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Voor onze toekomstige energiebehoefteheeft
Nederlandnu een stabiele gassector hardnodig
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H
et is niet populair om
aandacht te vragen voor
aardgas inNederland,
andersdanhet ervan los
gaan. Erwordt over ge-
praat engeschrevenalsof

methet einde vandeproductie uit het
Groningenveld, er ook eeneindekomt
aanaardgas endeaardgassector inNe-
derland.Dat is nietwaar. Er komt een
einde aandeperiodewaarinweeen
aanzienlijk producerendennetto-ex-
porterend landwarenenerbegint een
periodedatwe een importerend land
vanaardgas zijn.Geziendeplannen in
hetKlimaatakkoord van28 juni 2019 is
de verwachtingdat de consumptie van
aardgasop termijnook zal dalen.Maar
inde tussentijd zal er dus aardgas ge-
importeerdmoetenwordenom inde
stroom- enwarmtevoorzieningen van
huishoudens, kantorenen industrieën
te voorzien, omdat deoverblijvende
kleinere gasveldenop landenop zee
niet genoegproduceren.

Dinsdagwerddoorhet kabinet het
nieuwegaswinningsbesluit bekend-
gemaakt voorhet zogenoemdegasjaar
2019/2020.Uit het gasbesluit ende
bijbehorende studies en rapporten valt
op temakendat eengrotere inzet van
stikstof eenflinkedaling vanproductie
uit hetGroningenveldmogelijkmaakt.
In 2019/2020 zal dezeproductie, als de
weergodenmeewerken, voorhet eerst
onderde12miljardkubiekemeter
(bcm)uitkomenen inde jarendaarna
nogminder, omal rond2022/2023op
nagenoegniets uit te komen.

In een vandebegeleidende rappor-
tenwordtwel gewezenophet belang
van voldoendeaanvoer vanhoogcalo-
risch gasuit het buitenland,waarbij
vooral de capaciteit inDuitsland voor
aanvoernaarNederlandmoetworden
uitgebreid.Het besluit endebegelei-
dende rapportengeveneen inkijkje
hoedegassector de ingewikkelde
opgave vanminderproductie uitGro-
ningenendeafnemendeproductie uit
kleine veldenmoet gaanopvangenen
eengrote groepkwetsbare consumen-
tendie afhankelijk zijn vande leveran-
tie vanGroningen-kwaliteit gasmoet
gaanbedienen.Groningen-kwaliteit
gas is laagcalorisch aardgas, terwijl de
importenhoogcalorisch aardgasbe-
treffen.Doorbijmenging van stikstof
wordt het geïmporteerdehoogcalori-
sche gasuit bijvoorbeeldNoorwegen,
Ruslanden vloeibaar gas (lng) omgezet
naar aardgas vanGroningen-kwali-
teit. Buitenlandse voorbeelden van
gepuzzel over productie, inzet vanbij-

mengcapaciteit, aardgasopslagen en
ombouwprogramma’s laten zienwat
voor een ingewikkelde taak er doorde
Nederlandse gassectorwordt uitge-
voerd, omaandepubliekebelangen
van veiligheid en leveringszekerheid
enaandenaleving vande exportcon-
tractenmetDuitsland, Frankrijk en
België te kunnen voldoen.Nederland
importeert dusookaardgasomaande
eigenexportverplichtingen te voldoen.
Viadie exportcontracten isNederland
verantwoordelijk voorde leveringsze-
kerheid vanklanten inhet buitenland.

PUBLIEK BELANG
Er verandert namelijk veel indeor-
ganisatie vande aardgassector inde
komende jarenals ikdeberichtgeving
vandeNPOvanafgelopen julimoet
geloven,maarhet ismoeilijk hoogte
te krijgen vanhoehet dan zalworden
georganiseerd. Er zijn er die antwoor-
dendat demarkt ditmoet doen.Maar
als dat zo is, dan is het zaakdiemarkt
goed indegaten tehoudenenhetmis-
schienookaf te kijkenbij onzebuur-
landendie al langermethet import-
bijltje hakken.Hoe zijndepublieke
belangendaarbelegd enhoeworden
ze afgedwongen?

Nederland is eennetto-importeur van
aardgas geworden in eenperiodedat
de internationale aardgasmarkt ruim
bevoorraad is endeprijzen relatief laag
zijn.Dit ismetdankaande investe-
ringsbeslissingen van voordeprijsda-
ling van2014.Hierdoor lijkt de enorme
omslag inNederland tamelijk soepel
te verlopenen is denieuwekwetsbaar-
heidnogniet voelbaar geweest.

Zo is de stille crisis die zich afspeelt
indeNederlandseoffshore-aardgas-
productie voorhet grote publiek voor-
alsnogonderde radar gebleven.Maar
ookdaarneemtdebedrijvigheid snel
af enkandeoffshoresectornietmeer
de rol spelendie eenpaar jaar geleden
nogwerdgeopperd.

Nude internationale economie,
medeals gevolg vandehandelsperi-
kelen, nadrukkelijk afkoelt, zal het
aanbodde vraagnaar aardgasnogwel
evenovertreffen. Er komt echter een
tijddat de zogenoemdekopersmarkt
omslaat.De vraag is danhoeNeder-
landdaarmeeomzal kunnengaan.
Want zodrade aardgasvraag inAzië
aantrekt, zal dat gevoeldworden inde
Europese aardgasmarkt. Zijn er dan
voldoendekoopkrachtigepartijen in
deEuropese aardgasmarkt actief om

Nu de internationale
economie afkoelt, zal
het aanbod de vraag
naar aardgas nog wel
even overtreffen

te concurrerenmetde grotepartijen in
Azië?Blijft deNederlandse groothan-
delsmarkt voor aardgasdan voldoende
liquide?Wie zorgt er dan voordat het
geïmporteerde aardgas inNederland
belandt enwordt omgezet inde juiste
aardgaskwaliteit?Dit soort vragen zijn
voorde toekomst relevant,wanthet
aardgastijdperk inNederlandhoudt
niet opmethet staken vandeproduc-
tie inGroningen.

Uit het Energieakkoordblijkt dat
zowel elektrificatie als het inzetten van
waterstof eenbelangrijke rol gaat spe-
len inde transitie vanhet energiesys-
teem.Dezenieuwe ruggengraatwordt
deels gebouwdophet bestaandeaard-
gassysteemdoor aardgasnetwerken te
hergebruiken voorwaterstof.Daartoe
is belangrijk datwe eenervarenaard-
gassector behoudenommetwaterstof
op voort te borduren. Verder is het van
belangdat dewinkel openblijft tijdens
de verbouwing. Eennieuwe inrichting
vanhet gassengebouwgaatniet alleen
overhet verledenmaar ookover de
inrichting vande toekomst.Demarkt
kanhier veel voor doen,maarniet
alles.Depubliekebelangenmoeten
goedkunnenwordengeborgd.Daar
zou ik graagmeer vanhoren.
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