
· In ruil voor de levering van VPP volumes krijgt NAM aanspraak op vervangende hoeveelheden gas van de 
UGS-concessionarissen uit de velden Norg, Grijpskerk en Alkmaar. Het komt er dus op neer dat met het ter 
beschikking stellen van VPP volumes toekomstige productie van Groningen gas wordt verplaatst naar 
toekomstige productie van een gelijke hoeveelheid gas uit de ondergrondse bergingen. 
· Conform de bijzondere overeenkomsten en in overeenstenuning met de Koninklijke Beslujiten van 2001 
zal ooit sprake zijn van productie van Groningen gas en verkoop door NAM aan GasTerra, namelijk als 
deze volumes uit de ondergrondse bergingen worden geproduceerd en door NAM aan GasTerra worden 
verkocht en geleverd. 

Van: 
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Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Tijd: 
Locatie: 

Hoi 

donderdao 11 Januari 2007 12:40 

Gewe1gero: tsespreking Groningencap 
dlnsdaa 16 januari 2007 14:00-15:00 (GMT+Ol:OO) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
kamer 

Dinsdag gaat wat mij betreft niet lukken, omdat ik er de hele dag niet ben. 

Groet, 
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c Van: 
Verzonden: donderdag 11 januari 2007 9:47 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Groningenplafond 

Graag op korte termijn even bij elkaar. ( heeft volgende week donderdag AvA met de Olies) 
Ik doe een vergaderverzoek. Op jouw kamer, lijkt me handig. 
Ik zal vragen of en/of (als specialist mljnbouwwet) mee willen. 

c 
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c Van: 
Verzonden: donderdag 11 januari 2007 8:37 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: Groningenplafond 

onderstaand idee van lijkt me een goed idee. 
wie zouden moeten aanschuiven? Jij en/of ? 

c 

c 

c 
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c Van: 
Verzonden: dinsdag 11 april 2006 14:18 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: groningenveld 

·0 

c 
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Q van: 
Verzonden: maandag 25 januari 2010 16:44 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: groningepnlafond 
Bijlagen: Projectopdracht Groningenplafond.doc 

Hoi · 

Zie in de bijlage enkele voorstellen voor aanvulling. 

Het lijkt mij heel verstandig om WJZ er vroegtijdig bij te betrekken. mede gelet op de juridische complicaties van de 
doorlooptijd van het huidige besluit tot en met 2015. ~ was er destijds bij betrokken, is veelal 
verwarrend en complicerand maar meestal uiteindelijk wel erg nuttig. 

Om velerlei redenen moeten we EBN er ook bij betrekken. 

Q ot we WJZ en EBN laten deelnemen in de projectgroep of "op afroep" er bij betrekken, is mij om het even, maar als i~ 
moet kiezen zou ik ze maar meteen in de projectgroep halen. 

Groet. 

0 

0 

Van: 
Verzonden: maanaaq 25 Januari 2010 13:39 
Aan~ 
Onderwerp: gronlngepnlafond 

Beste mensen, 

Hierbij zend ik jullie de conceptopdracht voor het project Groningen plafond. Graag jullie spoedige 
aanvullingen/opmerkingen dan kan ik deze verwerken en kan de projectgroep snel van start. 
Graag jullie visie op deelname van WJZ en EBN in de projectgroep. 

groet, 

mt lid directie Energiemarkt 

Ministerie van Economische Zaken 

T+31 70 
M+316 

@minez.nl 
http://www.ez.nl 
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C van: 
Verzonden: donderdaÇJ 9 februari 2006 17:44 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: RE: Groningensturing ivm evt. AO 16/2 

Begrijp net dat AO over gasmarkt én groningensturing is uitgesteld naar 23 maart. 
Is mijn 1e week weer op EZ maar het dossier zal al eerder af moeten zijn. 
Daarom graag vóór volgende week vrijdag jou evt. commentaar op het concept dossier zodat ik dat al mee kan 
nemen. 
alvast dank. 

PS: als de anderen nog aanvullingen/wijzigingen hebben dan ook vóór volgende week vrijdag!! 

c 

0 

c 

Van: 
Verzonden: donderdag 9 februari 2006 17:01 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Groningensturing ivm evt. AO 16/2 

Dag 
Bijgaand het concept dossier voor het geval het AO over groningensturing toch doorgaat. 
Mocht je nog aanvullingen hebben dan hoor ik het graag. 
Dan kan ik dat morgenochtend nog even verwerken voordat e.e.a. officieel richting jou komt voor de 
weekendtas. 
Dit dossier is voor het geval deCietoch alleen over Groningen wil praten. Heb nu in inleiding van spreektekst 
daarover tussen haken een opmerking gemaakt. 
Je moet maar even aangeven of MEZ zo'n opmerking zou willen maken of niet. 
We moeten dan ook nog maar even kiezen welke fakevragen/tactsheets bij het dossier gaan en wat wij 
gewoon meenemen op de dag zelf. 
Als je daar suggesties voor hebt, graag. 
groet, 
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c Van: 
Verzonden: 

-
donderdag 26 januari 2006 15:13 

Aan: 
CC: 

Onderwerp: RE: Groningenstudie 

c 

c 
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Van: . _ [ mailto: 
Verzonden: donderdaa 26 januari 2006 14:10 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Groningenstudie 

@ebn.nn 

Vandaag was een eerste gemeenschappelijke EZ/EBNfTNO bijeenkomst inzake Groningenstudie. 
Daarbij kwam o.a. een juridisch punt naar voren, waarover we eerder heel kort spraken. 
Dit punt betreft: 

• Omvang en definitie van Groningen Field Review (GFR). Ter verduidelijking: wat valt onder CAP, wat 
is MOR plichtig, is de kwaliteit van belang en wat van het veld valt wel en wat niet onder Groninger 
plafond, welk deel onder Common Area 

• waarop is deze definitie, c.q. wat zijn daarover in het verleden gemaakte afspraken (bijv. I de 
concessie Groningen van jaren zestig, weet niet of dat nog is aangepast in de loopt der tijd) 

• Wat is de beste juridisch te hanteren definitie, althans werkdefinitie: van belang voor de scope 

Ik begreep dat de eenduidigheid van de definitie er snel moet komen. Ik heb hier in Utrecht niet mijn 
Gronlngenmappen, maar zal zodra ik in Heerlen ben kijken. Van begreep ik dat jij je er in het verleden 
in verdiept had. 

Als er nog vragen zijn, verneem ik graag. 

Met vriendelijke groeV with kind regards, 

Energie Beheer Nederland B.V. 

+31 45-
+31 45 -
+31 6 -
+31 30 -
+31 30 -

(telephone) 
(fax) 
(mobile) 

(te!ephone Utrecht location) 
(fax Utrecht location) 

Th is e-mail is for the lntended reelplant only. 
lf you have received lt by mistake please let us know by reply and then delete il trom your system; access, dlsclosure, copying, distribution or 
reliance on any of it by anyone else Is prohibited. 

lf you as intended reelplant have recelved thls e-mail incorrectly, please notify thesender (via e-mail) lmmedlately. 
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Q van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Hierbij een gescande nota. 

Met vriendelijke groeten, 

0 

0 

c 

maandag 19 december 2005 16:27 

vaststellinggroningenplafond ex artikel SS, eerste lid gaswet. 
ScanOOl.PDF 
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Nota qf 
Auteur 

,(.:J(L 

Ministerie van Economische Zaken 

Toestelnummer Notanummer 

EIEP / 5727693 

Datum Uiterlijk biJ geadresseerde Medeparaaf en datum 

16-12-2005 22-12-2005 

Aan Informatiekopie aan 

MEZ 

Brjlage!nl 

1. besluit (brief aan Gasunie TenS) 
2. brief aan TK 
Onderwerp 

Vaststelling Groningenplafond ex a11ikel 55, eerste lid Gaswet 

Samenvalling en conclusies 

Gevraagd: 
1. Akkoord met en ondertekening van bijgaand besluit 
2. Akkoord met en ondertekening van de brief aan de Tweede Kamer 

Toelichting 
1. Besluit 

:,... Met het besluit geeft u invulling aan de verplichting uit de Gaswet om aan 

' ,. 

Gasunie TenS mee te delen van hoeveel Groningengas zij de komende 10 jaar bij 
het uitoefenen van hun kleine veldentaak uit kunnen gaan. 
Het genoemde getal is iets hoger dan u aanvankelijk in uw voornemen heeft 
aangegeven ( 400 mrd m3 7 425 mrd m\ Hiermee wordt voorkomen dat TenS 
scherpe beleidswijzigingen abrupt moet doorvoeren met mogelijk negatieve 
gevolgen voor de binnenlandse markt in de vom1 van prijsstijgingenen/of 
problemen met de Jeveringzekerheid. 

;.... Van groot belang is het feit dat NAM, Shell en Esso hebben aangegeven, voor 
een economisch efficiënte uitvoering van het kleine veldenbeleid ook na 2015, 
breder te willen kijken dan alleen naar het Grm~ingenveld voor wal betreil de 
benodigde flexibiliteit. Zij hebben zich gezamenlijk gecommitteerd om indien 
nodig de bestaande opslagen hiervoor te gebruiken of de benodigde investeringen 
in nieuwe ondergrondse opslagen te doen. Ook zal TenS de mogelijkheden 
bezien om capaciteit bij derden in te kopen. 

Ontvano"" Verzonden Terugontvangen Paralil en datum 

In to "uilen door Secrenuidal Generaal 

-

I 



0 

0 

Ministerie van Economische Zaken 

2. Briefaan Tweede Kamer 
r In de Gaswinningsbrief en het Energierapport heeft u het Groningenplafond 

aangekondigd. Met deze briefinformeert u de Tweede Kamer over het door u 
genomen hP<.:lnit 

directie Energie productie 

2 • 



(" :van: 
Verzonden: 

. -
vrijdag 16 december 2005 17:46 

Aan: 

Onderwerp: groningen 
Bijlagen: 06brief Gasunie besluit def.doc; 05 Brief TK groningensturing def 2.doc 

beste allen, 
bijgaand ter info de stukken zoals die de lijn in gaan. 
groet, 

c 

c 

c 
1 



Q van: 
Verzonden: donderdag 8 december 2005 12:39 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: brief naar TK over groningensturing 
Bijlagen: OS Brief TK groningensturing l.doc; 06brief Gasunie concept besluit7.doc 

Beste 
Zoals afgesproken ontvangen jullie bijgaand ter commentaar de concept brief aan de Tweede Kamer waarin MEZ 
melding maakt van zijn besluit aan Gasunie TenSen uitlegt hoe hij hiertoe gekomen is. 
Ik ontvang graag dinsdag aan het eind van de dag jullie reactie hierop zodat de brief daarna z.s.m. de lijn in kan . 
De bedoeling is dat MEZ het besluit nog ditjaar richting Gasunie TenS stuurt. 
Tegelijkertijd zal een brief hierover aan de TK worden verzonden en een persbericht worden uitgedaan. 
alvast bedankt. 
met vr. groet, 

Ü rer info heb ik ook het concept besluit bijgevoegd (dit ligt momenteel bij Shell en Esse om te zien of dit inderdaad 
aansluit bij de afspraken die zijn gemaakt). 

0 

c 
1 



C van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Beste en 

donderdaq 8 december 2005 10:32 

RE: 06brief Gasunie concept besluit6 071206.doc 
schoonGK06brief Gasunie concept besluit6 071206 jh.doc; GK06brief Gasunie 
concept besluit6 071206 jh.doc 

Ik heb vanochtend nog kort gesproken met 

Zijn bedoeling was niet te bereiken dat de brief Wel moesten er een paar 
onjuistheden uit de brief. 
De afspraken inzake de investeringen gaan alleen over het geval dat investeringen nodig en die afspraken zijn niet 
gemaakt met T&S maar alleen met NAM en aandeelhouders. 

C Verder vroeg hij zich af of en zo ja hoe we expliciet moeten verkopen dat de 425 nu wel echt de limiet is. 
Ik heb een laatste inspanning gedaan te komen tot een tekst waarin dit allemaal is verwerkt. De schone tekst zit 
voorop. 
Ik mis helaas de tijd om me nu over de kamerbrief te buigen. Dat wordt morgenochtend verwacht ik. 

Met groet 

Van: 
Verzonden: woensdag 7 december 2005 16:57 
Aan: 
cc: 
Onderwerp: 06brief Gasunie concept besluit6 071206.doc 

Vorige bericht Is ingetrokken i.v.m. laatse wijzigingen in beslui.t. 

0 Bijgaand de tekst van het besluit zoals dat nu door en miJ IS vormgegeven. 
Is dus volgens de lijn dat het besluit vanuit MEZ alleen overwegingen kan bevatten die af te leiden zijn uit de 
gaswet (dus niet leveringzekerheid en baten) zodat het beter houdbaar is mochten we toch voor een rechter 
komen. 

c 

Deze elementen kunnen we wel meenemen in het politieke verhaal richting de Tweede Kamer (zie ook 
concept brief). 
Graag jullie commentaar op het besluit morgen uiterlijk 11 uur zodat Ik e.e.a. nog kan verwerken en het vóór 
de bussen om 1 uur richting A'dam vertrekken naar SlEM kan sturen (wil van hun uiterlijk woensdagochtend 
commentaar hebben). 
Anders wordt het wel erg lastig om het volgende week nog rond en de lijn in te krijgen. 
Daarnaast ook de concept brief aan de Tweede Kamer. 
Graag ook hier z.s.m. een reactie op zodat dit mogelijk voor het weekend nog naar S/EM kan (dat moet dan 
wel vrijdag vóór 13.00 uur). 
Alvast dank. 
groet, 

1 
l IQ 



C Van: 

0 

0 

Verzonden: donderdag 8 december 2005 8:49 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: 06brief Gasunie concept besluit6 071206.doc 

Nee, dat hebben we afgesproken, bij separate briefwisseling met de olies. Maar niet met TenS: dat verklaart met 
name de aanpassing van de tekst in het besluit. 

nroP.t. 

---~----- ··--- -··- ---·----·---···--------------· ---·---·---·~·~---
Van: 
Verzonden: dondercao d december 2005 8:46 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: 06brief Gasunie concept besluit6 071206.doc 

en '· ik ben een beetje Er zit tussen de versie die stuurde gisteren en de versie bij de 
reactie van van 11.- Qisteren verschillen die niet in de t!3kst zijn te zien. 
De laatste versie van laat heel veel meer ruimte voor de olies om niets te doen. Is dat omdat dat zo is 
afgesproken? 

Groet 

-~----------------··----·------- ... ----- ... _, _____ -·-·----- -· 
Van: 
Verzonden: woensdaa 1 aecember 2005 23:00 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: 06brief Gasunie concept besluit6 071206.doc 

hierbij mijn commentaar. 

groet, 

c 
\ \ ~ 



C van: 
. Verzonden: 

. 
woensdag 7 december 2005 14:13 

c 

Aan: 
Onderwerp: RE: 06 brief Gasunie 
Bijlagen: GK07 brief Gasunie concept besluitS schoon.doc 

Beste 

zie bijgaande versie. Ik-mijn beleving naderen we de eindstreep, Er zal nog wel wat geschrapt en ingekort moeten 
worden lijkt mij. Graag reacties. Ik ben morgenochtend vroeg aanwezig. Zo nodig kun je ook nog bellen vanmiddag. 
Mogelijk ben ik aanwezig. 

Groet · 

Van: 
Verzonden: woensdag 7 december 2005 11:49 
Aan: 
Onderwerp: 06 brief Gasunie 

Dag 
Bijgaand de tekst met daarin de lijn zoals vanochtend besproken. 
Verwoording kantmoet misschien nog scherper/strakker geformuleerd. 
lnhoudP.Iijk check moet ook nog even plaatsvinden (kunnen we e.e.a. zo inderdaad zeggen) maar zowel 

als. zijn er vandaag niet dus dat moet morgenochtend maar. 
Graag jullie reactie. 
groet, . 

0 

c 
1 \ \ '1 



c 

c 

c 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Hoi 

woensdag 7 december 2005 14:07 
ndra) 

FW: 06 brief Gas.unie 

GK06 brief Gasunie concept besluitS schoon.doc 

Ik was begonnen met wat kleine tekstuele wijzigingsvoorstellen (zie attch), maar moet daar helaas nu mee stoppen 
(moet naar Amsterdam). Volgens mij is de bedoeling en de strekking prima, maar kan de tekst hier en daar oog wat 
duidelijker en helderder. Morgenochtend heb ik wel weer tijd . 

Groet, 

c 
'\ 5 



C Van: 
Verzonden: 

-
maandag 5 december 2005 16:30 

Aan: 

Onderwerp: RE: Groningensturing 

Bijlagen: GK06 brief Gasunie concept besluit4 DO 061205.doc 

Van: 
Verzonden: maandaq 5 december 2005 1.6:29 
Aan: 
Onderwerp: RE: Groningensturing 

c Beste , ik had vanmiddag pas tijd om een beetje te kijken naar het geheel. Dat wordt nog wel wat scha 

0 

c 

ven. 
bij deze mijn eerste poging. Ik neem morgenochtend contact op. 
Hoever ben jij 

Groet 

Van: 
Verzonden: vrijdag 2 december 2005 12:33 
Aan: 
Onderwerp: Groningenstunng 

Beste en 
Bijgaand vinden jullie het concept besluit Groningensturing voor TenS. 
Dinsdagochtend a.s. wordt dit stuk besproken in ons directeurenoverleg. 
Na aanpassing zal het stuk ook nog even naar Sheii/Exxon gestuurd worden. 
Zouden jullie in het kader daarvan vast naar deze versie naar kunnen kijken? 
Als jullie kunnen zouden we dinsdagmiddag of weendagochtend hierover overleg kunnen hebben 
zodat het stuk in de loop van woensdag naar SlEM kan. 
Alvast dank en vast prettig weekend. 
met vr. groet, 

1 
\\ l 



c Van: 
Verzonden: maandag 5 december 2005 16:29 
Aan: 
Onderwerp: RE: Groningensturing 

Beste • ik had vanmiddag pas tijd om een beetje te kijken naar het geheel. Dat wordt nog wel wat schaven. 
bij deze mijn eerstA r>oging . Ik neem morgenochtend contact op. 
Hoeverbenjij ' 

Groet 

c 

0 

c 

---------- --



Q van: 
Verzonden: woensdag 27 januari 2010 11:13 
Aan: 

0 

0 

c· 

CC: 
Onderwerp: RE: Concept opdracht Groningenplafond 

ik zou me over die VPP volumes geen zorgen maken 

1) er zijn al afspraken over gemaakt (VPP volumes vallen niet onder plafond) en zijn als zodanig al 
in de rapportages van GasT aan MEZ verwerkt 

2} daarnaast aflopende zaak. In periode 2011-2015 is het cumulatieve VPP volume ongeveer 1 mrd m3 

Tot slot: wel van belang is de opmerking over de bergingen. Hiermee nemen de olies de positie in dat in feite 
Groningenplafond in hun optiek niet nodig is. 

Van: 
Verzonden: woensdaa 27 ianuari 2010 11:07 
Aan~ 

CC: 
Onderwerp: RE: Concept opdracht Groningenplafond 

Hoi 

Twee opmerkingen bij de twee opmerkingen van op hel schrappen van mijn aanvullingen. 

1. Dat wij rekening moeten houden met het eerdere besluit lijkt mij evident, als is het maar omdat dat besluit 
nog tot en met 2015 rechtskracht en rechtsgevolgen heeft. Daar kunnen we niet omheen. 

2. Ongeacht of we (rekening houden met) de positie en functionaliteit van de bestaande bergingen wel of niet 
in de projectopdracht noemen, kunnen we er bij de oordeelsvorming omtrent het Groningenplafond niet 
omheen dat in 2005/2006 voor de inpassing van de kleine velden het Groningenveld is uitgebreid tot het 
Groningensysteem (waaronder dus de bergingen Norg en Grijpskerk). Dat en de afspraken omtrent de VPP~ 
volumes zullen de olies zeker niet zijn vergeten (en ik maak Zeer 
illustratieLis onderstaande passage uit een e-mail van 15 december 2006 van 

Voorts verwijs ik naar de discussies .rond het thema Groningensturing en de daaruit volgende afspraken 
die dienaangaande tussen Aandeelhouders zijn gemaakt en zijn vastgelegd op 2 december 2~05. In deze 
discussies is de noodzaak voor fysieke beperking op Groningen losgelaten, omdat Aandeelhouders 
gezaménlijk tot de overtuiging zijn gekomen dat op de lange termijn voor de inpassing van kleine velden 
gas regeling van de Groningen productie niet vereist is en volstaan kan worden met de inzet van de 
bergingen Norg en Grijpske.tk. Vervolgens is de beschikbaarheid van de bergingen voor de inpassing 
van kleine velden gas bevestigd door middel van een briefwisseling. De VPP volumes worden via deze 
constructie, als kussengas in deze bergingen, op een efficiëntere wijze ingezet voor de inpassing van 
kleine velden gas dan als Groningen productie, waarmee de aan GasTerra opgedragen wettelijke taken in 
Artikel 54, eerste lid, Gaswet beter worden gediend dan indien de VPP volumes als niet geproduceerd 
Groningen gas in het Groningen veld zouden blijven. Hierbij wil ik benadrukken dat het tijdens deze 
discussies ook altijd onze stellige overtuiging is geweest dat de VPP volumes niet onder een eventueel 
besluit zouden vallen. 

Groet, 

1 

J2JJ 



·c 

0 

0 

c 

mr. 
Minisrene van t:conomlsche Zaken 
Directoraat-Generaal Energie en Telecom 
Directie Energiemarkt 

Postbus 20101 I 2500 EC 1 Den Haag 

T (+31) 70-
F (+31) 70 
E-mail: 

Van: 

@minez.nl 

Verzonden: dinsdag 26 jan!Jari 2010 17:26 
Aam 
CC: 
Onderwerp: Concept opdracht Groningenplafond 

Dag 

Bijgaand ook mijn opmerkingen bij de projectopdracht Ik heb gewerkt in de versie van , die veel 
goed aanvullingen had. 
Op twee punten heb ik zijn aanvullingen geschrapt: 
1. In de eerste bullit van de opdracht heb ik zijn aanvulling dat wij rekening moeten houden met het 
eerdere besluit geschrapt. Dit is iets wat we in de projectgroep zullen moeten beoordelen. Valt dan 
onder geldende afspraken. 

Met vriendelijke groet, 

Senior beleidsmedewerker 

Directie Energiemarkt 
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 30 
Postbus 20101 I 2500 EC I Den Haag 

T 070 
M 06 

@minez.nl 

2 



0 

0 

0 

0 

Aan 

Esso Nederland B.V. 
t.a.v. ir. 
GraafEngelbertlaan 75 
483 7 DS Breda 

Datum Uw kanmark 

Onderwerp 

Groningensturing 

Geachte heer · 

Ons kanmark Bijlagalnl 

EIEP I 5721930 3 

Op 26 november 2005 hebben wij met elkaar gesproken over bijgaande drie documenten 
en daarover een akkoord bereikt. Bij deze bevestig ik dit van de zijde van het Ministerie 
van Economische Zaken. Graag ontvang ik van uw zijde een schriftelijke bevestiging dat 
deze documenten ook wat u betreft het bereikte akkoord weergeven. 

Hoogachtend, 

directeur-generaal van Energie 

Bezoekadres 

Prinses Beatrixlaan 5 

Hoofdkantoor 

Bezuldenhoutaaweg 30 

Poatbua 20101 

Telefoon 10701 

Telefax 10701 

Doorklasnummer 

070-

Behandeld door 

drs. 

Telefax 

070-

\ 1. \ 
2500 EC 's-Gravenhage 

Email ezpost@lmlnez.nl 

Website www .mlnez.nl Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vennelden 



C van: 
Verzonden: 

- -
donderdag 24 november 2005 17:04 

Aan: 

. 
Onderwerp: infokopie hoor bij 5719603 Nota GJ tbv 251105.doc 
Bijlagen: Plafond Pakket 25 11 OS def.doc; Groningen allowable brieven 251105 {l).doc 

Allen, 

Bijlage behoort bij nota met atlas nummer 5719603 ond. Groningensturing. 

Groeties, 

0 

c 
1 

\'L1.. 



(~]Jan: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

nota is gestuurd naar . 

0 

- --- -~----- ~~- ----~~-------------~ 

donderdag 24 november ~00~ 17:01 

infokopie; Groningensturing . 
ATLAS-#5719603 -vl-Groningensturing.DOC 

1 

\15 



Q van: 
Verzonden: vrijdag 12 maart 2010 10:42 
Aan: 

0 

0 

Onderwerp: RE: 
Bijlagen: Groningen Plafond- Advies EBN.doc 

Zie attach. Mijn notitie dateert van voor het EBN-rapport en bevat dus inderdaad geen gegevens m.b.t. kleine velden. 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 12 maart 2010 10:39 
Aan: 
Onderwerp: RE: 

Dag 

Bedankt voor de notitie. Geeft inzicht en kan startpunt ziin voor discussie. 
Ik mis de verwachting over de kleine velden. Geeft het EBN-
rapport van een aantal weken geleden hier inzicht in? Heb jij dit rapport en zo ja, zou je het mij willen 
toesturen? 

Groet, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 12. maart L010 9:17 
Aan: 
Onderwerp: 

Zoals gisteren toegezegd. 

Groeten, 

0 
1 



O van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

vrijdag 18 november 2005 16:32 

FW: Verdere suggesties briefwisseling capaciteit 
Plafond Pakket 25 11 05 (2).doc 

bijgaand stuk zoals dat naar S/EM is gegaan. 
, zou jij volgende week (samen met ! ) vast kunnen beginnen met het vormgeven van het besluit? 

groet, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 18 november 2005 14:31 
Aan: 

CC: C Onderwerp: RE: Verdere suggesties briefwisseling capaciteit 

Heren, 
Bijgaand document hierbij als beloofd. 
We zien jullie reactie graag tegemoet (graag zowel naar 
Voor een aantal, tot maandag aan de telefoon. 
Alvast fijn weekend. 
rru~t vr. groet 

0 

Ü ' 
1 

@exxonmobil.com: 
@exxonmobil.com 

als naar mij). 

@exxonmobil.com: 



Q van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Hoi 

donderdag 17 november 2005 9:37 

FW: notitie voor olies 
Plafond Pakket 25.11.05.doc 

Voor jou ook nog even dit stuk zodat je in ieder geval aangesloten blijft. 
We hebben beloofd om morgen een stuk naar SlEM te sturen ter voorbereiding van gesprek 
Als je noo vragen/opmerkingen hebt, graag. 
groet, 

Van: 
Verzonden: woensdaa 16 november 2005 17:43 
Aan: . 
Onderwerp: notitie voor olies . 

OH ierbij een aanzet, op basis van zowel het A4-lje van de olies als dat van onszelf. Graag commentaar 
morgenochtend aanleveren bij Zodat het morgenmiddag voor aceordering bij kan liggen. 
Ik heb het punt van de commitering van de olies aan de brief van NAM in deze notitie weggelaten, maar dan moeten 
we dat wel in de bijlage (over de briefwisseling) opnemen. 

a roet, 

0 

1 



Q van: 
Verzonden: dinsdag 15 november 2005 15:00 
Aan: 

Onderwerp: RE: groningensturing 

Ha 

0 

0 

C. 

Van: 
Verzonden: maandag 14 november 2005 18:54 
Aan: 
Onderwerp: groningensturing 

Beste allen, . 

.-, 

N.a.v. gesprek vanmiddag bijgaand het concept stukje dat wij morgenmiddag richting S/EM zouden kunnen 
sturen. 
Graag jullie commentaar. 
groet, 

1 



Van: 
Verzonden: dinsdaq 15 november 2005 12:37 
Aan: 

Onderwerp: RE: groningensturing 
Bijlagen: mail SEM grn sturing disc 161105.doc 

, hierbij mqn commentaar 

0 
1 

~ I 



C van: 
Verzonden: vriidaa 11 november 2005 18:03 
Aan: 
CC: 

. 
Onderwerp: groningensturing 
Bijlagen: Opties voor afspraken vastleggen GKl.doc 

.. 

1 



c 

0 

0 

0 
2 



Q van: 
Verzonden: 

-
vrijdag 11 november 2005 10:01 

Aan: 

Onderwerp: beschikking 
Bijlagen: Opties voor afspraken vastleggen.doc 

Rii deze alsnoo r!e schone versie. Ik word 

Lees aub dit stuk naast het stukje dat ik gisteen stuurde. Eigenlijk moeten ze nog geïntegreerd. 

c 

c 

c 
1 



C van: 
Verzonden: vrijdag 11 november 2005 9:55 
Aan: 

Onderwerp: RE: Opties voor afspraken vastleggen.doc 
Opties voor afspraken vastleggen.doc 

0 

Bijlagen: 

Plato werkt weer eens slecht althans Citrix metaframe. Acceptere aub wijziignen 

Van: 
Verzonden: woensdag 9 november 2005 16:30 
Aan: 
Onderwerp: Opties voor afspraken vastleggen.doc 

Ha 
Zoals beloofd hierbij de uitwerking van wat wij vanochtend bespraken. 
Ik hoor graag je wijzigingen/aanvullingen. 
Ik ben morgenmiddag buiten de deur dus als het vóór 12.00 uur zou lukken dan kan ik het nog aan de 
betrokkenen sturen zodat ze vast kunnnen nadenken. 
alvast dank. 
groet, 

c 

0 
1 

l~l-



Q van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

I . 

voor ons overleg zometeen. 
groet, 

0 

.0 

c 

-
vrijdag 11 november 2005 9:03 , 

Opties voor afspraken vastleggen GK.doc 
Opties voor afspraken vastleggen GK.doc 

1 



Qvan: 
Verzonden: donderdag 10 november 2005 17:17 
Aan: 
Bijlagen: Opties voor afspraken vastleggen.doc 

In haast 

0 

0 

1 



Q van: 
Verzonden: woensdag 9 november 2005 16:55 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: groningensturing 

Hoi 
en ik hebben vanochtend even met · ·· ·· · · gesproken over Groningensturing. · 

l=r komt nog een A4 met 2 opties om afspraken met S/EM vast te timmeren. 
Maar vraag met beide is wel of we hiermee die keiharde garanties binnenhalen (begin bijna te denken . 

- -···--..., 

Dat A4 komt morgen. Ik ben morgenmiddag buiten de deur dus heb nu een afspraak 'op vrijdag ochtend met 
en gepland over hoe en wat. 

. Is er zowel vrijdag als maandag niet dus conceptteksten naar S/EM zoals heeft beloofd is voloens mij 
niet mogelijk en (zonder dat er naar gekeken heeft) in dit stadium naar mijn idee 

O
Heb daarom ook maandag even overleg met gepland om het te hebben over de nu ontstane situatie. 
Ik stuur je in ieder geval het A4 {ik hoor graag je gedachten hierover als je in .de gelegenheid bent) en hou je verder 
op de hoogte. 

0 

Maandag neem ik in ieder geval even contact met je op om even van gedachten te wisselen. 
groet, 

• 

1 

\40 



Q van: . 
Verzonden: dinsdaQ 8 november 2005 12:44 
Aan: 
Onderwerp: RE: Concept besluit Groningensturing 

Hoi 

Ik sprak even met over het besluit. Ze begon meteen al met allerlei vragen over het proces waar ik geen 
antwoord op heb. Daarnaast heeft ze meer achtergrondinformatie nodig voor een goede formulering van het besluit 
mede gelet op onze positie in een eventuele procedure en de politieke verantwoording van de minister. 

Zou het niet het meest effectief zijn als we ( , jij en ik) even bij elkaar gaan zitten? Vanmiddag ben ik met 
DSM/EBN in de weer, morgen heb ik geen afspraken. Ik weet niet hoe jij in je tijd zit. Wellicht is het het handigste als 
jij een overleg probeert te plannen. 

Groet. 

0 

0 

0 

Van: 
Verzonden: maandaQ 7 november 2005 19:33 
Aan: 
Onderwerp: Concept besluit Groningensturing 

Beste allen, 
In september is het voornemen uitgegaan m.b.t. het Groningenplafond. Er is sindsdien op 2 fronten overleg 
gevoerd, vorige week was het meest recente overleg. 
1. Met Shell en Exxon (SlEM) over wat er van hen nodig was om MEZ er toe te kunnen bewegen het besluit 
uiteindelijk nog wat aan te passen. 
2. Met Gasunie TenSen de Gasunie aandeelhouders over de toekomstige strategie van het bedrijf en wat is 
daar voor nodig. 
Hieronder geef Ik per punt even aan wat de stand van zaken is en wat dit betekent voor het besluit 

Daarna geef ik aan hoe het nu verder gaat en wat ik van jullie vraag. 
Graag ontvang ik z.s.m. jullie eerste reactie op het bijgaande poging tot een concept besluit zodat 
we vrijdagmlddag a.s. kunnen eindigen met een gedragen stuk. 
Ben nog niet uitgedacht maar is wellastig om e.e.a. goed te formuleren dus leek mij goed om jullie toch vast 
te betrekken. 
Als er nog vragen zijn dan hoor ik het natuurlijk graag. 
Alvast dank. 
Groet, 

Ad 2. Het gaat hierbij om de vertaling van de tweede alinea (Import) onder A 1. In het Businessplan 2006 van 
TenS. 
Ad 1. Belangrijk discussiepunt met S/EM is al een tijd het onderwerp capaciteit t.b.v. kleine veldenbeleid: 
hebben. we het over het Groningenveld dat ten dienste moet staan van het kleine veldenbeleid of kan hiervoor 
het' Groningensysteem (veld + bergingen) gebruikt worden. Er is voor ons geen principieel bezwaar om het 
over het Groningensysteem te hebben. Wij hebben echter altijd vastgehouden aan "Groningenveld" omdat 
we hierop via de Gaswet directe controle hebben. Het gaat er ons in de praktijk om dat het kleine veldengas 
ingenomen kan worden. Op, het moment dat de huidige middelen niet meer toereikend zijn zal daarvoor een 
oplossing gevonden moeten worden (investeren in eigen capaciteit óf een commerciële optie bijv. 
capaciteit kopen bij berging van derde). In de afgelopen gesprekken hebben S/EM aangegeven dat zij hiertoe 
bereid zijn. Dit moet natuurlijk wel ergens schriftelijk worden vastgelegd (wordt o.m. briefvan TenS aan 
MEZ). Er lijkt overeenstemming over de hoofdlijnen van zo'n schriftelijke vastlegging. Vervolgens moet dit 
uitgewerkt gaan worden en zullen de juristen van betrokken partijen (EZ, S/EM) zich hierover moeten buigen. 
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Een ander belangrijk punt voor ons was de toekomstige strategie van TenS. Het gaat hierbij om de 
positionering vanTenSop de Nederlandse en NW-Europese markt. Wij zien zowel uit commerciële als 
vanuit publieke belangen voordelen in een stevige rol van TenS. In dat kader willen wij tot afspraken komen 
met S/EM over wat voor ambitie TenS zou moeten ambiëren, wat dat betekent voor het na te streven 
verkoopvolume en wat dat vervolgens betekent voor de portefeuille van TenS (inkoop, kleine velden, 
Groningen). 

Doorwerking in het besluit: 
Als deze belde punten goed geregeld kunnen worden zijn wij bereid om het getal van 400 mrd m3 uit het 
voornemen te verhogen naar 425 mrd m3. Dit kan omdat we de eindreserve van 300 mrd m31n 2030 
ver1agen naar 200 mrd m3 in 2030. Dat levert geen probleem meer op omdat we het capaciteltspunt dan 
hebben geregeld (was een belangrijke reden om zo'n eindreserve te hebben). 
- S/EM hebben liever 450 mrd m3. Vraag is even hoe hard ze dit gaan spelen 
- S/EM vragen zich af, als we het capaciteitspunt hebben geregeld, waaron:J wij dan toch nog een eindreserve 
willen want dat is dan toch dubbelop. 
Is op zich een goede vraag. Ons standpunt is: het is niet perse zo dat die 200 mrd m3 pas na 2030 
geproduceerd mag worden. Het is echter zo dat als we die 200 nu loslaten SlEM in ieder geval een deel van 
dat gas óók in de periode tot 2015 zullen willen produceren. En dat willen wij niet. Over aantal jaren weten we 
meer over hoe e.e.a. loopt (bijv. met de Eur. gasmarkt en of het allemaal goed gaat met bijv. de import door 
TenS) en dan doen we het sommetje nog eens. De 200 achterhouden is voor de robuustheid van de huidige 
afspraken. 

Hoe nu verder: 
Op 15/11 loopt de reactietermijn uit het voornemen af. Zowel TenS als S/EM zullen formeel reageren op dit 
voornemen. Op 16/11 Is de volgende afspraak over bovenstaande. Het Is de bedoeling om er dan uit te 
komen zodat op 25/11 en zijn S/EM counterparts de zaak kunnen aftikken en er begin december een 
besluit door MEZ uitgestuurd kan worden. 
Vraag voor ons is nu dus: wat moet er in het besluit. 
Met S/EM is afgesproken dat de concept tekst van het besluit dan wordt besproken {hoe vertalen we onze 
afspraken in het besluit). · 
Maandag moet het concept worden opgestuurd zodat zij er nog naar kunnen kijken dus wij moeten er daarom 
vrijdag uit zijn (na weendag zijn er natuurlijk nog wel aanpassingen mogelijk maar toon moet nu al wel goed 
zijn (liever te strikt dan te slap, S/EM reageren dan wel). 
Bijgaand een 1 e poging om bovenstaande in het besluit te verwerken. Uitgangspunt is dat de tekst waar 
mogelijk blijft zoals in het voornemen. 
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Q van: . 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
~ijlagen: 

zondag 2 oktober 2005 13:32 

Groningenplafond 
jh060d5.doc 

Hierbij verslag van het gesprek dat · 
aan de indruk onttrekken dat 

en ik afgelopen vrijdag met · 

groet, 

0 

0 

1 

en hadden. Ik kan me·nJet 
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C van: 
Verzonden: dinsdaa 27 september 2005 13:47 
Aan: 
Onderwerp: FW: nummer voor nota 
Bijlagen: 06 brief Gasunie concept voornemen september3.doc; Nota 

Ha 
jij had ooK in het rijtje moeten staan. 
hierbij alsnog. 
heb hem ook vàst naar gestuurd. 
groet, 

Van: 
Verzonden: amsaag 27 september 2005 10:17 
Aan: 
Onderwerp: FW: nummer voor nota 

Ü eeste allen, 
bijgaand ter info de nota voor en het concept voornemen. 
groet, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 27 september 2005 10:09 
Aan: DGE_ep_secr 
Onderwerp: nummer voor nota 

Goedemorgen, 
bijgaande nota (met bijlage) moet vanochtend naar 
zou een van jullie deze van nummer etc. ·kunnen voorzien? 

230905 l.doc 

Graag een telefoonlje als het klaar ligt zodat Ik er nog een geeltje op kan doen voordat het naar gaat. 
alvast dank. 
groet, 

0 

0 
1 
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Q van: 
. ·verzonden: woensdag 14 september 2005 15:16 

Aan: 
Onderwerp: brief Groningenplafond 
Bijlagen: OS brief Gasunie concept voornemen septemberl.doc 

Hoi 

Ik had vanochtend toch nog wat gerommeld in de brief over het Groningen plafond. Mijn wijzigingsvoorstellen tot nu 
toe tref je hierbij aan, alsmede de suggestie om niet alleen onder het kopje consultatie maar ook in het (voornemen 
tot het) vaststellingsbesluit als zodanig alvast expliciet op te nemen dat het niveau voor de jaren na 2015 (naar 
verwachting) lager is. Misschien is dat nog iets voor het overleg morgen. 

Groet, · 

0 

0 

G 
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Q van: 
Verzonden: dinsdag 13 september 2005 18:05 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: overleg groningensturing donderdag a.s. 
Bijlagen: Presentatie Groningenplafond 11 juli 2005.ppt; verslag overleg EZ Sh EM dd 7 

september 2005.doc; verslag overleg EZ Sh EM dd 18 augustus 2005.doc; 
Groningen compromis.doc; OS brief Gasunie concept voornemen september1.doc 

Beste allen, 
Donderdag a.s. is er van 12.30 - 13.30 in de kamer van een overleg over het Groningenplafond en het 
voornemen voor Gasunle. 
Bijgaand vinden jullie een aantal stukken voor het overleg van donderdag a.s. 
-het concept voornemen (aanpassingen in de tekst zijn t.o.v. de versie zoals die voor de zomer onderhands aan 
Gasunie en de Olies is verstrekt) 
- 2 verslagen van overleg van en met de Olies 

C-berekeningen van t.a.v. ons concept eindplaatje (onderbouwing van de 375 mrd m3) 
- presentatie die voor de olies heeft gehouden voor de zomer 

In het overleg zal worden gesproken over: . 
-of de lijn die nu wordt gehanteerd In het concept voornemen Inderdaad de juiste is. 
-wanneer het besluit verzonden moet worden (voor of na het CvG op 2/12) 
-de link met own use groningen t.b.v. Schoonebeek (Valt deze hoeveelheid binnen of buiten de cap? Indien buiten de 
cap heeft dit dan effect op het deel van de eindreserve die wij bereid zijn in te zetten in de periode vóór 2030?) 
In deze mail is aangegeven wat het proces van de komende tijd en is op hoofdlijnen aangegeven wat de gehanteerde 
lijn is. . 
Mochten er vóór donderdag nog vragen zijn dan kunnen jullie bij of mij terecht. 
groet, 

Proces: 
- 15/9 intern overleg 
-16/9 overleg EZ/NITG (EBN) met SlEM 
- 21/9 overleg met EBN 
- [23/9] concept voornemen + opleg notitie naar 

0
-[week 39] overleg met over concept voornemen 
- 28/9 nieuwe afspraak met Olies 
- [30/91 voornemen naar Gasunie 
-6/10 bij Balkenende/Brinkhorst 
- [11/111 deadline reactie Gasunie op voornemen 
- [begin dec] uitsturen besluit MEZ met definitieve cijfers groningenplafond 

Huidige lijn (onderliggende verhaal van het concept voornemen) 
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Vaststelling Groningenplafond 

In 2005 is voor de periode 2006-2015 een hoeveelheid van 425 mrd m3 vastgesteld. De afgelopen 
jaren zijn de volgende hoeveelheden geproduceerd; 

2006 32 2 
2007 29 9 
2008 38,9 
2009 37 8 
2010 (raminQ 6 april) 40 7 
totaal 180 

Het volume voor 2010 bestaat uit realisaties over de maanden januari, februari en maart {in totaal 
21,4 mrd m3) en voor de resterende negen maanden wordt verwacht 19,3 mrd m3. Gemiddeld 
heeft GasTerra in de periode 2006-2010 dus 36 mrd m3 afgenomen, waardoor GasTerra 32,5 mrd 
m3 achtergebleven is, maar eigenlijk is dat niet van belang. Van belang is het volgende: 

1) Voor de periode 2006-2015 bestaat er conform het besluit uit 2005 een recht op een 
productie van 425 mrd m3 

2) In de periode 2006-2010 is hiervan 180 mrd m3 verbruikt 
3) Voor de periode 2011-2015 is dan nog 245 mrd m3 beschikbaar 
4) Dat betekent dat voor de nieuwe periode 2011-2020 het plafond tenminste 245 mrd m3 

moet bedragen. 

Het beslult kan dan als volgt opgebouwd worden: 

1) beschikbaar voor 2011-2015 in ieder geval 245 mrd m3 
2) daar komt bij voor de periode 2016-2020 een hoeveelheid X mrd m3 
3) nieuw besluit is dan 245+X mrd m3 voor de periode 2011-2020. 

Veronderstel even dat we X vaststellen op 155 mrd m3 dan wordt het nieuwe besluit 2011-2020 
gelijk aan 400 mrd m3. Het gevolg is dat er dan gelijktijdig twee besluiten bestaan: 

1) een besluit van 425 mrd m3 voor de periode 2006-2015 
2} een besluit van 400 mrd m3 voor de periode 2011-2020. 

Het volgende Is dan mogelijk voor NAM met een toegestane Groningenproductie van 400 mrd m3 
op grond van het nieuwe en bestaande besluit in respectievelijk de jaren 2011-2015, 2016-2020 

Productie Productie Toegestaan ja of nee 
2011-2015 2016-2020 

0 400 Mag 
100 300 Mag 
200 200 MaQ 
245 155 Mag 
250 150 Mag niet 5 mrd m3 teveel in periode 2006-2015 
300 100 Mag niet idem SS mrd m3 teveel 
400 ·a Mag niet idem 155 mrd m3 teveel 

Samengevat wordt gezegd: 

1) Het beslult voor 2011-2020 bedraagt 400 mrd m3 
2) Aangezien het besluit over 2006-2010 rechtsgeldig blijft geldt er een restrictie van 245 mrd 

m3 voor de periode 2011-2015. 

De restrictie is noodzakelijk omdat er anders voor de Staat nimmer een toetsmoment ontstaat voor 
een besluit. Bijvoorbeeld stel even dat in de periode 2006-2010 de volledige hoeveelheid van 425 

t53 
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mrd m3 geproduceerd zou zijn door NAM en EZ neemt voor 2011-2020 een besluit van 200 mrd 
m3 dan zou NAM in 2011 weer vrolijk kunnen gaan produceren. Dat kan niet de bedoeling zijn. 

Wat staat ons te doen? 

1) Niet nadenken over kreten als inhaalgas of Inhaalvolume (dan 
2) Een hoeveelheid X vaststellen voor de periode 2016-2020 
3) Deze hoeveelheid X vervolgens optellen bij de 245 mrd m3 en alleen de totale hoeveelheld 

vermelden in een nieuw besluit, met als toelichting dat het oude besluit gewoon 
gehandhaafd blijft. 

-~~- - ---- - _... .... 
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tQvan: 
Verzonden: donderdag 7 juli 2005 15:39 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Beste en 

RE: NAM-brief Groningenplafond 
NAM Groningenplafondgk.doc 

Ik heb enkele suggesties. Zie bijgaand doe. 
Kunnen we dit stuk voor die tijd nog afronden voor wat betreft WJZ? 

Groet 

·0 

0 

c 

Van: 
Verzonden: donderdag 7 juli 2005 9:58 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: NAM-brief Groningenplafond 

Hoi 

Ik stuur je hierbij een concept voor een brief aan NAM waarin wordt aangegeven dat het vast te stellen 
(Gasunie)Groningenplafond consequenties heeft voor de winning door NAM uit het Groningenveld. De brief 
is tevens een reactie op het eerder door NAM aan EZ gestuurde verwachte productieprofiel van het 
Groningenveld voor de periode 2005 tlm 2030. Het is voor jou goed om te weten dat NAM informeel al 
beschikt over de via de email aan Gasunie voorgelegde concepttekst van de brief met ons voornemen ten 
aanzien van het Groningenplafond. 

De brief is opgesteld in samenwerking met . Wil jij er met het oog op de vereiste medeparaaf 
van WJZ alvast naar kijken. Als je er met mij nog over wil spreken. dan kan dat nog vanmiddag tussen 14.00 
en 16.00 uur. Na vandaag ben ik tot 8 augustus met vakantie. gaat over twee weken met vakantie, 

is al geweest. 

Groet, 

1 
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C van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Hoi 

Wat dacht je er zo van? 

Groet 

0 

0 

c 

woensdaa 6 iuli 2005 17:32 

nieuw concept NAM-brief Groningenplafond 
NAM Groningenplafond.doc 

1 
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C. Van: 
Verzonden: maandag 4 juli 2005 15:11 
Aan: 
Onderwerp: RE: NAM Groningenplafond 

Hoi 

Alvast een kort reactie. 

1) We moeten ons natuurlijk altijd aan de wet houden! Art. 54 
verstaat onder Gasunie de NV Nederlandse Gasunie. In de Veegwet wordt dat gewijzigd in Gasun1e Trade & Supply 
B.V., maar de EK-behandeling moet nog plaatsvinden. Voor de duidelijkheid kunnen we er in de brief een zinnetje 
aan wijden. 

2) Een aanvulling op de slotzin lijkt me inderdaad 

C' ' 

Groet, 

Van: 
Verzonden: maandaa 41uli 2005 13:08 
Aan~ 
Onderwerp: RE: NAM Groningenplafond 

Keurige brief, 2 opmerkingen: 

1) Moeten we Gasunie nu specificeren; want het is toch 1 juli geweest, in T&S of hoe ze formeel heten na 1 C juli?? Of moeten we ons houden aan wat in de Gaswet staat, die wellicht ook aangepast wordt?? 

c 

2) Ik vind ' 

........ , en tevens zal ik u dan verzoeken om op korte termijn een nieuw productieprofiel aan mij te zenden wat 
voldoet aan de productieberkingen die ik aan T&S opleg. 

Want dan heeft deze· brief een wat duidelijker signaaal functie 

Morgen even bekijken??? 

Van: 
Verzonden: maandag 4 juli 2005 11:48 

1 
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Aan: 
Onderwerp: NAM Groningenplafond 

Hoi 

Hierbij een nieuw concept voor de brief aan NAM inzake het Groningenplafond. Ik heb gebruik 
gemaakt van de (volgens mij) laatste versie van een eerder concept en dat nog wat ingekort. 

De uitsmijter (u krijgt tzt een afschrift van de brief aan Gasunie) is wat kort, maar m.i. voldoende. We 
hoeven NAM nu nog niet al te uitdrukkelijk uit te nodigen commentaar te leveren; dat zullen ze toch 
wel doen en hun formele kans krijgen ze als de brief met het voornemen krijgen. Nu het onderzoek 
naar de werking van de Europese gasmarkt is opgestart met een uitgebreide questionnaire moeten 
we bovendien oppassen al te expliciet uit te dragen dat er van alles wordt afgestemd en 
gecoördineerd. 

Laten we proberen morgen, na verwerking van jouw commentaar, een versie naar 
Dan moet het toch lukken de brief deze week de deur uit te krijgen. 

Groet, 

2 

te krijgen. 
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Van: 
Verzont1~11: vriirlr~a 16 aprfl 2010 16:18 
Aan: 
Onderwerp: groningenplafond 

en ik hebben deze week even "nagedacht" over de interpretatie en uitleg van Groningenbesluiten 
over de overlappende perioden 2006-2015 en 2011-2020 en de mogelijke numerieke gevolgen. 
Op bijgevoegde attach staan onze bevindingen. Het is allemaal vrij gemakkelijk en recht toe recht aan 

1 



· é van: 
' Verzonden: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Opvolgingsmarkering: 
Markeringsstatus: 

donderdag 9 juni 2005 12:27 

de 
RE: Groningenplafond 

Opvolgen 
Gemarkeerd 

Geeft in het kader van de contourennota dus een paar noten om te kraken: 
- exportklanten krijgen signaal om om te bouwen: waar ligt voor T&S de grens tussen een gewenste aanpassing en 
een overreactie en hoe daarin te sturen? 
-geen G-gas meer om te swappen: gaat T&S dan markten opgeven of H-gas inkopen? 

C
. capaciteit (na~r ik aanneem G-gas) bijbouwen: is dat echt zo (als het jaarvolume terug moet loopt de piekcapaciteit 
nog niet terug ... )? Zullen anderen geen capaciteit willen/gaan bijbouwen? Kan T&S niet minder cap verkopen? 
-export G-gas gegeven: is dat zo? wat zouden ze bijvoorbeeld zeggen van volumevermindering in de periode 2010-
2015 (tijd genoeg om niet essentiële G-gas-klanten om te bouwen) in ruil voor verlenging (zodat er langere zekerheid 
blijft voor echte G-gassers)? 
·zorg over voldoendeG-gas NL kleinverbruikers: hier ligt een ruil voor de hand tussen H-gas-leveranciers die de NL
markt willen binnendringen (of direct of ingekocht door bestaande/nieuwe handelaren) en T&S als G-gas-bezitter die 
graag H-gas zou willen hebben: bilateraal swappen of gesocialiseerde kwaliteitscanversie zodat het automatisch 
gaat? 
- dreigende importcap problemen: is dat echt zo als T&S met G-gas fysiek zeg 80% van de markt belevert en 
contractueel zeg 60%? Zo ja, snel GTS informeren! · 
- verdenking prijsstijging en marktmanipulatie: gesocialiseerde kwaliteitsconve~sie de gouden oplossing? 

Van: 
Verzonden: woensdag a juni 2005 22:3R 
Aan:. 

OndeiWerp: Groningenplafond 

·, 

1 



0 

c 
2 



C ;van: 
Verzonden: dinsdag 7 juni 2005 13:50 
Aan: 
Onderwerp: FW: Groningenbrief 
Bijlagen: brief Gasunie schone versie03062005.doc 

Van: 
Verzonden: vriidaa 3 iuni 2005 15:44 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Groningenbrief 

Beste collegae, 

C'bij deze de minuut waarop de WJZ medeparaaf is gegeven. 

c 

c. 

Er zijn nog enkele détails gewijzigd (de consequente toevoeging van het woord "ten hoogste" aan gemiddeld per jaar 
in de eerste al. en onderaan het woordje "ik"dat was weggevallen. 
Verder wordt in het voornemen nu gesproken van "de publieke belangen die ten grondslag liggen aan". 

Maandag of dinsdag buig ik me nog even over de brief aan NAM. 

Groet 

1 
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( Van: 
Verzonden: 

c 

c 

c 

Aan: 
CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

vrijdaQ 3 juni 2005 16:23 

Groningenpafend 
Gplafond.doc 

Hierbij stuur ik jullie een concept van het voornemen tot vaststelling van een Groningenplafond. Eventuele 
opmerkingen hoor ik graag in de loop van komende week. 

met vriendelijke groet, 

1 



( ' van: 
Verzonden: vrijdag 29 januari 2010 13:51 

"'/-!, ___ 

Aan: 

CC: 
Onderwerp: RE: Concept opdracht Groningenplafond 

kst-29023-21[1].pdf Bijlagen: 

als aanvulling nog even de kamerbrief 

ook in deze brief wordt gesproken van systeem 

Van: 
Verzonden: vriidaa 29 ianuari 2010 12:59 
Aan: 
CC: I 
Onderwerp: RE: Concept opdracht Groningenplafond 

tot slot en dan sluiten we de discussie, bijgaand de brief met besluit dat : aan .. · . heeft 
gestuurd. De daar gekozen formuleringen zullen waarschijnlijk als basis dienen voor komende discussies 

Van: 
Verzonden: vrijdag 29 januari 2010 12:39 
Aan: . 
CC: 
Onderwerp: RE: Concept opdracht Groningenplafond 

1 



() 
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c Van: 
Verzonden: vrijdag 29 januari 2010 11:52. 
Aan: 

2 



CC: 
Onderwerp: RE: Concept opdracht Groningenplafond . c 
ik heb nog enkele aanvullingen gemaakt 

0 

0 

c 
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C van: 
Verzonden: vrijdaq 3 juni 2005 14:31 

c 

C· 

c 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Toepassing artikel 55, eerste lid, GAswet 

brief Gasunie schone versie.doc Bijlagen: 

ik brief ligt nu bij mijn coordinator voor medeparaaf. Ik heb met haar de diverse juridische aspecten 
besproken. · 
Zij verwacht er vanmiddag naar te kijken. Bijgaande versie die ik aan haar heb voorgelegd. 

Groet 

Van: 
Verzonden: vr11C1a~ 3 juni 2005 13:32 
Aan: · 
CC: 
Onderwerp: RE: Toepassing artikel55, eerste lid, GAswet 

ha 
Mag ik aannemen dat hiermee de laatste vragen zijn beantwoord? 
T.a.v. je vraag: wil de concept brief vanmiddag mailen (dus het niet officiele voornemen). 
Zou jij het voorlopig definieve stuk straks naar hem kunnen mailen? 
alvast bedankt. 
groet, 

Van: , ...... . 
Verzonden: vriidaQ 3 juni 2005 10:18 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Toepassing artikel 55, eerste lid, GAswet 

, dank voor info. De onderbouwing van maakte veel duidelijk en bied in mijn ogen een 
zeer plausibele motivering voor 
a. het voorgenomen besluit zelf; 
b. -als er wordt geprotesteerd- de argumenten waarom dit besluit zich verdraagt met ons eerdere 
besluit. 

Wanneer moet er iets overhandigd worden? 

Van: 
Verzonden: vrijdag 3 juni 2005 10: 12 
Aan: 
CC: 

I. 
Onderwerp: RE: Toepassing artikel 55, eerste lid, GAswet 

1 
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Na ons telefonisch overleg gisteren nog even met gesproken. 
M.b.t. de zinsnede "Dit besluit laat ook onverlet enz." het volgende. Het verdient o.i. de 
voorkeur om dit overeenkomstig jouw suggestie niet aan de vasstelling te koppelen: die blijft 
dan strak en wekt geen nieuwe verwachtingen. Het is wél van belang een zin met een 
dergelijke strekking als overweging op te nemen: de minsiter heeft bii zijn vaststelling óók 
naar dit aspect gekeken. Je hebt gisteren een stuk van • gekregen waaruit 
blijkt dat dat ook echt gebeurd is. 
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Van: . 
Verzonden: donderdag 2 juni 2005 18:42 
Aan: 

Onderwerp: RE: Toepassing artikel SS, eerste lid, GAswet 
Berekening Groningen plafond.doc Bijlagen: 

Beste allen, 

bijgaand de onderbouwing van de 375 mld.m3 in de Groningen plafondbrief. 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: donderdag 2 juni 2005 11:17 
Aan: 

CC: 
OnderiNerp: RE: Toepassing artikel SS, eerste lid, GAswet 

dank voor deze toelichting. 
Over jouw punten 2 en 3 het volgende. 

• Spreiding over de jaren is volgens mij niet de issue. (Dat mechanisme blijft in wezen met dit besluit 
ongewijzigd.) Het gaat om het volume dat beschikbaar is om over die jaren te spreiden. 

• Bij de vaststelling van dat volume is volgens mij de hamvraag: kunnen de olies hard maken dat de 
minister de ruimte die het vorige besluit bood aantast. Vandaar de zin waar jij onder 3 vraagtekens bij 
plaatst, die ook expliciet stelt dat die mogelijkheid tot compensatie alleen tot heden wordt geboden. 
En vandaar ook mijn vasthoudendheid op het punt van de verwijzing naar de passage uit het vorige 
besluit die rept van compensatie van méér Groningenproductie tot 2012 in de periode daarna. 

• Cijfermatig moeten we kunnen laten zien dat als je voor de periode na 2012 een plafond van 30 
miljard invult, je op basis van het vorige besluit tot de door ons genoemde 37,5 mrd. komt. 

groet. 

\. (--.._./ 
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Van: 
Verzonden: donderdag 2 juni 2005 11:15 
Aan: 

Onderwerp: RE: Toepassing artikel SS, eerste lid, GAswet 

Beste allen, 
Even snel update ivm timing verzending brief aan Gasunie. 
In halfjaarlijks Trustar-Trustee overleg met EBN net afgesproken dat de brief aan Gasunie toch eerst onderhands aan 
de betrokken partijen zal worden gegeven. 

zal dit morgen voor zijn rekening nemen ivm vervolg overleg volgende week woensdag over contourennota. 
Zal zeker tot gesprek( en) leiden en geeft ons kans om definitieve voornemen indien nodig hier nog op aan te passen 
om kans op actie zo klein mogelijk te maken. 
groet, 

1 



C yan: 
j Verzonden: donderdaQ 2 iuni 2005 11:04 

Aan: 
Onderwerp: RE: Concept-brief Gasunie 

Geheel eens 

Van: 
Verzonden: donderdag 2 juni 2005 10:47 
Aan: 
Onderwerp: RE: Concept-brief Gasunie 

Hoi 

Als de tekst (zie een paar kleine wijzigingen) als volgt gaat luiden, vind ik het prima: 

C Met het oog op de belangen die ten grondslag liggen aan de aan u opgedragen wettelijke taken, gezien het 
voorgaande en na afweging van de betrokken belangen ben ik voornemens de in artikel55, eerste lid, eerste 
volzin van de Gaswet, bedoelde hoeveelheid gas voor de jaren 2006 tot en met 2015 vast te stellen op 375 
miljard m3. De hoeveelheid gas welke bij deze vaststelling in de komende tien jaar ten hoogste gemiddeld 
mag worden gewonnen uit het Groningen veld bedraagt 37,5 miljard m3 

Groet, 

c 

c 

Van: 
Verzonden: donderda~ 2 juni 2005 9:48 
Aan: 
Onderwerp: RE: Concept-brief Gasunie 

dit was de oude tekst: 

Met het oog op de belangen die ten grondslag liggen aan de aan u opgedragen wettelijke taken, gezien 
het voorgaande en na afweging van de betrokken belangen ben ik voornemens de in artikel 55, eerste 
lid, eerste volzin, van de Gaswet, bedoelde hoeveelheid gas voor de jaren 2006 tot en met 2015 vast 
te stellen op 375 miljard m3 en de hoeveelheid gas welke in diezelfde periode ten hoogste gemiddeld 
mag worden gewonnen uit het Groningen veld op 37,5 miljard m3 

Van: 
Verzonden: woensdag 1 juni 2005 17:23 
Aan: 
Onderwerp: RE: Concept-brief Gasunie 

Hoi 

Een ander woord voor "geborgde" mag wat mij betreft ook. Het betreft hier overigens geen 
wijziging, dus ik kan niet terugvallen op een oude tekst. Ik zal er straks onderweg naar huis 
over nadenken. 

1 
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Het concept ligt inmiddels bij 

Groet. 

Van: 
Verzonden: woensdag 1 juni 2005 17:12 
Aan: 
Onderwerp: RE: Concept-brief Gasunie 

Beste ik heb weer verbinding. Ik stoot mij nog aan één wijziging. Laten we aub 
niet spreken van de berging van publieke belangen maar het houden bij de oude 
tekst. 
De berging van publieke belangen is wat mij betreft een Het gaat op het 
algemeen belang. De overheid dient dat en de wetgever geeft de overheid 
instrumenten in handen om de wettelijke doelen te bereiken. lets borgen doe je in de 
zeilvaart. Je zorgt daarmee dat niet stuurloos wordt. Wat we hiermee willen is een 
slagje meer. Wij willen graag sturen en wel in een bepaalde richting nl. de richting 
waarin het doel zichtbaar wordt. 

Groetjes 

Van: 
Verzonden: woensdag liuni 2005 16:47 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Concept-brief Gasunie 

Beste 

Betrokkenen van de directie Energieproductie hebben de laatste dagen 
veelvuldig overleg gehad met over een brief aan Gasunie inzake de 
vaststelling van het zogenaamde Groningenplafond. Hierover heeft zij ook 
met jou gesproken. 

Omdat emailverkeer met haar thuis op dit moment niet mogelijk is, stuur ik je 
hierbij het met afgestemde definitieve concept ter (voorbereiding van 
een} medeparaaf (een "nette" minute krijg je uiteraard nog). Wij streven 
ernaar de brief nog deze week door de minister te laten versturen en zouden 
dus jouw spoedige reactie zeer op prijs stellen. 

Groet. 

mr. 
directie Energieproductie 
Ministerie van Economische Zaken 
Postbus 201 01 
2500 EC 's-GravenhaÇ~e 
Tel.: 070-
Fax: 070-
E-mail: 
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Van: 
Verzonden: donderdag 2 juni 2005 9:18 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Concept-brief Gasunie 

Beste mensen, 

Het nieuwe concept ziet er strak uit. 
Het roept (toch) twee vragen op, in relatie tot de door mij eerder gedane suggesties. (Misschien is het wel de vraag 
naar de uitleg die nog op zak heeft gehouden?) 

• Ik mis bij de overwegingen nog altijd de verwijzing naar de passage uit het eerdere besluit waarin we 
compensatie na 2012 aankondigen bij méér productie tot dat moment. 

• De twee laatste bullits van de overwegingen vind ik , Wat willen we ermee zeggen? 

Vanwege deze punten vind ik 

C aroet. 

( ( 

1 
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C Nan: 
Verzonden: maandaq 26 april2010 18:12 
Aan: 
Onderwerp: Groningenplafond - wel of geen recht op inhaal 

Urgentie: Hoog 

Dag 

Tijdens het overleg vanmiddag hebben we weer gesproken over de ( afspraken van 2 december 2005. Het 
afgesproken niveau van 425 mrd. m3 tot decfine wordt breed als minimum gezien, vraag is echter of GasTerra op 
grond van deze afspraken ook recht heeft op inhaal van productie van gas wanneer zij in het verleden minder heeft 
geproduceerd dan 425 over 1 0 jaar. Het gaat dus niet om inhaal binnen de periode van een besluit, maar om inhaal 
van ruimte die in de gedurende de vorige besluitperiode (10 jaar) niet is benut. 

Gelet op de afgelopen periode: tussen 2006 M 2010 is 180 BCM van de over 2006 tot 2015 toegestane 425 BCM 
geproduceerd. Dit betekent dat GT in de jaren 2011 tot 2015 nog 245 BCM mag produceren. Over de periode 2011 

Q tot 2020 zullen we een nieuw plafond vaststellen. Moet dit uitgaande van de afspraak van 2 december 2005 in 
beginsel weer 425 BCM zijn, of moet dit gelet op de afspraak van 2 december 2005 457,5 BCM zijn (245 over 2011M 
2015 + 212,5 over 2016- 2020). Een juridische interpretatie van deze afspraak is cruciaal voor de vaststelling van het 
nieuwe plafond. Zou jij hierover een onderbouwde juridische analyse kunnen opstellen. Eventueel kunnen we 
hierover nog een secend apinion vragen bij de Landsadvocaat. De interpretatie van deze afspraken is zoals gezegd 
cruciaal voor de vaststellen van het plafond. Op dit punt moeten we goed voorbereid zijn, voordat de eerste 
gesprekken met GasTerra en de olies worden gevoerd. 

Met vriendelijke groet, 

Senior bele idsmedewerker 

Directie Energiemarkt 
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 30 
Postbus 20101 I 2500 EC I Den Haag 
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( "' van: 
Verzonden: woensdag 1 juni 2005 15:10 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

FW: brief inzake maximale afname uit Groningen 
OS brief Gasunie 01062005.doc 

Van: . 
Verzonden: woensdag 1 juni 2005 15:09 
Aan: 
Onderwerp: FW: brief inzake maximale afname uit Groningen 

C -van: 

c 

Verzonden: woensdag 1 juni 2005 13:28 
Aan: 
Onderwerp: RE: brief inzake maximale afname uit Groningen 

Beste en , gaarne nog eenmaal goed doorlezen. 
ik heb de verwijzing naar de contractuele verplichtingen ontdaan van het woord bestaande. Bij nader inzien is 

dat eigenlijk hetzelfde. Het oogt alleen wat sterker. 
Stuur mij als het allemaal oké is de geschoonde minuut met het verzoek om mp. Dan ga ik proberen die nog te 
arresteren. 

Groet 

Van: 
Verzonden: woensdag 1 juni 2005 12:10 
Aam 
CC: 
Onderwerp: RE: brief inzake maximale afname uit Groningen 

Hoi 

Wat betreft de kwantitatieve onderbouwing van 37,5 denk ik dat daartoe nu nog geen dwingende noodzaak 
bestaat. We spreken in de brief nog slechts een voornemen uit tot vaststelling van een Groningenplafond en 
denken daarbij aan 37,5. Vervolgens bieden we Gasunie aan te reageren en met ons in overleg te treden. 
Laten we, voordat we met nadere cijfers komen, eerst maar even afwachten waar zij mee komen. Daaraan 
doet uiteraard niet af dat we in het uiteindelijke vaststellingsbesluit niet kunnen volstaan met een kwalitatieve 
motivering en die kwantitatieve onderbouwing wel moeten geven. Maar misschien komen we er met Gasunie 
wel uit en dan is de onderbouwing al weer wat gemakkelijker. 

Jouw andere opmerking bij het laatste concept van de brief over ( 

_ De minister spreekt ZIJn verwachting u1t en verbindt daaraan consequenties. Als 
anderen daar anders over denken dan moeten ze het maar zeggen. 

Groet, 

1 
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Van: _ 
Verzonden: woensdaq 1 iuni 2005 11:50 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: brief inzake maximale afname uit Groningen 

beste 

Eigenlijk ben ik met al je punten eens. 
punt2:eens 
punt3:eens 
punt 4 : eens met je laatste vermoeden en derhalve zou je c 
punt 5: Ook P.~=>ns. Mijn betoog had t 

''< zit {net als \ AP.n hP.P.tie met 

groet 

Van: 
Verzonden: dinsdaa 31 mei 2005 9:24 
Aan~ 

CC: 
Onderwerp: RE: brief inzake maximale afname uit Groningen 

Beste , hartelijk dank voor je mail. 

Ik beperk het aantal geadresseerden even tot de juristen vanwege het juridisch gehalte van 
deze maiL 

1. Allereerst zijn we het er gelukkig over eens dat wat beleidsmatig gewenst is ook past 
binnen de gekozen uitleg. De uitleg die we nu kiezen is (op dit moment) voor ieder de meest 
aantrekkelijk. 

2. Vonr w;:~t betreft de toepassinQ van de eerste en tweede volzin ben ik van menina dat 
Biivoorbeeld E 

I 
}. Ik zou die uitleg op dit moment 

3. Over de betekenis van 1 

gaat volgen~ mii 

geweest 1 

niet u1t. 
Ik houd het er dus voor dat 

Dat kan 

1 denken we iets verschillend. Door de 
-· .... ....; 

Het zou misschien een slaaie logischer zijn 

" 
In welke wet iets is geregeld maakt uiteindelijk 

4. Dat aan de instemming met het winningsplan van NAM bij besluit van 18 juni 2004 het 
voorschrift is verbonden n~t IAI~t P.r io:Jarliiks wordt Qewonnen """ · 

2 
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_,"brengt noa c 
Valt nu toch niet . . .t? 
D~t m11 rl~n misschien het gevolg kunnen zijn van 

- - • J - ·. --

Ik zie nog niet dat Het voorschrift waartegen NAM in dat verhaal zou 
verzuimd hebben op te komen was destijds feitelijk alleen ingevuld met de brief van 16 
januari 2004. In die brief echter ging het nog om het nationaal plafond dat zich alleen richtte 
tot Gasunie. Artikel55 oud voorzag niet in een derde volzin en dat is ook logisch, je kunt een 
nationaal plafond niet rechtstreeks opleggen aan één winner. Je moet dan tenminste alle 
winners adresseren en invullen wat het nationaal plafond voor ieder van hen mee brengt. 
Het voorschrift dat aan de instemming is verbonden en dat we nu aan Gasunie gaan geven 
was destijds niet ingevuld. Daartegen opkomen was destijds vanuit NAM gezien toch wat 
onzinnig omdat NAM wist dat de wet waarin de doorwerking ook wettelijk geregeld was pal 
na de instemming met het winningsplan (op 1 juli 2004) in werking tradt, sterker op het 
moment dat zij zich nog voluit konden beraden op de vraag of zij zich bij de beschikking 
zouden neerleggen al in werking was getreden. 

Per saldo vermoed ik dat 

5. Voor wat betreft de vraag of de contractuele relaties tussen NAM en Gasunie wil ik als 
Uie contracten 

hebben echter geen gevolgen voor oe vraag or 1\IAM puoueKrecnteliJK al gebonden is aan het 
besluit gericht tot Gasunie. 
De contractuele regels bepalen ook niet of een partij procesbelang heeft of niet. Als NAM 
direct belanghebbende is, gaat de administratieve rechter zich buigen over de zargumenten 
van NAM. 
Overiaens is het natuurliik ook volstrekt hP.IciP.r rl::~t als • 

- -- - ··-· ·-··--1""-·· .. ~- ... - ·- .-
In ieder geval kan de contractuele relatie niet worden afgedwongen als 

die zou leiden tot gedrag dat in strijd is met een publiekrechtelijke norm. 

6. Ik pak het punt' ook mee in het intern WJZ overleg. 

Groet 

Van: 
Verzonden: maandag 30 mei 2005 15:34 
Aan: 
CC: 

onaewwerp: RE: brief inzake maximale afname uit Groningen 

hoi 

Een eerste reactie op onderstaande mails (ook na overleg met en 

Directie EP heeft begin 2004 de tekst van art. 55 ev. aeschreven. 
De MvT op art. 55 ev. had (achteraf bezien)' 
toen wisten we noa niet · 

3 
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Wat ik nog wel zeker weet is dat de derde volzin in art. 55, eerste lid, geschreven is 
om "het gat te dichten" tussen het getal dat geprikt zou worden ogv art. 55 en het 
getal dat geprikt zou worden ogv het winningsplan. Geen verschil tussen de twee 
getallen was het beoogde doel! 
Wat ik ook nog zeker weet is dat de tweede volzin van art. 55, eerste lid, zich niet 
richt tot NAM. NAM wordt gebonden via contracten en afspraken binnen het 
gasgebouw. Het kan niet zo zijn dat NAM een eigenstandig getal mag bepalen of 
krijgt toebedeeld. Dit voor zover het formele gedeelte. 

Is het erg dat de tweede volzin (bij nader inzien of bij de rechter) zich wel richt tot 
NAM? 
Antwoord: Nee. Uiteindeliik aeldt hetgeen is afgesproken in overeenkomsten en het 
is niet voorstelbaar dat 
Pragmatisch gezien zou ik · 
NAM zal dan moeten nadenken of 

In de vorige ronde heeft NAM wel oereaaeerd doch is eraeen 
Uitsluitsel gegeven of 
Wij (EZ) hebben er ook geen punt van gemaakt. Ik zou dan één brief maken met 
twee vaststellingen. 

I onderstreep volledig 1 

Zo is het bedoeld. Met het doel max. ruimte voor de MEZen max. ruimte voor 
Gasunie als onderneming (als ze netjes doen wat behoren te doen). 

Van: 
Verzonden: maandaa 30 mei 2005 10:31 
Aan: 
Onderwerp: FW: brief inzake maximale afname uit Groningen 

Ha , bij deze mijn mailwisseling met 
Ik ga ook nog intern WJZ overleggen. 

Groet 

Van: 
Verzonden: vrijdag 27 mei 2005 10:45 
Aan: 
Onderwerp: RE: brief inzake maximale afname uit Groningen 

Dank voor snelle reactie. 
Bij deze een poging inhoudelijk nog wat verder te komen. 

Consultatie intP.m \fl/17 bevestigde 

. Het IS zelts denkbaar . .. ·:; 
. Of dat een voordeel heeft weet ik 

nog niet helemaal. 
Het beoogde voordeel zou zijn dat \ 

Er zijn nog een aantal grotere en kleinere punten om op te lossen. 
Ik heb gevraagd om een kopie van de minuut van de brief uit 
saptembAr 2003 waarin het voornemen stond. Dan kan ik zien wie er bij WJZ 
naar dat · . heeft gekeken. Dat maakt het dan voor mij mogelijk daar meer 
op te leunen en tegelijk ook op de uiteindelijke beschikking van 16 januari 
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2004, waarop WJZ toen geen mp gaf. Ik realiseer me dat het allemaal 
formeel klinkt maar zo is het uiteraard niet bedoeld. Het zou helpen bij het 
beantwoorden van diverse restvragen. 

In ieder oeval vrn~=>n ik mij nog h~t voi:;Jende af· 

Verder heb ik inmiddels Qeconstateerd dat 
De formele 

rechtskracht is blijven bestaan. Die tormeJe recntsKracht heeft vermoedelijk 
(1 • r , • 

Overigens is het zeer de 
vraag of 1 

rt<:~t nAtekent dat er dus w 

Idealiter moet worden 

Het bijzondere aan de hele kwestie i~, dat de brief van 16 januari 2004 nog 
een andere betekenis heeft. Via de instemming met het winningsplan is de 
brief als voorschrift ooaelead aan NAM. (Overigens geldt ook hier weer de 
vraag t · · · · ' · 

Dat betekent dat we moeten opletten dat · 

Verder heb ik me gerealiseerd dat 

Tot zo ver 

Groet 

Van: 
Verzonden: vrifdaa 27 mei 2005 10:19 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: brief inzake maximale afname uit Groningen 

Hoi 

Ik ben het eens met jouw redenering. Die Qeeft tevens antwoord op 
mijn vraag bij een eerder concept van of we een maximum 
voor de periode van tien jaar moeten vaststellen (dat dan gelijk is 
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aan de vermenigvuldiging van het vastgestelde gemiddelde per 
jaar met het aantal jaren waarvoor de vaststelling geldt) of dat we 
voor de vaststelling van de totale hoeveelheid een andere periode 
kunnen kiezen. De tekst van de eerste volzin laat beide opties open, 
maar volgens mij I -

Heel concreet: 
r 

Jij zegt over het laatste punt van jouw mail noa even te willen 
spreken. Vind ik prima, maar het lijkt mij 

Groet, 

Van: 
Verzonden: vriidaQ 27 mei 2005 9:13 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: brief inzake maximale afname uit Groningen 

Beste •. dinsdag spraken wij over de uitleg van artikel 
55, eerste lid, Gaswet.. 

Wij constateerden dat er een,_gitlegvrai:1g zit in de verhouding 
. - . . ... - -

6 
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Groet 
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Van: 
Verzonden: woensdag 1 juni 2005 12:33 
Aan: 
Onderwerp: RE: brief inzake maximale afname uit Groningen 

Dank kun je me nog even bellen over een formulering in de brief . 

..-c 
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c-----van: 
Verzonden: dinsdag 31 mei 2005 17:01 
Aan: 

Onderwerp: RE: Groningenplafond 
Bijlagen: OS brief Gasunie 30052005.doc 

Urgentie: Hoog 

Beste collegae, 

Bij deze dank voor reacties en nieuwe concept van de hand van 
Intern WJZ is er inmiddels ook door anderen naar het concept gekeken. 

De vraag is om op de volgende twee punten nog wat te doen aan de motivering. 

a. enige onderbouwing van hoe wij er toe komen te verwachten dat er nog KVV gas zal worden aangeboden tot 2030 
Q en 

c 

b. de onderbouwing van de 375 miljoen in absolute zin en in relatie met de hoeveelheid die Gasunie raamt te gaan 
afnemen. 

Kan er bij jullie nog een uiterste poging gedaan worden iets te bedenken om de motivering aan te vullen op die 
punten? 

Morgenochtend ben ik thuis bereikbaar op 072 

Zo nodig heb ik voor en nog een concept mailliggen waarin ik al inga op hun punten. Ik stuur die 
zonder verzoek niet toe omdat dat overbodig zou zijn als ieder zich blijkt te kunnen vinden in wat er nu ligt 

Met groet 

Van: 
Verzonden: dinsdaQ 31 mei 2005 14:50 
Aan: 1 

Ondetwerp: Groningenplafond 

Hoi 

Ik heb nog wat geschaafd aan de brief, opmerkingen van 
proberen aan te brengen. 

Belangrijkste probleem vind ik nnn ~tAArl~ nat "' 
ik mA t'lf ofv 

en verwerkt en nog wat subtiliteiten 

r evens vraag 

~ (o.m. punt van ).Ik heb geprobeerd 
dat met woorden als evenwichtige spreiding te ondervangen, maar weet niet zeker of dat voldoende is. 

Kijk maar eens wat het is geworden en als je wil, moeten we nog maar even verder overleggen. 

C Groet, 

1 



,,_......, 

Van: 
Verzonden: maandaq 30 mei 2005 23:37 
Aan: 

Onderwerp: RE: Toepassing artikel 55, eerste lid, GAswet 

From: 
Sent: 30-5-2005 23:37:24 
Subject: RE: Toepassing artikel SS, eerste lid, GAswet 
To: 

Hierbij mijn opmerkingen/suggesties. 

0 

0 
• blz. 2, voorlaatste alinea: 
• blz. 2, laatste alinea: kunnen we .JeZien de naderende zomervakantie 

en de te verwachten gesprekken (Ook op niveau) waar dit toe zal gaan leiden? 

groet, 

c 



C van: 
- Verzonden: donderdaq 26 mei 2005 9:19 

C-

c 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: brief aan Gasunie 

kun je even bellen? 

Van: 
Verzonden: donderdag 26 mei 2005 8:21 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: brief aan Gasunie 

hoi 
begreep van · gisteren dat jij nog bezig was met commentaar op de brief. 
leek mij daarom niet handig om obv het mt dinsdag al nieuwe versie te maken. 
heb even met gesproken over tijdpad. 
als ik jou goed had begrepen ben iii er vrijdag en heb je dan tijd om over de brief te spreken. 
met hem afgesproken dat wij (jij, en ik) zorgen voor een nieuwe versie waarin de lijn van het mt is 
verwerkt en waarin jij (wjz) je in kan vinden. 
De wordt dan vriidag nog 1 keer rondgestuurd aan een beperkt aantal mensen (waaronder en 
Ook bijv. ?) zodat die er nog even naar kunnen kijken en wij onze gedachten er ook nog even 
overheen kunnen laten gaan. 
maandag kan de brief dan de lijn in. 
als jij jou opmerkingen voordat je straks naar cursus gaat al vast zou kunnen sturen dan kan ik daar 
morgenochtend meteen alvast naar kijken. 
moeten we morgenochtend ook maar even contact hebben over wanneer we afspreken. 
groet, 

1 

\8 1 



C van: 
. Verzonden: vrijdag 20 mei 2005 18:09 

c 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: RE: concept eindrapport toekomst kleine veldenbeleid en groningensturing 
Bijlagen: concept eindrapportage kvb 200505.doc;, aanbiedingsformulier MT -plus 24050S.doc 

Beste allen, 
Bijgaand voor het mt+ van dinsdag a.s. het concept eindrapport "Toekomst kleine veldenbeleid en Groningensturing" 
en het bijbehorende aanbiedingsformulier. 
Met vr. groet. 

PS: het lukte niet om een afspraak te plannen waarin en jij beide aanwezig konden zijn. Er wordt nog even 
gekeken naar een telefonisch overleg. 

c 

1 



c 

G 

Aanbiedingsformulier MT -plus 
directie EnergieProductie 

Datum: 20 mei 2005 
Cluster/Project: toekomst kleine veldenbeleid 
Contactpersoon: 
Telefoon: 6393 
Korte titel Concept eindrapport toekomst kleine veldenbeleid en 

Groningensturing 
Korte samenvatting van de Bijgaand het concept eindrapport. 
inhoud Hierin worden de overgebleven varianten aan een grondige 

analyse onderworpen en geeft de projectgroep een oordeel 
over deze varianten. 
Daarnaast wordt er, zoals in de opdracht ook gevraagd, 
aandacht besteed aan de toekomst van het Groningenveld. 

Doelstelling Graag mening MT + over volgende punten: 
{wat wordt aan MT ~ · Wat moet er nog anders aan het rapport om 
gevraagd: goedkeuring goedgekeurd te kunnen worden? 
en!ofbeslissing inzake - Stuk over de Groningensturing (is eerste keer dat 
wat?) dit voor ligt). Zie hiervoor ook link met discussie 

over vaststelling Groningenplafond. 

Eventuele consequenties -
(personeel, fmancieel e.d.) 
Afgestemd met -
Datum in MT -plus 24 mei 2005 
Bij behandeling 
aanwezigheid gewenst van (' is ziek, heeft ander overleg, heeft 

verlof, heeft ander overleg) 
Is voorlichting in- of -
extern gewenst? 
Conclusies en afspraken (in te Vllllen na behandeling) 

uitMT-plus 



c van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Hoi 

vrijdag 20 mei 2005 16:53 

Brief NAM inzake Groningenplafond 
NAMprofielgron3 (2).doc 

Eerder vandaag heeft jou een concept gestuurd voor een brief aan Gasunie inhoudende het voornemen tot 
vaststelling van het Groningenplafond. Daar is binnen EP lang over gepraat en dinsdag mag het MT de knoop 
doorhakken. 

Ik zou je willen vragen om in samenhano met de brief aan Gasunie ook te kijken naar bijgaand concept voor een brief 
aan NAM (opgesteld door en mij) waarin we NAM vertellen dat bij de uitvoering van het winningsplan 
Groningen het binnenkort vast te stellen GU"Groningenplafond in acht moet worden genomen. De maximale 
productie op grond van het GU~Groningenplafond wijkt vanaf 2007 nogal af van het door NAM in december 2004 

Q ingediende verwachte productieprofiel van het Groningenveld voor de periode van 2005 tot 2030. 

Volgens mij hoeven we (de instemming met) het winningsplan niet aan te passen; artikel 2 verplicht NAM er immers 
toe bij de winning uit Groningen (ook latere vaststellingen van) het GU"Groningenplafond in acht te nemen. Vraag is 
of we in een heel korte brief aan NAM volstaan met de mededeling dat we voor Gasunie het GU"Groningenplafond 
gaan vaststellen· en dat NAM t.z.t. een kopie krijgt en daarnaar moet handelen of dat we toch enige onderbouwing 
geven (zoals in het voorliggende concept). 

Probleem is ook nog dat we van NAM graag een nieuw productieprofiel willen waarin rekening is gehouden met het 
GU"Groningenplafond. Het besluit waarin is ingestemd met het winningsplan lijkt NAM echter nergens toe te 
verplichten. NAM heeft vóór 1 januari 2005 keurig voldaan aan haar opgave"verplichtingen ingevolge de artikelen 3 
en 4 van het besluit en daarmee lijken die artikelen te zijn uitgewerkt. Wellicht moeten we hiervoor de voorschriften 
aan het instemmingsbesluit wijzigen (ogv artikel36, derde lid, Mijnbouwwet). 

Als je behoefte hebt aán nadere toelichting, dan doe we dat graag (liefst voor de bespreking in het MT "EP 
aanstaande dinsdag waar jij ook voor bent uitgenodigd). 

Groet, 

0 

c~ 

1 



C van: 
Verzonden: vrijdag 20 mei 2005 14:29 

c 

c 

Aan: 

CC: 
Onderwerp: RE: Groningensturing 

Dames en heren, 

Helaas kan ik dinsdag niet in het MT+ aanwezig zijn, vandaar mijn commentaar nu per mail . 

. . -

Van: 
Verzonden: vrijdag 20 mei 2005 12:43 
Aan: ~ 

CC: 
Ondetwerp: Groningensturing 

Beste allen, 
Bijgaand voor het mt+ van dinsdag a.s. de conceptbrief aan T&S over de vaststelling van het 
Groningenplafond. 
T.b.v. de discussie een aanbiedingsformulier +bij behorende notitie met 3 aanpakken voor de concrete 
invulling van het Groningenplafond. 
De brief moet op 1 juni bij T&S zijn, dat betekent in principe eind volgende week afronden en de lijn in. 
Met vr. groet, 

PS: ik stuur de stukken ook vast even naar 
gedachten over kan laten gaan. 

1 

zodat hij er ook eens even naar kan kijken en zijn 



c. 

0 

c 

Aanbiedingsformulier MT -plus 
directie EnergieProductie 

Datum: 20 mei 2005 

Cluster/Project: Groningensturing 

Contactpersoon: 

Telefoon: 

Korte titel 

Korte samenvatting van de 

inhoud 

Doelstelling 

(wat wordt aan MT 
gevraagd: goedkeuring 

enlofbeslissing inzake 

wat?) 

De brief met voornemen aan Gasunie T &S m.b.t. de 
concrete invulling van het Groningenplafond 

Vorigjaar is het nationale plafond omgezet in een direct 
Groningenplafond. De concrete invulling hiervan dient nog 
plaats te vinden. Op 1 juni wordt een brief aan T &S 
gestuurd waarin het voornemen voor de vaststelling van 
het Groningenplafond wordt vastgesteld. Intern kwamen 
we niet uit wat de beste hoogte van het plafond zou moeten 
zijn. 

Een besluit t.a.v. de hoogte van het plafond. Zie hiervoor 
de 3 mogelijke aanpakken in de aparte notitie. 

Eventuele consequenties -

(personeel, financieel e.d.) 

Afgestemd met 

Datum in MI-plus 24 mei 2005 
Bij behandeling 

aanwezigbeid gewenst van ( 

Is voorlichting in- of -

extern gewenst? 

heeft verlof, heeft ander overleg) 
--~~~==~~~~------~ 

\89 
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C-

( _ 

Aanbiedingsformulier MT .. plus 
directie EnergieProductie 

Conclusies en afspraken (in te vullen na behandeling) 

uit MT-plus 

2 



(_~,Van: 

c. 

c 

c 

Verzonden: donderdag 19 mei 2005 20:38 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: plafond files 
Bijlagen: Productieplafond.xls; Groningenplafond.doc 

en 
hierbij mijn plafond-spreadsheet (waarin ook berekeningen/methode, waarvoor ik tijdens de lunch toch nog 
weer tot andere getallen kwam). Mogelijk komt het nog van pas tijdens mijn afwezigheid. Ook het stukje nogmaals 
bijgevoegd, zat nog tikfoutje in op blz 2 (2014). Ik neig het meest naar de gele lijn (36-38), met de toevoeging dat het 
daarna waarschijnlijk onder de 30 zakt. Of misschien nog liever 37 vlak. 
Succes ermee. donderdag kan ik desgewenst weer meedoen. 
Groeten, 

1 



(~ Van: 
donderdaq 19 mei 2005 12:14 Verzonden: 

Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

From: 
Sent: 
Subject: 
To: 

Beste allen, 

_ Groningenplafond 
OS brief Gasunie 1805.doc 

19-5-2005 12:14:05 
Groningenplafond 

bijgaand dan nog even de laatste versie. 
Ik wil het stuk z.s.m. morgenochtend uitsturen naar MT+,! en 
Gezien de discussie vanmorgen lijkt het mij het beste om ae 2 routes die er nu lijken te zijn aan bovengenoemde 
personen voor te leggen. 

0 -, 

groet, 

0 

c 
1 



('van: 
Verzonden: woensdag 18 mei 2005 14:20 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

From: 
Sent: 
Subject: 
To: 

Groningenplafond en winningsplan. 
NAMprofielgron3 (2).doc 

18-5-2005 14:20:28 
Groningenplafond en winningsplan. 

Hierbij nog wat om over na te denken voor ons overleg zo dadelijk over het Groningenplafond. De brief betreft de 
aankondiging aan NAM dat het Groningenplafond voor Gasunie gevolgen heeft voor de uitvoering van het 
winningsplan. Aan de brief zoals die is bijgevoegd lag een concept van ten grondslag. 

C ln het concept-besluit tot instemming met het winningsplan was sprake van instemming tot en met hetjaar 2007. Op 
basis van bedenkingen van NAM is instemming verleend tot en met 2040. NAM meende dat een beperking tot en met 
2007 (in plaats van de gevraagde 2040) de rechtszekerheid aantast waarop NAM mede in het licht van een zeer 
omvangrijk investeringsprogramma gericht op winning en capaciteit tot 2040 in redelijkheid aanspraak mocht maken. 

Groet. 

0 

c 
1 



C van: 
Verzonden: vrijdag 13 mei 2005 10:25 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

From: 
se,.t: 
Subject: 
To: 

RE: invulling groningenplafond 

13-5-2005 10:25:20 
RE: invulling groningenplafond 

Mijn voorlopige commentaar op de invulling Groningenplafond brief. Ik ken de door . in juridische zin 

Gaangescherpte versie niet waar melding van maakt, dus het commentaar is gebaseerd op de versie die ik 
van jou heb ontvangen. 

- Zou de brief niet aan als Hoofddirekteur van Gasunie gericht moeten zijn? 
- De reden waarom de Minez tot dit voornemen komt moet een zware zijn; het is nogal een beperking van de 
commerciële vrijheid van Gasunie. Verlenging na 2012 op grond van de aangeleverde cijfers lijkt me onvoldoende 
voor een instelling nu al (7 jaar voorafgaand aan). 
- Om het restant bij minder produceren niet mee te r.nogen nemen naar de volgende periode is een duidelijke 
afwijking van de vorige aanwijzing en m.i. moeten daar heldere en goede argumenten voor worden gegeven in de 
brief. 
- Duidelijk moet worden en met argumenten omkleed waarom van een nationaal - naar een Groningen plafond wordt 
overgegaan; hierbij hierbij meer nadrukkelijk wijzen op de overgang naar balansvolume ipv Groningen en de 
resulterende onduidelijkheid. Wat zijn er verder nog voor aanleidingen? 
- Bij het aangeven van eèn gemiddelde gronprod over een x-aantal jaren met een max moet gewaakt worden voor 
een max prod in de eerste jaren en vervolgens moeilijke verhalen over aangegane verplichtingen waardoor boven het 
gemiddelde wordt geëindigd. 
- Verder eens met de opmerkingen van over de cijfers en bergingen. 

PW, 

0 · 

c 

-----Original Message-----
From: [mailto: 
Sent: 11 mei 05 12:41 
To: 
Subject: invulling groningenplafond 

Beste allen, 

.@minez.nD 

Bijgaand de eerste versie van de brief aan Gasunie waarin we met het voornemen tot invulling van het 
Groningenplafond met de bijbehorende concrete cijfers komen. 
Graag jullie commentaar hierop. 
Oe concrete cijfers zijn nog PM en komen volgende week als weer terug is. 
Het gaat nu om de lijn van redeneren (klopt die, kloppen de argumenten, is het te volgen etc}. 
Graag vrijdag a.s. jullie opmerkingen zodat ik volgende week dinsdag een versie naar en 
kan sturen. 
Alvast dank. 
groet, 

Planning van de brief: 

1 



------------- --- ----·---·--------------------

11 * 13 mei commentaar intern 
17 mei nieuwe versie 
17 * 20 mei commentaar etc. 

_C20 mei nieuwe versie 
~4 mei bespreking in MT + 
26 mei akkoord WJZ 
27 mei definitieve brief naar voor ondertekening 
31 mei versturen naar Gasunie 
1 juni aankomst bij Gasunie 
tot 27 juli (8 weken) reactie tijd Gasunie 

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
Het bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. 
Indien dit bericht niet voor u is bestemd) verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en de inhoud 
van het bericht te vernietigen. 
This message shall not constitute any obligations. 
This message is intended solely for the addressee. 
If you have received this message in error, please infonn us immediately and delete its contents. 

O This e-mail is for the intended recipient only. 

U you have received it by mistake please let us know by reply and then delete it from your system; access, disc!osure, copying, dislribution or reliance on any of it by anyone 
else is prohibited. 

lfyou as intended recipient have received lhis e-mail incorrectly, please notify thesender (via e-mail) immediately. 

0 

c 
2 
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Van: 
Verzonden: donderdag 12 mei 2005 17:33 
Aan: 

Onderwerp: RE: invulling groningenplafond 

From: 
Sent: 12-5-2005 17:32:48 
Subject: RE: invulling groningenplafond 
To: 

Hierbij mijn commentaar, waarbij ik me baseer op de door al in juridische zin aangescherpte versie. 

En nu even over de winningsplan brief die 
- als ik het goed begrijp 

Groeten, 

dient denk ik 

meestuurde: 

c 
1 



Van: 
Verzonden: donderdaÇl 12 mei 2005 14:32 
Aan: 
Onderwerp: FW: invulling groningenplafond 
Bijlagen: OS brief Gasunie 0905.doc; NAMprofielgron3 (2).doc 

From: 
Sent: 12-5-2005 14:31:31 
Subject: FW: invulling groningenplafond 
To: 

Hoi en 

Ik heb me wat uitgeleefd op de brief aan Gasunie over het Groningenplafond, deels tekstueel, deels inhoudelijk. Komt 
ook omdat ik met en al in de weer ben geweest hierover en over de brief aan NAM inzake het 
winningsplan (eerste aanzet is bijgevoegd). 

Q Volgens mij is het nog niet wat het moet wezen en moeten we proberen nog scherper aan te geven waarom 
het Groningenplafond op het voorgestelde niveau noodzakelijk is en voor Gasunie niet zo bezwaarlijk kan zijn. Ook 
moeten we meer nieuwe inzichten, feiten en omstandigheden benadrukken ten opzichte van de vaststelling van 16 
januari 2004 die de nieuwe vaststelling rechtvaardigen en onderbouwen. Januari 2004 is nog niet.zo heellang 
geleden en we moeten een goed verhaal hebben. 

Even overleg? 

Groet, 

'0 

1 



C Van: 
Verzonden: woensdag 4 mei 2005 14:41 
Aan: 
Bijlagen: NAMprofielgron3 (2).doc 

Ik heb ook 1 . Volgens mij staat de brief met jou aanpassingen als een huis .. 

0 

0 

c 
1 
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C van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

From: 
Sent: 
Subject: 

· To: 

Hiero 

0 

c 

c. 

woensdag 4 mei 2005 10:14 

gron 
NAM profielgron3.doc 

4-5-2005 10:13:52 
gron 

l 



~ -------------------------------------------------------------------------------( ' van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

From: 
Sent: 
Subject: 
To: 

Dag 

donderdag 21 april 2005 15:56 

Groningen sturing 
NAMprofielgron2.doc 

21-4-2005 15:55:48 
Groningen sturing 

Zoals je uit gesprekken met o. m. zijn we bezig met het nader invullen van de directe Groningen 
sturing. Dat zal vooral via de gaswet lopen en aan Gasunie, maar ook via de Mijnbopuwwet en het winningsplan. 

o bijgaande conceptbrief aan NAM geeft daar een eerste aanzet toe. Het leek ons goed om daar met jou eerst over te 
praten alvorens deze brief uit te doen. Ik ben volgende week op vakantie en morgen extern aan het vergaderen. 
en kunnen je uitgebried (voor) informeren. Kan jij dinsdag 3 mei een uurtje bijpraten???? 

0 

c 
1 

1.03 



('van: 
Verzonden: woensdag 20 april 2005 18:21 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: nam brief 

From: 
Sent: 
Subject: 

20-4-200518:21:18 
RE: nam brief 

To: 

Heb er ook even met over gesproken. 
Eerste punt zie ik. Dat liikt me • 

Het tweede punt vind ik 1 Natuurlijk is de door jou beschreven procedure de koninklijke weg. Maar dat 
Q neemt niet weg dat we ooK op basis van de Mijnbouwwet via het winningsplan een ingang hebben, dat dit profiel (als 

ik het goed heb begrepen) tot een volume leidt dat aanzienlijk hoger ligt dan het volume uit het goedgekeurde 
winningsplan (een element dat ik in de brief niet terugvind) en dat je op basis daarvan kunt vragen om met een 
aangepast profiel te komen. Oe suggestie om çlat mét Gasunie te doen en op basis van de as. aanwijzing lijkt me 
prima. Maar we kunnen nu toch al wel aangeven dat we met dit profiel niet in kunnen stemmen?! 

Voorstel: 

groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 20 april 2005 16:12 
Aan: 
cc: Q OndeiWerp: nam brief 

c 

Dag en 

Ik heb even overleg met gehad over de Groningen sturing. Er komen toch wat belangrijke 
accenten bij de Groningen sturing: 

1) In hoeverre is er nog sprake van een besluit. Immers bij het van kracht worden van de gaswet per 1 juli 
2004 vervalt in feite de brief van 16 januari 2004. · 

2) Een belangrijker punt vind ik het feit dat we krachtens de Gaswet aan Gasunie een beluit kunnen 
meedelen. Oe veergunninghouder, i.c. de NAM, moet dan vervolgens dit besluit verwerken in een rpofiel. Het 
is dan lastig om NAM eerst te vragen om een profiel te maken. om daarna Gasunie een (voorgenomen) 
besluit kenbaar te maken. 

Vandaar deze conceptbrief aan NAM, waarin de aankondiging van een cap is opgenomen maar nog niet is 
gekwantificeerd, 

1 



C van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

From: 
Sent: 
Subject: 
To: 

Dame en heren, 

donderdag 14 april 2005 14:29 

RE: Groningenplafond 

14-4-2005 14:28:58 
RE: Groningenplafond 

N.a.v. punt 2 derde punt van deze mail, over de aansluiting van het oude totaal plafond op het nieuwe 
Groningenplafond. 

ODe oplossing van het daar genoemde probleem is toch om net als de vorige keer aan te geven dat er geschoven mag 
worden tussen beide periodes? Je zou dan zelfs kunnen overwegen om (in zijn getallenvoorbeeld} niet 45 in 

0 

c 

2008-13 en 30 in 2013-18 te hanteren {dat zou een ergstijle daling betekenen), maar bijv. 40 in 08-13 en 35 in 13-18: 
dat laat zien dat de minister consequent in zijn vorige brief én deze een rustige daling inzet, en dat de veel forsere 
uitslag in de feitelijke groningepro~uctie toch echt alleen door de aandeelhouders wordt veroorzaakt. 

Van: 
Verzonden: woensdag 13 april 2005 16:16 
Aan~ -
CC: 
Onderwerp: üroningenplafond 

Door mijn verlaat: een bevestiging van de afspraken die we vorige maand hebben gemaakt over 
de voorbereiding van een voornemen voor een aanwijzing aan Gasunie t.a.v. het Groningenplafond. (Dit 
n.a.v. vragen van ) 
Om rond 1 juni een brief gereed te hebben moeten we eind van deze maand -naast de uitkomsten van het 
project toekomst kleine velden beleid en Groningen sturing- beschikken over de volgende informatie. 

1. Objectivering van de Groningennorm 
Een Groningenplafond moet -gezien de huidige wetgeving- worden onderbouwd vanuit de noodzaak de 
productie te limiteren met het oog op het kleine velden beleid. In de studies die we samen met Gasunie en de 
andere aandeelhouders hebben uitgevoerd hebben we in dit verband beweerd dat er in 2030 nog ca. 300 
mrd. kuub in Groningen moet zitten, wil het Groningenveld zijn balansrol tot dan kunnen vervullen. De olies 
en Gasunie betwisten dit (maar kijken daarbij naar het Groningensysteem). 
Vraa~: hoe kunnen we de noodzaak voor beperking van het Groningenvolume beter objectiveren? (actie 

met EBN en NITG) 

2. Juridische status van huidige en nieuwe aanwijzing 
De huidige aanwijzing aan Gasunie voor de periode 2003 - 2012 is gebaseerd op een nationaal 
productieplafond. Inmiddels is de Gaswet op dit punt gewijzigd: het nationaal plafond is vervangen door een 
Groningenplafond. Dit roept een aantal juridische vragen op. 

• Wat is de status van de huidige aanwijzing, sinds de wijziging van de Gaswet? 
• Wat is de status van de huidige aanwijzing op het moment dat een nieuwe aanwijzing wordt 

gegeven? Vervalt die dan? 
• Is het denkbaar dat de nieuwe aanwijzing de ruimte die onder de huidige aanwijzing gegeven wordt 

inperkt? Zo ja, onder welke voorwaarden? 



-···- --·-····-- ----·- ------- -- - - -- -- -·- --·- -··-- " ___ ------.. --·-· -·------------------

c 

0 

0 

c. 

(Toelichting: de huidige aanwijzing geeft een (gemiddeld) volumeplafond (van Nederlands gas dat 
Gasunie mag verkopen) voor de periode 2003- 2008 (nl. 75 mrd. kuub/jaar) en een plafond voor de 
periode 2008- 2013 {nl. 70 mrd. kuub/jaar). De nieuwe aanwijzing, is mijn werkhypothese geeft een 
gemiddeld volumeplafond (van Groningen gas dat door Gasunie wordt verkocht) voor de periode 
2008-2013 (bv. 45 mrd. kuub/jaar) en voor de periode 2013-2018 (bv. 30 mrd. kuub/jaar). Voor de 
laatste periode is dat geen probleem, maar voor de eerste periode wel, omdat daar al een aanwijzing 
ligt. Onder welke Groningen gemiddeld best wel 50 mrd. kuub of meer zou kunnen produceren. 
De vraag is met andere woorden of je het Groningenvolume lager kunst vaststellen dan wat er op 
basis van de huidige aanwijzing kan worden geproduceerd, gezien de teruglopende productie uit 
kleine velden. Ik ga er daarbij vanuit dat we een goede onderbouwing kunnen geven van de stelling 
dat we bij de huidige aanwijzing tot een dergelijk Groningenplafond zouden zijn gekomen, als de wet 
op dat moment van een Groningenplafond had gerept. 

• Ten slotte is er de vraag naar de relatie tussen de aanwijzing en (de aanwijzing voor) het 
winningsplan. In de laatste wordt verwezen naar de (huidige) aanwijzing van 16/12004. 

(actie met W JZ) 

Bij vragen of opmerkingen: schroom niet! 

groet, 
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Van: 
VerZonden: vrijdag 11 maart 2005 9:17 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Groningenplafond 

From: 
Sent: 11-3-2005 9:16:40 

Subject: RE: Groningenplafond 
To: 

Ik zoo adviseren om ook nadrukkelijk lH) onderslaand onderwerp te betrekken_ 
eru een beelje ik zijn aan het analyseren in hoevene de Mrplboo'Y.IWet (c.q. het besluit) nogalijkheden biedt om 

"Een {JeeP'" op Groningen te houden. 

Van: 
Verzonden: donderdao 10 maart 2005 14:22 
Aan: 
CC: . 
Onderwerp: Groningenplafond 

Tijdens CvG-briefing vroeg _ zich af hoe we het Groningenplafond denken te objectiveren. En of we er 
wel in zullen stagen dat vóór de zomer te doen, zoals we hebben aangekondigd. · 
Misschien kunnen we volgende week (bij afspraak over Groningenprofiel) hier ook even bij stilstaan, om 

• een lijstje te maken van aandachtspunten die hierbij een rol spelen (zoals rechten o.b.v. de 
aanwijzing van vorig jaar, rechten van de concessionaris, vereisten vanuit het kleine velden beleid, 
mijnbouwwet) 

• kijken of we voldoende informatie hebben over die aandachtspunten. En zo nee: hoe gaan we die 
dan krijgen. 

groet, 

1 
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Van: 
Verzonden: vrijdag 11 maart 2005 9:14 
Aan: 
Onderwerp: FW: Groningenplafond 

From: 
Sent: 11-3-2005 9:14:15 

Subject: FW: Groningenplafond 
To: 

Zie hieronder. 
Het wordt steeds belangrijker welke mogelijkheden en onmogelijkheden de Mijnbouwwet biedt om het Groningenveld 
te sturen. 
Zou jij daar nadrukkelijker na kunnen kijken? 
ik zal en maillje sturen dat hij ook jou moet opnemen in zijn onderstaande mailwisselingen 

'0 

' ( ,. 
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Van: 
Verzonden: maandag 14 maart 2005 11:39 
Aan: 
CC: - -
Onderwerp: FW: Groningenplafond 
Bijlagen: winningsplan Groningen.doc 

ziehier de notitie van 
was oorspronkelijk bedoeld als input voor onze kleine velden wergroep (met Groningensturing) 

Van: 
Verzonden: vri1daa 11 maart 2005 15:14 
Aan: 
Onderwerp: RE: Groningenplafond 

Hoi 

Ik heb de notitie over het winningsplan Groningen nog wat .aangepast Zonder kleine velden beleid wordt het volgens 
mij toch wel erg lastig om het Groningenveld te sturen (c.q. te beperken) in de productie. In ieder geval zal 
zich dan nog meer afvragen hoe we het Groningplafond denken te objectiveren (en te rechtvaardigen). 

Groet, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 11 maart 2005 9:14 
Aan: 
Onderwerp: FW: Groningenplafond 

Zie hieronder. 
Het wordt steeds belangrijker welke mogelijkheden en onmogelijkheden de Mijnbouwwet biedt om het 
Groningenveld te sturen. 
Zou jij daar nadrukkelijker na kunnen kijken? 
ik zal en mailtje sturen dat hij ook jou moet opnemen in zijn onderstaande mailwisselingen 

Van: 
Verzonden: donderdag 10 maart 2005 14:22 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Groningenplafond 

1 
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Tijdens CvG-briefing vroeg zich af hoe we het Groningenplafond denken te objectiveren. En of we er 
wel in zullen slagen dat vóór de zomer te doen, zoals we hebben aangekondigd. 
Misschien kunnen we volgende week (bij afspraak over Groningenprofiel) hier ook even bij stilstaan, om 

• een lijstje te maken van aandachtspunten die hierbij een rol spelen (zoals rechten o.b.v. de 
aanwijzing van vorig jaar, rechten van de concessionaris, vereisten vanuit het kleine velden beleid, 
mijnbouwwet) 

• kijken of we voldoende informatie hebben over die aandachtspunten. En zo nee: hoe gaan we die 
dan krijgen. 

oroet, 

2 



Winningsplan in de Mijnbouwwet 

• Ingevolge artikel34 van de Mijnbouwwet moet de houder (of de operator) van 
een winningsvergunning voor het winnen van delfstoffen vanuit een voorkomen 
een winningsplan indienen bij de Minister van Economische Zaken. Het winnen 
van delfstoffen geschiedt overeenkomstig het winningsplan dat de instemming 
van de minister behoeft. 

• Het winningsplan moet voor elk voorkomen in het vergunningsgebied ten minste 
een beschrijving bevatten van (artikel35): 

o De verwachte hoeveelheid aanwezige delfstoffen en de ligging ervan; 
o Het aanvangstijdstip en de duur van de winning; 
o De wijze van winning alsmede de daarmee verband houdende 

acti vit ei ten; 
o De jaarlijks te winnen hoeveelheden delfstoffen; 
o De kosten op jaarbasis van het winnen van de delfstoffen; 
o De bodembeweging ten gevolge van de winning en de maatregelen ter 

voorkoming van schade door bodembeweging (voorzover het een 
voorkoroen aan de landzijde betreft). 

• De minister kan instemming met het winningsplan slechts weigeren en intrekken 
en daaraan beperkingen en voorschriften verbinden en wijzigen (artikel36): 

o In het belang van het planmatig beheer van voorkomens van delfstoffen; 
o In verband met het risico van schade ten gevolge van beweging van de 

aardbodem (voorzover het een voorkomen aan de landzijde betreft). 

Uit de toelichting (tweede nota van wijziging, blz. 13): 
• Aan het kleine velden beleid wordt onder andere uitvoering gegeven door het 

instrument van het winningsplan. 
• Om het tempo en de wijze van winning te kunnen beoordelen in het kader van het 

planmatig beheer van delfstoffen is het noodzakelijk dat de vergunninghouder na 
verlening van de winningsvergunning een winningsplan ter goedkeuring voorlegt 
aan de Minister van Economische Zaken. 

Winningsplan in het Mijnbouwbesluit 

• Artikel24 van het Mijnbouwbesluit bevat nadere, uitgewerkte regels voor het 
winningsplan. 

Uit de toelichting (Mijnbouwbesluit, blz. 86): 
• Het winningsplan is van belang om te kunnen beoordelen of de hoeveelheid te 

winnen delfstoffen, de wijze en het tempo van winning in lijn zijn met een goed 
planmatig beheer van voorkomens van delfstoffen. 



c: 

c 

Winningsplan in de Gaswet 

• Ingevolge artikel 55, eerste lid, van de Gaswet stelt de Minister van Economische 
Zaken tenminste eenmaal in de vijf jaar vast van welke hoeveelheid uit het 
Groningenveld gewonnen gas Gasunie mag uitgaan bij de uitvoering van de in 
artikel 54, eerste lid, onder a en b, bedoelde taken. 

• Bij iedere vaststelling geeft de minister aan welke hoeveelheid de komende tien 
jaar ten hoogste gemiddeld per jaar uit het Groningenveld mag worden gewonnen. 

• De vaststelling (het Groningenplafond) maakt onderdeel uit van de voorschriften 
die zijn verbonden aan de instemming van de minister met het winningsplan 
Groningen 

Voorlopige bevindingen 
• Uit de tekst en de toelichting blijkt niet zonder meer dat in het kader van de 

Mijnbouwwet een winningsplan wordt getoetst op een integraal planmatig beheer 
van delfstoffen. Integendeel, op pagina 45 van de Nota naar aanleiding van het 
nader verslag stelt de minister expliciet dat "Uitgangspunt van het winningsplan 
is dat per voorkomen gekeken wordt of er sprake is van een planmatig beheer van 
delfstoffen.". Planmatig beheer in de zin van de Mijnbouwwet wordt meer 
beschouwd als een doelmatige winning van het desbetreffende voorkomen en 
voorschriften en beperkingen aan het winningsplan zien op het individueel belang 
van het voorkomen. 

• Met andere woorden: het is twijfelachtig of (althans op voorhand niet zeker dat) 
alleen bezien vanuit de Mijnbouwwet het winningsplan mogelijkheden biedt om 
de productie uit Groningen te sturen in samenhang met de productie uit kleine 
velden. 

• Anderzijds lijkt de Gaswet, gelegitimeerd door het kleine velden beleid, wel uit te 
gaan van een integraal planmatig beheer van voorkomens (o.m. artikel54, eerste 
lid, onder a: afname van het in Groningen gewonnen gas geschiedt zodanig dat 
ook het winnen van gas uit andere voorkomens in het planmatig beheer van 
voorkomens kan worden betrokken). 

• Artikel55, eerste lid, Gaswet bepaalt vervolgens expliciet dat de minister voor 
Gasunie de Groningenveldhoeveelheid vaststelt en dat het Groningenplafond (in 
het belang van een planmatig beheer van voorkomens) een voorschrift is bij de 
instemming van de minister met het winningsplan Groningen op grond van de 
Mijnbouwwet 

• Dat in het publiek belang (kleine velden beleid, voorzieningszekerheid) het 
Groningenveld een bijzondere plaats inneemt met navenante gevolgen voor de 
(voorschriften aan de) instemming met het winningsplan is evident. Daarmee is 
nog niet gezegd dat het kleine velden beleid de enige legitimatie is voor het 
verbinden van voorschriften aan het winningsplan Groningen (maar zonder dat 
wordt het wel lastig). 

11-03-2005 
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Van: 
Verzonden: vrijdag 29 april 2005 18:40 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: 
Bijlagen: IV GRONINGENSTURING.doc 

Ha 
Hoop dat . . _ 
bijgaand wat punten in jou stuk. 
goede aanzet. vooral (voor sommige van onze lezers straks) meer uitleg nodig over bepaalde aspecten. 
mn over de bergingen en waarvoor die (ism groningen) worden gebruikt. 
En tot wanneer welke functie mogeijk is (o.a. berekening dat rond 2010 er geen korte termijn flex meer magieijk is). 
mocht je vragen hebben of zo dan hoor ik het graag. 
Tot maandag mocht je hier werken en anders tot dinsdag. 
groet, 

Van:· 
Verzonden: donderdag 21 april 2005 16:00 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Dag·· en. 

Ik had jullie aangekondigd dat ik met een kort stukje over Groningen was begonnen. Daar horen wat plaatjes bij en 
wellicht ook van jullie kant wat tekstvoorstellen. Ik ben me er van bewust dat dit stukje tekst zeer onvolledig is, maar 
iets is beter dan niets. Dit stukje moet deel gaan uitmaken van het rapport van de projectgroep toekomst KV beleid en 
Groningen sturing. Ik ben volgende week op vakantie, om het proces gaande te houden hierbij dat stukje 

, informeer jij 
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Van: 
Verzonden: maandag 16 augustus 2010 14:55 
Aan: 

1 

I 
I 
I 

I 
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CC: 
Onderwerp: Bevestiging interpretatie afspraak Groningenplafond 

Dag 

Zoals je weet zijn wij ondertussen gesprekken gestart met de olies over de de hoogte van het plafond voor de 
periode 2011 t/m 2020. Zie onderstaand verslag van . Volgende week dinsdag praten we opnieuw met 
de olies. Het verschil van mening is bijna volledig terug te voeren op het verschil interpretatie van de 
afspraken uit 2005. Shell en Exxon interpreteren deze afspraak als gemiddeld 42,5 bcm per jaar tot 2020, 
waaruit dan volgt dat de achterstallige volumes (ca. 30 miljard m3) nog voor 2020 kunnen worden ingehaald. 
EZ interpreteert de afspraak dat het plafond (dat op grond van de wet elke vijf jaar voor tien jaar moet worden 
vastgesteld) tot 2020 op 425 bcm zal worden vastgesteld; het plafond dat is overeengekomen voor de 
periode 2006 t/m 2015. 

Jij hebt voor de zomer aangegeven dat er op grond van de afspraken geen recht op inhaal bestaat (dit zou 
zelfs door zijn bevestigd). De kern van de discussie met de olies is de interpretatie van deze 
afspraak. Zou jij nog eens goed naar de afspraken willen kijken en jullie interpretatie willen bevestigen dat er 
op grond van de afspraken die zijn gemaakt geen recht op inhaal bestaat. Volgende week spreken wij de 
olies weer. De interpretatie van de afspraak speelt daarbij een belangrijke rol. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: dinsdaq 10 auqustus 2010 15:18 
Aan: 
Onderwerp: 

Allen, 



Groeten, 

t 

c 

c 
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Van: 
Verzonden: maandag 2 augustus 2010 13:27 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: Artikelen Shell 
Bijlagen: Shell - bergingen.doc 

Collega's, 

Hierbij ter info een aantal artikelen uit Shell Venster van deze maand die handelen over de uitbreiding van Norg en 
Grijpskerk, het Groningenveld en de gasrotonde. Ter toelichting: Shell Venster is het 'clubblad' van Shell Nederland 
dat wordt verspreid onder relaties. 

Groeten, 

1 
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Van: 
Verzonden: dinsdag 27 juli 2010 13:14 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: Groningen Plafond bespreking 10 augustus 

en 

Ik heb (Exxon) gesproken. Hij heeft een korte paper (2 A4) gemaakt met argumenten en eventuele 
consequenties van een "laag" plafond. Het stuk is nog niet af, maar wordt kort voor 10 aug danwel ter plaatste aan 
ons gegegeven. Het wordt volgende week nog bekeken/becommentarieerd door en 

Insteek van is om niet in een welles/nietes discussie te kmen over wat er in 2005 is afgesproken, maar meer 
pragmatisch over de feiten, argumenten en consequenties te hebben. De relatie met het kleine velden beleid is voor 

een belangrijk punt. 

neemt in elk geval mee naar de bespreking. Maar even kijken wie bij ons aanschuift. Gezien 
potentiele financiele gevolgen gasgebouw, lijkt mij dat in elk geval erbij moet zijn. 

groet. 

Van: @exxonmobil.com [ majlto: @exxonmobll.comJ 
Verzonden: woensdaa 21 juli 2010 14:21 
Aan: 
CC: 'twshell.com 
Onderwerp: Groningen Plafond bespreking 10 augustus 

Hi ' 

·Welkom terug (tenminste, als je dit pas maandag teest). Hoop dat je een goede vakantie hebt gehad. 

Ik zou graag even kort contact hebben over de opzet van deze meeting. Het lijkt mij handig als van jullie kant ook 
diegene(n) meedoen die bij EZ aan dit dossier werken. Laat maar horen hoe je daarover denkt. 

ExxonMobil Gas & Power Marketing 
Netherlands Joint Ventures 
Phone: +31 
Cell: +31 
Fax: +31 
Email: @exxonmobil.com 

Esso Nederland B.V, Graaf Engelbertlaan 75, 4837 DS Breda. Registered off1ce: Breda. Traderegister nr: 27004771. This commumcatJon may cantaio 
pnvileged or propnetary mformation. The informat1on is 1ntended only for the use of the addressee(s). If you are oot an mtended rec1pient, you are hereby 
not1fied that any use, disclosure, or copying of the mformat1on is proh1bited. If you are oot an intended rec1pient, please notify the sender JmmedJately. 
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cvan: 
Verzonden: dinsdag 11 mei 201010:48 

C,, 
/ 

0 

c 

Aan: 

Onderwerp: Opwaartse bUstelling Groningenproductie 2010 

GasTerra heeft voor 2010 de verwachte Groningenproductie wederom naar boven toe aangepast. 
Voor dit jaar wordt nu 42,8 mrd m3 verwacht {voor het eerst boven de 42,5!!!). 
Ten opzichte van de vorige verwachting is dit een bijstelling van 2 mrd m3. Hiervan is 0,5 mrd m3 ook 
daadwerkelljk gerealiseerd in april. De resterende 1,5 mrd is verhoging van de resterende maanden van dit jaar. 

Voor opstelling van 5/E in deze discussie betekent dit het volgende 

A) productie 2006-2010: 182 mrd m3, dus achterstand is 31 mrd m3 
B) dat betekent plafond moet zijn: 425+31=-456 mrd m3 

1 
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C: 

Ministerie van Economische Zaken 

TER INSTEMMING 

Aan 
de Minister 

nota Vaststelling Groningenplafond periode 2011 tjm 2020 

-......"..- --.L.- _..._, 

Paraaf Paraaf 

LJ1recteur Et'~ 

Medeparl!t!r Medeparaao Medeparaaf 

Aanleiding 
• Dit jaar moet de minister van Economische Zaken vaststellen hoeveel gas 

GasTerra in de periode 2011-2020 maximaal mag afnemen uit het Groningen 
veld. 

Kernpunten 

• 

Wij vragen uw Instemming met: 
- Een formeel traject dat uitgaat van een plafond voor de periode 2011-2020 

van 425 m3, of te wel ten hoogste gemiddeld 42,5 m3 per jaar, dit naast het 
huidige (en doorlopende) beslult voor de periode 2006 t/m 2015 . 

• Naar verwachtmg zullen Shell, ExxonMobil, NAM en GasTerra EZ benaderen 
over dit concept besluit. Dit kan het begin zijn van een informeel traject voor 
verhoging van het Groningenplafond. Bij gelegenheid kunt u hierop ook 
worden aangesproken. 

..,lnlsterle van Economische 
Zaken 

Auteur 
dhr. mr.; 

Aanleverpunt 
N562 

T 070 
@mlnez.ni 

Datum 
29 juni 2010 

Notanummer 
EZ /10100204 

Iftfarmatlekoole aan 

Bljlage(n) 

Ontvangen BBR 
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Toelichting 

l.Stand van zaken 
• Dit jaar moet de minister van Economische Zaken vaststellen hoeveel gas 

GasTerra In de periode 2011-2020 maximaal mag afnemen uit het Groningen 
veld. 

• In december 2005 is het plafond voor de jaren 2006 tot en met 2015 
vastgesteld op 425 mrd m3 (ten hoogste gemiddeld 42,5 mrd m3 per jaar). 

• Gemiddeld lag de productie de afgelopen jaren substantieel lager. In äe 
periode 2006-2010 Is 180 mrd m3 Groningengas geproduceerd (gemiddeld 36 
mrd m3 per jaar), cumulatief 33 mrd m3 minder dan het toegestane plafond. 

• In december 2005 zijn bij het vaststellen van het vorige besluit afspraken 
gemaakt tussen de partners In het Gasgebouw over onder andere de lange 
termijn productiefilosofie van het Groningenveld. 

• Deze afspraken worden door de partners In het gasgebouw anders gelezen 
dan door EZ. Shell, ExxonMobil, NAM en GasTerra menen op grond van deze 
afspraken dat zij In periode 2011-2020 aanspraak kunnen maken op een 
Groningenproductie van tenminste 458 mrd m3 (de som van 425 en de 33 die 
Is overgebleven uit de jaren 2006-2010). 

• EZ meent dat een plafond van 425 mrd m3 voor 2011-2020 in overstemming 
Is met de gemaakte afspraken en dat er op grond van de afspraken geen 
recht op inhaal bestaat. 

• 

• 

• 

1 Wetsvoorstel 31 904, nr. 57, van 2 februari 2010. 

Ministerie van Economische 
Zaken 

Onskenmerk 
EZ /10100204 
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• Aandachtspunten bij een plafond van 

• Aandachtc::nuntFm hii PPn nl::~fnnn v;m 

Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd. Voor de vaststelling van het 
businessplan 2011 van GasTerra moet er medio november duidelijkheid zijn over 
de hoogte van het Gronlngenplafond. Het verwachte Informele overleg moet dan 
zijn afgerond. 

Directie Energiemarkt 

Ministerie van Economische 
Zaken 

Onskenmerk 
EZ /10100204 
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Van: 
I''\\ Verzonden: 
'U Aan: 

maandag 5 juli 2010 12:54 

Onderwerp: FW: dinsdag 13 juli Gesprek met de heren van Shell en 

<J u) 

· van Esso Nl met , iz. Groningen volume 

, ook handig als je nog aangesloten blijft, 

Van: 
Verzonden: maandag 5 juli 2010 12:52 
Aan: 
OnderwerD: FW: dinsdag u JUli Gesprek met de heren 

, iz. Groningen volume 

Het gesprek is met 

vanShellen: van Esso NL met 

------------------------------------------------------------------------------Van: 
Verzonden: maandag 5 juli 2010 12:49 
Aan: 
Onderwerp: dinsdag 13 juli Gesprek met de heren 

, lz. Groningen volume 

hallo 

Zouden jullie het gesprek willen voorbereiden. 

avb. oroeties, 

c 

vanShellen: . van Esso NL met 

1 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

woensdag 30 juni 2010 12:15 

DGETM_ED_SECRE 

Nota: vaststellmg Groningenplafond periode 2011 t/m 2020 
doe OP1130 MFC146 lok57220100630125413.pdf 

Dit stuk is verzonden op 30 juni 2010. 

Groet, 

1 
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c: 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

dinsdag 22 juni 2010 9:34 

ATLAS-#10095855-vl-Vaststelling_Groningenplafond_201l_t_m_2020.DOC 
ATLAS-#10095855-vl-Vaststelling_Groningenplafond_201l_t_m_2020.DOC 

Goed stuk! lkheb nog wat opmerkingen (zie revision markering). 
Mijn hoofdpunten zijn: 
- Ik denk dat er een helder tijdpad moet worden geschetst van de formele en de informele procedure. 
- Uiteenzetting hoe de formele procedure eruit ziet: welke stappen (hoorzitting, bezwaar etc} en wie er betrokken zijn 
vanuit gasgebouw en EZ (WJZ. EM zelf??) 
-Belangrijk is ook om voor de formele posities van partijen te schetsen: wie zijn rechthebbenden (olies), wie 
zijn belanghebbenden (GT?), dus meer een juridische appreciatie van de situatie. 

tot zover, 

groet, 

1 
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( Van: 
Verzonden: maandag 21 juni 2010 16:26 
Aan: 
Onderwerp: FW: Scan van OP1130 MFC146 lOK572 
Bijlagen: doe OP1130 MFC1461ok57220100621171035.pdf 

De brief aan Esso en het antwoord van Esse Uit de Esso archieven : 

-----Oorsprol'lkelijk bericht-----
Van: @minez.nl [ mailto: ®minez.nl] 
Verzonclen: maandag 21 juni 2010 17:11 
Aan: 
Onderwerp: Scan van OP1130 MFC146 LOK572 c 

c 

c 
1 
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Van: 
Verzonden: maandag 21 juni 2010 12:20 
Aan: 
Onderwerp: RE: memo Groningenplafond 

memo Groningenplafond_hk.DOC Bijlagen: 

Van: 
Verzonden: vrijdag 18 juni 2010 17:38 
Aan: 
Onderwerp: memo Groningenplafond 

Dag 

Bijgaand de opzet voor de memo aan Ik heb er toch maar één stuk van gemaakt. De 
belangrijkste punten heb ik vooraan in de samenvatting benoemd. Jouw onderbouwing heb ik als een bijlage 
bijgevoegd. Is volgens mij wel een helder stuk geworden. Ik zal het na verwerking van jouw opmerkingen in 
de formele opmaak (memo) zetten. 

Goed weekend, 
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c- Van: 
Verzonden: donderdag 10 juni 2010 17:05 
Aan: 

Onderwerp: FW: groningensturing 
Bijlagen: 05 brief Gasunie concept voornemen september.doc 

Collega's, 

Hierbij het meest recente concept van het concept-besluit d .d. 5 oktober 2005 (deze versie dateert van 12 
september). De finale versie heb ik (nog) niet kunnen vinden en moet mogelijk uit Winschoten komen als we denken 
die nodig te hebben. 

Groeten, 

(:. P.S. aardig om te zien dat deze versie de wijziging van 375 in 400 bevat. 

c:. 

(_ 
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C-

Van: @ebn.nl> 
Verzonden: vrijdag 4 juni 2010 17:07 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: draft figure prognose 

Hierbij het plaaije waar we over spraken zoals het in het Olie & Gas Rapport "Focus on Dutch Gasn zit en dat 17 juni 
gepubliceerd zal worden . 

NB: 
• Dit is wel een draft versie (date 25/5), maar ik neem aan dat er in de tussentijd niets meer aan veranderd is. 
• De categorieën refereren aan de klassas uit het PRMS systeem (SPE 2007), te weten: 

1-3 reserves: productie en in ontwikkeling, 4-6 contingent resources, 7 futures: prospective resources 

Historie Production and F arecast (eKcl. Groningen) 

50 ~------------------------------------.----------------------------. 
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Met vriendelijke groet, 

Energre Beheer Nederland B.V Moreelsepark 48, 3511EP Utrecht. Registered office: Utrecht 14026250 VAT NL001726614B01 Thrs e-marl and any 
attachments are strictly confrdentral and may be legally prrvrleged lf you are nol the intended recipient, please rnform lhe sender immedrately, do nol copy or 
retain this e-mail, use rts conlenis or drsclose !hem to any unauthorrzed third party without consent 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Hierbij de toegezegde nota's. 

Groeten, 

C' 

c. 

maandaq 31 mei 2010 16:46 

Oude nota's 
ATLAS-#5719603-vl-Groningensturing.DOC; ATLAS-#5716853-vl
Groningensturing.DOC 
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c Van: 
Verzonden: donderdag 20 mei 2010 18:12 
Aan: 
Onderwerp: Re: MO+ 

Prima. Het ging er mij om dat dit met jou was afgestemd. 
7 juni betekent natuurlijk wel dat we nog maar 1 bijeenkomst hebben om de notitie af te ronden. Is krap, maar niet 
onmogelijk. 

Groeten, 

Van: 
Aan. 
Verzonden: Thu May 20 17:49:39 2010 0 Onderwerp: RE: MO+ 

0 

c 

Was doorgeschoven in verband met drukke agenda heb nieuwe datum met 
We moeten nu nog wel de notitie maken. 

Van: 
Verzonden: donderdag 20 mei 2010 17:48 
Aan: 
Onderwerp: FW: MO+ 
Urgentie: Hoog 

Heb jij 7 juni doorgegeven als datum voor MO+? 

Groeten, 

Van: 1 

Verzonden: donderdaa 20 mei 2010 17:37 
Aan: 
Onderwerp: Fw: MO+ 
Urgentie: Hoog 

en 

besproken. 

Een tijd geleden hebben we thema's aangedragen vanuit onze themagroep voor de agenda van MOplus. Zie 
onder vraag van : 

Graag reactie en alvast bedankt! 

1 i34 
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Van: 
Aan: 
Verzonden: Thu May 20 17:09:13 2010 
OndeiWerp: MO+ 

7 7 juni 1. Stand van zaken reverse flow BBL 
2. ces + mijnbouwwet 
3. Monitoring groothandelsmarkten 
4. Herijking Groningenplafond 

en 

. . 
I 

I 

kunnen jullie mij uiterlijk morgen laten weten of bovenstaande onderwerpen (1 t/m 3) volgens 
planning op 7 juni aan de orde komen In het MO+? 

dank, 
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Van: 
/~·Verzonden: 

' ·Aan: 
dinsdag 4 mei 2010 13:47 

Onderwerp: RE: PG Groningenplafond 26 april 

Ja doe ik. 

Stond voor gic;teren op mijn lijstje. Maar Ja heldas. 'Na~ .>ok zo Zll:!h. Oëlt net 111e zrlfs n!et lukte JUli lP. tP. 
verWittigen. 
Gaat gelukkig wat beter. 

-----Oorspronkeliik bPricht----
Van: 
Verzande"'· rn="~r .. i:on ~ mPi ~010 18:10 
Aan: 
Onderwerp: RE: PG Groningenplafond 26 april 

OK beterschap. Lukt het je om komende twee weken te kijken naar mijn vraag over de juridische duiding van de 
2 december 2005 afspraken (mail vorige week maandag). Is belangrijk voor voortgang project. 

-----Oo rsoro nkelij k bericht----
Van: 
Verzonden: maandao .1 mei 2010 18:03 
Aan: 
Onderwerp: Re: PG Groningenplafond 26 april 

Sorry dat Ik er niet bij kon zijn 
Hêing·nèp 

----- Oorsoronkelîik hPrirht ----
Van: 
Aan: 
Cc: 
Verzonden: Man May 03 12:06:06 2010 
Onderwerp: RE: PG Groningenplafond 26 april 

Qtternatief is kamer 

Groeten, 

-----OorsorClnke1iik bericht----
Van: 

:~f mijn kamer (of kamer 

Verzonden: maandag 3 mei 2010 12:03 
Aan: - · 
CC: 
Onderwerp: Kt:: ~c.:; c.:;romngenplafond 26 april 

of die van een andere vakantieganger). 

, wat mij betreft geen probleem. Zullen we dan om 15.00uur afspreken. Laten we kijken of ons zaaltje 
dan al vrij Is. Anders zoeken we iets anders. 

Groet, 

- ~- --Oorsoronkeliik bericht----C.m: , 
1 



VerzonrlPn : maandi'lo ":\ mPi Jn1n 11•E:;7 

Aan: : 
\ Onderwerp: RE: PG Groningenplafond 26 april 

r ""\ Op zich wil er wel bij zijn, maar een vroegere trein is ook aantrekkelijk. 
1 0 Kunnen we niet wat eerder bij elkaar komen? Bijv. om 15.00 uur? 

Groeten, 

, _ -----Onrc:nrnnkeliik bericht-----l ) Van: (mailto: @ebn.nl] 

0. Verzonden: maandag 3 mei 2010 11:02 
Aan: 
CC: ! 
Onderwerp: RE: PG Groningenplafond 26 april 

Ik stuur jullie hierbij een update van onze analyse "onder embargo", omdat er Intern bij ons nog een (laatste) 
check op gedaan moet worden en de vakantiedagen fletsten er tussendoor. Graag dus nog even niet verder intern 
EZ verspreiden, het komt t.z.t. langs de 'officiële' weg. 

Het lukte helaas niet voor vandaag iets te sturen omdat ik onverwacht 2 dagen op reis was, maar dan hebben 
jullie i.l.g. iets om vanmiddag over te praten. 

Met vriendelijke groet, 

-. -----Oriainaf MessaoP----
J From: 

-oent: maandaQ 26 april 2010 9:01 
fo: 
Subject: RE: PG Groningenplafond 26 april 

Dat zal in ieder geval nog één week moeten wachten. 
Wij verwachten het deze week af te ronden. 

Gr., 

-----Original Messaqe-----
From: [mallto: @mJnez.nl] 
Sent: vrl]aag .l.-' ë:I!Jril ~010 17:29 
To: 
Subject: FW: PG Groningenplafond 26 april 

Dag 

Is jullie rapport al toe aan bespreking in de PG? _J.c 
roet, 
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'J.,'"" -----OnrsoronkP.Ilik hPrlrht----
\ l Van : 

( Verzonden : vrlkiM 73 april 2010 17:24 
Aan:. 
Onderwerp: Re: PG Groningenplafond 26 april 

Hoi : 

Ik dacht dat we van EBN nog een rapportje tegoed hadden met onderbouwing voor het Groningen plafond vanuit 
de verwachte kleine velden productie. 

Verder moeten we even goed kijken naar de simpele recht toe, recht aan benadering die en 
hebben uitgevogeld. Ik had daar in een eerdere e-mail nog wat kanttekeningen bij geplaatst. 

Voor het trekken van conclusies is het misschien nog een beetje te vroeg, maar ik begreep wel van 
olies eind mei een eerste indicatie willen hebben. Daar moeten we dus wel naar toe werken. 

Groet en goed weekend, 

') ----- Oorsoronke(i;k hP.richt -----oan· 
~an: < 

Verzonden: Frl Apr 23 17:02:36 2010 
Onderwerp: PG Groningenplafond 26 april 

Dame en heren, 

.@ebn.nl>; • 

dat de 

Hebben jullie onderwerpen die we a.s. maandag willen bespreken? Ik wil zelf V\!el even nagaan waar we nu staan 
en of we al voorzichtig conclusies kunnen trekken. 

Goed weekend, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, 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. 

")Th is message may contain information that is nat intended for you. If you are nat the addressee or if this 
-~essage was sent to you by mistake, you are requested to inform thesender and delete the message. The State 
vcepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 

messages. 
==================================================================== 
Bezoekt u het kerndepartement van het ministerie van Economische Zaken of de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of 
rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig Identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang 
verleend. Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd. 

==================================================================== 

Energie Beheer Nederland B.V. Moreelsepark 48, 3511EP Utrecht. Registered office: Utrecht 14026250. VAT 
NL001726614B01. This e-mail and any attachments are strictly confidentlal and may be legally privileged. If you 
are nat the intended recipient, please inform thesender immediately, do nat copy or retain this e-mail, use its 
contents or disclose them to any unauthorized third party without consent. 

3 



( .'Van: 
Verzonden: vrijdag 16 april 2010 17:36 
Aan: 

Onderwerp: FW: Scan van 0Pll30 MFC146 l0K572 
Bijlagen: doe OP1130 M FC146 lok57220100416181204.pdf 

Hierbij nog een aardige briefwisseling uit 03/04 over nationaal productieplafond 

-----Oorsoro nkellj k bericht-----
Van: @minez.nl (m..gjjtQ @mjnez.nl] 
VerzanrfPn: vriidao 16 april 2010 18:13 
Aan: 
Onderwerp: Scan van OP1130 MFC146 LOKS72 

( 
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Minister van Economische Zaken 

Aan 

N.V. Nederlandse Oaswrie 
de heer drs. 
Postbus 19 
9700 AM GRONINGEN 

Datum 

2 3 SEP. ZOQ3 
Onderwerp 

2' S EP 2003 

Rapportage 2003 ex artikel S4 çm 56 GW 

Geachte heer 

Ons k1nmll'k 

MFJEP/BB/ 
3052573 

N.V. NEDERLANDSE GASUNIE 

ARCHIEFDOCUMENT '2 6y c9.l l 

. TER ATIENTIE AAN: 

.J"Jr. 

Op 19 maart 2003 stuurde u mij de.jaarlijla!e rapportage ex. art. 54 en 56 Gaswel Hierin 
legt u verantwoording af over het door Gasunie gevoerde kleine veldenbeleid. Daarnaast 
geeft u o11dcr meer een prognose v:m d.: pro~t'tie. van !ddne veld~gns en GrcJ;ingen~na 

voor de eerstvolgende 20 jaar. In deze briefleest u mijn reactie. 

Voornemen tot Yerlagen nationaal plafond 
In mijn briefvan3 september 2002 heb ik mijn zorgen geuit over de door u aangeleverde 
gegevens ten aanzien van de afuame van gas uit de Groningen concessie. Er is met name 
zorg over de flexibiliteit op de lange tennijn. Deze zorgen zijn met de nieuwe rapportage 
verre van venninderd. Met deze brief stel ik u daarom op de hoogte van mijn voornemen 
om gebruik te maken van mijn wettelijke bevoegdheid1 en het nationaal productieplafond 
te verlagen. Op grond van de informatie die u mij verstrekte heb ik bovendien het 
vol!rnemen om de totale hoeveelheid in Nederland te winnen gas waar Gasunie 
gemiddeld per Jaar mag uitgaan bij de uitoefening van haar taken te verJagen. 1k ga er 
hierbij vanuit dat u volgens uw taak zoals vastgelegd in de Gaswet, alle kleine veldengas 
dat u wordt aangeboden met voorrang inneemt. 

In mijn ogen doe ik hiennee zowel recht aan de al door Gasunie aangegane 
verplichtingen als aan mijn zorg ten aanzien van de productie uit het Groningcnveld. 

1 artikel 55 lid I van de Gaswet 
[) ,_ 3 

Sezaakadres Doorkiesnummer Teletu 

Bezuidenhoutseweg 6 (070) (070} 

Telefoon 1070) 379 89 11 X-400 edtea S-EZPOST/C-NL/A=400NET/P•M!N EZ 

Tal1fex 10701 347 40 81 Internatadres ezpast@mlnez.nl 

Hoofdkantoor 

Batuldenhauts•weg 30 
".., .. ..,,. 'n1 n1 ~"'*" --.7nn,t&:mfn•7 nl l • 
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Minister .van Economische Zaken 

Met het oog op de langere termijn denk ik erover na om het gemiddeld nationaal 
productieplafond om te zetten in een directe sturing van het Groningen veld. 

Concrete invulling vqornemen 
De concrete invulling van mijn 2 voornemens is als volgt~ 
• Voor de eerste periode van vijfjaar (2003-2007) blijft het nationaal plafond 80 · 

miljard rrl. De gemiddelde hoeveelheid gas waarvan GasWlie uit kan gaan bij 
uitoefening van haar taken blijft gehandhaafd op 75 - 77 miljard m3 per jaar . 

• Het nationaal plafond voor de 2c periode van vijf jaar (2008 - 20 12) bedraagt 
gèlniëideld .7'4 miïjärd m3• Uitgaande vän een gelijke·hóeveèlheid gas oie buiten 
Gasunie om wordt verkocht heb ik het voornemen om het niveau voor Gasunie te 
verlagen naar 69 - 71 miljard mJ per jaar. 

• Groningengas dat met m de eerste periode wordt gewonnen mag overlopen in de 
tweede periode onder voorwaarde van een niet~ onge~jkmatig afname patroon van 
het Groningenveld. 

• Om het Groningenveld voor de lange termijn te sparen sluit ik een verdere daling na 
de tweede periode niet uit 

Overwegingen voor verlaging nationaal plafond 
Mijn voornemen tot verlaging van het gemiddeld nationaal productieplafond baseer ik op 
de volgende overwegingen: 
• Het kleine ~eldenbeleid heeft er aan bijdragen dat er in Nederland meer aardgas 

wordt gezooht en gevonden dat anders het geval was geweest. 
• Het kleine veldenbeleid beeft hiermee sterk en langdurig bijgedragen aan de 

Nederlandse en Europese voorzieningzekerheid en moet dit ook in de toekomst nog 
doen. 

• .Het voortzetten van het kleine veldenbeleid, het depleti.ebeleid en de spilfunctie van 
Gasunie en het Groningenveld daarbinnen blijft van belang voor de volgende drie 
zaken. Ten eerste het duurzaam beheren van gasvoorkomens~ daarnaast het 
betrouwbaar en doelmatig functioneren van de gasvo<;>rziening inclusief de 
voorzieningzekerheid en tenslotte het voortzetten van de economische activiteiten. 

• De nog in het veld aanwezige reserve is een relevante factor voor de periode 
waarover de balansrol kan worden gecontinueerd. Het Groningenveld (voor de 
jaarflexibiliteît) en de opslagen zorgen voor de benodigde· flexibiliteit. 

• De hoogte van het nationaal productieplafond heeft met name gevolgen voor de 
productie uit het Groningenveld en de daarmee voor de in het veld op termijn nog 
aanwezige reserve. Het kleine veldengas wordt immers met voorrang en zonder 
restricties ingenomen. 

• Het aanbod vari non-Groningengas neemt volgens de rapportage in de penode tot 
2022 significant af. De totale hoeveelheid gas die Gasunie afzet neemt in diezelfde 
periode daarentegen toe. Het gat wordt opgevuld door Groningengas. 
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Minister van Economische Zaken 

Hiermee neemt de totale verwachte productie uit het Groningenveld voor de komende 
jaren ten opzichte van eerdere rapportages flink toe. 
• De rapportage laat in de komende jaren een zodanige toename van de productie uit 

het Groningenveld zien dat ik de kans te groot ach.t dat de resterende reserve 
onvoldoende ondersteuning van het kleine veldenbeleid voor de lange tennijn kan 
bieden. Ik denk daarbij aan de noodzakelijke flexibiliteit, de benodigde investeringen 
en de robuustheid voor tegenvallers. Dit heeft vervolgens weer een negatief effect 
voor een planmatig beheer van de Nederlandse bodemschatten en de 
voorzieningz;ekerheid. 

Verdere procedure . 
Het is mogelijk dat ik mij. bij mijn voornemen om bet productieplafond te verlagen, 
baseer op onvolledige infonnatie. Daarom stel ik u tot twaalf weken na dagtekening van 
deze brief in de gelegenheid om mij nadere informatie ter beschikking te stellen. Bij het 
nader te nemen besluit over de hoogte van het nationaal productieplafond houd ik 
biermee rekening. Tegen dat besluit is bezwaar en beroep mogelijk. 

Met deze brief heb ik u op de hoogte gesteld van mijn voornemen om gebruik te maken 
van mijn wettelijke bevoegdheid en het nationaal productieplafond voor de periode 20Q8 
-2012 te verlagen. Ik beb ook aangegeven van welke, lagere, totale hoeveelheid in 
Nederland te winnen gas Gasunie gemiddeld per jaar daarbij mag uitgaan bij de 
uitoefening van haar taken. Heeft u nog vragen dan kunt u contact op laten nemen met de 
heer (070 - of mevrouw (070 -

Hoogachtend, 

mr. LJ. Brinkhorst 
Minister van Econoînische Zaken 

cc: 
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
Shell Nederland B.V. 
ExxonMobil 
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Zijne Excellentie de Minister van Economische 
Zaken mr. L.J . Brinkhorst 
Postbus 20 101 
2500 EC DEN HAAG 

Ons kenmerk: 
Uw kenmerk: 

H.03.050 
ME/EP/BB/3052573 

Datum: 12 december 2003 

Onderwerp: Rapportage 2003 ex artikel 54 en SG GW: uw brief d.d. 23 segtembe[ 

~ 

· Excellentie, 

Met uw brief van 23 september 2003 heeft u ons op de hoogte gesteld van uw 
voornemen om gebruik te maken van uw wettelijke bevoegdheld het nationaal 
productieplafond te verlagen. U heeft ons bovendien geïnformeerd over uw voornemen 
om de totale hoeveelheld In Nederland te winnen gas, waar Gasunie gemiddeld per jaar 
b ij de uitoefening van haar taken vanuit mag gaan, te verlagen. 

Het nieuwe businessplan van Gasunie wordt binnenkort uitgebracht. In dit businessplan 
zijn de meest recente verwachtingen opgenomen met betrekking tot de verkoop van gas 
door Gasunie In de komende 25 jaar alsook met betrelddng tot het voor Gasunie 
beschikbare aanbod. 

De gemiddelde jaarvolumeS Nederlands gas, waaraan Gasunie In de periodes 2003-2007 
en 2008-2012 op basis van het nieuwe businessplan behoefte heeft, bedragen: 

2003-2007 2008- 2012 

Gemiddeld over de periode 2003-2012 bedraagt het gemiddeld benodigde jaarvolume 
Nederlands gas: 

·In uw brief deelt u mee het voomem en te hebben om de gemiddelde jaarvolumes 
Nederlands gas waar Gasunie voor de periodes 2003-2007 en 2008-2012 van kan 
uitgaan, ta stellen op: 

".-
2003 :- 2007 2008 - 2012 -

Het voor 2003-2012 voor Gasunie gemiddeld beschikbare jaarvolume Nederlands gas 
bedraagt hiermee 72-74 mrd m3. 



Datum: 12 december 2003 
Ons kenmerk: H.03.050 
Blad: 2 

Uit bovenstaande blijkt, dat het gemiddeld jaarvolume Nederlands gas waaraan Gasunie 
behoefte heeft In de penode 2003-2007 lager is dan de In uw brief genoemde 
bandbreedte voor het voor Gasunie beschikbare gemiddeld jaarvolume Nederlands gas. 
In de periode 2008~2012 Is de behoefte van Gasunie hoger dan de door u genoemde 
bandbreedte. Wanneer de gehele periode 2003-2012 wordt beschouwd, kan worden 
geconcludeerd, dat het gemiddeld jaarvolume ['(ederlands gas, waaraan Gasunie behoefte 
heeft binnen de bandbreedte valt, die In uw brief wordt vermeld voor het gemiddeld 

· jaarvolume Nederlands gas, dçt voor Gasunie beschikbaar Is. 

In uw brief geeft u ook aan, dat u een verdere daling van het productieplafond voor 
Nederlands gas voor de periode na 2012 niet uitsluit. Daar~m zijn door een werkgroep, 
samengestel~ uit medewerl<ers van Gasunle, Gasunie's aandeelhouders én NAM, de 
aspecten bestudeerd, die verbonden zijn aan het al dan niet begrenzen van de productie 
van Nederlands gas. Voor warbetreft de plafonnering Is hierbij yoor de periode 2003-
2012 de ondergrens van de In uw brief vermelde bandbreedte gehanteerd. 
Voor de periode 2013-2030 is door vertegenwoordigers van uw ministerie een profiel 
voor de jaarproductie uit het Groningen-veld Ingebracht. Dit profiel Is zodanig 
samengesteld, dat de resterende hoeveelheld winbaar gas In het Groningen-veld In 2030 
nog 350 mrd m" bedraagt. 

202.6 niet langer de benodigde flexibiliteit kan leveren om een lager dan verwacht 
jaaraanbod aan kleine veldenwgas te kunnen opvangen. De1:e flexibiliteit Is weer 
beschll:<baar, Indien vanaf-2026 additioneel jaaraanbod uit Importen beschikbaar komt. 
Het totaal benodigde additionele Importvolume bedraagt In de periode tot 2030 46 mrd 
m3. 

Op basls van het EZ-scenario kan het Groningen-veld In de gehele beschouwde periode . . 

de benodigde jaarflexibiliteit leveren teneinde de balansrot In het kader van de uilvoering 
van het kleine velden-beleid te vervullen. 

Voor alle beschouwde scenario's, ook het scenario, dat gElbaseerd Is. op het businessplan 
-•- --L-1- 1...---t... - -- • 

dag/uur- .-gas te 
kunnen afzetten In de markt. Het G-roningen-systeem bestaat hierbij uit het Groningen
veld en de opslagfaciliteiten Norg, Grijpskerk en Alkmaar. 

In het EZ-scenario Is als gevolg van het plafond voor de produçtle uit het Groningen
veld, veraeleken met het scenario, gebaseerd op het businessplan van Gas.unie, 

gerealiseerd. kiezen 
tussen de optie waarbij dezelfde omvang van de markt wordt beleverd en het lagere 
aanbod uit het Groningen-veld wordt gecompenseerd door additionele importen door 
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Gasunie en de optie, waarbij een mlnder groot deel van de Nederlandse markt wordt 
beleverd met als resultaat een groter marktaandeel voor 'derden, waarvoor door deze 
derden importen moeten worden gerealiseerd. Dit additioneel benodigde Importvolume 
bedraagt in de beschouwde periode 236 mrd ml, Deze additionele Importen dienen vanaf 
2007 beschikbaar te komen en bereiken In de periode 2013-2016 een niveau van ca. 15 
mrd m' per jaar. 

De liberallsering van de gasmarkt heeft als gevolg dat naast Gasunie ook derden 
gedeelten van de Nederlandse markt beleveren. Deze derden betrekken het hiervoor 
benodigde volume voor het grootste gedeelte uit Importen. Ook heeft Gasunie 
Importvolumes gecontacteerd. Wanneer laatstgenoemde Importhoeveelheden worden 
vermeerderd met de Importhoeveel held, die het gevolg Is van het plafond voor de 
Groningen-productie, resulteert een totaal benodigde importhoeveelheid, die In de 
periode 2010-2015 oploopt tot 40 mrd m3 per jaar. 

Teneinde genoemde additionele Importen te kunnen realiseren dienen maatregelen te 
worden getroffen In het transportnet van Gasunie. De omvang van de te nemen 
maatregeten zal mede afhankelijk zijn van de locatie waar dit Importgas het transportnet 
binnenkomt. De te nemen maatregelen betreffen uitbreiding van transportcapaciteit, 
vergroting van het werkvolume van ondergronds~ opslagfaciliteiten en uitbreiding van 
sttkstofcapacltelt, benodigd om de additionele Importvolumes te kunnen Inpassen In de 
Nederlandse markt. 

Wij betwijfelen overigens, of de JJenodlgde additionele Importen tijdig tot stand kunnen 
worden gebracht en/of de ·vereiste aanpassingen van het transportsysteem tijdig kunnen 
worden gerealiseerd te11elnde het EZ-scenario mogelijk te maken. 

De kosten, verbonden aan de In de periode tot 2030 additioneel te realiseren importen, 
worden geraamd op euro (8% NPV). 

Als gevolg van de vermlnderde productie uit het Gronlngen~veld dalen In het EZ-scenario 
de kosten, die gemaakt moeten worden om In de benodigde capaclteits- en 
volumeproductie te kunnen voorzien. Veroeieken met de hiervoor benodigde kosten 

Met betrekking tot het aspect van de voorztentngszekerheld kan worden opg.emerkt, dat 
op basis van het businessplan van Gasunie er In 2030 een winbaar volume In het 
Groningen-veld resteert ter grootte van 160 mrd ma, terwijl dit volume In het EZ
scenario 350 mrd ma bedraagt. l 
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Benadrukt dient te worden dat In de door de werkgroep uitgevoerde studie slechts de 
technische aspecten, die aan de verschillende scenario's zijn verbonden, zijn bestudeerd. 
Er Is geheel voorbij gegaan aan de commerclêle haalbaarheld van de In de scenario's 
noodzakelijk te ondernemen activiteiten. Met name dient hierbij de van jaar tot jaar sterk 
fluctuerende Importbehoefte te worden genoemd, die uit het EZ-sc~nario resulteert. Wij 
zien niet hoe een dergelijk Importproflel op een verantwoorde wijze tot stand kan worden 
gebracht. · 

Het geheel overziend komen wij tot de conclusie dat het plafonneren van de productie uit 
de Nederlandse bodem, zoals afgeleid van de ondergrens van· de In uw brief vermelde 
bandbreedte voor de periode 2003~2012 en aangevuld met het plafonneren van de 
productie utt het Groningen-veld, zoals aangegeven door uw ml'11sterle voor de periode 
2012-2030 veel meer nadelen oproept dan voordelen. 

Wij onderschrijven overigens uw standpunt, dat het Groningen-veld een belangrijke 
. spilfunctie vervult bij het kunnen uitvoeren van het kleine velden_ beleid. _Ter vergroting 
van de waarborg, dat het Groningen-veld deze rol ook.op langere termijn kan vervullen, 
stellen wij u daarom voor er In de planning vooralsnog van uit te gaan, dat er vanaf 2016 
additioneel 4 mrd m3 per jaar door Gasun!e zal worden geïmporteerd met een opbouw 
van het jaarlijks te Importeren volume vanaf 2013. In de bijlage worden de aan dit 
scenario (Gasunle-scenarlo) verbonden aspecten vergeleken met de aspecten die 
verbonden zijn aan het EZ-scenario. Hierbij Is de komende planp_erlod.e van 25 jaar 
beschouwd. Tot op heden Is altijd een planperiode van 25 jaar als uitgangspunt genomen 
en wij bevelen u aan om ook bij toekomstige studles en beleidsvorming de gevolgen voor 
de komende 25 jaar te beschouwen en niet ·al op dit moment de periode_ tot en met 
2030, zoals In de studie van de werkgroep Is gebeurd. 

Op grond van de In de bijlage gepresenteerde felten hebben wij een sterke voorkeur voor 
het Gasunle-scenarlo. Hierbij speelt ook mee dat een van jaar totjaar sterk fluctuerende 
lmportbehoeft:e, zoals volgend uit het EZ-scenario, door Gasunie als commercieel zeer 
ongëwenst wordt beschouwd en derhalve In het Gasunie-scenario ontbreekt. Bovendien 
ontbreekt In het Gasunte~scenarto de noodzaak om op zeer korte termijn tot 
grootschalige additionele Import over te gaan. 

Naast de balansfunctie -van het Gronlngen~veld In het kader van het kleine velden beleid 
Is ook de In 2030 nog resterende reserve ln het Groningen-veld In de studie van de 
werkgroep als een belangrijk criterium beschouwd. Wij willen hierbij opmerken dat naar 
onze mening niet zozeer de nog resterende reserve als wel de balansfunctie die het 
Groningen~systeem moet vervullen In het kader van het kleine velden beleid het 
belangrijke. criterium dient te zijn. Voor zover de resterende reserve In het Groningen
veld ook zou moeten dienen voor de voor.zlenlngszekerheld, zij opgemerkt,_ dat dit niet 
los kan worden gezien van de beschikbare productiecapaciteit. 

Overigens is het niveau van de jaarlijkse productie uit het Gronfngen~veld thans met 
name een belangrijk aandachtspunt geworden vanwege de tegenvallende ontwikkeling 
gedurende de afgelopen jaren van het aanbod van kleine velden-gas. Een verbetering 
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van het aanbod van kleine velden-gas zal onmiddellijk als resultaat hebben dat de 
product!~ vanuit het Groningen-veld zal worden verlaagd. Wij nemen de vrijheld hier op 
te merken, dat wij uit gesprekken met producenten de indruk hebben gekregen, dat het 
·herinvoeren van depreciation at wilt een belangrijke stimulans kan vormen voor het 
verbeteren van het aanbod vanuit de kleine velden. 

Jaarlijks wordt door Gasunle, Gasunie's aandeelhouders en NAM een PRISMA-studie 
uitgevoerd. In deze studles wordt bestudeerd welke maatregelen er dienen te worden 
genomen teneinde te kunnen voorzien In de capacitelts- en volumebehoefte, resulterend 
uit het businessplan van Gasunle. Oe planningshorizon, die bij deze studles wordt 
gehanteerd bedraagt de hiervoor reeds genoemde 25 jaar. Wij stellen voor om bij de 
ultvoerlng·van toekomstige PRISMA~studies scenario's ook te toetsen op de mogelljkheid 
voor het Groningenveld om de balansfunctie In het kader van het kleine velden beleid te 
vervullen. Op deze wijze kan ~ijdlg worden vastgesteld of beschikbare mlddelen en 
geplande maatregelen voldoende robuustheid verschaffen dan wel of additionele actie 
dient te worden ondernomen. Ondermeer kan worden bestudeerd of de in het Gasunle
sc.enarlo geplande additionele Import bijstelling behoeft. De robuustheld kan hierbij voor 
diverse mogelijke ontwikkelingen worden bestudeerd. Genoemd kunnen worden: 

_-__ ~cm_groter dan_weLklelner-aanbod kleine velden gas dan 9~pland. 
een sterkere dan wel zwakkere groei van de Nederlandse markt dan gepland. 
een groter dan wel kleiner marktaandeel van Gasunie op de Nederlandse markt 
dan gepland. · 
een hogere dan wellagere afze.t aan exportafnemers dan gepland. 

Tenslotte dient genoemd te worden, dat zeer binnenkort beslultvorming dient plaats te 
vinden met betrekking tot het exporteren van gas naar het Ver.enigö Koninkrijk alsook 
met betrekking tot de Investeringen, die In verband daarmee moeten worden gedaan. 
Deze beslultvorming kan niet worden afgerond voordat duidelijkheld Is verkregen ten 
aanzien van de voor Gasunie beschikbare jaarvolumes aan Nederlands gas. Wij willen u 
daarom verzoeken ons zo spoedig mogelijk In kennis te stellen van u nader te nemen 
besluit. 
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Indien gewenst, zijn wfj gaarne bereid u na.dere toelichting te verstrekken met 
betrekking tot de onderwerpen, die wij In deze brief hebben besproken. 

Hoogachtend, 

Drs. 

e.c.: Nederlandse Aardolle Maatschappij B.V. 

Bijlage: 1 
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EZ-scenario Gasunie-scenario 

Balansfunctie Groningen; · ~eschlkbaar gedurende gehele planperiode Beschikbaar gedurende gehele planperiode 
Compenseren lager aanbod van kleine velden gas 

Balansfunctie Groningen-systeem; 'Beschikbaar gedurende gehele planperiode Beschikbaar gedurende gehele planperiode 
Leveren flexibiliteit voor marktconform maken van 
kleine velden gas 

Additioneel Importvolume 215 mrd m3 58 mrd m3 

Additionele Importkosten (8% NPV) 

Kosten Groningen volume- en capaclteltsproductle; 
11 t.o.v. businessplan Gasunie (B% NPV) 

Investeringen In transportsysteem t.b.v. additionele 
Importen (8% NPV) 

Reserve Groningenveld per eind 2028* 447 291 

--·-

Beschouwde planperiode 2004- 2028 

* Inclusief additioneel 88 mrd m3 
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Assen,. 15 december 2 
ME/EP/BB/3052573 
dd 23·09-'03 

Onderwerp: Uw brief aan Gasunie met betrekking tot rapportage 2003 ex artikel 54 en 56 Gaswet. 

Excellentie, 

Op 23 september heaft u In een brief aan de N.V. Nederlandse Gasunie uw voornemen 
-------'-a"-angekondigd, om ov.er te gaan tot een vedaging v.ao de natipnale productierichtlijn van de huidige 80 

mrd m:t per jaar naar een niveau van gemiddeld 74 mrd m3 per jaar voor de pariode 2008-2012. U gaf 
daarbij ook aan een verdere verfaglng in de jaren daarna niet uit te sluiten. 

Mede naar aanlelding van uw brief heeft een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van uw 
ministerie, EBN, Gasunie, NAM, Shell en ExxonMobll de consequentles van uw voornemen 
bestudeerd en hierover op 4 december jl. gerapporteerd aan het College van Beheer Maatschap 
Groningen. De werkgroep heeft zich daarbij gebaseerd op de meest recente Informatie en met name 
op het voorfoplge Gasunie Business Plan voor 2004. Middels deze brief wil ik, In het licht van de 
bevindingen van de werkgroep een aantal voor NAM uiterst belangrijke Implicaties van uw voornemen 
onder uw aandacht brengen. Varder wU ik u graag Informeren over NAM's voortdurende inspanningen 
aangaande de opsporing en ontwikkeling van kleine velden In Nederland. 

De kernvraag is of de Groningen volumes zoals Gasunie die In haar voorlopige Business Plan voor 
2004 heeft opgenomen een risico betekenen voor het behoud van de Groningen balansfunctie. Met 
inachtneming van de voorspelde behoefte aan Groningen gas zoals door Gasunie gepland, is het 
Groningen veld in staat, wanneer een deel van de volumes uit kleine velden niet kunnen worden 
gerealiseerd, deze volumes tot en met het jaar 2025 te kunnen leveren. Vanaf 2026 speelt het 
Groningen veld nog steeds een aanzienlijke rol in die balansfunctie, zij het dat vanaf dat jaar een, 
aanvankelijk nog bescheiden, hoeveelheid additionele Importen moet worden gerealiseerd. Het 
Groningen systeem, d.w.z. het Groningen veld Inclusief de bergingen Is zonder meer In staat om de 
kleine velden productie alsmede de bestaande Importen in te passen en deze marktconform te maken. 

Een aantal aspecten van de studie van de werkgroep zal met Ingang van 2004 worden opgenomen in 
de jaariJjkse Prisma studies. Het Inbrengen van deze aspecten in toekomstige Prisma studies zal 
garant staan voor een optimale inzet en ontwikkeling van het Groningen veld en systeem ten behoeve 
van het kleine velden beleid (de balansfunctle) met inachtneming van een optimaal productiescenario 
voor Groningen gas (de economische waarde). Door deze studles In de toekomst aldus uit te voeren 
wordt de Inzichtelijkheld in de rol die het Groningen In het kleine velden beleid heeft vergroot. Tévens 
stelt die aanpak het College van Beheer Maatschap Groningen en het College van Gedelegeerd 
Commissarissen Gasunie In staat om tijdig te reageren op veranderingen in vraag en aanbod en als 
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NAM 

vervolgvel 

gevolg daarvan de noodzakeUjk geachte wiJ~iglngen in de productie van het Groningen veld in 
afweging met andere ter beschikking staande mlddelen door te voeren. Op deze wijze wordt het 
vermogen om de productie van de kleine velden In te kunnen nemen niet aangetast. Overigens zult u 
mlddeis de reeds voorziene periodieke rapportages door Gasunie en NAM vroegtijdig in kennis 
worden gesteld van dergelijke ontwikkelingen en de daarop gebaseerde wijzlgingen In de plannen van 
NAM en Gasunle. Ik ben dan ook van menlhg dat mlddeis deze werkwijze de balansrol van het 
Groningen veld ook op de lange termijn zeker Wordt gesteld. 

Er is dan ook, naar onze stellige overtuiging, rnamenteel geen enkele aanlelding verdere stappen te 
nemen óm de productie uil het Groningen-veld te verminderen. WIJ willen u voorts wijzen op de dol)r 
de werkgroep berekende zeer aanzienlijke fintmolêle consequenties voor NAM en de overheid, van 
het niet kunnen of mogen produceren ult het Groningen-veld van de volumes zoals Gasunie die 
momenteel van NAM verwacht. WIJ verzoeken u dan ook af te zien van uw voornemen lo\ verlaging 
van de nationale producUerlchtlljn en deze ook na 2007 op 80 mrd m3 te handhaven. 

NAM heeft In de afgelopen jaren een aanhil teleursteOingen ondeJVonden. De succesratio van 
e~eploratlaputten is beneden de verwachting gebleven en de ontwikkeling van kleine velden bleek om 
een aantal redenen moeizaam. Oa oorzaken ziJn voomarnelijk van technische a~rd en hebben te 
maken met de complexHelt van de ondergrond als ook met de wijze waarop de bovengrondse 
projecten zijn uitgevoerd. Ook hebben we ons bij het maken van de ontwikkelingsplannen wellicht 
teveel gericht op de (probabllfstlsche) baalsscenário's en onvoldoende oog gehad voor de 
"downsldes". E4n en ander heeft geresulteerd In het niet kunnen realiseren van de hoeveelheden 
productie uit een aantal kleine velden zoals dfe oorspronkelijk was geraamd. In samenwerking met 
experts v.an onze aandeelhouders hebben we de dieperliggende oorzaken in kaart gebracht. Daarbij 
hebben we g_econstateerd, dat de oorspronkelijke reserveramingen van een aantal van onze niet~ 
Groningen velden naar beneden moesten worden bijgesteld. Zowel In 2002 als ook dit jaar hebben we 
de daarmee samenhangende reseJVes dan ook afgeboekt. 

NAM zal de hiermee gepaard gaande uitdagingen het hoofd moeten bieden, met name ook op hel 
technische vlak. Wij zullen hierbiJ gebruik maken van de bij on2:e aandeelhouders beschikbare · 
technische ondersteuning en daarnaast van de nieuwe EP Europa organisatie die is opgezet met 
grote aandacht voor de technische functies. 

tk kan u dan ook verzekeren dat NAM, gesteund door haar aandeelhouders, zich optimaal zal blijven 
inspannen v~or de verdere opsporing en ontwikkeling van kleine velden In Nederland. 

_In uw brief van 23 september jl. geeft u tevens aan te overwegen, middels aanpassing van de Gaswet, 
over te gaan tot directe sluring van het maximale productieniveau van het Groningen·veld. Zoals 
vermeld zijn wij van mening, dat er geen noodzaak Is om thans aan de productie van het Groningen 
veld verdere beperkingen op te leggen. Mocht u hiertoe echter toch willen besluiten. dan verzoek ik u 
NAM 'biJ de vormgeving, alsmede nadien biJ de uitvoering van een dergelijke sturing nauw te 
betrekken. .. 
In de bijlage hebben wlj de belangrijkste aspecten van deze brief nader uitgewerkt. Wij z]J11 uiteraard 
graag bereid deze brief nader toe te lichten. 

HoogJQhlend, 

Dr. Ir. 

Kopie: Gasunle, 
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KLEINE VELDEN BELEID 

Zoals u In uw brief van 23 september 2003 opmerkt Is het kleine velden beleid tot nu toe uiterst 
succesvol geweest. NAM onderschrijft dit en is met u van mening dat dit beleid moet worden 
doorgezet. Oe werkgroep heeft bevestigd, dat het Inpassen van kleine velden nu en ook in de 
toekomst (zeker de eerstkomende 25 jaar) blijvend kan worden uitgevoerd met het "Groningen 
systeem": de combinatie van het Groningen-veld, de huidige plek gas installaties (LNG op de 
Maasvlakte en de PGI In Alkmaar) en ondergrondse gasopslagen (Grijpskerk en Norg ), alsmede 
toekomstige investeringen In dit systeem. De noodzaak tot het doen van. dergeliJke investeringen 
wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de Prisma studies, waarvan de resultaten vla de Advies 
Commissie Castag (ACC) aan het College van Beheer Maatschap Groningen en het College van 
Gedelegeerd Commissarissen Gasunie worden gepresenteerd. Dit proces staat garant voor 
vroegtijdige onderkenning van de noodzaak tot het doen van NAM investeringen om de balansfunctie 
van het Groningen-veld in stand te houden. · 

WERKGROEP GRONINGEN INZET 

Mede naar aanlelding van uw brief is er een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van 
Economische Zaken, EBN, Gasunie, NAM, Shell en ExxonMobil, dle een tweetal scsnarlo's heeft 
beschouwd: 

• Het voor1oplge Gasunie Business Plan 2004i 

• Een aftematiet scenario waarin de productie uit het Groningen-veld Is beperkt en waarin 
Groningen volumes, die wel mogen maar niet worden geproduceerd ln de periode 2003 tot en 
met 2007, mogen worden ingezet In de periode 2008 tot en met 2012, waarbij de nationale 
richtlijn In deze laatste periode geacht wordt te zijn verlaagd tot gemiddeld 74 mrd m3 per jaar. · 
Verder~ls in -dit-alternatieve scenario-de-productie-uit-het-Groningen-veld \lal'iäf-2013 zodanig 
beperkt dat begin 2030 er nog een Groningen reserve van 350 mrd m3 1s. 

Deze scenario's zijn getoetst aan een aantal criteria die gebaseerd zijn op de overwegingen in uw 
brief. Oe werkgroep heeft geconcludeerd, dat wanneer een deel van de volumes uit kleine velden niet 
kunnen worden gerealiseerd, deze volumes door het Groningen-veld tot en met het jaar 2025 wel 
kunnen worden geleverd. In het voorlopige Gasunie Business Plan 2004 scenario kan dit niet In de 
laatste 4 jaren van de In de studie beschouwde perlade van 2.7 jaar. althans niet op basis van de in de 
Prisma gehanteerde methodologie waarin thans nog een ruime marge wordt meegenomen. In de 
studie is gebleken, dat bijvoorbeeld het extra importeren van 46 mrd ms gas in de periode 2026-2029 
~!ervoor een mogelijke oplossing biedt. 

De werkgroep heeft eveneens geconcludeerd, dat in belde scenario's het Groningen systeem 
(Inclusief toekomstige Investeringen In dit systeem) voldoende ca~lteft heeft om het gas uit kleine 
velden marktconfo11111e maken. 

Het alternatieve scenario veronderstelt aanZienlijk marktverlies van Gasunie In de Nederlandse markt 
dan wel structurele additionele importen door Gasunle. In het geval van marktverlies van Gasunie 
zullen, bij een gelijkblijvende vraag, derden die importen voor hun rekening nemen. In belde gevallen 
zal er sprake zljn van een extra hoeveelbeid Import van 236 mrd m3 te beginnen In 2007, die bovenop 
de thans door Gasunie geplande import volumes komen. Het profiel van deze additionele Importen is 
als resultante tussen vraag en beschikbare productie bijzonder ongelijkmatig en geeft aanlelding tot 
gerede commerciële_ en technische twijfel. Mocht Gasunie over moeten gaan tot dergelijke importen, 
dan moet worden overwogen om dit middels een gelijkmatige proflel te doen. Zodoende kunnen de 
met deze import gepaard g~ande, door Gasunie binnen de planningperiode te maken, extra. kosten 
betreffende de transport capaciteit, de opslag van dat extra galmporteerde gas, alsmede de conversie 
naar .G-gas kwaliteit, worden beperkt. 
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Volgens het voorlopige Gasunie Business Plan 2004 wordt in de periode 2003 tot en met 2029 BB9 
mrd m3

. uit Groningen geproduceerd, waar dit In het alternatleve scenario 699 mrd m" is. 

De werkgroep heeft ook gekeken naar de financiële consequenties indien de Groningen productie 
onder het voorlopige Gasunie Business Plan 2004 zou worden beperkt tot die onder he1 altamatiave 
scenarlo. Met medeneming van zowel het verlies aan Groningen baten als de besparingen aan 
technische kosten van NAM en Gasunie en bij een disconto van 8% betekent dit een verlias van 

Dit Is een totaal bedrag waar de Staat en NAM elk hun deel van mislopen. 

PRISMA 

Onder auspiciën van het College van Beheer Maatschap Groningen en de Commissta van 
Gedelegeerden Gasunie brengt de Advles Commissie Castag (ACC), waarin ook een 
vertegenwoordiger van EZ zitting heeft. sinds 19B6 advies ult over de optimalisering van 
capaclteltslnvesteringen, met name de f 

Installatie en de twee ondergrondse gasopslagen. 
de huidige piek gas 

Het is de ACC die NAM en Gasunie jaanijks opdraagt de Prisma studie uit te voeren en de resultaten 
te rapporteren aan het College van Beheer Maatschap Groningen en het College van Gedelegeerden 
Gasunie. Deze studles concentreerden zich tot nu toe op het voldoen aan de volume- en 
capaciteltsvraag zoals door Gasunie aangegeven en met name op de maatregelen die daarvoor op de 
middenlange termijn {de eerste 10 tot 15 jaren) nodig zijn. · 

Oe werkgroep heeft in aanvulling op deze criteria ook gekeken naar een aantal andere aspecten zoals 
verwoord in uw brief van 23 september jl., waarvan het voornaamste is, dat het Groningen-veld het 
Inpassen van kleine velden aan het eind van de .. !?estud~e.rQ,!I_p_~rlode liQQ .§te_e.ds. moet kunnen 
onC!ersteufien. NAM e-n -Gásunle hëbben aan de Màatschap Groningen en de Commissie van 
Gedelegeerden Gasunie aanbevolen, dat dit criterium een vast onderdeel gaat vormen van 
toekomstige Prisma studies en dat zodoende de werkwijze van de werkgroep wordt overgenomen in 
die jaarlijkse studies. 

In toekomstige Prisma studles zal ook een check op robuustheld worden gedaan. Hierbij valt te 
denken aan onverwacht meer of mlnder vraag van Gasunie dan wel een onverwacht meer of mlnder 
aanbod uit de ldelne velden. Een essentiëla stap hierbij Is het opvolgen van eventuele afwiJkingen in 
cumulatieve productie van Groningen ten opzichte van de planning en van de gevolgen die dit heeft 
op het vermogen tot het Innemen van de productie uit klelrie velden. Robuustheld kan In principe 
worden bereikt middels (i) op de korte termiJn de oapaclteitsmaa1regelen binnen het Groningen 
systeem te versnellen dan wel te vertragen en (li) op de langere termijn middels het aanpassen van 
importen en/of de verkopen van Gasunie, Dit stelt dus zeker dat de balansfunctie van het Groningen 
systeem gehandhaafd kan blijven zonder dat daar ri~lco's aan verbonden zijn, omdat er op tijd kan 
worden gereageerd door het bijstellen v~n de Inkoop/verkoop balans van Gasunle. 

Door deze studles in de toekomst op die manier uit te voeren wordt de inzichtelijkheld in de rol die het 
Groningen-systeem In het kleine velden beleid heeft vergroot. Tevens stelt die aanpak het College van 
Beheer Maa1schap Groningen en het College van Gedelegeerden Gasunie in staat om het meest 
optimale scenario In samenwerking met NAM en Gasunie te realiseren en tijdig te anticiperen op 
veranderingen In vraag en aanbod, 
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NAM's KLEINE VELDEN INSPANNINGEN 

Jaarlijks geeft NAM een voorspelling aan Gasunie aangaande de capacitelts- en volume verwachting 
van de niet·Gronlngen productie voor de komende 25 jaar. In de afgelopen jaren heeft NAM die 
voorspellingen regelmatig neeJWaarts moeten bijstellen. Graag maken wij u deelgenoot van de 
voornaamste oorzaken, alsmede van de actles en fnhlatleven die NAM Inmiddels heeft genomen om 
deze trend een halt toe te roepen. 

Nederland en het Nederlandse deel van het continentaal plat zijn onderdeel van een geologisch 
bekken, waarin sinds de jaren zestig van de vorige eeuw aanmerkelijke hoeveelheden gas zijn 
gevonden en ontwikkeld. Ook momenteel worden er nog steeds slgnffioante hoeveelheden gas 
geproduceerd. Door deze lange exploratie en productie historie is er Inmiddels sprake van een 
"mature" gebied, waarin zowel het zoeken naar, als het ontwikkelen van nieuwe gas volumes een 
steeds grotere uitdaging wordt. We krijgen meer en meer te maken met e)(ploratle prospecten van 
steeds geringere omvang. Hierdoor nemen niet alleen de opsporingsrlslco's maar ook de 
productierisico's aanzienlijk toe. Eén van die risico's betreft compartlmentalisatlê. Hierbij is er sprake 
van kleine, op selsmlek niet zichtbare, breuken die de reservoirs als het ware in kleine stukken 
segmenteren. Dit belemmert de toestroming van gas naar de productie puUen. Een ander rls\co is de 
nabijheld van reeds lang In productie zijnde bestaande velden, waardoor de mogelijkheid van druk 
deplette bestaat en gas weglekt uit het prospect naar het producerende veld. 

Desalniettemin heeft NAM de afgelopen 3 Jaren 13 exploratie boringen verricht (In een aantal gevallen 
deelgenomen .als partner). Daarvan hebben er 6 winbare reserves aangetoond. De andere 7 waren 
teleurstetlend. 

De teruglopende succesratio voor e)(ploratle en winning van de nieuwe kleine velden Is de 
belangrijkste oorzaak voor het gereduceerde nlet·Gronlngen aanbod geweest. Hoewel er recentelijk 
Initiatieven zijn gestart om de discussla rond de productie van gas nabij en vanonder de Waddenzee 
opnieuw te beschouwen, neemt dit niet ·weg, dat het tot nu toe niet kunnen produceren van deze 
volumes mede heeft bijgedragen aan het niet kunnen realiseren van de geplande productie. 

Daamaast hebben we in samenwerking met eXJ:Ïerts van onze aandeelhouders de afgelopen tijd de 
dieperliggende technische oorzaken In kaart gebracht. Daarbij hebben we ook geconstateerd, dat de 
oorspronkelijke reserve ramingen van een aantal van onze nlet·Gronlngen velden naar beneden 
moesten worden bijgesteld. Ook hebben we ons bij het maken van de ontwikkelingsplannen wellicht 
teveel gericht op de (probabilistische) basisscenario's en onvoldoende oog gehad voor de 
"downsides". Begin 2003 heeft NAM dan ook 13 mrd ma aan nlet-Gronlngen reserves afgeboekt en 
per 1 januari 2004 worden er nog eens 49 mrd m3 afgeboekt, hoewel daar na een uitvoerige studie, 
wel een bijboeking van 88 mrd rol' In het Groningen veld tegenover staat. 

Naast de ondergrondse risico's vormen ook kostenoverschrijdingen voor het aansluiten van nieuwe 
projecten binnen de bastaande "brownfleld" Infrastructuur een onderliggende negatieve factor voor het 
economisct:a ontwikkelen van nieuwe reserves. Hoewel het Groningen renovatie· en compressie 
proJect een schoolvoorbeeld Is hoe een project moet worden uitgevoerd, heeft de uitvoering van met 
name een aantal kleinere offshore compressie projecten de afgelopen tiJd te maken gehad met 
tegenslagen. Gebleken Is dat de capaciteit van de bedrijven die de werkzaamheden voor NAM 
hebben uitgevoerd Is overschat, waardoor NAM werd geconfronteerd met project vertragingen en 
budget overschrijdingen. 

Ook het verslechteren van het fiscale klimaat door het afschaffen van de willekeurige afschrijving heeft 
de rentabiliteit van diverse projecten aanzienlijk verslechterd, en 'een deel van de neerwaartse 
bijstelling van de voorspelde productie veroorzaakt. 
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Mede om dergelijke teleurstellingen daadkrachttg het hoofd te bieden en In de toekomst te 
voorkomen, is de nieuwe EP Europa organisatie opgezet met een veet grotere aandacht voor 
technische supervisie door technische experts. Ook stelt de nieuwe organisatie ons veel beter In staat 
om •best practices" sneller, vollediger en In meer detail tussen de In EP Europaparticiperende 
maatschappijen uit te wisselen. Dit geldt niet alleen binnen EP Europa maar evenzeer op glóbaal 
niveau. Voorbeelden daarvan zijn: 

• Het gebruik van mono-diameter putten. Dit zijn putten, die naar verwachting aanmerkelijk 
goedkoper kunnen worden geboord dan conventionele putten. Een dergelijke put heeft een 
opvoerbuis met slechts één diameter, waardoor niet alleen een hogere:} productie kan worden 
gerealiseerd, maar ook de onderhoudskosten lager zullen zijn; 

• Het ontwikkelen van een nieuwe operationele filosofie, waarbij er sprake Is van eenvoudige, en 
dus goedkopere, productie faciliteiten die mlnder ruimte in beslag nemen en die ongestoord en 
met een hoge bezettingsgraad kunnen worden Ingezet; 

• De toepassing van de -underbalancedw boortechniek fs een voorbeeld van een innovatie, die op 
één plaats binnen EP Europa Is ontwikkeld en beproefd. In dit geval door Shell Expro uit het 
Verenigd Konlngrfjk, en vervolgens ook door zuster maatschappijen elders In of bulten Europa, 
wo.rdt overgenomen en toegepast. In een geTntegreerde functionele organisatie als EP Europa 
kan de verspreiding en toepassing van dergetljke nieuwe technieken met optimale begeleiding en 
zonder tijdverlies worden geêffeotueerd. 

Initiatieven als deze zullen, In combinatie met een beter inzicht In de ondergrondse dsJco's, lelden tot 
een verhoging van de rentabiliteit, waardoor de ontwikkeling van een aantal kleine velden economisch 
haalbaar wordt. 

Niettemin wordt door de geringere omvang -en technische complexiteit van de resterende kleine 
velden de economische háalbaarheld een steeds grotere uitdaging. Wij stellen er dan ook groot 
belang in, dat de conclusies die uit de recente (vergelijkende} studles van het Nederlandse 
mijnbouwklimaat kunnen worden getrokken, zullen leiden tot een herinvoering van de willekeurige 
afschrijving en Introductie van andere fiscale Instrumenten die de opsporing en ontwikkeling van 
"klelned kleine velden positief kunnen beïnvloeden. 

Om u een Inzicht te geven In ons nlet·Gronlngen activiteiten programma, kan Ik u meedelen dat het 
zwaartepunt van onze exploratie activiteiten In 2004 zalliggen rond het geplande boren van een 4-tal 
exploratie putten door NAM geopereerd, waarvan 1 put de goedkeuring heeft van partners en 
aandeelhouders. Daamaast Is er tevens sprake van het boren van een 3-tal exploratieputten waarin 
NAM een belang heeft. Voor 2 daarvan heeft NAM eveneens reeQ8 goedkeuring van partners en 
aandeelhouders. 

NAM's businessplan voor 2004 omvat verder de volgende offshore ontwlkkellngsactlvitaiten: 

• Het ontwikkelen van "lghf' gas mlddeis het boren van een horizontale put in Ameland-Westgat 
alsmede een horizontale put In het L 13·FF veld. In belde gevallen zal de genoemde 
underbalanced techniek worden gebruikt. In het geval van succes kan de productie vrijwel 
onmiddellijk starten aangezien belde putten vanaf bestaande productie Installaties zullen worden 
geboord. Tevens bestaat dan de mogelijkheld tot verdere onts luiting van aanzienlijke gas 
hoeveelheden fn soortgelijke reservoirs. 

• Het productie gereed maken van de recentelijk mlddeis put K15-FG Noord aangetoonde reserves, 
alsmede van de K7-FB ontwikkeling. Deze beide activiteiten zijn gaande en kunnen mogelijk nog 
In 200S worden afgerond. 
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Onshare hebben we het volgende in ons plan opgenomen: 

• Boringen van extensies van de velden Leens en Pasop. Deze boringen worden economisch 
haalbaar gemaakt door belangrijke kostenbesparingen (·28% op Leens, -11% op Pasop) door te 
voeren. · 

• Wer1< aan verschUlende oompressie proJecten (Coevorden, Bedum, Grijpskerk Zuid velden, 
Kr~bburen, Opende Oost. Oude Pekela, Monster) die In 2004/05 tot additionele productie zullen 
leiden. 

• Het voorbereiden van verschillende veldontwikkelingen die in 2005/06 gepland zijn (aansluiten 
van de velden Spijkenisse Oost/West en Hekelingen, boringen in Kommerzijl, Gaag, Monster, Blija 
Zuid-Oost, Oosterhesselen} 

Samenvattend, met behulp van de EP Europa organisatie heeft NAM de aspiratie om de boorkosten, 
de ontwikkelingskosten alsmede de operationele kosten substantieel terug te brengen, waardoor de 
haalbaarheld van de ontwikkeling van •kleine" kleine velden toeneemt. Het betreft een aspiratie, 
succes Is nlet verzekerd, maar zeker ls wel, dat NAM ten volle gebruik zal maken van de ln de In EP 
Europa organisatie aanwezrge kennfs en kunde om haar asplratre te realiseren . 

Tot slot, de aandeelhouders van NAM hebben hun criteria, waarop ze NAM's lnvesteringsvoorstellen 
beoordelen en goedkeuren, de laatste jaren niet aangepast Belde aandeelhouders hebben bij 
herhaling gesteld fondsen beschikbaar te willen stellen voor ontwikkelingen, die economisch en 
technische gezond zijn. Dit geldt dus ook voor de opsporing en ontwikkeling van kleine velden In 
Nederland, onshare en offshore. NAM :zal zich dan ook optimaal blijven Inspannen voor de verdere 
opsporing en ontwikkeling van kleine velden In Nederland. 
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Bi~agaCnl 

Besluit vaststellen productieniveau Gasunie ex artikel 55lid l Gaswet; rapportage 2003 
ex artikel 54 en 56 Gaswet 

Geachte heer 

Bij brief gedateerd 12 december 2003 ontving ik uw reactie op mijn voornemen een 
rroductleniveau voor Gasunie ex artil-:.el 55, eerste lici, 'lan_de Gaswet int" stell~n. In 
deze brief leest u mijn reactie en maak ik mijn besluit bekend ter zake de vaststelling van 
welke hoeveelbeid in Nederland te winnen gas Gasunie per jaar uit mag gaan bij de 
uitoefening van de taken bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b van de 
Gaswet in de periodes 2003 - 2007 en 2008 - 20 12. Daarnaast heeft .u de mogelijke 
consequenties van een eventuele verdere verlaging in de periode na 20 12 aangegeven. Ik 
zal ingaan op uw kanttekeningen en aangeven wat ik voor de toekomst voor ogen heb ten 
aanzien van hetproductieniveau voor Gasunie. 

Besluit tot vaststellen.produclieniveau voor GCJSunie 
Uw brief heeft mij geen nieuwe informatie gegeven om tot wijziging van mijn voornemen 
ten aanzien van ,het vaststellen van een productieniveau voor Gasunie t:A artikel 55 lid 1 
Gaswet te komen. Het voornemen tot vaststelling van zo'n productieniveau zet ik hierbij 
dan ook om in een besluit in de zin van artikel 55, eerste lid, van de Gaswet waarin de 
hoeveelbeid in Nederland te winnen gas waarvan Gasunie per jaar uit mag gaan bij de 
uitoefening van baar taken bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b van de 
Gaswet wordt vastgesteld. Dit besluit luidt als volgt: 
• Voorde eerste periode van vijfjaar (2003- 2007) stel ik de hoeveelheid gas waarvan 

Gasunie uit kan gaan bij uitoefening van haar taken ex artikel 54, eerste lid, 
onderdelen a en b van de Gaswet vast op 75 - 77 miljard kubieke meter per jaar. 

B ezoekedres J;b-\ Doorklasnummer Telafax 

Bezuidenhoutseweg 6 (070) (070) : 

Hoofdkantoor Telefoon 10701 379 89 11 Behsndald door 

Bezuldenhouueweg 30 Telefax (070! 347 40 81 
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• Voor de 2e periode van vijf jaar (2008 - 20 12} stel ik de hoeveelheid gas waarvan 
Gasunie uit kan gaan bij uitoefening van haar taken ex artikel 54, eerste lid, 
onderdelen a en b van de Gaswet vast op 69-71 miljard kubiekem.eter per jaar. 

• Onderschrijdingen van deze hoeveelheden in de eerste periode kunnen in de tweede 
periode extra worden geproduceerd. 

Hierna geef ik ·mijn overwegingen op grond waarvan ik tot dit besluit ben gekomen. 

Overwegingeli voor besluit 
In voornoemde brief onderschrljft u het standpunt dat het Groningenveld een belangrijke 
spilfunctie vervult bij het kunnen uitvoeren van het kleine veldenbeleid. Bovendien geeft 
u aan dat de hoeveelheid gas waarvan Gasunie uit kan gaan voor de periode 2003-2012, 
zoals genoemd in mijn briefvan 23 september 2003, voldoende is om de verwachte 
behoefte van Gasunie in die periode te dekken. De overwegingen voor mijn besluit om 
een productieniveau voor Gasunie ex artikel 55 lid 1 Gaswet vast te stellen voor de 
periode 2003-2012 zijn dan ook dezelfde als ik in mijn briefheb genoemd, te weten: 
• Het kleine veldenbeleid heeft in belangrijke mate er aan bijdragen dat er in Nederland 

meer aardgas wordt gezocht en gevonden dan anders het geval was geweest; 
• Het kleine veldenbeleid heeft hiermee sterk en langdurig bijgedragen aan de . 

Nederlandse en Europese voorzieningzekerheid en moet dit ook in de toekomst doen; 
• Het voortzetten van het kleine veldenbeleid. het depletiebeleid en de spilfunctie van 

Gasunie en de rol· van het Groningenveld daarbinnen blijft van belang voor de 
volgende drie zaken. Ten eerste het duurzaam beheren van gasvoorkomens, daarnaast 
het betr<!uwbaar en doelmatig functioneren van de gasvoo~ening inclusief de 
voorzieningzekerheid en tenslotte het voortzetten van de economische activiteiten 
met betrekking tot gasproductie in Nederland; 

• De nog in het Groningenveld aanwezige hoeveelheid gas is een relevante factor voor 
de periode waarover de balansrol kan worden gecontinueerd. Het Groningenveld 
(voor de jaarflexibiliteit) en de opslagen binnen het Groningensysteem zorgen voor 
de benodigde jaarflexibiliteit; 

• De hoogte van het productieniveau voor Gasunie heeft met name gevolgen voor de 
productie uit het Groningenveld en de daarmee voor de in het veld op tennijn nog . 
aanwezige reserve. Het aan Gasunie aangeboden kleine vèldengas wordt immers te 
allen tijde en zonder restricties ingenomen; 

• Het aanbod van non-Groningengas neemt volgens de rapportage 2003 ex artilçel 54 en 
56 Gaswet in de periode tot 2022 significant af. De totale hoeveelheid gas die 
Gasunie afzet neemt in diezelfde periode daarentegen toe. Het gat wordt opgevuld 
door Groningengas. Hiennee neemt de totale verwachte productie uit het Groningen
veld voor de komende jaren ten opzichte van eerdere rapportages flink toe; 

• Genoemde rapportage laat in de komende jaren een zodanige toename van de 
productie uit het Groningenveld zien dat ik de kans te groot acht dat de resterende 
reserve onvoldoende ondersteUning van het kleine veldenbeleid voor de lange tennijn 
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kan bieden. Ik denk daarbij aan de noodzakelijke flexibiliteit, de benodigde 
investeringen om de afuemende druk in het veld te compenseren en de robuustheid 
voor tegenvallers. Dit heeft vervolgens weer een negatief effect voor een planmatig 
beheer van de Nederlandse bodemschatten en de voorzieningzekerheid. 

Voorts heb ik rekening gehouden met het Energierapport, bedoeld in artilcel 52 van de 
Gaswet en de ramingen~ bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel c van de. Gaswet. 

In het onderhavige besluit is er voor de periode tot en met 2012 in ieder geval nog sprake 
van een produc~eniveau voor Gasunie. Dit is het niveau waar Gasunie in zijn 
Businessplanning ten hoogste van mag uitgaan. Eventuele dalingen in het aanbod van 
kleine veldengas ten opzichte van de huidige businessplannen van GasWlie kunnen 
gecompenseerd worden door productie uit het Groningen veld. In het licht van 
bovenstaande zal evenwel duidelijk zijn dat een snellere produotie·van Oro~gen in de 
jaren tot 2012 consequenties heeft voor het productieniveau in de jaren na 2012, wil de !tj 
balansrol van het Groningenveld tot ten minste 2030 kunnen worden gehandhaafd. 

Besluitvonning voor de periode na 2012 is nu nog niet aan de orde. Er is dus nog tijd 
voor Gasunie en NAM om verdere mogelijkheden te bestuderen. Als u mü hiervan in één 
van de volgende rapportages op de hoogte stelt dan kan ik deze gegevens, samen met de 
ontwikkelingen in activiteiten in exploratie en productie (waaronder ook de activiteiten 
van NAM buiten Groningen), meenemen bij mijn latere besluitvorming. Hierbij ~~ ook 
rekening worden gebouden met de 1n her huidige Businessplan opgenomen en aangegane 
verplichtingen. 

In mijn briefvan 23 september 2003 gafik aan een verdere daling na 2012 van het 
productieniveau voor Gaswtie niet uit te sluiten om zo het Groningenveld voor de lange 
temrijn te sparen. Uw kanttekeningen in het tweede deel van uw briefhebben hierop 
betrekking. Daarnaast gaf ik aan voornemens te zijn in de wet te regelen dat het 
productieniveau voor Gasunie wordt omgezet in een directe sturing van het 
Groningen veld. Op beide punten ga ik hierna in. 

Reactie op uw kanttekeningen 
De mogelijk verdere da1ing van bet productieniveau voor Gasunie waarover in mijn brief 
van 23 september wordt gesproken is met name ingegeven door de volgende drie 
elementen: 
• de significante afname van aanbod van kleine veldengas in de periode tot 2022; 
• de verwachte toename van de afzet van Gas unie; 
• de effecten van het automatisch compenseren van dit lagere non~Groningenaanbod 

door Groningenproductie. 
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Omdat er redelijkerwijs ook na de planperiode van 25 jaar nog productie van ldejne 
veldengas verwacht mag worden ·is het van belang dat het Groningenveld in ieder geval 
tot 2030 de balansfunctie kan uitoefenen voor wat betreft het jaaraanbod van kleine 
velden. Het is voor mij van belang dat het Groningenveld nog vele jaren beschikbaar 
blijft, ongeacht de rol van de bergingen in het Groningensysteem. 

Het is in dat verband wenselijk om in 2030 nog een adequate reserve in het 
Groningenveld te hebben. Het Gasunie Businessplan is van nature een moment opname 
en gebaseerd op de huidige aannames omtrent het volume dat door kleine velden 
producenten aan GasW\ie wordt aangeboden en de verwachte afzet van Gasunie. Volgens 
het Businessplan kan het Groningenveld tot 2026 de noodzakelijke jaarflexibiliteit blijven 
leveren. Ik wil echter de ruimte hebben om bet productieniveau neerwaarts te kunnen 
bijstellen, als de trend van significant minder kleine velden aanbod en een grotere vraag 
zich mocht doorzetten. Daarvoor is het nood2akelijk uit te gaan van een voldoende 
reserve in het Groningenveld in 2030. 

Om het Gasunie Businessplan uit te voeren zijn zeer grote investeringen nodig ook van de 
kant van NAM. Uw briefbevestigt ~ijn eerder geuite zorgen op dat punt. 1k lees immers 
geen garanties dat deze in de toekomst ook daadwerkelijk allem.aal zullen plaatsvinden. 

We zijn het er over eens dat het onvermijdelijk is dat Nederland op termijn voor een 
steeds groter deel afhankelijk zal worden van de import van gas, ongeacht wie hier voor 
zorgt. Het besluit wie en wanneer tot import over gaat is een zaak van de markt. In het 
geval van Gasunie is en blijfthethaar taak om, vanjaar totjaar en tussenjaren, op 
commercil51e gronden de verschillende stromen te optimaliseren vanuit haar normale 
bedrijfsmatige verantwoordelijkheden. 

De boven genoemde uitgangspunten zijn in eerder overleg met u· naar voren gebracht. 

Van indirecte naar directe sturing 
Op 15 december 2003 heb ik het wetsvoorstel tot Wijziging Eleklriciteitswet 1998 en 
Gas~et in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer voor 
behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Zoals u bekend is, is hierin opgenomen het 
voorstel om het huidige productieniveau voor Gasunie ex. artikel 55, eerste lid, van de 
Gaswet om te zetten in een directe sturing van de Groningen productie. In de Memorie 
van Toelichting bij de wet is de argumentatie mervoor opgenomen. Het streven is dat de 
wet medio 2004 in werking treedt. Over de invulling van zo'n directe sturing zullen wij te 
zijner tijd nog nader overleg met u hebben. · 
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Heeft u nog vragen dan kunt u contact ap nemen met mevrouw 
of de heer 

Hoogachtend, 

mr. L.J. Brinkl\órst 
Minister van E~onomische Zaken 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtslreeks bij dit besluit is betrokken binnen Ci weken na de dag 

van verzending van dit besluit een gemot~veerd be-t;Waarschrift indienen bij: 

de Minister vau Economische Zaken 
dlrettie Wetgeving en Juridlsette Zaken (ALP/1410) 
Postbus 10101 

1500 EC •s-Gravenhage. 
Dit besluit is verzonden op de in de aanhefvan deze briefvermelde datum. 
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Van: 
Verzonden: vrijdag 16 april 201016:18 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: FW: Scan van OP1130 MFC196 LOK503 
Bijlagen: doe OP1130 MFC196 LOK50320100416172603.pdf 

Allen, 

De volgende keer willen we in de projectgroep Groningenplafond een eerste verkenning doen van de noodzaak 
van het Groningenveld voor de inzet van het kleine velden beleid. In 2003 is er een werpgroep geweest waarin 
gekeken is naar dit onderwerp. Met dank aan stuur ik jullie de resultaten en bijlage 4 van het eindrapport 
Groningen inzet studies. Ik wil deze studie gebrulken als aanzet voor het denken of er wel een technische 
onderbouwing mogelijk is voor het Goningenplafond. 

Tot maandag. 

c) Goed weekend, 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @minez.nl [ mailto: @minez.nl] 
Verzonden: vri1daa 16 april 2010 17:26 
Aan: 
Onderwerp: Scan van OP1130 MFC196 LOKS03 
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C Van: 
Verzonden: maandaQ 22 maart 2010 13:47 
Aan: __ , 

Onderwerp: FW: I zaal reserveren voor iedere maandag 
Bijlagen: groningenplafond.pdf 

Hoi 

In de bijgevoegde lijst staat het zalen overzicht voor je overleg Groningenplafond. 
5 april is 2de paasdag deze staat wel vermeldt 

Groeten. 

Met vriendelijke groeten, 

. Ü Directie Energiemarkt 

(070: 

Bezoekt u binnenkort een EZ-locatie? Houd u er dan rekening mee dat u in het bezit dient te zijn van een 
geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Indien !-' bij de receptie geen geldig 
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. 

Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd. 

Van: Servicedesk FM 
Verzonden: maandag 22 maart 2010 11:38 
Aan: 

Qonderwerp: I zaal reserveren voor iedere maandag 

c 

Goedemorgen, 

Hierbij ontvangt u de reserveringsbevestiging van het groningenplafond overleg. 

Met yriendelijke groet, 

MedewerKer ~ervicedesk 

Van: 
Verzonden: maandag 22 maart 2010 9:48 
Aan: 
Onderwerp: zaal reserveren voor iedere maandag 

Goedemiddag, 

1 



Graag wil ik voor iedere maandag van 16.00-17.00 uur een zaal reserveren op B30 voor 6 personen. Het 
onderwerp is groningenplafond. Graag met koffie en thee. Vanaf volgende week maandag 29 maart Um 28 
juni. 

C Alvast bedankt. · 

Groeten, 
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Reserveringen 

I •ruimte 

MAANDAG 29 MAART 2010 
830Zaal 022 

MAANDAG 5 APRIL 2010 
830 Zaal 022 

DINSDAG 6 APRIL 2010 
830 Zaal 035 

MAANDAG 12 APRIL 2010 
830 Zaal 021 

MAANDAG 19 APRIL 2010 
830 Zaal 021 

MAANDAG 26 APRIL 201 0 
830 Zaal 022 

MAANDAG 3 MEI 2010 
830 Zaal 022 

MAANDAG 10 MEI 2010 
830 Zaal 022 

MAANDAG 17 MEI2010 
830Zaal 022 

MAANDAG 24 MEI 2010 
830 Zaal 022 

MAANDAG 31 MEI2010 
830 Zaal 021 

MAANDAG 7 JUNI 2010 
830 Zaal022 

MAANDAG 14 JUNI2010 

122-3-201 0_ 1 1:36 

tl(d 

16:00 - 17:00 

16:00 - 17:00 

15:00- 16:30 

16:00-17:00 

16:00 - 17:00 

16:00- 17:00 

16:00 - 17:00 

16:00-17:00 

16:00-17:00 

16:00-17:00 

16:00 - 17:00 

16:00 - 17:00 

0 0 0 

Werkorders (Alle objecten) 

-pers. bijeenkomst melêier telêfoon' Code 

6 groningenplafond ETMIEM 

6 groningenplafond ETMIEM 

6 Groningenplafond ETM/EM 

6 groningenplafond ETM/EM 

6 groningenplafond ETMIEM 

6 groningenplafond ETMIEM 

6 groningenplafond ETMIEM 

6 groningenplafond ETM/EM 

6 groningenplafond ETMIEM 

6 groningenplafond ETMIEM 

6 groningenplafond ETMIEM 

6 groningenplafond ETMIEM 



n 
I 
I n~lmte tlld' pers. 

830 Zaal 022 16:00 - 17:00 6 

MAANDAG 21 JUNI2010 
830 Zaal 022 16:00 - 17:00 6 

MAANDAG 28 JUNI2010 
B30Zaal 022 16:00 - 17:00 6 

l22-3-201 0 11 :36 

0 

:bl)eenkomst 

groningenplafond 

groningenplafond 

groningenplafond 

Werkorders 

,. 
I 

(AIIetobjecten) 

melder 

' 

0 Cl 

telefoon Code 

ETMIEM 

ETM/EM 

ETM/EM 

2 



Cvan: 
Verzonden: vrijdag 12 maart 2010 9:17 
Aan: 
Bijlagen: herziening Gn-plafond.doc 

Zoals gisteren toegezegd. 

Groeten, 

0 

0 

c 
1 
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