Tips

Actueel

Benut De Stemming!

Gaskwaliteit blijft
aandacht VEMW vragen

‘De Stemming!’ is hét
VEMW-overzicht van de
Nederlandse gas- en elektriciteitsnoteringen. VEMWleden hebben gratis toegang

De verandering van de aardgaskwaliteit wordt nu
wel héél concreet:
- de eerste LNG-tanker arriveerde afgelopen
zomer op de Maasvlakte
- het invoeden van groen gas gebeurt steeds
vaker
- de Nordstream pipe werd op 9 november
officieel in gebruik genomen en
- eind 2012 komt er Nordstream-gas naar
Nederland
Tijd dus om de regulering hierop aan te passen.
VEMW wilde voor hoogcalorisch gas (H-gas) een
ministeriële regeling (MR). Tweede Kamerlid
Paulus Jansen (SP) diende een motie van die
strekking in om dit te bereiken. Hoewel er veel
sympathie in de Tweede Kamer was voor deze
motie is deze helaas toch verworpen door VVD,
CDA en PvdA. Dit betekent dat de kwaliteitsspecificaties van H-gas zeer breed blijven.
Lidbedrijven met een directe aansluiting op dit
net, die bilateraal onderhandelen met GTS, lopen
hierdoor tegen praktische vragen op. VEMW
heeft daarom een werkgroep H-gas opgericht
om hen met raad en daad bij te staan.
Voor laagcalorisch gas (G-gas) is VEMW nadrukkelijk betrokken bij de consultaties voor de
overgangsperiode (2011-2021) en de periode
daarna. De verwachting is dat al het aangeboden

aardgas in Nederland uiteindelijk van hoogcalorische kwaliteit wordt. Vanaf welk jaar en of
dat gefaseerd zal gebeuren is nog onduidelijk.
VEMW dringt aan op éénmalige ombouw en
vervanging van installaties, zoveel mogelijk
aansluitend op onderhouds- en investeringscycli.
Het invoeden van groen gas vraagt om een
herziening van de Gaswet. De rol en de taken
van de regionale netbeheerders veranderen. Zij
zullen nadrukkelijk een rol moeten krijgen bij het
faciliteren van invoeding en het bewaken van de
kwaliteit. Ook deze ontwikkeling vraagt
de aandacht van VEMW.
Meer informatie over de verandering van de
gaskwaliteit, en de VEMW-acties met betrekking tot dit onderwerp, vinden leden op het
Ledennet onder de tab ‘Gas&WKK’‘Aansluiting en transport’- ‘Gaskwaliteit’.

tot deze dagelijkse update.
Door deze praktische overzichten krijgt u inzicht in de
prijsontwikkeling. Niet alleen
van vandaag, maar ook over
meerdere jaren.

Particuliere netten
Nieuwe wetgeving rondom
particuliere netten is in
aantocht. Er is nog veel
onduidelijk, maar zeker is dat
er veel verandert en dat alle
bestaande ontheffingen
komen te vervallen. VEMW
volgt alle ontwikkelingen op
de voet en houdt u op de
hoogte van relevante
ontwikkelingen. Wees u
bewust van mogelijke veranderingen. VEMW informeert
de leden via nieuwsberichten, haar website en bijeenkomsten.

Gas komt niet meer alleen uit Slochteren.
De gaskwaliteit verandert hierdoor.

Vragen?
Stel ze aan uw VEMWadviseur Eric Picard:
0348 48 43 70 of
ep@vemw.nl

Benchmark weer in aantocht
In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar ontvangt u zoals gebruikelijk een uitnodiging voor deelname aan de ‘VEMW Benchmark
Inkoop Energie’. Met dit prijsvergelijkende energie-onderzoek
biedt VEMW u de mogelijkheid uw eigen inkoopprestaties te vergelijken met die van anderen. Deelname van zoveel mogelijk
VEMW-leden is hiervoor wenselijk. Hoe meer deelnemers, hoe
betrouwbaarder de resultaten, hoe scherper u volgend jaar kunt
inkopen. Zelfs als uw inkoopstrategie afgelopen jaar ongewijzigd
is, kan het resultaat verschillen en is deelname dus zinvol. Dit
wordt het vierde achtereenvolgende jaar dat VEMW de benchmark onder de leden uitvoert. Het aantal deelnemers aan de benchmark groeit elk jaar evenals het totale volume dat in de benchmark is betrokken.
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“Om een goed beeld te krijgen van je eigen
inkoopprestaties raad ik iedereen aan deel te
nemen aan de VEMW Benchmark Inkoop
Energie! Ikzelf leer daar enorm veel van.
Een echte aanrader”.
- Joost Ubbens, Procurement Director bij PQ
Voor meer informatie neem contact op met uw VEMW-adviseur
Eric Picard: 0348 48 43 70 of ep@vemw.nl
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