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Tariefstijging richting 2030 volgt uit afbouw L-gasexport

1. Gecorrigeerd voor inflatie

#2

� De verwachte transportboekingen dalen met circa 50% richting 2030 als gevolg van 
afbouw L-gasexport.

� Verwachte kosten dalen ook, maar minder en minder snel, waardoor de kosten per 
eenheid stijgen (het tarief, in reële¹ termen). 

� Dit zou kunnen duiden op kruissubsidie tussen generaties netgebruikers, doordat 
toekomstige gebruikers in reële termen, meer betalen voor dezelfde dienst.
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Gasinfrastructuur is aangelegd voor grootschalig transport 
voor de lange termijn, waardoor schaalvoordeel is bereikt

#3

� Het netwerk van GTS is de afgelopen decennia geïntegreerd aangelegd om op de lange 
termijn te kunnen voorzien in een steeds verder groeiende vraag naar transportcapaciteit, 
voor zowel belevering van het binnenland als voor export. 

� Hierdoor ontstaat er schaalvoordeel bij grotere transportvolumes. De marginale kosten 
zijn immers gering, waardoor meer gas transporteren relatief goedkoop is. Deze synergie 
tussen binnenlands transport en export, is een van de redenen dat de GTS-tarieven de 
afgelopen jaren tot de laagste van Europa behoorden.

� De komende jaren zal als gevolg van de dalende vraag, het synergievoordeel verdwijnen.

Voorbeeld 1: Schaalvoordeel bij geïntegreerd transportsysteem voor binnen- en buitenland 

1) Geïntegreerd gastransportsysteem (GTS)

Een 42” leiding van 100km met 60MW compressie halverwege. De capaciteit is 35,7 GW.
Geschatte investeringskosten: EUR 336 mln.

2) Parallelle systemen 

Twee parallel aangelegde 32” leidingen van 100km met elk 30MW compressie halverwege. De 
capaciteit is 17,7 GW per leiding, oftewel gezamenlijk 35,4 GW. 
Geschatte investeringskosten: EUR 484 mln.
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GTS past netwerkcapaciteit aan om in te spelen op 
dalende aardgasvraag

#4

� De transportcapaciteit van het landelijk net is geen vaste grootheid. GTS kan de capaciteit 

van het netwerk aanpassen en in lijn brengen met de dalende vraag.

� Door bijvoorbeeld het (tijdelijk) buitengebruikstellen van compressorinstallaties of het 

verlagen van de invoeddruk, wordt de capaciteit van het netwerk verkleind. 

� Hierdoor kan GTS kostenbesparingen realiseren. Dit betreft vooral OPEX en 

instandhoudingsinvesteringen.
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De gasinfrastructuur blijft noodzakelijk. GTS beperkt 
inzet L-gascompressoren tijdelijk om OPEX te 
minimaliseren.

#5

� GTS onderzoekt welke L-gascompressoren de 
komende jaren tijdelijk op stand-by kunnen worden 
gezet, zodat OPEX wordt geminimaliseerd. 

� Voor tijdige realisatie van de H2-backbone (2030), is 
herinzet van deze compressoren nodig. Ze zullen 
daarom tijdelijk buitengebruik gesteld worden.

� De infrastructuur voor L-gasexport is grotendeels 
afgeschreven in 2030 (4% van GAW).

� De GTS-infrastructuur blijft, ondanks de dalende 
aardgasvraag, vrijwel volledig noodzakelijk om in de 
behoefte aan transportcapaciteit te voorzien. 
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Voor investeringen in nieuwe (waterstof)infrastructuur is 
een faciliterend reguleringskader nodig

#6

� Investeringen om de transitie naar duurzame moleculen mogelijk te maken, zullen ook 
al voor 2030 moeten worden gedaan;
o Investeringsbeslissingen voor de H2-backbone moeten gedurende de 

aankomende reguleringsperiode worden genomen. 
o Faciliteren van 2 bcm groengasproductie in 2030 vereist de komende jaren 

investeringen in groengasboosters.
� Tegen het licht van de onzekere ontwikkeling van de toekomstige vraag naar 

gastransport is een reguleringskader dat de investeringen in deze nieuwe 
infrastructuur faciliteert noodzakelijk. 
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De regulering moet rekening houden met de afnemende 
aardgasvraag en kosten gelijkmatiger verdelen over de 
huidige en toekomstige gebruikers

#7

� In 2050 bedraagt de GAW van GTS, afhankelijk van het gekozen scenario en met de 
huidige reguleringsparameters, tussen de EUR 5 en 9 mrd. Met andere woorden, in de 
periode ná 2050, moet tussen de EUR 5 en 9 mld. door toekomstige generaties worden 
betaald.

� Een aanpassing van de regulering is noodzakelijk om dit “doorschuiven van de 
rekening” te voorkomen en deze kosten gelijkmatiger over de huidige en toekomstige 
gebruikers te verdelen.
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Oplossingsrichtingen

� Kortere afschrijvingstermijn voor nieuwe investeringen

Een afschrijvingstermijn van maximaal 20 jaar voor nieuwe investeringen voorkomt een 
‘hypotheek’ op netgebruikers na 2050 en bevordert de investeringsbereidheid bij GTS.
Voor investeringen in groengasboosters kan een afschrijvingstermijn van 12 jaar worden 
gehanteerd, in lijn met de looptijd van SDE⁺⁺-subsidies.

� Aanpassing methodiek voor desinvesteringen

Breng de opbrengst van verkochte activa in mindering op de GAW. Hierdoor ontstaat een sterkere 
prikkel voor GTS om gedesinvesteerde activa te verkopen en wordt (een deel van) de 
bijbehorende GAW niet in de tijd ‘meegesleept’.

� Aangepast afschrijvingsprofiel van bestaande investeringen

In aanvulling op een kortere afschrijvingstermijn voor nieuwe investeringen, is het om dezelfde 
redenen wenselijk om de afschrijvingsprofiel voor bestaande activa met een resterende 
afschrijvingsperiode tot na 2050 aan te passen (bijvoorbeeld dubbel degressief). Door deze 
aanpassing al in de komende reguleringsperiode door te voeren, worden de kosten van GTS 
gelijkmatiger over de huidige en toekomstige gebruikers verdeeld.
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Samenvatting

#9

� Richting 2030 stijgt het transporttarief als gevolg van de afbouw van de L-
gasexport; 

� Gasinfrastructuur is aangelegd voor grootschalig transport voor de lange 
termijn, waardoor schaalvoordeel is bereikt;

� GTS past netwerkcapaciteit aan om in te spelen op dalende aardgasvraag

� De gasinfrastructuur blijft noodzakelijk. GTS beperkt inzet L-
gascompressoren tijdelijk om OPEX te minimaliseren;

� Voor investeringen in nieuwe (waterstof)infrastructuur is een faciliterend 
kader nodig;

� De regulering moet rekening houden met de afnemende aardgasvraag en 
kosten gelijkmatiger verdelen over de huidige en toekomstige gebruikers.
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