
Strikt vertrouwelijk

van deze projecten is de realiteitswaarde hoog laag ingeschat In onderstaande grafiek zijn de

entries en exits van deze projecten opgenomen

Capaciteitsverpllchtingen bestaand gasnotonde fase 1 additionele behoefte aan entry en
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Figuur 4 Capaciteiten uit verplichtingen gasrotonde nieuwe projecten

De gevolgen voor de netconfiguratie zijn onderstaand schematisch weergegeven
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Figuur 5 Uitbreidingen gasrotonde fase 1 LNG Rotterdam en verdere ontwikkelingen

© 2007 N V Nederlandse Gasunie Groningen 7

651482 00002



Strikt vertrouwelijk

Duidelijk is te zien dat de verdere uitbreidingen van de gasrotonde aanvullingen betreft op de in fase 1

voorgestelde uitbreidingen Alle in paragraaf 2 1 geschetste maatregeien blijken in een later stadium

en bij additionele projecten goed ingezet te kunnen worden Met uitzondering van de LNG projecten

die al in 2010 gerealiseerd kunnen worden zullen deze projecten vanaf 2012 tot extra capaciteit

kunnen ieiden

2 3 Conclusie

De maatregeien in het kader van de realisatle van Gasrotonde fase 1 vormen de eerste stap in een

netconfiguratie die geschikt is om uiteindelijk meerdere projecten te accommoderen Daarmee vormt

dit een robuuste set van maatregeien die ook in de toekomst zijn diensten zal bewijzen bij de

volgende fasen van de Gasrotonde

2 4 Materiaalreserverinq voor projecten buiten de scope van deze Business Case

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de uitbreidingen die gepaard gaan met de aansluiting van

LNG terminals op de Maasviakte Aangezien investeringsbestissingen van deze terminaleigenaren nog

dit jaar worden verwacht waarbij de terminals reeds in 2010 aangesloten moeten worden zullen nu

voorbereidende maatregeien getroffen moeten worden om in 2010 inderdaad de aansluitingen te

kunnen realiseren Tevens hebben enkele shippers aangegeven dat zij het via de terminals

aangeboden gas willen transporteren naar exits in zuidwest en zuidoost Nederland ook reeds in 2010

Deze voorbereidende maatregeien houden in dat vergunningen moeten worden aangevraagd voor een

aantal traces dat daarbij voorbereidende engineeringkosten zullen moeten worden gemaakt en dat

materiaalreserving zal moeten plaatsvinden Het betreft de trajecten die moeten worden aangelegd bij
de aansluiting van de terminals Maasviakte Rotterdam en trajecten in Limburg Deze zijn separaat

zichtbaar gemaakt in bovenstaande figuur in donkerblauw

Daarnaast zal op een klein deel 35 km van het traject in oost Nederland aanleg in 2010 een

tweede parallelle leiding nodig zijn wanneer meer projecten zich daadwerkelijk zullen aandienen Om

de mogelijkheid open te houden in 2010 beide leidingen tegelijk aan te kunnen leggen zal daarvoor nu

reeds materiaal gereserveerd moeten worden zie bijiage A Dit materiaal kan eventueel ook op

andere traces gebruikt worden
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Strikt vertrouwelijk

HOOFDSTUK 3 PROJECTSCOPE

De projectscope omvat de aanleg van[
compressorstations en de uitbreiding van twee bestaande In bijiage A is te vinden is welke

maatregelen voortkomen uit bet Open Season en welke betrekking hebben op de inname van het

Noorse gas

^astransportieiding en de bouw van twee nieuwe10 1 C

De specificatie van de werkzaamheden is vastgeiegd in een Basis for Design Er is gekozen voor

Gasunie standaardmateriaien en bekende technologie

De compressoren hebben een gezamenlijk vermogen van meet dan 100 MW De voorkeur voor de

nieuwe compressorstations gaat vooraisnog uit naar elektrisch aangedreven machines vanwege een

betere kosten baten verhouding en de uitkomst van de MMA studie meest milieuvriendelijk

alternatief Op CS Ravenstein zai naar verwachting worden voortgebouwd op de bestaande

gasturbines Tijdens het functioneel en detaiiontwerp moet nog worden geoptimaliseerd op de fasering

en unitkeuze voor de diverse compressorstations
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Strikt vertrouwelijk

HOQFD5TUK4 REGELGEVING EN

MEDEDINGINGSASPECTEN

4 1 Wetteliike verojichtinaen

Op grand van Artikel 8 lid 1 Gaswet dient een netbeheerder te beschikken over voldoende capaciteit

voor het transport van gas om te voorzien in de totale behoefte De netbeheerder van het landelijke

gastransportnet GTS dient voorts op grond van Artikel 10a eerste ltd aanhef en onder g Gaswet

voorzieningen te treffen gericht op de beschikbaarheid van voldoende transportcapaciteit met het oog

op voldoende transportzekerheid Dit alles binnen de randvoorwaarde van het op economische

voorwaarden ontwikkelen van het net

Ontwikkeling van het reaulatoir kader4 2

Op 30 november 2006 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsieven CBB het Methodebesluit

waarmee NMa DTe de methode van regulering voor de landelijk netbeheerder GTS had vastgesteld

vernietigd Behalve het Methodebesluit is tevens het besluit tot uitvoering hiervan bekend als het

X factorbesluit vernietigd

Na de uitspraak van het CBB is overleg gestart tussen de Ministeries van Economische Zaken en

Finanden NMa DTe en Gasunie om te komen tot een gewijzigde opzet van de regulering van de

landelijk netbeheerder In lijn met de brief van de Minister van Economische Zaken aan de Tweede

Kamer in het najaar 2006 moet deze nieuwe opzet voldoende ruimte bieden om noodzakelijke

investeringen in de infrastructuur mogelijk te maken

Op het moment van schrijven is er nog geen overeenstemming bereikt over de uitwerking van een

nieuw reguteringsmodel In de bij dit document behorende aanbiedingsbrief is op deze materie vender

ingegaan De totstandkoming van de gasrotonde staat of valt met de uitkomst van het nieuwe

reguleringsmodel Voor 1 april 2007 zal dit volstrekt helder moeten zijn om verantwoord te kunnen

investeren Vertraging in bestuitvorming kan leiden tot een onomkeerbaar proces met betrekking tot

de plannen voorde gasrotonde
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Strikt vertrouwelijk

HOOFD5TUK 5 BUDGET KOSTEN BATEN EN

RENDEMENT

Financiele analyse5 1

In deze paragraaf wordt ingegaan op de rentabiliteit van zowel de investeringen in het kader van de

Open Season als de rentabiliteit van de investeringen in het kader van het Open Season plus de

mogelijke aanlanding van Noors Gas Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Netto Contante Waarde

NCW methode Er is een basiscase opgesteld die uitgaat van de volgende aannames

Uitgangspunt Waarde

10 1 C

In onderstaande grafiek is de uitgavenspreiding gedurende het project aangegeven De figuur geeft
aan hoeveel geld in welk jaar daadwerkelijk wordt uitgegeven Deze getallen zijn gebruikt om de netto

contante waarde van het project te berekenen Niettemin moeten voor veel onderdelen voor het

project al eerder verplichtingen worden aangegaan in verband met bestellingen met lange looptijd In

2007 wordt voor| io i c |aan daadwerkelijke uitgaven verwacht maar wordt er voorl 10 Ix | aan

verplichtingen aangegaan Daarnaast ontstaan verplichtingen ter grootte van 1Q 1 C ter

voorbereiding van maatregelen ten behoeve van LNG aanlanding in 2010
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Strikt vertrouwelijk

10 1 C

2007 2006 2009 2010 2011 2012

□ Openseason ■Noren

Figuur 6 Spreiding van uitgaven

S 2 Resultaat

10 1 C
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Strikt vertrouwelijk

10 1 C

Open season Extra opbrengsten
bestaande capaciteit

Open season extra

opbrengsten

Noors gas

Figuur 7 NCW OS OS meeropbrengsten bestaande capaciteit en Noors gas

Samenvattend

10 1 C

De investering voor de Noorse aanlanding heeft op zich zelf een positieve NCW

Gevoeliaheidsanaivse NCW5 3
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Figuur 8 Verandering van de NCW ten opzichte van de basis case voor de OS case
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Strikt vertrouwelijk

De tariefhoogte en de langdurige verkoop van de gebouwde capaciteit zijn de belangrijkste factoren

die het projectresultaat bei nvioeden Daarnaast zijn ook vertragingen operationele kosten en

veranderingen in de CAPEX van invioed op het project resultaat De gevoeligheden voor deze

parameters zijn weergegeven in het tornadodiagram in figuur 8 waarin de deviatie in NCW ten

opzichte van de basis case bij verandering van het betreffende uitgangspunt wordt getoond
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Strikt vertrouwelijk

HQOFDSTUK 6 RISICO ANALYSE

In dit hoofdstuk worden per geidentificeerd risicogebied de risico s uit de categoric Critical

gepresenteerd met de voorgestelde maatregelen en de status van de actie s per 13 02 2007

voortvioeiend uit de maatregelen

Critical risico Maatregel Status

Business case

Geen criticals

Politick en regulatoir

Regulatoir kader ontbreekt Tijdig komen tot nieuw

reguleringsregiem

Ervindt momenteel overleg

plaats tussen GTS Gasunie

EZ Financien en NMa DTe

Restrisico

Planning modellering

systeem configuratie

Geen criticals

Trace en vergunningen

Gasunie krijgt niet op tijd

vergunningen

Stakeholders in kaart

brengen

Tijdig starten met

procedures

Duidelijke scope definieren

Scenario s inbouwen

Antidperen op eisen

Afgerond

Restrisico aanwezig Zie

hoofdstuk 7

Er is afgesproken dat het

Projectenbureau van het

Ministerie van EZ een

codrdinerende rol zal

vervullen

AfgerondBevoegd gezag voor MER

onduidelijk

Externe veiligheid met name met

betrekking tot aanscherping

normering

Concrete afspraken met

VROM maken Richtlijnen

zijn bekend binnen project

Afgerond

Ruimtelijke ordening beperkt de

ontwikkeling van het

transportsysteem

In voortraject aandacht voor

conflicterende

bestemmingsplannen

Doorlopende actie tijdens

projectuitvoering Acceptabel
financieel risico

Projectengineering en

realisatie

Capaciteitsproblemen bij In project rekening houden Acties uitgevoerd
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Strikt vertrouwelijk

met fasering

Na goedkeuring in een

vroeg stadium capaciteit

vastleggen

Contractuele voorzieningen

met shippers over uitloop

Contingency in begroting
biedt ruimte voor

acceleration fees

Resourcing is restrisico

Contractors reeds benaderd

aannemers

Financieel

Hogere projectkosten tengevolge
van prijsstijging materiaal

Post materiaal opnemen in

contingency

Restrisico aanwezig

Contracten

Geen criticals

Organisatie

Nog goed te keuren projecten

kunnen aanleiding geven tot

prioriteits en of scopewijzigingen

Investeringsplan robuust

maken voor deze

ontwikkelingen

Voorinvesteringen voor

projecten met hoge

realisatiekans toestaan

Uitgevoerd

Voorstel ingedtend met deze

BC
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Strikt vertrouwelijk

HQOFDSTUK 7 VERGUNNINGEN

Omdat het op tijd verkrijgen van de ca 700 vergunningen een belangrijke voorwaarde is voor het op

tijd realiseren van het project zijn al veel activiteiten gaande op dit gebied Overleg met betrokkenen

is reeds gestart Voor 4 trajecten is half februari de startnotitie van de MER ingediend Voor 3

trajecten is dit nog in voorbereiding De doorlooptijd van een MER na het indienen van de startnotitie

is 13 tot 16 maanden Hierna dient het bestemmingsplan aangepast te worden De doorlooptijd van

de bestemmingsplanprocedure is sterk afhankelijk van de medewerking van het bevoegd gezag en

van het feit of er zienswijzen ingediend worden Deze procedure kan volgens de wettelijke termijnen

zoals opgenomen in de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening die van kracht wordt op 01 01 08 in

ongeveer 8 tot 10 maanden worden afgerond Na aanpassing van het bestemmingsplan kunnen ook

de verschillende technische natuur en andere vergunningen ten behoeve van de aanleg van de leiding

worden verieend

Vertraging kan optreden bij het aanvaarden van de MER en door beroep van betrokkenen tegen

verleende vergunningen en het vastgestelde bestemmingsplan Door veel overleg in de fase tot het

goedkeuren van de MER en het verlenen van vergunningen wordt dit risico zo goed mogelijk
beheersbaar gemaakt Vooral de start van de bouw van de compressorstations wordt bepaald door het

moment waarop de vergunning verieend is In de huidige planning is geen ruimte om enkele maanden

vertraging bij het verlenen van vergunningen op te vangen
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Strikt vertrouwelijk

HOOFDSTUK 8 UITVOERING VAN HET PROJECT

Gelet op de omvang van de projectscope zat een dedicated projectteam iworden vrijgemaakt voor de

invulling en aansturing van jaarlijks ca 250 mensjaar vooral contractors engineering toezicht in de

periode 2007 2012 Waar nodig zullen de teamieiders worden bijgestaan door specialisten en

projectmedewerkers uit de afdelingen 10 1 C

In verband met de ontwikkeling van de scope voor de gasrotonde en de All in projecten zal een zeer

intensief overleg blijven plaatsvinden tussen de genoemde afdelingen Voor de beoordeling van de

projectvoorstellen zullen de reguliere Gasunie procedures gelden conform het Basis Proces Schema

Echter de Review Committee zal voor de f 10 1 C

10 1 C

Ten aanzien van de projectorganisatie wordt aangesloten bij de ervaringen met het BBL GWWL

project

Dit houdt in

• een dedicated projectteam conform organogram project directoraat

• separate huisvesting van het projectteam

10 1 C

Het NZ project is onderverdeeld In standaard Gasunie projecten In het organogram op de volgende

pagina is de structuur van de projectorganisatie vastgelegd De managers QA QC en VG M zullen

extern worden aangetrokken

Aansturing van het project vindt plaats door de projectdirecteur onder supervisie van de Directeur

Bouw en Beheer van Gasunie en de Executive Steering Committee Naast deze interne aansturing en

controle zal erook een Independent Project Review team IPR worden ingezet dat gedurende de

looptijd van het project op gezette tijden een onafhankelijk oordeel zal vellen Een eerste beoordeling
zal plaatsvinden voordat de RvC een besluit ten aanzien van de investering zal nemen

Heti0T 4team is als volot samengesteld

10 2 e

Het Executive Steering Committee bestaat uit

• CFO Gasunie

• Directeur Bouw en Beheer Gasunie

• Directeur GTS
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Project Directoraat Noord Zuid Route

Executive Board Member

EHrecteur Bouw Beheer

10 1 C

651482 00002



4

\

HOQFDSTUK 9 TIMING

In onderstaand diagram zijn de relevante mijlpalen uit de projectplanning voor het totale project weergegeven

2007

j fmamj j asond

2009

j f m a m j j asond

2010

i f m a m j j asond

2011

j f mamj j asond

2008

j fmamj j asond

1
Goedkeuringen

Goedkeuring gasrotonde fase 1

Goedkeuring LNG Maasviakte

Bevestiging Noors gas

Materiaalbestelling
Eerste besteilmg OS

Eerste bestetling LNG

Eerste bestefling Noors gas

Vergunningen

I
Maatregelen OS

Maatregelen LNG Noren Z NId

Maatregelen LNG W NId

Maatregelen Noren N NId

Gunning constructie aannenrters

Maatregelen OS

Maatregelen LNG Noren Z NId

Maatregelen LNG W NId I
Opievering capaciteiten

I
OS

LNG

Noren

De planning laat zien dat vanaf april 2007 onmiddellijk na de goedkeuring machtigingen zullen worden aangevraagd voor het bestellen van materialen

leiding en compressoren Daarnaast is het van belang dat de scope na 15 met 2007 niet meer wordt gewijzigd aangezien dan de eerste

vergunningaanvragen zullen worden verzonden
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Strikt vertrouwetijk

BIJLAGE A MAATREGELEN PAKKET

Maatregelen Open Season Fasering opievering km MW per 1 10 Kosten

2010 20111 203L22008 2009 min C

Traject

Entry Emden en Oude StatenzijI
19 Station Emden Rysum
20 Station Oude StatenzijI
1 Leiding Emden CS Midwolda 1

2 CS Midwolda„l

3 Leiding Midwolda Tripscompagnie
4 Tussenklappen HI

X

X

29

MW36

16

X

Midwolda ~

Beuningen Hernen

24 RS Ommen

5 Leiding Midwolda Ommen

6 I RS Ommen export Ommen B

7 Leiding Flevocentrale inci schakelingen Flevo en Harculocentrale

8 RS ANG HL en RS ANG HH

9 Leiding Angerlo Beuningen Hernen

11 ASG Luttenberg afstandbediend maken

X

92

47 mrt 09
10 1 C

X

35

X

Wijngaarden Zelzate

12 CS Wijngaarden
13 Leiding Wijngaarden Westerschelde Oost

14 RS Westerschelde Oost

15 Leiding Westerschelde Oost Zelzate

16 Station Zelzate

MW30

73

X

12

X

West

Leidingwissel H gas Ijsselmeer

18 36 A 545 42 A 546 X X

Totalen km 47 124 133

Tabel 8 Maatregelen t b v Open Season
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Strikt vertrouwelijk

I

Maatregelen Noren Fasering oplevering km MW per 1 10 Kosten

min €2008 2009 2010 2011 2012

Midwolda Beuningen Hernen

26 Leiding Ommen Angerlo Deel Esveld Angerlo
25 RS Beuningen Hernen

70

X

Wijngaarden Zelzate

15 Leiding Westerschelde Oost Zelzate 30

Beuningen Hernen s Gravenvoeren Bocholtz

28 Leiding Beuningen Hernen Ravenstein

29 Station Bocholtz

30 Station s Gravenvoeren

31 CS Ravenstein

32 CS Ravenstein 2

17 Leiding Ravenstein Schinnen

7 5

X

X

X

MW30

10 1 C
19a

b 34

17c

33 RS 80 bar 67 bar systeem X

West

Leidingwissel H gas Ijsselmeer

18 36 A 545 42 A 546

37 Leiding Julianadorp Wieringermeer
38 RS Wieringermeer 2 specbreaks

X X

32

X

Noord

42 Verqroten CS Grijpskerk MW16

Totalen 8 202

Tabel 9 Maatregelen aanlanding Noorse pijp
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Strikt vertrouwelijk
A

Maatregelen buiten de projectscope Fasering opievering km MW per 1 10 Verplichting
2007 min C2008 20091 2010 2011 2012

Leiding Ravenstein Schinnen

Leiding LNG Maasviakte richting Wijngaarden

Leiding Anqerlo Beuninqen

45

40

35

Totalen 120 10 1 C

Tabel 10 Maatregelen voor projecten buiten de scope van deze business case
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VERTROUWELIJK N V Nederlandse Gasunie

Postbus 19

9700 MA Groningen

Concourslaan 17

T OSO 5Z1 91 11

F 050 521 19 99

Ministerie van Financien

I0 2 e

Directeur Financieringen

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG
E 1U 2 e giqasunle nl

BTW NL007239348B01

Handelsregister Groningen 02029700

www gasunie nl

DoorklesnummerDatum

7 maart 2007

Ons kenmerk

AvA 07 006

Onderwerp

Besluitvorming inzake Gasrotonde fase 1 {Investeringen Noord Zuid

050 521 25 65

Uw kenmerk

Geachte hee io i c

Bijgaand ontvangt u de brief RvC 07 004 van 6 maart 2007 waarin we u nader informeren

overde stand van zaken met betrekking tot de Business Case Gasrotonde fase 1

Gevraagd besluit

De bijgaande samenvatting van de Business Case Gasrotonde fase l onderbouwt een en

ander nader Voor 1 april dient aan Open Season klanten definitief uitsluitsel te warden

verstrekt over het al of niet doorgang vinden van de benodigde investeringen De deadline

voor de Noren is medio maart Derhalve is goedkeuring voor de Business Case Gasrotonde 1

medio maart noodzakelijk

Wij vragen u om toestemming voor het verlenen van de in de RvC brief beschreven

voorstellen een en ander natuurlijk onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van

Commissarissen tijdens de vergadering die pfaatsvindt op 15 maart aanstaande Wij zouden

uw conditionele goedkeuring bij voorkeur voor 15 maart a s ontvangen natuurlijk onder

voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen opdat uw oordeel kan

worden meegenomen in de bespreking met de Raad van Commissarissen

Ik

Wij zijn uiteraard te alien tijden bereid om u nadere toelichting te verstrekken inzake de in

deze brief genoemde onderwerpen

I ^

Hoogachtend V I

ricjr
’

A
■

4 4_i
10 2 e

j I

I
Voorzitter Raad van Bestuur en CEO

n j n■

wr rf j

Bijiagen Brief RvC 07 004 Gasrotonde fase 1 samenvatting Business Case

f

Blad 1 van 1

■5

651482 00002



N V Nederlandse Casunie

N V Nederlandse GasunieVERTR0UWEL13K

Postbus 19

9700 MA Groningen

Concourslaan 17

T 050 521 91 11

F 050 521 19 99

EI 10 2 e ^qasunie nl

BTW NL007239348B01

Handelsregister Groningen 02029700

www gasunle nl

Ministerie van Financien

10 2 e

Directie Financieringen

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Datum

29 maart 2007

Doorlciesnummer

050 521 25 65

0ns kenmerk

AvA 07 007

Uw kenmerk

Onderwerp

Besluitvorming inzake Gasrotonde fase 1 Investeringen Noord Zuid

Geachte hee 10 2 e

Onder verwijzing naar onze brief met kenmerk AvA 07 006 inzake Gasrotonde fase 1

Investeringen Noord Zuid van 7 maart jongstleden vragen wtj per ommegaande uw

goedkeuring voor de investeringsbesiissing inzake Gasrotonde fase 1

IDe Raad van Commissarissen heeft tijdens zijn vergadering van heden goedkeuring verleend

aan de voorstellen Daarbij is uitgegaan van de voigende uitgangspunten

Op basis van de meest recente versie van de Kamerbrief inzake reguieringsmodel

gastransport en de daaraan voorafgaande intensieve besprekingen tussen de meest

betrokken partijen is aangenomen dat genoemde Kamerbrief ais volgt gemterpreteerd moet

worden

Het bij brief van 7 maart 2007 aan u gezonden investeringsvoorstel Business Case

gasrotonde fase 1 kan op economisch verantwoorde wijze worden uitgevoerd

Dit volgt uit een combinatie van de voigende feiten

op het bestaande netwerk neemt de aandeelhouder van Gasunie het Ministerie

van Financien genoegen met een rendement van| io i c]reeei voor betasting

uitgaande van een ondernemingswaarde van[
de nieuwe investeringen kunnen worden terugverdiend met een rendement van

10 1 C

restwaarae nalio i daaria iis

«

10 1 c

voor belasting en een afschrijvingstermijn varo i jaar waarbij de

Toepassing van deze parameters op de in de Business Case gasrotonde 1

gepresenteerde finandele analyse betekent dat wij aan marktpartijen Noord Zuid

en dat het gemiddeld binneniandstarieven[

I
10 1 C

10 1 C

Het rendement van het project komt op basis van bovenstaande uitgangspunten

grosso modo overeen met de aan u gepresenteerde financiele analyse

♦

10 1 C

3
S

Blad 1 van 3
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• Aan partijen betrokken bij de eventuele Noorse aanlanding worden tarieven

gerekend als voIgt

10 1 c

Hoogachtend

10 2 e

Voorzitter Raad van Bestuur en CEO

Bijlage schriftelijk besluit aandeelhouder N V Nederlandse Gasunie

Blad 2 van 3
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SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE AANDEELHOUDER VAN

N V NEDERLANDSE GASUNIE

De onderaetekende

De Staatder Nederlanden een publiekrechtelijke rechtspersoon en met adres

2500 EE s Gravenhage Korte Voorhout 7 de aandeelhouder handelend in zijn

hoedanigheid van enig aandeelhouder van N V Nederlandse Gasunie een naamloze

vennootschap gevestigd te Groningen met adres 9727 KC Groningen Concourslaan 17

de vennootschap J

besluit hierbii het voloende

Goedkeuring van fase 1 van de gasrotonde Dit betekent dat de opschortende voorwaarde uit

de contracten met de Open Season deelnemers komt te vervallen en de optie aan de Noren

onvoorwaardelijk zal warden Dit zal naar huidige verwachtingen uiteindelijk kunnen leiden

tot een investering v 10 1 C

Ref brief RvC 07 004 gasrotonde fase 1 van 6 maart 2007 bijlage bij brief AvA 07 006 van

7 maart 2007 besluitvorming inzake Gasrotonde fase 1 Investeringen Noord Zuid en

brief AvA 07 007 van 29 maart 2007

ten bewiizehiervan

Dit besluit overeenkomstig het hierboven bepaalde is ondertekend

De Staat der Nederlanden

Namens deze het Ministerie van Financien

PIv Thesaurier Generaal

Datum 29 maart 2007

Blad 3 van 3
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ministerie van Financien

Directie Financieringen

Notitie Ter advisering

Auteur [ 10 2 6

Notitienummer

Datum

Rubriek

Onderwerp

Fin 2008 00618

27 juni 2008

A 74 Gasunie NV

Investering Open Season 2012

Bijlage n TK brief

Aan Minister

Via Secretaris Generaal Thesaurier Generaal

Dir Financieringen

Medeparaaf

Van Directie Financieringen Governance en Deelnemingen

CC 10 2 6

Aanieiding

o Gasunie is voornemens om te investeren in transportcapaciteit van het netwerk naar aanieiding

van een marktconsultatie Open Season 2012 Op grond van de statuten is voor deze

investeringen Open Season 2012 fase 1 ter waarde van EUR 514 miljoen toestemming vereist

van Financien als aandeelhouder

o In de TK is 26 juni een AO geweest over de aanpassing van de regulering van de gaswet De SP

en mogelijk ook de WD zijn van plan om tijdens een VAO een motie in te dienen die de

regulering waarop deze investering en reeds gedane investeringen beoordeeld zijn kan

vertragen

Advies

o Wij adviseren u om 11 1

11 1

o

11 1

651775 00004



Kernpunten

o Gasunie is n a v een marktconsultatie Open Season 2012 voornemens om te investeren in

uitbreiding van de transportcapaciteit in het netwerk t b v de gasrotonde Het pakket

investeringen bedraagt EUR 514 miljoen en de projectscope bevatde aanleg van 130 km

buisleiding en een aanlal aanpassingen op compressorslations De Nelto Contanie Waarde van

het totale pakket fase 1 en 2 is EUR 550 600 miljoen ondanks een aantal markt en

operationele risico’s De NOW van de r fase is EUR 753 miljoen Deze investeringen leiden niet

tot een tariefsverhoging maar zullen anderzijds in een volgende reguleringsperiode naar 0

worden afgeroomd

o Gasunie GTS heefl de wettelijke taak om het gasnet te onderhouden en ontwikkelen Dit pakket

aan investeringen valt binnen de strategic van Gasunie en onder het kabinetsbeleid t a v de

gasrotonde Derhalve wordt hiermee het publieke belang t a v leverings en

voorzieningszekerheid gediend

Afgelopen

donderdag vond een AO plaats over de Beleidsregel voor de regulering van de gaswet Deze zou

per 1 juli a s in werking treden maar dit dreigt nu vertraagd te gaan worden door moties van SP

en WD die waarschijnlijk bij een VAO op 1 juli ingediend gaat worden en waarover op 3 juli

gestemd gaat worden Het is van belang dat deze moties niet worden aangenomen omdat dit

aanzienlijke consequenties heett voor de rendementen op de reeds gedane investeringen en

omdat nieuwe investeringen zoals onderhavige uitgesteld moeten worden

11 1o

Toelichting

Business case

Gasunie heeft n a v signalen uit de markt en krapte in het transportsysteem besloten tot een

marktconsultatie Open Season om de vraag naar additionele transportcapaciteit in kaartte brengen In

2005 heeft Gasunie voor de eerste maal een Open Season gehouden dat resulteerde in een pakket van

investeringen van EUR 1 1 miljard Deze tweede Open Season heeft geresulteerd in 23 additionele

transportcontracten met klanten zogenaamde shippers Om aan de contracten te kunnen voldoen zal

het huidige transportnet moeten worden uitgebreid De projectscope bevat de aanleg van 130 km

buisleiding en een aantal aanpassingen op compressorstations Dit vergt een pakket aan investeringen

van EUR 514 miljoen De contracten zijn overigens geconditioneerd aan de realisatie van de

investeringen ‘‘subject to investment decision

Deze business case heeft alleen betrekking op de 1 fase van Open Season 2012 er komt later dit jaar

nog een tweede pakket Een aantal klanten heeft namelijk nog geen definitieve contracten af kunnen

sluiten vanwege het niet synchroon lopen van de marktconsultaties in omringende landen en daarom

heeft Gasunie hen uitstel verleend tot dit najaar De hieruit voortvioeiende contracten fase 2 worden

Fin 2008 00001 01 Opslag 27 06 2008 15 29 2 5
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toegevoegd aan Open Season 2012 Ditpakket geschatte orde van grootte van EUR 350 400 miljoen

zal later dit jaar worden voorgelegd

De 1 fase van Open Season 2012 heeft een positieve verwachte Netto Contante Waarde NOW van

EUR 753 miljoen tegen een rendement van 28 Met relatief hoge rendement komt voort uit het grote

aantal entry en exitpunten dat wordt verkregen door een gering aantal investeringen De positieve NOW

zal worden teruggebracht door de Energiekamer vroegere Die worden teruggebracht naar 0 met een

gereguleerd rendement van 7 mits de regulering op acceptabele wijze tot stand komt

De tweede fase van Open Season 2012 kent een negatieve verwachte NOW van EUR 150 200 miljoen

Niettemin moet Gasunie op basis van haar wettelijke taak deze investeringen wel uitvoeren Indien deze

investering voorligt zullen wij die op zijn merites beoordelen Het totaalpakket 1 fase en 2® fase resulteert

in een verwachte NOW van EUR 550 600 miljoen Dit betekent dat er geen aanleiding is voor een

tariefeverhoging maar anderzijds houdt dit in dat NOW uiteindelijk door de Energiekamer in een volgende

reguleringsperiode afgeroomd zal worden Dit is echter afhankelijk van de verdere uitwerking van de

Beleidsregel over de regulering zoals hieronder nader wordt toegelicht

Risto’s

11 1

11 1

Publiek belang

Gasunie GTS heeft de wettelijke taak om op economisch verantwoorde wijze het gasnet te

onderhouden en ontwikkelen Uit de toekomstvisie van Gasunie komt naar voren dat het hoogcalorische

Fin 2008 00001 01 Opslag 27 06 2008 15 29 3 5
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gasnet dient te worden uitgebreid om de verwachte toename in capaciteitsvraag te kunnen faciliteren De

behoefte aan extra transportcapaciteit word veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen

o Een toenemende importbehoefte uit landen als Rusland en Noorwegen als gevolg van de

afnemende lokale productie

o Een toenemende transitbehoefte door Nederland mede als gevolg van de aantrekkelijkheid van

de op de gasrotonde geintroduceerde projecten zoals LNG terminal op de Maasviakte en BBL

pijplijn naai vr\j

o Een stijgende behoefte aan seizoensopslag en korte termijnopslag

De voorgestelde uitbreidingen zijn in lijn met het gasrotonde” beleid van EZ dat gericht is op voorziening

en leveringszekerheid

Regulering

Afgelopen donderdag

vond een AO plaats over de Beleidsregel voor de regulering van de gaswet Deze zou per 1 juli a s in

working treden maar dit dreigt nu vertraagd te gaan worden door een motie van SP die waarschijnlijk bij

een VAO op 1 juli ingediend gaat worden en waarover op 3 juli gestemd gaat worden In 2007 heefl u

samen met Van der Hoeven de parameters die ten grondslag liggen aan de regulering vastgesteld {zie

bijiage Het toenmalige regulatoir kader bood weinig financiele ruimte om investeringen te doen die nodig

zijn voor het realiseren van de gasrotonde Om deze ruimte te bieden zijn de volgende nieuwe

parameters vastgesteld

o een Regulatory Asset Base RAB van EUR 6 4 mrd

o een rendement voor nieuwe investeringen van 7 reeel voor belastingen en een

atschrijvingstermijn van 20jaar

o Een rendement voor investeringen in het bestaande net van 5 5 en atschrijvingstermijn van 55

11 1

jaar

o Bovenstaande heeft een tariefstijging van EUR 4 tot gevolg voor een gemiddeld huishouden

vanaf2010

De SP heeft tijdens het AO vragen gesteld over het rendement de RAB en de 4 euro tariefstijging De

suggestie hierbij is dat de Minister van EZ de inkomsten kunstmatig opkrikt en dat Gasunie investeringen

wel uit eigen zak kan betalen 11 1

11 1

11 1 buiten verzoek

bulten verzoek

en omdat nieuwe investeringen zoals onderhavige uitgesteld moetenbulten verzoek

Fin 2008 00001 01 Opslag 27 06 2008 15 29 4 5
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worden 11 1

11 1

Gasunie zou per 1 juli de klanten uitsluitsel geven over het al dan niet doorgang vinden van de

investeringen Ditwordt meteen paar dagen uitgesteld en Gasunie zal uitsluitsel geven zodra de

Beleidsregel is aangenomen

0
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Secretaris van de

Algemene Rekenkamer
lo

A

Lange VOorhout 8

Postbus 20015

2500 EA Den Haag

PERSOONLIJK

Secretaris generaal van het^isterie van

Financien 1

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

10 2 eT

F

^ II rekenkamer nl

V WWW Rekenkamer nl

15 September 2010

BETREFT Ooderzoek gasrotonde als instrument voor energievoorzieningszekerheid

PATUM

Geachte beer 10 2 e

Graag informeer ik u over een onderzoek dat we gaan starten naar de gasrotonde

als instrument voor energievoorzieningszekerheid In haar werkprogramma 2010

heeft de Aigemene Rekenkamer aangekondigd onderzoek naar het beieid gericht op

energievoorzieningszekerheid uit te voeren Binnen de oniangs vastgesteide stra-

tegic van de Algemene Rekenkamer voor de periode 2010 2015 wordt het ener

giebeleid genoemd als specifiek domein van onderzoek

De publicatie van dit onderzoek is voorzien in het derde kwartaal van 2011 De

uitvoering zal lopen van juli 2010 tot en met februari 2011 De minister van Eco

nomische Zaken is verantwoordelijk voor het beieid met betrekking tot de gas-

rotonde maar gezien de rol van uw minister als aandeelhouder in de N V Neder

landse Gasunie zullen we ook onderzoek uitvoeren op uw departement

Ter informatie zend ik u bijgaand een samenvatting van het projectvoorstel Indien

gewenst kan de Algemene Rekenkamer dit onderzoeksvoorstel mondeling nader

toelichten

van Financien

Fez xc\o

ontv a 3 aoio

Uiterl afdoening

Dossiernummer

Trefwoord DSP code

Paraaf voor
archiveren

UW K^NHERK

ONS KENMERK 10004377 R S

BIJLASEN 1

651431 00006



Met vragen kunt u terecht bij de projectteider van het onderzoek de heer I0 2 e

Hij is telefonisch bereikbaar op nummer

g rekenkamer nl De verantwoordelijk directeur is de heer 10 2 e

2 2

10 2 e 10 2 e en per e mail

10 2 eop

10 2 e

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

AlgelTreae^^^enkamer

10 2 e

x

651431 00006

PENDERS
Tekstvak
De volgende 28 pagina's zijn verwijderd omdat zij geheel zijn geweigerd op 10.2.g.



Strikt vertrouweliik

buiten verzoek

TSO investeringen lopend anno deccmber 2010

Periode Project Omschrijving Publieke deelname Totale invesfermg
BC inmln€

Publieke deelname

actuele verwacklng
in min €

Vemachting totale

investering

buiten verzoek

2005 2011 Noord Zuid route 1100 1100 1070 1070r open Season

PM

2007 2013 Zuid Wesl route 546 546 5462° Open Season 346

PM

buiten verzoek

Non TSO investeringen lopend anno december 2010

Periode Project Omschrijving Publieke deelname

BC in min €

Totale investering Publieke deelname

actuele verwachting
in niln €j

Verw^achting totale

investering

buiten verzoek

651429 00008



I

buiten verzoek

TSO investeringen verwacht anno dccember 2010

Periods Project Omschrijving Publieke deehmme

in mld€j

Totals investering

2009 2014 Geintegreerde open

season GTS cn

2100 21003 Open Season

GUD

buiten verzoek

651429 00008
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11 1

gasunte
N V Nederlandse Gasunie

11 1

VERTROUWELIJK N V Nederlandse Gasunie

Postbus 19

9700 MA Groningen

Concourslaan 17

Ministerie van Financien

T a v de Directeur Financieringen
De heer Drs W Raab

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

11 1

7
10 2 e

E|| 10 2 e iqasunie nl

Handelsregister Groningen 02029700

11 1

10 2 e

Datum

lejuni 2011

Ons kenmerk

J S 11 09

Onderwerp

Goedkeuring investering Integrated Open Season Duitsland

Doorlclesnummer

10 2 e

Ministerie van FInancfSn
Uw kenmerk

’

vn 2 c

Ontv

Uitert atdoening

Dossiemummer

Trefwoord DSP coda
Geachte heer Raab

Paraaf voor

archivenen

Het Integrated Open Season loS is in 2008 geinitieerd Aan de Duitse kant lOS GUD
hebben klanten veel belangstelling voor nieuwe gastransportcapaciteiten getoond
voornamelijk gedreven door de behoefte gasopslagen aan te sluiten en grensoverschrijdende
capaciteiten te realiseren aan zowel de Duits Deense grens als ook aan de Duits Nederlandse

grens I
De reguteringsrandvoorwaarden om het lOS GUD project met de oorspronkeiijke scope door
te zetten waren in 2010 ongunstig en derhalve is een voorstei voor verlenging van de

transportovereenkomsten met de klanten van de oorspronkeiijk geplande datum

investeringsbeslissing van Gasunie van 31 december 2010 naar 30 juni 2011 aan de kianten
van het lOS GUD voorgeiegd In dit proces van verienging is een substantieel deei van de

geboekte capaciteiten weggevallen voornamelijk gedreven door de onzekerheden ten
aanzien van de ontwikkeling van de L gas markt in Duitsland Oeze weggevallen capaciteiten
hebben een invioed op de scope van het gehele lOS GUD project gehad Het lOS GUD

project heeft zich beperkt tot de maatregelen die nodig zijn om nieuwe capaciteiten op de
Duits Deense grens te Eiiund Exit Eilund oftewel ExEil te reaiiseren Voiiedigheidshaive
dient hter opgemerkt te worden dat het ExEii project voornameiijk door de

leveringszekerheidsissues in Denemarken Zweden en Noord Duitsiand gedreven wordt en

poiitieke steun geniet van zowel de Europese als de nationale autoriteiten in Duitsland en

Denemarken

voor een

I
Uit economische en financiele overwegingen te weten hogere projecties voor de
rendementen op gasinfrastructuur en de mogelijkheid het ExEtl project op basis van

projectfinancrering te financieren heeft Gasunie haar ExEII klanten verzocht de

respectievelijke Precedent Agreements PA s aan een nieuwe reeds in de Gasunie groep
bestaande TSO GOAL over te dragen Hogere rendementen zijn mogelijk omdat GOAL als

nieuwe TSO tot en met 2017 niet aan het systeem van stimulansregulering onderworpen is
Deze uitzondering is inmiddels ook wettelijk vastgeiegd Omdat GOAL geen regulatoir
afgeschreven assets in haar portfolio heeft zouden de exit Ellund tarieven vergeleken met
de huidige tarieven van GUD zeer hoog uitvallen een factor van 4 tot 5 zou van toepassing
zijn

een

o
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N V Nederlandse Gasunie

Datum 16 juni 2011 0ns kenmerk ] S 11 09

Onderwerp Goedkeurlng investering integrated Open Season Ouitsiand

■ I i T

Naar aanleiding van deze grote tariefverschillen hebben de klanten besloten met de

overdracht van de PA s voor Ellund aan GOAL niet in te stemmen De facto was hiermee het

project ExEtl voor Gasunie economisch onhaalbaar geworden en moest naareen alternatieve

wel haalbare opiossing gezocht worden Deze aiternatieve opiossing ExEll Lite is

gebaseerd op een flexibele benutting van de NEL door een compressorstation op de NEL te

Achim te bouwen en deze ook met het systeem van GUD te Achim te verbinden Door het

reaiiseren van het ExEll Lite project zal GUD in staat worden gesteld een bottleneck in haar

bestaande systeem te overbruggen en zal GUD nieuwe capaciteiten in Ellund reaiiseren van

225 000 mVh Voor de doorontwikkeling en bouw van ExEll Lite

met een overschrijdingskans

10 1 C nominaal

begroot10 1 C

Graaq wlllen wii u formeel verzoeken uw goedkeuring te verlenen voor de investering van

benodigd voor de realisatie van het ExEll Lite project Ter onderbouwing

van dit formele verzoek verwijzen wij u naar de achtergronddocumentatie die u van ons op

1 juni jongstleden heeft ontvangen Graag zouden wij uw besluit uiterlijk 24 juni 2011

ontvangen opdat wij nog voldoende tijd hebben het genomen besluit zorgvuldtg met onze

klanten en de Deense gastransportsysteemoperator te communiceren Gezien dit beperkte

tijdsframe kunnen we niet anders dan deze brief uitsturen voordat de Raad van

Commissarissen over de investering heeft besloten De Raad van Commissarissen vergadert
21 juni 2011 We zullen u direct na de vergadering berichten overde uitkomst

10 1 C

Hoogachtend

10 2 e

10 2 e

Blad 2 van 2
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gasunt€N V Nederlandse Casunie

VERTROUWELIJK N V Nederlandse Gasunie

Postbus 19

9700 MA Groningen

Concourslaan 17

Ministerie van Financien

T a v de Directeur Financieringen
10 2 e

T

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

10 2 e
F

E 10 2 e Biqasunle nl

Handelsregister Groningen 02029700

www gasunle nl

DoorkiesnummerDatum

16 juni 2011

0ns kenmerk

J S 11 08

Onderwerp

Goedkeuring investering Integrated Open Season Nederland

10 2 e

Uw kenmerk

Geachte heer Raab

Najaar 2008 heeft Gasunie een Integrated Open Season lOS gestart voor zowel bet

Gasunie netwerk in Duitsland als in Nederland Na de market screening en een vervolgfase

waarbij aan shippers niet bindende Letters of Intent werden gevraagd zijn in oktober 2009

door 24 shippers bindende iangjarige overeenkomsten Precedent Agreements aangegaan

De vernietiging van het methodebesluit eind juni 2010 heeft grote gevoigen gehad voor de

afwikkeling van lOS Voor het Nederlandse deel heeft dit geleid tot het twee maal verlengen

van de contracten met klanten en het verschuiven van de go decision onvoorwaardelijk

commitment van Gasunie in eerste instantie van 31 december 2010 naar 1 april 2011 en in

tweede instantie van 1 april 2011 naar 1 juli 2011

We hebben het afgelopen jaar verschillende malen met u gesproken over de ontwikkelingen

ten aanzien van de voortgang van het reguieringsdossier in Nederland Het op 17 mei

jongstleden ontvangen concept methodebesluit heeft echter een voor ons onverwacht

negatief beeld gegeven

Gezien de positionering van GTS als gereguleerd bedrijf met wettelijke taken en

verplichtingen rekening houdend met het belang van de investeringen in lOS NL in relatie

tot leveringszekerheidf lo i c ^n de geboekte capaciteit houdt direct verband met invoer van

gas en opslagprojecten en de belangen van onze klanten en storage operators zijn wij

voornemens tot een go decision voor lOS NL over te gaan

Graag willen we u formeel verzoeken uw goedkeuring te geven voor de benodigde

investering van

benodigde investering

Wijngaarden Voor een beperkt deel

van terugverdienen nog bestudeerd en overlegd met de betrokken instanties het ministerie

van EL I en de NMa Graag zouden wij uw besluit uiterlijk 24 juni 2011 ontvangen opdat

wij nog voldoende tijd hebben het genomen besluit zorgvuldig met onze klanten te

communiceren Gezien dit beperkte tijdsframe kunnen we niet anders dan deze brief

uitsturen voordat de Raad van Commissarissen over de investering heeft besioten De Raad

van Commissarissen vergadert 21 juni 2011 We zuilen u direct na de vergadering berichten

over de uitkomst

I
10 1 C Het grootste deel van de

is noodzakelijk voor de leiding Beverwijk

wordt de technische route

10 1 C

10 1 C
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N V Nederlandse Gasunfe

Datum 16 Juni 2011 0ns kenmerk J S 11 08

Onderwerp Goedkeurlng Investering Integrated Open Season Nederland

Een bestuit van Gasunie en communicatie met de klanten uiterlijk 30 Juni 2011 is

noodzakelijk omdat indien Gasunie op 30 juni 2011 jegens kianten nog geen

onvoorwaardelijk commitment heeft gegeven de Precedent Agreements automatisch

vervailen en daarmee het bindende commitment van onze kianten

Op 1 juni jongstleden hebben wij u de gebruikelijke achtergronddocumentatie gezonden

benodigd ten behoeve van uw besiuitvorming Hierin is aangegeven dat het op voorhand

beiangrijkste risico in het Nederiandse deel van lOS niet iigt in het project zelf maar in de

besiissing tot het al dan niet doorgaan van het project Indien er eventueel sprake zou zijn

van onthouding van goedkeuring uwerzijds verzoeken wij u blijk te geven dat u uw besiuit

hebt genomen kennende en meewegende de inhoud van de bijiage

Hooqachtend

10 2 e

Biilaqe

Blad 2 van 5
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N V Nederlandse Gasunie

Datum 16 juni 2011 0ns kenmerk J 5 11 08

Onderwerp Goedkeuring investering Integrated Open Season Nederland

STRIKT VERTROUWELIJK

Biilaae Indien sorake is van het overweaen van een onthoudino van de oevraaode

ooedkeuring

Juridische positie bij een no go decision

In de Precedent Agreement contracten met kianten is opgenomen dat de

investeringen subject to ttie unconditional approvals van de RvB RvC en aandeelhouder zijn

waarbij de criteria waaronder een no go beslissing kan worden genomen zijn aangegeven

Hierbij biedt het criterium de arrangements from the Dutch regulator with respect to

investments een aanknopingspunt voor een eventuele no go decision Een no go decision

zou dan mogelijk zijn indien de investering van het Nederlandse deel van lOS niet

financierbaar blljkt

Het is in het licht van de inspanningsverplichting van Gasunie om tot een go decision te

geraken noodzakeiijk dat bij het nemen van een no go decision de aandeelhouder deze

beoordeling gebaseerd op een inschatting van het perspecttef voor het regulatoire

kader schriftelijk bevestigt meewegende de wettelijke taken en verplichtingen van

GTS Hierbij dient bedacht te worden dat de NMa zal beargumenteren dat ze een voldoende

kader schept voor een adequaat investeringsklimaat Bij het nemen van een no go

decision moet verder de redelijkheidtoets kunnen worden doorstaan waarbij onder

andere ook de belangen van de wederpartijen in acht moeten worden genomen

Note In de Gaswet wordt een verpUchting tot investeren opgelegd voor de totale behoefte

aan capadteit Een Open Season geeft Gasunie GTS de mogelijkheid haar network op een

efUdente wijze uit te breiden effidenter dan bij versnipperde boekingen Op dit moment

wordt gewerkt aan de Ministeriele Regeling grens waarin een tweejaarlijks Open Season

verplicht wordt gestetd

Belangen van de wederpartijen
Het beeld wordt bij voortduring bevestigd dat de kianten groot belang hechten aan realisatie

van lOS NL en daarbij het belang van een tijdige startdatum van de service opieverdatum
benadrukken Dit ligt voor de hand omdat bij twee jaar latere realisatie van de

transportbehoefte hetgeen realistisch is als IDS NL niet door zou gaan en op enig moment

een nieuw project opgestart zou worden de verwachte impact stranded storage

production and capacity contracts voor kianten wordt geraamd op ruim € 700 min In dit

beeld past ook dat alle kianten het tweede voorstel tot verlenging van de PA s tot 1 juli
2011 hebben geaccepteerd met behoud van de oorspronkeitjke opieverdatum De

bewijslast inzake het aantonen dat de investering echt niet haalbaar financierbaar is zal bij
GTS komen te liggen Overigens zal een scenario waarin de PA s wederom worden verlengd
tot een latere opieverdatum en daarmee at tot een significante impact voor kianten leiden

1 jaar later opleveren geschatte impact meerdere honderden miljoenen €

Kianten en storage operators zijn op basis van goed vertrouwen in Gasunie GTS zonder te

weten of en wanneer ze transportcapaciteit geleverd krijgen en tegen welk tarief

verplichtingen aangegaan met derden en of gestart met investeringsprojecten Het gevolg
van een no go decision is dat kianten en storage operators het in Gasunie GTS gestelde
vertrouwen op basis waarvan zij verplichtingen zijn aangegaan beschaamd rien
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De benutting van de nieuwe gasopslagprojecten Bergermeer Jemgum en de groei van

import stromen van Russisch Noors gas en LNG wordt belemmerd Met het niet doorgaan

van rOS NL komt ook de leveringszekerheid in Nederland Belgie en Frankrijk in het geding
Tenslotte zal bij een no go decision ook de pro actieve capaciteit ten behoeve van nog in

ontwikkeling zijnde centrales en Industrie in het zuidwesten van Nederland niet beschikbaar

komen en daarmee een aantal nieuwe economische ontwikkelingen bemoeilijken

Strategische rationale van lOS NL

Bij een negatieve beslissing voor het Nederlandse deel van lOS zal zowel het Nordstream gas

als het additionele Noorse gas niet meer Nederland binnen komen maar wegen zoeken via

respectievelijk Eynatten Fluxys Interconnector via OPAL MEGAL TENP EYNATTEN Duitsiand

en Belgie en via andere netwerken dan het Gasunie GTS netwerk naar de UK en naar het

zuiden stromen Hiermee wordt onze gasrotonde strategic ernstig geschaad
De leveringszekerheid van L gas naar Belgie en Frankrijk staat nu al onder druk tot het

moment dat lOS NL is gerealiseerd en zal bij een negatieve beslissing niet kunnen worden

ingevuld
De benutting van Jemgum Etzel Bergermeer en GATE LNG wordt belemmerd indien de

transportcapaciteit op de Nederlandse rotonde als gevolg van een no go decision niet wordt

uitgebreid

De realisatie van Beverwijk Wijngaarden geplaatst in Nederlands perspectief
Voor de hierboven aangegeven strategische rationale van lOS NL is Beverwijk Wijngaarden

cruclaal EL I en I M hebben in goed vertrouwen de Rijkscoordinatieregeling RCR gestart

pre start februari 2010 start juni 2010 voorbereidingsbesluit aangehouden van februari

2011 tot juni 2011 Gemeenten provincies waterschappen bedrijven en burgers zijn

betrokken in het MER traject Het trace is vrijwel vastgesteld en het afsiuiten van zakelijke
rechten is in voile gang

Bij het nemen van een negatieve investeringsbesiissing maar ook bij het opnieuw verlengen
van de PA s zal de schade voor Gasunie GTS groot zijn in zowel het private als

overheidsdomein en leiden tot een significante toename van het risico niet alleen in dit

maar ook in andere toekomstige vergunningentrajecten De geboekte progressie In dit

gebied zullen we kwijtraken Bij toekomstige projecten zullen naar verwachting de

ministeries niet bereid zijn de RCR procedure te starten voordat een go decision

onvoorwaardelijk commitment door Gasunie GTS is genomen wat tot gevolg heeft dat

een dergelijke beslissing go decision genomen moet worden met een veel grotere

onzekerheid wat betreft realiseerbaarheid en kosten van de voorgestelde maatregelen nog

geen gesprekken over trace en dergelijke en een langere doorlooptijd tot opievering circa 1

jaar extra

Een no go decision

Indien op basis van analyse door Gasunie en schriftelijke bevestiging van de aandeelhouder

blijkt dat de investeringen nodig om onze wettelijke taken en verplichtingen na te komen

niet financierbaar zijn en de aandeelhouder oeen goedkeuring oeeft is een negatieve

investeringsbesiissing verdedigbaar

Consequenties hiervan zijn

Negatief sentiment bij ktanten mogelijke claims Gasrotonde strategic in de knel

Mogelijk negatief sentiment bij NMa EL I en publiek voor investeringen in buitenlandse

en niet gereguleerde domein

Blad 4 van 4

651632 00011



N V Nederlandse Ga unie

Datum 16 Junt 2011 0ns kenmerk J S 11 08

Onderwerp Goedkeuring investering integrated Open Season Nederland

Mogelijk zal Gasunie haar leverage ten aanzien van de opening die door NMa is geboden

voor het niet terugbetalen van € 1 mrd verliezen en verdere repercussies van de NMa

oproepen

Een 3^ PA verlenging naar 1 oktober 2011

Consequenties van een 3^ PA verlenging naar 1 oktober 2011 met als gevolg opievering

circa oktober 2015 1 jaar later zijn als voIgt

Een verlenging van de PA zal lelden tot een significante toename van het risico

in het vergunningentraject

Door de latere opieverdatum worden de belangen van de wederpartijen geschaad
zie eerder in deze brief Het is waarschijnlijk mogelijk dat wederpartijen wellicht

nu reeds claims indienen maar in ieder geval zullen deze partijen zorgen dat door

hun handelen niet een eventuele claimpositie wordt geschaad

Wetende dat de klanten groot beiang hechten aan realisatie van lOS NL daarbtj wel

steeds het beiang van tijdige opieverdatum benadrukkend zijn er twee situaties

mogelijk alle klanten of niet alle klanten accepteren de 3^ PA verlenging In het

laatste geval is het niet uit te sluiten zelfs waarschijnlijk op grond van de inschatting

wat mogelijk zou vervallen dat de inkomsten van de lOS NL case lets teruglopen

terwiji de ’uitgaven ongewijzigd blijven
Bovendien is het waarschijnlijk mogelijk dat de klanten die verlengen in dezelfde

brief zullen aangeven dat zij een claim zullen indienen voor schade die zij leiden als

gevolg van de uitgestelde opieverdatum Gasunie GTS zal uiterst kwetsbaar staan

als voor 1 juli geen go decision wordt genomen met impact voor klanten en storage

operators en later wel een go decision wordt genomen zonder majeure wijzigingen
in het methodebeslult

Een 3® PA verlenging is alleen mogelijk als de aandeelhouder zijn goedkeuring onthoudt op

basis van het niet financierbaar zijn van de investering van het Nederlandse deel van lOS

Note Overigens valt in algemene termen te stellen dat financierbaarheid en rendement voor

105 NL sowieso onzeker zijn gezien moge ijke toekomstige aanpassingen van het

reguteringskader lOS wordt pas afgerekend in de reguleringsperiode vanaf 2014 die op dit

moment geen onderwerp van gesprek is

Conclusie

Zowel een no go decision als een 3® PA verlenging zou dan mogelijk zijn indien de

investering van het Nederlandse dee van lOS niet financierbaar blijkt Het is in het licht

van de inspanningsverplichting van Gasunie om tot een go decision te geraken noodzakelijk
dat bij het nemen van een dergelijke beslissing de aandeelhouder deze beoordeling

gebaseerd op een inschatting van het perspectief voor het regulatoire kader schriftelijk

bevestigt meewegende de wettelijke taken en verplichtingen van GTS Hierbij dient

bedacht te worden dat de NMa zal beargumenteren dat ze een voldoende kader schept voor

een adequaat investeringsklimaat Bij het nemen van een no go decision moet verder de

redelijkheidtoets kunnen worden doorstaan waarbij onder andere ook de belangen van

de wederpartijen in acht moeten worden genomen
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