




    

         

      

 

 
 
 

    

        
 

         
     

 
              

             
              

           
 

               
         

 
                

              
           

            
            

   
 

          
           
             
               

              
  

 
             

                
 

 

 
                 
                  

     
                 

           
 

 

 

 
 

Gasunie Transport Services B.V. 

Datum: 31 maart 2022 Ons kenmerk: L 22.0196 

Onderwerp: Aanvullend advies Groningenproductie gasjaar 2021/2022 

Bijlage: Uitgangspunten behorend bij de geadviseerde Groningenproductie 

Hieronder presenteren wij de uitgangspunten behorend bij het geadviseerde 

Groningenvolume in de brief. 

Vorig jaar is de vertraging van de oplevering van de nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek II 

aangegeven: de oplevering wordt in de zomer verwacht4. In onze vervolgadviezen5,6 en dus 

ook deze, wordt uitgegaan van een oplevering van 2/3e van de capaciteit (120.000 m3/uur) 

begin juli en de overige 1/3e (60.000 m3/uur) medio augustus. 

In het advies afgegeven in januari7 en het verdere advies8 werd ook de verhoogde Duitse 

gasvraag genoemd; dit is ook meegenomen in deze berekening. 

Uit de evaluatie opgeschreven in maart8 van de maanden oktober tot en met januari in het 
huidige gasjaar kwam naar voren dat de gerealiseerde kwaliteit van het H-gas, uitgedrukt als 

Wobbe-index, lager was dan de planningsuitgangspunten. Bij een lagere Wobbe-index kan 

met dezelfde hoeveelheid stikstof meer pseudo L-gas gemaakt worden bij een hogere 

Wobbe-index. Deze lagere Wobbe-index is het planningsuitgangspunt voor de rest van het 
jaar geworden. 

Daarnaast was er minder Groningenproductie nodig voor leveringszekerheid in de 

geëvalueerde maanden omdat de temperaturen hoger waren ten opzichte van de 

verwachting8. Dit hebben wij meegenomen in de berekening door uit te gaan van 

gerealiseerde waarden van zowel de temperatuur als de inzet van de middelen tot en met 
eind maart en vervolgens vanaf de maand april verder te rekenen met de dertig 

temperatuurprofielen. 

GTS heeft verder actief de onderhoudsplanning van de stikstofinstallaties aangepast om zo in 

de maanden april tot en met juni extra stikstof beschikbaar te stellen aan de markt9,10. 

4 Rapportage inzet middelen en methoden in gasjaar 2020/2021, d.d. 29 oktober 2021, ons kenmerk L 21.0501 
5,7 Rapportage over wijzigingen in vraag naar en aanbod van laagcalorisch gas in gasjaar 2021/2022, d.d. 3 januari 
2022, ons kenmerk L 22.0001 
6,8,9 Bijlage 2 bij Aanvullend advies leveringszekerheid gasjaar 2021/2022, d.d. 14 maart 2022, ons kenmerk L 22.0142 
10 Voor de actuele onderhoudsplanning zie de onderhoudsplanning op de website: 
https://www.gasunietransportservices.nl/netwerk-operations/onderhoud-transportsysteem/onderhoudskalender 
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Alle genoemde planningsuitgangspunten zijn meegenomen en resulteren in de verwachte 

productie uit het Groningenveld in de dertig temperatuurprofielen zoals in de figuur 

hieronder weergegeven. 

Dit resulteert in een graaddagenvergelijking, eveneens gevisualiseerd in de figuur, met de 

volgende vergelijking11: 

Groningenvolume [miljard m3] = -7,262 + 0,00568 * graaddagen 

waarbij de productie uit het Groningenveld in het huidige gasjaar minimaal 3,3 miljard m3 is 

voor temperatuurprofielen met minder dan 1860 graaddagen vanwege de minimumflow. 

11 Conform de Uitvoeringsregeling behorend bij de Nederlandse Gaswet 
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