
Op 14 juni jl. heeft minister Verhagen de rapportage ‘Inventarisatie gevolgen transitie nieuw aardgas
voor H-gasgebruikers’ van het Projectbureau Nieuw Aardgas aangeboden aan de Tweede Kamer.
Deze rapportage is mede gebaseerd op gesprekken met de industrie en de reacties van u tijdens de
consultatiebijeenkomst op 17 mei 2011.

Aanbiedingsbrief en rapportage

In de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer stipt minister Verhagen in hoofdlijnen de volgende
punten aan:

• De afgesproken ‘mix van maatregelen’ wordt door een groot gedeelte van de grootgebruikers
als een werkbare mix beschouwd.

• Naar aanleiding van de consultatie zijn afspraken gemaakt met landelijk netbeheerder GTS en
met Gate LNG Terminal wat betreft de gewenste duidelijkheid omtrent de gassamenstelling in
de periode na 2012.

De Tweede Kamer heeft op 22 juni de aanbiedingsbrief en de rapportage besproken en ingestemd
met het voorgenomen beleid. Dit betekent dat de transitie naar nieuw aardgas doorgang kan vinden
en dat de samenwerking op basis van de gemaakte afspraken zal worden voortgezet.

Belangrijke elementen in het beleid van de minister zijn:

• zo veel mogelijk gassen dienen te worden geaccommodeerd;
• alle gebruikers moeten zich uiteindelijk aanpassen aan de nieuwe gassamenstellingen.

Afspraken

Om een soepele overgang mogelijk te maken, heeft de minister voor de transitieperiode de volgende
afspraken gemaakt met landelijk netbeheerder GTS en met Gate LNG Terminal:

• Gate terminal zal met invoeders van LNG afspreken dat deze zullen afzien van het invoeden
van de allerzwaarste LNG soorten (PE hoger dan 8,7) .

• De Gate LNG Terminal zal door middel van tankmanagement grote sprongen in de
samenstelling van het gas zoveel mogelijk voorkomen.

• De Wobbe-index is tot eind 2012 gemaximaliseerd op 54 MJ/nm3.
• GTS zal een signaleringssysteem (GC-link) ontwikkelen waarmee afnemers op de hoogte

worden gehouden van de actuele gassamenstelling.

Voor de uiteindelijke situatie na de transitieperiode is het volgende afgesproken:

• De Wobbe-index is op binnenlandse exitpunten gemaximaliseerd op 55,7 MJ/nm3.
• Er worden geen additionele eisen gesteld aan de gassamenstelling.

Rol Projectbureau

Gedurende de transitieperiode heeft het Projectbureau Nieuw Aardgas de taak om de voortgang van
de transitie te monitoren. Het Projectbureau zal de minister regelmatig informeren over de voortgang
en adviseren over eventuele aanvullende maatregelen. Indien gewenst kan de minister GTS
verzoeken om sommige maatregelen ook na de transitieperiode door te zetten. Het Projectbureau zal
tijdens de transitiefase met de aangeslotenen regelmatig contact opnemen om te informeren of er
eventuele problemen zijn.

Op het moment van schrijven van dit bericht zijn er in totaal drie scheepsladingen binnengekomen in
het kader van de testfase van de LNG terminal. Het Projectbureau heeft contact gehad met een
tweetal bedrijven die aangaven onverwachte effecten te hebben ondervonden. Met deze bedrijven is
vervolgens door GTS gewerkt aan een oplossing.



Als uw bedrijf problemen heeft of voorziet die mogelijk verband houden met de gassamenstelling, dan
horen wij dat graag van u. U kunt dat melden via onze email projectbureau.nieuwaardgas@minez.nl
Het Projectbureau zal vervolgens contact met u opnemen en uw melding nader onderzoeken. Indien
noodzakelijk zal samen met Gate en/of GTS gezocht worden naar de oorzaak en mogelijke
maatregelen.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. Hier kunt u ook de volledige eindrapportage, de
aanbiedingsbrief en de presentaties en het verslag van de 17 mei bijeenkomst terugvinden. Informatie
over GC-link, het signaleringssysteem, vindt u ook terug op de website. Gedetailleerde informatie over
GC-link is ook te vinden op de website van GTS. GATE geeft tijdens de commissioning fase via GTS
informatie (verbrandingswaarde en PE getal) over de actuele LNG ladingen.


