
11 1

• Bovenstaande is als package deal voorgesteld aan ambtelijk EL l We

wachten nog op reactie

Kernpunten

buiten verzoek

lOS NL en D is al tweemaal uitgesteid en teruggeDracnt tot een pakket van

e 675 mtn Dit betreft grotendeels de aanleg van een pijpleiding tussen

Beverwijk en Wijngaarden resp uitbreiding van grenscapadteit tussen

Duitsland en Denemarken Volgens EL I en Gasunie behoren lOS NL met

verwacht rendement van 5 8 tot de wettelijke taken en is het in het

kader van de gasrotonde noodzakelijk dat lOS NL plaatsvindt EL I heeft

nut en noodzaak in een brief aan Gasunie bevestigd lOS D verwacht

rendement 7 1 is een wettelijke taak en is tevens van belang voor

Gasunie s doorvoerfunctie in Duitsland

11 1

buiten verzoek
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Waamm is lOS van befang
• lOS NL totaal 495 min ziet vooral op een pijpleiding tussen Beverwijk en

Wijngaarden € 398 min die cruciaal is voor aan en dootvoer van gas uit

Noorwegen en Nordstream Volgens EL I en Gasunie behoren deze

investeringen tot de wettetijke taken van GTS en zijn ze van belang voor het

concept van de gasrotonde Verder wordt een pijpleiding {€ 38 min tussen

Westerschelde en Cambron aangetegd die een aan afrit vormt voor

hoogcalorisch gas met Belgie De overige investeringen betreffen

aanpassingen Het rendement zal naar verwachting de toegestane WACC zijn

5 8 alhoewel dit door dit productiviteitskorting die door NMA opgelegd
wordt iets lager kan uitpakken

• lOS D met een verwacht rendement van 7 1 ziet op

capaciteitsuitbreiding tussen Duitsland en Denemarken welke van belang is

voor doorvoer en dus de leveringszekerheid In die landen en in Zweden Dit

lijkt cruciaal voor de positie van Gasunie omdat het zich daarmee verzekert

van doorvoerfunctie van Nordstream naar Denemarken en Zweden

Waarom speeit het op korte termijn

lOS NL en D zijn vanwege de onzekerheid m b t de regulering al tweemaal

uitgesteld Gevolg hiervan is dat klanten hun aanvankelijk gevraagde

transportcapaciteit naar beneden al hebben bijgesteld van ruim € 2 mrd naar €

675 min 11 1

11 1

What if not

In qeval we niet instemmen met 105 zal dit leiden tot

11 1

11 1

0
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Uw brief kenmerk

S 11 08 a J S 11 09

Bijlagen

Datum

Betreft Integrated Open Season

Geachte beer 10 2 e

Onder verwijzing naar uw brieven d d 16 juni 2011 waarin u de staat in zijn rol

als aandeelhouder verzoekt om goedkeurlng te verlenen aan de investeringen van

Gasunie ten behoeven van Integrated Open Season in Nederland en Duitsland ter

grootte van € 675 miljoen meld ik u het volgende

Het door u voorgelegde voorstel is door de aandeelhouder bestudeerd en op grond
van de volgende overwegingen deelt de staat uw conclusies ten aanzien van deze

Investering
Het betreffen beide investeringen die een belangrijke bijdrage leveren aan het

gasrotonde beleid van de Nederlandse overheid

Het verwachte rendement van lOS Duitsland bedraagt 7 1

De toegestane wacc van 5 8 voor lOS Nederland ligt naar verwachting op

basis van het ontwerp methodebesluit van de NMa onder het niveau van de

wacc waaronder eerdere uitbreidingsinvesteringen zijn goedgekeurd HierbiJ

zijn eventuele effecten van de zogenaamde TOTEX efficiency korting en het

mogelijk niet vergoeden van de OPEX in de lopende reguleringsperiode
overigens nog buiten beschouwing gelaten

Niettemin verieen ik goedkeuring aan voorgenomen besluiten van de raad van

bestuur

De minister van Financien

ftJiamens ze

10 2 e

Wouter Ra^b^ ^

Directeur Financieringen

Pagina 1 van 1
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Directie Financieringert

N V Nederlandse Gasunie

T a v

Postbus 19

9700 MA Groningen

10 2 e

InlichtingenDatum Uw brief {Kenmerk 0ns Kenmerk

Fin 2008 00627
10 2 e

£10 2 g@minfin nl
Ondera erp

Instemming Open Season 2012

Geachte heei i0 2 e

In antwoord op uw brief d d 26 juni ji waarin u de minister van Financien op

grond van artikei 24 6d van de statuten vraagt instemming te verienen aan de

investeringen in Open Season 2012 fase 1 bericht ik u het voigende

Op basis van de door u verstrekte gegevens stemt de minister in met deze

investeringen onder de conditie dat deze onder het reguleringsregime van 7

{reeel voor belastingen rendement en 20 jaar afschrijvingstermijn vaiien

Met vriendeipke greet

10 2 e

Directeur Financieringen

Oostbus 20201

2500 EE Den Haag

Btzockaires

Prinseiihof

Prinscs Beatrixiaan 512 Den Haag

www minfin nl

690476 00023



ministerie van FinancierV

Directie Financieringen

Ter besprekingNotitie

u
jt

Auteur 10 2 e

2

cc

Fin 2007 211

2Itmaart2007

^4 Gasunie NV

Gesprek met Minister

Notitienummer

Datum

Rubriek

Onderwerp

I
SPOiD J V w

10 2 e over gasreguiering
10 2 e

t|btiiie van EZ aan rninister van EZBijlage n

10 2 e

Aan 11 1iviinistey

ISecreteris Generaal—

kbesaurier Generaal

bjft Finanderingeio 2 e

Via

Medeparaaf AreP
10 2 e

Van De Directie Financiering io 2 e

cc

Aanletding
^

Hedenmiddag vernamen wij dat de minister van EZ u morgen en marge van de MR wii spreken over de

gasreguiering Dit gesprek zou voorbereidend moeten zijn vooreen concluderend gesprek volgende

week Wij hebben het advies aan de minister van EZ ontvangen zie bijiage en vrezen dat we op een

andere koers zitten dan EZ

Advies

Het standpunt van EZ is ten opzichte van vorige week niet erg veranderd 11 1

11 1

cAiSGcnowv oai2 CC
^
ZiCCHXhi2

10 2 e ^3
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11 1

• Afspraak was dat er een brief kwam te liggen met uitgangspunten van een reguieringsmodel ii i

11 1

11 1

buiten verzoek

buiten verzoek

11 1

Standpunt EZ met onze reactie

EZ heeft ons een voorstel voor bespreking en marge MR voorgeiegd zie BIJLAGE Hieruit de

belangrijkste punten

11 1

11 1
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buiten verzoek

• Het CPB is om input gevraagd binnen 5 dagen mbt tarieven en MKBA 11 1

11 1

Toelichting

Het algemene relaas

Oe huidige tarieven voor gastransport zijn erg laag ook in Internationaie vergelijking omdat het gasnet

dat in de jaren ’60 grotendeeis werd aangelegd bijna is afgeschreven en nooit is gereserveerd voor

vervangingsinvesteringen De gedachte was we trekken Slochteren en de kleine velden leeg en sluiten

de boei Nu biijkt dat het om diverse redenen er is nog voor vele Jaren gas en voorai we wiiien ook

nog vele jaren gas als belangrijke brandstof gebruiken voor industrie en eiektriciteitsopwekking

verwarming nodig is te investeren in vervanging en zelfs uitbreiding om ook op iangere termijn van

aanvoer van gas verzekerd te kunnen zijn Dit wordt beleidsmatig vertaald door EZ en Gasunie in de

Gasrotonde ofwel Nederland als spil in buis netwerken om zo altijd wel ergens gas te kunnen

betrekken en de beschikbare capaciteit optimaai te kunnen vullen met bijv doorvoer diensten van

Noorwegen naar Beigie “transitoverkeer en de “Noord West Europese Gasmarkt” ofwel Europa staat

samen sterker tegenover leveranciere als Rusland Helaas is de consequentie van de huidige lage

tarieven gekoppeld aan de wens om te investeren in uitbreiding en vervanging dat de tarieven omhoog

moeten immers de nieuwe buizen moeten vanaf het nieuwe hoge niveau worden afgeschreven Dit ziet

iedereen wel in ook Dte en EZ maar de consequentie wordt niet door iedereen geaccepteerd

Fin 2007 00211 01 Opslag 22 03 2007 18 13 3 8
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11 1

Concreet betekent dit dat Dte een eerder voorstel om te investeren in de nu nog steeds voorliggende

Noord Zuid verbinding voor de helft heefl goedgekeurd en voor de heift heeft afgekeurd ofwel Gasunie

moest eerst maar eens de helft van de capadteit aanleggen Dte had dit bepaald op basis van een

maatschappelijke kosten baten analyse waarin de eiementen van meer transitostromen dus meer

betalende gebruikers grotere leveringszekerheid en meerkosten van gefaseerde aanleg niet w aren

meegenomen Dat hoeft Dte ook niet mee te nemen van de huidige regelgeving 11 1

Hiervoor had Financifin11 1

al veel eerder gepleit 10 2 b

11 1

11 1

Maar bij meer risico’s hoort een andere discontovoet ofwel rendementseis Dit werkt zo in bedrijven maar

ook bij MKBA’s die de overheid maakt De risico’s leiden tot een opsiag boven het risicovrije rendement

Genoegen nemen met een te laag rendement betekent dat op termijn het vermogen van de onderneming

wordt uitgehold investerirgen niet meer kunnen worden gefinancierd en tegenvallers frequenter zullen

zijn dan meevallers en dus ooit zal moeten worden bijgestort door de aandeelhouder buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek
Grotere risico s zonder bijbehorend hoger rendement betekent dus

teruglopende dividendinkomsten en geen of minder superdividend [ 11 1

]Als11 1

Financien hebben we lang ingezet op een systeem van tariefregulering zoals dat ook voor bijv KPN TNT

en Schiphol geldt Dat betekent dat de regulator op basis van de “cost of capitaF een WACC vaststelt en

daaraan een maximum tarief voor een bepaalde dienst dus een tarief waarbij de kosten van het in het

bedrijf geTnvesteerde vermogen worden terugverdiend waarbij het risicoprofiel van het bedrijf een

Fin 2007 00211 01 4 8Opsiag 22 03 2007 18 13
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cruciale rol speelt in het bepalen van die WACC omdat een laag risico betekent dat het kapitaai weinig

hoeft te renderen bijv staatslening met kleine opslag en vice versa

buiten verzoek

Dit leek op 2 maart te zijn gevonden in een mix van omzetreguiering voor het bestaande net dus voor

lopend beheer en groot onderhoud en tariefregulering voor uitbreidingen

Dit zou nog worden gevalideerd bij Dte en andere deskundigen

ondanks de zeer beperkte koopkrachteffecten de beperkte

effecten op grootgebruikers en het gegeven dat hiermee de voor 1 april op de rol staande investeringen

in Noord Zuid en de mogelijke aanianding van Noors gas op Nederlandse bodem transito pur sang

mogeiijk werden en ondanks het gegeven dat aiternatieve modeilen tot hogere kosten voor gebruikers

ieiden wilde EZ toch niet instemmen met dit model en de daarbij behorende tarieven voor nieuwe

investeringen en bestaande net

EZ probeert nu de rendementseis omiaag te praten

11 1

11 1

11 1

11 1
11 1

11 1
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11 1
10 2 e

[

11 1

Prijsstijging afs probleem

EZ zegt nu dat de prijsstijging tot een politiek probleem kan leiden en wi dit nu samen met o uitwerken

Wij hebben altijd meegewerkt en afgesproken was om nu met een opiossing te komen In de modellen is

veel aandacht besteed aan het beperken van die stijging De stijging die nu voorzien wordt is gemiddeld

€ 5 per huishouden per jaar en € 9 m3 uur jaar voor industrie in het zuiden Deze stijging is reiatief klein

en zal in 2010 tarieven zulien dan pas omhoog gaan verwerkt worden in koopkrachtplaatjes Een 4 tal

grote industriefin krijgt hierbij extra aandacht Vanuit historie zijn die tarieven te laag geweest en door het

nieuwe systeem krijgen zij een additionele verhoging om een goed werkend systeem te krijgen

11 1

Bedrijfseconomische uitgangspunten

EZ wordt op dit punt gevoed door DTe Op 2 maart is op ambtelijk niveau een model afgesproken EZ is

daar vervolgens op teruggekomen omdat er meningsverschillen zijn op een aantal punten

• EZ wenst volumerisico mate van benutting van het gasnetwerk voor een groter deel bij Gasunie te

plaatsen maar hiervoor mag Gasunie haar tarieven niet verhogen om voor de toekomst gesteld te

staan tegen fluctuates hoger risico betekent hoger vereist rendement Het oorspronkelijke model

dat verworpen is door CBB was gebaseerd op omzet regulering waarbij omzet constant wordt

gehouden Als gevolg van de wegvallende stromen mocht dus het tarief omhoog 11 1

11 1

6 8Fin 2007 00211 01 Opslag 22 03 2007 18 13
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• EZ wil nu geen uitspraken doen over het rendement dat gehaald mag worden op het huidige netwerk

11 1

buiten verzoek

11 1

Kort samengevat

• EZ wil een oasrotonde en maar wil teaelijk

11 1

11 1 11 1

111

11 1

11 1Een dergeliike brief is in oktober 2006 al verstuurd

11 1

U kunt daarbij 2 kanten op11 1

o

o 11 1

7 8Fin 2007 00211 01 Opslag 22 03 2007 18 13
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11 1
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Toestelnummer

63ia B3S6

NatanummerAuteur

10 2 e

Uiterlijk btj geactresseenle Medeparaafen datumDatum

22 3 2007
10 2 e

Informatiekopla aan

Aan
PM

De Minister

Bijlage r

1

Ondeiwerp

Overleg met minister Bos en marge van MR 23 maart

Samenvatting en conclusies

En marge van de MR heeft u morgen een verkennend overleg met minister Bos

over uitbreiding van het gasnet ten behoeve van borging van de

voorzieningszekerheid en verbetering van de marktwerking Mogelijk begin

volgende week vervolggesprek aan de hand van concept brief aan de kamer

In het overleg met minister Bos van morgen kvmt u de volgende punten aan de

orde stellen

11 1

Ontvangen Verznnden Terugontvangen Paraaf en datum

In te vullen door Secretarlaat Generaal

690483 00024
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11 1

Toelichting

Herder deze week hebben wij u geinfortneerd over uitbreiding van het gasnet ten

behoeve van borging van de voorzieningszekerheid en verbetering van de

marktwerking Gasunie heeft zijn plan voor deze uitbreiding kosten ca

€1 8 mrd donderdag 22 maart nader aan u toegelicht

11 1

2
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ministerie van Financien
A

Directie Financieringen

2 1 4

Tas is l

j

Notitie

ac

Auteur 10 2 e

‘tr3 cc

I

Notitienummer

Datum

Rubriek

Onderwerp

Fin 2007 197

15 maart2007

A 74 Gasunie NV

Gesprek met Minister van der Hoeven Regulering Gasunie

] ^ Cu O J i iM
I t

2 eerdere notities over dit ondenwerp van 13 en 14 maartBijlage n

Aan Minister

Via Secretaris Generaal

Thesaurier Generaaj
Dir Financieringen lo z e

Van Be DifoetiG FtiTanoioriagoM 10 2 e

2

inieiding

U heeft met Minister van der Hoeven besproken om morgen en marge van de MR te spreken over de

regulering van Gasunie In een nader gesprek dat wij vandaag hebben gevoerd met EZ is aangegeven

dat Minister van der Hoeven het gesprek mogelijk wil uitstellen tot maandag omdat zij nog onvoldoende

geprepareerd is voor de bespreking Gezien de nu nog bestaande verschillen van inzicht tussen ons en

EZ lijkt het ons ook niet mogeiijk tussen u en Minister van der Hoeven tot overeenstemming te komen

Ondanks de grote tijdsdruk {voor 1 april moet er een besluit zijn iijkt ons uitstel de beste optie U zou

een aantal opmerkingen kunnen maken richting Minster van der Hoeven die aangeven dat er wat ons

hptrpft ahanliiiit nnn nppn nnarita hagia is nm een vprantwnnrd inviasterinnshiasliiit npmftn

11 1

Advies

Opmerkingen

1 u ^ u

10 2 e

11 1
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• EZ concentreert zich nu op een reguleringsmodel dat verschillend wordt ingevuld voor het

bestaande net omzetregulering en het nieuwe netwerk tariefregulering met dus omzetrisico bij

Gasunie 11 1

11 1

buiten verzoek

• Wij zullen u morgen aanvullend adviseren op basis van de laatste inzichten en discussie met EZ

Fin 2007 00001 01 Opslag 15 03 2007 16 26 2 2
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ministerie van Financien
f

Memo

MinisterAan

10 2 eVan

Datum

Onderwerp

16 maart 2007

Gasregulerfng

Aanleiding

Vraag van minister van der Hoeven of u akkoord bent metde brief zoals die nu wordt voorgesteld door EZ

Qverde aanpassingen gasregulering^ 11 1

Andere brieven zijn bij11 1

ons niet bekend

Kem

De vraag van minister van dar Hoeven verrast ons omdat EZ ook intern nog volop in discussie is over de

inhoudelijke lijn en uitgangspunten Het is voor ons daarom dus lastig om te weten hoe zij door haar

ambtenaren is geadviseerd Vanmiddag staat weer een ovedeg gepiand waarin we weer verder

discussieren over de nieuwe gedachtes van EZ In zijn algemeenheid zijn wij niet eens met onderstaande

principes die EZ telkens lijkt te hanteren

11 1

• Brief biedt onvoldoende zekerheld omtrent hettartef dat in de toekomst verdient mag worden Als

gevolg daarvan kan nu geen investeringsbeslult genomen worden en dat was de basts van de

afspraken tot nu toe

11 1

11 1

10 2 e

0 5£ 45£0 H5£OOHH
SOO JOO® 1VVZ3A3HX ZV MHIOMIfJId MIW XVdl 90 JT iO C0 9T

690481 00025



ministerie van Financien

Algemene Leiding www minfin nl

FAXBERICHT

AAN

10 2 e

VAN

E mail @minfin nl

^minfin nl10 2 e

Postbus 20201 2500 EE Den HaagPOSTADRES

BEZOEKADRES Prinses Beatrixiaan 512 2595 BL Den Haag

ONDERWERP

INCLUSIEF VOORBLADAANTAL PAGINA’S

Vvig 50

10 2 e

•ywww ininfin nl

Prinsenliof

PosrbuS 20201

2500 BS DenH24g
I

2OO TOO0 lVVZ3A3ai zv «
NHIDNIfJId NIK XVd 90 ST iO CO

690481 00025



11 1

ministerie van Financien

Memo

Aan Minister 11 1

Van 10 2 e

Datum

Onderwerp

14 maart 2007

telefonische afspraak Minister EZ

Aanleiding

Om 13 15 had u een telefonische afspraak met de minister van EZ over de gasregulering Hierbij

informeren we u overde ontwikkelingen van de afgelopen 12 uur

■tA A

11 1

Kern

EZ had ons een brief beloofd die we om 12 30 hebben ontvangen 11 1

L

11 1

11 1

Ad 1

11 1

11 1

690481 00025



11 1

Fictief vooiteeld ter illustratie

11 1

De hele discussie met EZ is anderhalf jaar geleden begonnen omdat wij het reguleringsmodel niet goed

vonden Toen vervolgens bleek dat ook de investeringen niet konden worden gerealiseerd heeft

EZ beioofd dat de heie reguiering duidelijk zou zijn aivorens u een besiiiit zou moeten nemen over de

investeringen Duidelijkheid over de geheie reguiering nieuw en bestaand is altijd uitgangspunt geweest

omdat zonder dit uitgangspunt niet een verantwoord besluit kan worden genomen 11 1

11 1

IS

11 1

Wij zijn van mening dat 11 1

11 1

Memo Opslag 14 3 2007 2 2
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Fin 2007 185
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A 74 Gasunie NV

Qasunie Regulering en nieuwe investering

Notitienummer

Datum

Rubriek

Onderwerp

10 2 e

Aan fMlni^ter 4 11 1

10 2 e

Secretaris Generaal

Thesaurier Generaal

Dir Financieringen

Via
10 2 e

f

De afdeling Governance Deetnemingen ^Van

Aanleiding

11 1

Advies

EZ is verantwoordelijk voor de aanpassing van de gasregulering Op 15 maart uiterlijke datum zou een

nieuw reguleringsmodel via een brief aan deTweede Kamerworden gepresenteerd
11 1

11 1
11 1

Wij adviseren u 11 1

11 1

690482 00026

PENDERS
Tekstvak
De volgende 6 pagina's zijn verwijderd omdat zij geheel zijn geweigerd op 11.1.



11 1

11 1

11 1

11 1

Toelichting

Achtergrond probleem

Gasunie NV is het transportbedrijf transporteert gas dat is ontstaan na splitsing in 2005 De Staat ward

na uitkoop van Shell en Exxon Mobil koopprijs 50 belang gebaseerd op een ondernemingswaarde van

EUR 6 4 mrd enig aandeelhouder De Minister van EZ is verantwoordelijk voor het wetgevend kader

waarbinnen Gasunie moet opereren en Nma Dte houdt toezicht op Gasunie Het beleid van EZ en de

strategie van Gasunie is gericht op behoud van de vooraanstaande positie van Nederland op gasterrein

“de gasrotonde Dit betekent dat intemationale gasstromen via het Nederlandse transportsysteem

zouden moeten lopen hetgeen goed is voor aanbod van gas in tijden dat binnenlandse productie

terugloopt en daarmee goed voor leveringszekerheid en marktwerking

Na de splitsing heeft Dte een reguleringsmodel uitgewerkt op basis van de wet Wij waren van mening

dat dit reguleringsmodel niet goed was omdat de tarieven zo laag waren dat nieuwe investeringen

bedrijfseconomisch niet uit konden buiten verzoek

Parallel aan deze discussie heeft het College van

Beroep voor het Bedrijfsleven CBB in 2006 het Nma Dte besluitten aanzien van de regulering

vernietigd met het gevolg dat er momenteel geen reguleringsmethode is er is geen kader

Hierdoor is het onmogelijk voor Gasunie om besluiten tot investering te nemen terwiji als gevolg van

grote vraag een aantal grote investeringen op korte termijn moeten plaatsvinden Gasunie heeft

voorlopige contracten gesloten met 13 marktpartijen Deze contracten vervallen als Gasunie niet voor 1

april een investeringsbesiuit kan nemen

buiten verzoek

10 1 C
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Binnen het huidige wettelijK kader is de Minister van EZ verantwoordelijk voor de Gaswet en de

Ministerifile regeling tnzake transporttarieven EZ kan dus de basis creeren voor voidoende hoge taheven

om de gasrotonde te realiseren Nma Dte moet invulling geven aan de wet en MR door spedfieke

tariefregulering in te vullen 11 1

1 Gasunie streeft naar een voidoende hoog tarief om rendabel te kunnen

investeren en wij hebben als aandeelhouder ook belang bij een marktconform rendement en gezonde

prikkels bij Gasunie 10 2 b

Op basis van het huidige tarief haalt gasunie een nominaal

rendement van ruim 5 7 hetgeen marktconform is

EZ moet nu een besluit nemen om investeringen voor Gasunie mogelijk te maken Wij moeten als

aandeelhouder uiteindelijk ook met een dergelijke omvangrijke investering instemmen

Uitgangspunt is dat EZ een brief aan de TK stuurt waarin zij uitlegt welke reguleringsaanpassingen

noodzakelijk zijn en welk tarief uiteindelijk za moeten ontstaan om de gasrotonde te realiseren

uitgaande van een houdbare business case met een marktconform rendement
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Gasunie spreekt ons als aandeelhouder vanzelfsprekend aan en wij zijn voortdurend in overleg met EZ

Het lijkt ons van belang als u 11 1
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De volgende pagina is verwijderd omdat deze geheel buiten verzoek is.
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Investering

Gasunie heeft voortkomend vanuit da vraag uit de markt voor addrtionele transportcapaciteit voorlopige

contracten gesloten met 13 marktpartijen Gasunie moetdeze partijen voor 1 april laten weten of zij de

investering zal doen die noodzakelijk is om de transportcapaciteit te kunnen aanbieden Als Gasunie niet

tijdig kan beslissen vervaiien de contracten 10 1 C
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Gasunie heeft naar EZ ons en Dte transparant uiteengezet dat bij een bepaald tarief EUR 60

m2 uur Jaar voor transport van Noord naar Zoid een net rendabele business case ontstaat Anderhalve

week geleden leek er tussen partijen overeenstemming om van dit niveau uit te gaan 11 1
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Betreft Rendementseisen voor gereguleerde projecten buiten Nederland
Uw brief kenmerk
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Bijia gen

Geachte beet I0 2 e

Als aandeelhouder van Gasunie steunt de Staat de strategie voor de ontwikkeling
van een Gasrotonde in Noordwest Europa De aanschaf door Gasunie en

integratie van Gasunie Deutschland vormen een belangrijke spll In deze strategie

Dit komit onder meer tot uitlng In het Integrated Open Season project dat

Gasunie en Gasunie Deutschland samen uitvoeren Ik heb begrepen dat dit project
tot een groot aantal aanvragen voor additionele transportcapaciteit heeft geleid
waardoor nieuwe investeringen in het network noodzakelijk zijn

Hoewel de aandeelhouder elk investeringsvoorstel op zijn eigen merites zal

beoordelen formuleer ik hiervoor enkele algemene uitgangspunten

I0 2 b ■ • I0 2 g

10 2 b 10 2 g voor

gereguleerde activiteiten geldtdat het projectrendement van nieuwe projecten
minimaal gelijk moet zijn aan het onder de regulering toegestane rendement

WACC Onder het huidige Nederlandse reguleringsregime vereist Gasunie een

projectrendement van 6 5 nominaal na belastingen l0 2 b 1Q 2 g ]
10 2 b 10 2 g
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Ik vertrouw erop dat toekomstige investeringen aan bovengenoemde algemene

uitgangspunten zullen voldoen

Directie Financieringen

Ons kenmerk

FIN 2C10 235 U

Hoogachtend

Wouter Raab

directeur Financieringen
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