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Geachte heer Wiebes, 

 
Onder verwijzing naar de brief van 6 november jl. (kenmerk DGETM-EI/18277299) met het verzoek 

om een uitvoerings- en handhavingstoets (hierna: UHT) uit te voeren, bericht ik u namens de 

Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) als volgt. 

Graag wil ik u danken voor het toezenden van de concept ministeriële regeling tot wijziging van de 

Uitvoeringsregeling Gaswet en de Mijnbouwregeling ten behoeve van het minimaliseren van de 

gaswinning uit het Groningenveld (hierna: de Regeling). In deze brief vindt u de resultaten van het 

onderzoek van de ACM naar de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de Regeling.  

1 Aanleiding en doelstelling wijziging 

 
Aanleiding voor de Regeling is de wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de Gaswet en de 

Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld. De 

wetswijziging kent in een aantal artikelen een grondslag om bij ministeriële regeling nadere regels 

te stellen. De Regeling voorziet hierin voor de artikelen van de wet die op 1 januari 2019 in werking 

treden. De wijzigingen in de Regeling betreffen nadere regels met betrekking tot de door Gasunie 

Transport Services (hierna: GTS) op te stellen raming voor de benodigde hoeveelheid laagcalorisch 

gas uit het Groningenveld. Het gaat hierbij om het vaststellen van de datum dat de raming aan de 

Minister moet worden overhandigd en het gemiddelde minimum percentage conversiecapaciteit dat 

moet worden ingezet voor het omzetten van hoogcalorisch naar laagcalorisch gas. Verder wordt 

aangegeven welke categorieën van afnemers GTS moet onderscheiden in de raming. Tot slot 

wordt vastgelegd welke systematiek voor de berekening van de vraag naar laagcalorisch gas GTS 

moet hanteren.  

Daarnaast worden in de Mijnbouwregeling nadere regels gesteld over onder meer de regio-indeling, 

de inhoud en de onderbouwing van de operationele strategie, en wordt invulling gegeven aan de 

veiligheidsnorm. 
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2 Resultaten onderzoek ACM 

 

De ACM heeft de voorgenomen wijziging van de Uitvoeringsregeling Gaswet onderzocht op de 

uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Uit dit onderzoek zijn ten aanzien daarvan geen bezwaren 

opgekomen, dus concludeert de ACM dat de Regeling uitvoerbaar en handhaafbaar is. De 

Regeling zal niet leiden tot een extra capaciteitsvraag bij de ACM. 

 

De ACM is graag bereid tot nader overleg over de inhoud van deze brief en de bijlage. U kunt 

hiervoor contact laten opnemen met [vertrouwelijk], bereikbaar onder telefoonnummer (070) 

[vertrouwelijk]. 

 

Hoogachtend, 

 

Den Haag, 

Datum: 29 november 2018 

 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze: 

w.g.  

 

 

 

dr. F.J.H. Don 

bestuurslid 

 

 

 




