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Naar aanleiding van de recente aardbeving bij Westerwijtwerd heeft u ons gevraagd om te 

onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de vraag naar gas uit het Groningenveld op korte 

termijn te verlagen. We hebben u in maart 20181 en januari 20192 geadviseerd over 

maatregelen om de winning uit het Groningenveld te verlagen. Voor een deel van deze 

maatregelen wordt momenteel geïnvesteerd in additionele stikstofproductie en 

mengfaciliteiten, een ander deel van de maatregelen is in voorbereiding en in onderzoek. 

In ons advies van afgelopen januari hebben we voor twee scenario's de resulterende 

benodigde Groningenproductie uitgerekend en vergeleken met het basispad uit maart 2018. 

In Figuur 1 zijn de resultaten voor een gemiddeld jaar gegeven, waarbij de blauwe lijn het 

basispad is. Uit deze lijn blijkt dat de gaswinning de komende jaren door de genomen 

maatregelen (reductie export, bouw stikstoffabriek en ombouw industriële grootverbruikers) 

sterk daalt. Additioneel daarop worden momenteel maatregelen onderzocht waarvan de 

resulterende Groningenproductie weergegeven is in de oranje lijn (scenario 1). Hierbij 

worden de export Oude Statenzijl en het vullen van gasopslag Norg vanaf april 2022 

voorzien met pseudo G-gas. 

De zwarte lijn in Figuur 1 is scenario 2, hierin blijven Norg en export Oude Statenzijl 

beleverd met Groningengas. Uit Figuur 1 blijkt dat als beide voorgestelde maatregelen Norg 

en export Oude Statenzijl worden geïmplementeerd (in dit scenario voorzien per begin 

2022), dit een significante additionele impact zal hebben op de benodigde 

Groningenproductie. De versnellingsopties die we in deze bief weergeven bouwen voort op 

deze aanvullende maatregelen, maar gaan uit van eerdere realisatie. Hierdoor kan de hogere 

stikstofinzet van bestaande middelen en extra stikstof bij het gereed komen van de 

uitbreiding van Wieringermeer per begin 2020 al effect hebben. 

1 Advies GTS leveringszekerheid middels scenario analyse, kenmerk L 18.0020, d.d. 27 maart 2018 
2 Raming benodigd Groningenvolume en capaciteit gasjaar 2019/2020 en verder, kenmerk L 19.0003, d.d. 31 januari 
2019 






















