
BIJLAGE 2a BIJ TARIEVENVOORSTEL 2022: TOELICHTING INPUT GTS 
TABEL 3, 4 en 9. 
 
Deze toelichting richt zich op de door GTS toegevoegde gegevens in de tabellen 3, 4 en 

9 van de rekenmodule van het tarievenvoorstel 2022 (TV-2022). In deze tabellen kan 

GTS gegevens opvoeren voor i) wettelijke uitgezonderde investeringen (WUI), ii) 

ombouwtaak en iii) incidentele posten. Hieronder is per onderdeel een toelichting 

opgenomen.  
 
Tabel 3: Input WUI 
In 2020 zijn geen nieuwe wettelijk uitgezonderde investeringen (WUI’s) in gebruik 

genomen. Ook zijn er in 2020 geen latere kosten geweest voor al bestaande WUI’s. 

Hierdoor zijn in het TV-2022 geen nieuwe activeringen opgenomen voor WUI’s.  

 

Tabel 4: Input Ombouwtaak  

De ombouwtaak is een wettelijke taak voor de ombouw van 9 industrieën van G-gas 

naar H-gas. GTS heeft voor één partij in 2020 een investering ten behoeve van de 

ombouw geactiveerd. De hoogte van de investering in 2020 bedraagt circa 0,6 mln. 

euro.  

 

Tabel 9: Input incidentele correcties  
GTS heeft incidentele correcties opgevoerd voor investeringen ten behoeve van de 

minimalisering van de Groningen gasproductie. Deze investeringen maken onderdeel uit 

van de ramingen die GTS jaarlijks aan de Minister van EZK aanlevert op basis van de in 

2018 gewijzigde wettelijke taak aangaande minimalisering van Groningen, waarbij GTS 

"alle beschikbare middelen en methoden dient te betrekken.” (art. 10A, lid 1 sub q jo. 

10A lid 1 onderdeel c Gaswet).1  

In 2020 heeft GTS twee projecten geactiveerd, betreffende een uitbreiding van de 

stikstof capaciteit op de stations Wieringermeer en Ommen. De vergoeding voor deze 

investeringen vallen voor de periode 2022 t/m 2026 onder de nacalculatie van de 

bijschatter uit het methodebesluit 2022-2026. Echter, de vergoeding voor de jaren 2020 

en 2021 vallen tussen wal en schip. Dit komt doordat de wettelijke QC taak gedurende 

de reguleringsperiode van het methodebesluit 2017-2021 is aangepast, waardoor 

hiermee geen rekening gehouden is in de schattingsmethodiek.  

Ook heeft GTS een incidentele correctie opgenomen voor het verwijderen van 

desinvesteringen uit de GAW van GTS. Als input wordt hier gebruik gemaakt van tabel 5 

input desinvesteringen.  

De GAW in 2022 dient als gevolg van de aangepaste methodiek in MB22 rondom 

desinvesteringen, gecorrigeerd te worden voor desinvesteringen gedaan vanaf 2020. Dit 

is in lijn met 1) schatting investeringen bijschatter, 2) schatting stijging operationele als 

gevolg van bijgeschatte investeringen, 3) nacalculatie bijschatter voor investeringen > 

10 jaar (incl. OPEX) en 4) nacalculatie daling operationele kosten als gevolg van 

desinvesteringen en schatting. Bij al deze schattingen en nacalculaties worden de 

investeringen of desinvesteringen vanaf 2020 meegenomen. Op deze manier wordt 

zowel de Opex als de Capex vanaf 2022 aangepast voor desinvesteringen gedaan vanaf 

2020. Het pas verwijderen van desinvesteringen uit de GAW die zijn gedaan vanaf 2022 

zou hiermee inconsistent zijn. Dit zou er daarnaast ook voor zorgen dat de 

 
1 Vgl. MvT: "Tot de taak van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet behoort door deze uitbreiding 

tevens het omzetten van hoogcalorisch gas naar laagcalorisch gas om de winning uit het Groningenveld te 
minimaliseren. De kosten hiervan worden op grond van artikel 82 meegenomen in de tariefregulering." Link: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-3.html  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-3.html


kapitaalkosten niet dalen in de periode na 2022 als gevolg van desinvesteringen in 2020 

en 2021. Deze blijven dan ook na 2022 als ‘spookassets’ vergoed worden in de tarieven.  

 


