Maatschappij

VEMW vraagt minister duidelijkheid inzake gasbeleid

‘Ombouwverplichting draagt
niet bij aan doelmatigheid’
VEMW heeft minister Wiebes (EZK) gevraagd naar duidelijkheid in zijn beleid bij de stopzetting van de
gasproductie uit het Groningenveld in 2030. Hij heeft toegezegd nog voor het eind van het jaar met een
update te komen.
Jacques van de Worp,
beleidsadviseur energie

Effectiviteit en doelmatigheid van het dichtdraaien
van de gaskraan staan voorop. Zowel in het belang
van de grootverbruiker die moet ombouwen als in
het belang van de Groningers en landelijk netbeheerder Gasunie.
Voor VEMW staat het afbouwen van de gaswinning
in het Groningenveld niet ter discussie, zegt
Jacques van de Worp van VEMW. “Daar ligt een
politieke keuze aan ten grondslag, die wordt ingegeven door veiligheid. Wat wel ter discussie staat, is
de wijze waarop het basispad invulling krijgt zoals
dat door de minister eerder is geschetst.”
Het is in het belang van álle gasverbruikers in
Nederland dat de operatie op een doelmatige wijze
wordt uitgevoerd, aldus Van de Worp. “Het systeemdenken daarbij moet leidend zijn, terwijl de ombouw
‘slechts’ een middel is om de uitfasering van de gaswinning in Groningen te realiseren. Belangrijke
vraag daarbij is of het in de mix van maatregelen
(stikstoffabriek ombouw grootverbruikers, afbouw
export, e.d.) ook werkelijk nodig is om alle 170 grootverbruikers om te bouwen naar hoogcalorisch gas of
een duurzaam alternatief. En kunnen én moeten zij
dat in 2022 gerealiseerd hebben?”
2030-doelstelling
Veel bedrijven zijn al bezig met het nadenken over en onderzoek doen naar - de mogelijkheden bij te
dragen aan de nationale doelstelling van 49 procent CO2-reductie in 2030, zegt hij. “Een ombouwverplichting in 2022 past daar niet bij uit het oogpunt van doelmatig handelen. Bovendien draagt
een ombouw naar hoogcalorisch H-gas niet bij aan
de 2030-doelstelling.”

zorgvuldig proces, met aandacht voor timing en een
beloning voor early adapters. Met een duidelijke rolverdeling, en heldere taken en bevoegdheden voor
de verschillende partijen. Daarom zegt VEMW: Richt
je nu op een realisatie van de doelen tegen zo doelmatig mogelijke kosten voor de ombouwoperatie.
En verdeel die kosten op een eerlijke wijze.”

Winningsplafond naar beneden
Onlangs heeft minister Wiebes een Instemmingsbesluit genomen
voor het gasjaar 2018-2019. Het winningsplafond voor
Groningengas is vastgesteld op 19,4 mrd m3. Dat plafond moet
volgens het basispad dat hij op 30 maart 2018 heeft geschetst
eind 2022 beneden het door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
veilig geachte niveau van 12 mrd m3 liggen, en in 2030 liefst nul
bedragen. De belangrijkste maatregelen om dit te realiseren: De
bouw van een stikstoffabriek in Zuidbroek; de ombouw van grootverbruikers van laagcalorisch G-gas; het versneld afbouwen van
exportcontracten; het anders managen van de gasopslagen.

Timing en beloning
Van de Worp: “Wat bedrijven nu nodig hebben is een
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