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Toelichting
Annotatie op de Kamerbrief verdere verlaging
gaswinning
Annotatie op het Mandaat onderhandelingen met
Shell en Exxon
Annotatie op mondelinge update minister EZK
over de stand van zaken onderhandelingen
oliemaatschappijen.
Annotatie op het vaststellingsbesluit 2019/2020,
het instemmingsbesluit NORG en de brief aan de
Tweede Kamer inzake gaswinningsniveau 20192020
Notitie ter voorbereiding op de ministerraad met
annotatie op het Mandaat verzoek
onderhandelingen oliemaatschappijen t.b.v.
versnelde afbouw gaswinning

Annotatie op de voortgangsbrief afbouw
gaswinning Groningen
Annotatie voor de ministerraad van 15 januari
2021 ten aanzien van een mondelinge update
over de stand van zaken van de
onderhandelingen met Shell en Exxon.

persoonsgegevens

persoonsgegevens

persoongegevens

financiële en economische belangen van de staat
procesbelang staat

Secretariaat Ministerraad
Datum
12 juni 2019

•

•
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•

•

c.

N.a.v. het TK-debat van 4 juni jl. is via de motie van het lid
Yesilgöz-Zegerius c.s. de regering opgeroepen om alles in het
werk te stellen om al in het komende gasjaar het niveau van 12
miljard kuub te bereiken. Hier gaat voorliggende brief op in.
In de voorliggende brief wordt benoemd dat de afbouw al sneller
gaat dan het basispad, en dat de gaswinning mogelijk nog sneller
kan dalen richting de 12 miljard kuub door aanvullende
maatregelen.
De potentiële aanvullende maatregelen zijn het 100% inzetten van
stikstofinstallaties, het beleveren van exportpunt Oude Statenzijl
(naar Duitsland) met pseudo-Groningengas en het deels vullen
van gasopslag Norg met pseudo-Groningengas. Deze maatregelen
tellen op tot een potentiële reductie van 3,1 miljard kuub,
waardoor op 12,8 miljard kuub uitgekomen zou worden. Hoewel
deze opties de grenzen opzoeken van hetgeen op korte termijn
technisch mogelijk is, komt hiermee de leveringszekerheid niet in
gevaar.
Er zijn twee manieren denkbaar om het gat naar 12 miljard kuub
te dichten: het afkoppelen van eindverbruikers en het niet
aanvullen van gasopslag Norg. Deze maatregelen hebben gevolgen
voor de leveringszekerheid en hebben daarmee grote
maatschappelijke impact, en liggen daarom niet voor de hand.
De potentiële maatregelen worden de komende tijd, richting een
definitief besluit, verder uitgewerkt. Omdat de uitkomsten van
deze onderzoeken nog onzeker zijn, zijn deze nog niet verwerkt in
het ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd. Waar mogelijk
zullen deze worden verwerkt in het definitieve besluit, dat na de
zomer in de MR voor komt te liggen (besluit moet vóór 1 oktober
worden genomen).

Onze referentie

Eerste bespreking brief aan de Tweede Kamer inzake Klimaatakkoord
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•
•

•

inspanningsverplichting om de balans van de afspraken in het AoH
te herzien.
Minister EZK verzoekt nu om mandaat om in gesprek te kunnen
gaan met Shell en Exxon.
Het gaat daarbij in het verzochte mandaat om het kunnen voeren
van onderhandelingen met Shell en Exxon om de
versnellingsmaatregelen richting 12 miljard kuub mogelijk te
maken.
financiële en economische belangen van de staat
enkel voor het gasjaar 2019-2020, om de
versnellingsmaatregelen mogelijk te kunnen maken. Dit moet ten
laste komen van het generale beeld.

Onze referentie

Vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie

procesbelang staat
•

•
•

e.

Het mandaat is nu noodzakelijk, omdat EZK vaart moet maken om
voor 1 oktober een nieuw instellingsbesluit voor de gaswinning in
2019-2020 te hebben, waarin zoveel mogelijk richting de 12
miljard kuub wordt gegaan. Medewerking van Shell en Exxon is
daarvoor nodig.
Het verzochte mandaat is afgestemd met Fin
zal
ook, samen met EZK, deel uitmaken van het persoonsgegevens
onderhandelingsteam).
Als de MR instemt zullen de komende weken gesprekken gevoerd
worden met Shell en Exxon, waarbij ook de scope van de
onderhandelingen (o.a. over AoH) wordt verkend. Na het
zomerreces zal EZK dan een uitgewerkt mandaat aan de MR
voorleggen voor de aanpassing van het AoH in zijn geheel
(aanpassingen ook voor de langere termijn).
Voorstel van wet tot wijziging van de wet op het kindgebonden budget in
verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden
budget voor paren
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over betalingen na gasjaar 2019-2020. Daarover moet dan verder
onderhandeld worden.

Onze referentie

Winningsniveau gas (minister EZK)
Minister EZK zal meedelen dat hij de brief waarin het winningsniveau van
het gas wordt bepaald op 6 september aan de mr zal voorleggen.
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-

Eenheid kabinetsbeleid

-

Instemmen.

Onze referentie
3709463

Toelichting
Het instemmingsbesluit Norg ziet op verruiming van de
opslagcapaciteit in Norg van 5 naar 6 miljard kuub en het
vullen met pseudo-Groningengas, om zo de gaswinning in
Groningen versneld te kunnen afbouwen.
Zowel SodM als de Mijnraad hebben positief geadviseerd
over deze verruimde inzet van opslagcapaciteit in Norg.
Hiermee gaan volgens hen geen extra risico’s voor de
seismiciteit gepaard in Norg. Doordat de winning in
Groningen hierdoor afneemt, gaan de seismiciteitsrisico’s
daar juist omlaag.
Inwoners van Norg hebben enige bezorgdheid getoond. EZK
heeft begin volgende week contact met de burgemeester van
Norg, om de voorgenomen maatregelen toe te lichten.
3.

Brief aan de Tweede Kamer inzake gaswinningsniveau Groningen 20192020 (Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 6
september 2019, nr.19207029, met bijlage)
Instemmen.
o De Kamerbrief wordt begin volgende week met de beide
besluiten aan de TK gestuurd, nadat de definitieve interimovereenkomst met de olies is gesloten.
o U kunt vervolgens het woord geven aan minister EZK en
hem vragen daarbij expliciet in te gaan op het met de olies
te sluiten interim-akkoord, waaronder het voorschotbedrag
van €90 mln dat met de olies overeen is gekomen.
o

Eenheid kabinetsbeleid

Toelichting
In de Kamerbrief afbouw gaswinning wordt het volgende
aangekondigd.
o Het winningsniveau wordt in gasjaar 2019/2020
vastgesteld op 11,8 miljard kuub. Daarmee wordt al
komend jaar het door SodM geadviseerde niveau van
12 miljard kuub bereikt.
o Vanaf medio 2022 kan de gaswinning in Groningen
in een gemiddeld jaar nihil zijn, uitgaande van
structurele inzet van gasopslag Norg. Dat betekent
niet dat het veld meteen kan worden gesloten, op
koude winterdagen kan winning nog nodig blijven.
De exacte sluitingsdatum wordt betrokken in het
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-

capaciteitsafbouwplan. De verwachting is dat
sluiting uiterlijk 2026 haalbaar is, jaren eerder dan
oorspronkelijk voorzien.
o Er worden aanvullende maatregelen getroffen om de
versnelde afbouw mogelijk te maken. Dit betreft o.a.
het vullen van gasopslag Norg met pseudoGroningengas (geïmporteerd hoogcalorisch gas
vermengd met stikstof, waardoor de gaswinning in
Groningen naar beneden kan).
o In een interim-akkoord met Shell en Exxon zijn
afspraken gemaakt over de inzet van gasopslag
Norg. Daarvoor is betaald de Staat een bedrag van
€90 miljoen.
Het bedrag van €90 miljoen wordt voor het komend gasjaar
als voorschot betaald aan de olies.

Onze referentie
3709463

procesbelang staat

-

-

Mocht het niet lukken er met de
olies uit te komen, dan bestaat nog de mogelijkheid om in
arbitrage te gaan.
Door de verlaging van de winning naar 11,8 miljard kuub is
sprake van gederfde aardgasbaten van ca. €400 mln. Dit is
ingepast onder het uitgavenkader en verwerkt in de
Miljoenennota 2020.
In latere jaren zal de winning ook sneller afnemen. Naar
verwachting wordt in het voorjaar van 2019 over meerjarig
afbouwpad besloten. De gevolgen daarvan voor de
rijksbegroting zullen dan verwerkt moeten worden in de
voorjaarsnota 2020.

Verder komt (mogelijk) aan de orde:
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o

•

Verder wordt ingegaan op de acties om de sluiting van het
Groningenveld (naar verwachting medio 2022 is winning
nihil) in gang te zetten.

Onze

Versterkingsoperatie Groningen (BZK)
Advies
•

Buiten reikwijdte

Toelichting
•

Buiten reikwijdte
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Buiten reikwijdte

Onze referentie

(red. einde notitie)
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