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REACTIE GASOPSLAG NEDERLAND OP CONSULTATIE STRATEGISCHE PRIORITEITEN E&G 

GROOTHANDELSMARKTEN (NUMMER 104195/2) 

 

VERENIGING GASOPSLAG NEDERLAND 

Vereniging Gasopslag Nederland (Gasopslag Nederland) is opgericht in augustus 2011 en vertegenwoordigt de 

belangen van gasopslagbeheerders in Nederland. Ons doel is de standpunten van de leden over gasopslag 

gezamenlijk naar voren te brengen in de discussies rond de Nederlandse en Europese gaswetgeving. 

www.gasopslagnederland.nl 

REACTIE GASOPSLAG NEDERLAND  

Gasopslag Nederland complimenteert ACM met de consultatie over de strategische prioriteiten 

groothandelsmarkten gas en elektriciteit voor de komende drie jaar. Gasopslag Nederland is van mening dat dit de 

ACM en marktpartijen kan helpen bij het bepalen van de prioritering van de verschillende dossiers voor de 

komende periode. Gasopslag Nederland maakt graag gebruik van de gelegenheid om bij te dragen aan deze 

discussie. 

REACTIE GASOPSLAG NEDERLAND PER CONSULTATIEVRAAG 

Vragen 1 t/m 5 gaan over elektriciteit.  Gasopslag Nederland reageert niet op deze vragen. Hieronder staat per 

consultatievraag over de gasmarkt een reactie van Gasopslag Nederland. 

VRAAG 6: IN HOEVERRE BENT U HET EENS MET DE PRIORITEITEN VOOR DE 

GROOTHANDELSMARKTEN VOOR GAS? LICHT UW ANTWOORD TOE. 

Gasopslag Nederland is het met ACM eens dat marktintegratie en optimale randvoorwaarden voor marktwerking 

prioriteiten zijn. Daarnaast vindt Gasopslag Nederland het de leveringszekerheid van gas van groot belang. 

Voor zowel leveringszekerheid als de marktwerking zijn gasopslagen noodzakelijk. Voor het investeringsklimaat in 

gasopslagen is de spoedige introductie van specifieke transporttarieven voor gasopslagen per 1 januari 2014 van 

essentieel belang. 

VRAAG 7: WELKE EVENTUELE ANDERE PRIORITEITEN ONTBREKEN VOLGENS U IN DE TABEL? 

LICHT UW ANTWOORD TOE. 

Gasopslag Nederland heeft twee aanvullingen bij de prioriteiten. 

Ten eerste is Gasopslag Nederland van mening dat harmonisering van groot belang is voor een goede werking van 

de internationale gasmarkt. Bij  de implementatie van netcodes moet daarom een afweging worden gemaakt 

tussen het behoud van een goed systeem en harmonisatie met de systemen van de buurlanden. GTS heeft 

bijvoorbeeld een goed balanceringssysteem waardoor balanceringskosten significant zijn gedaald. Het is echter 
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daarnaast wel van belang dat het systeem voldoende wordt geharmoniseerd met de systemen van de buurlanden, 

zodat grensoverschrijdende handel wordt gestimuleerd. Het is voor internationaal opererende spelers onpraktisch 

als balanceringssystemen per land uiteenlopen. Uiteindelijk zal een goed werkende internationale gasmarkt alle 

afnemers ten goede komen. Het is aan de ACM om toe te zien dat deze afweging op een goede manier wordt 

gemaakt. 

Ten tweede zou Gasopslag Nederland leveringszekerheid willen toevoegen aan de prioriteiten van ACM. Wat 

betreft de pieklevering is  Gasopslag Nederland van mening dat de wijze waarop GTS piekleveringscapaciteit 

inkoopt transparanter zou kunnen. Dit biedt aanbieders, zoals opslagbeheerders, meer zekerheid. Daarnaast zijn 

de ontwikkelingen rondom de aardbevingen in Groningen van belang. De geleidelijke afname van de productie van 

het Groningenveld is een gegeven, maar dit kan worden versneld als de Minister besluit tot het eerder 

terugschroeven van de gasproductie als mogelijke oplossing voor het verminderen van aardbevingen. Het is 

duidelijk dat het dossier nu bij het Ministerie van Economische Zaken ligt, maar een visie van de ACM op de 

veranderende omgeving is op zijn plaats. De  Gasopslag Nederland staat een marktgerichte oplossing voor 

veranderingen in aanbod van gas  én flexibiliteit. 

VRAAG 8: WAT ZOU VOLGENS U DE VOLGORDE VAN DE PRIORITEITEN MOETEN ZIJN? LICHT 

UW ANTWOORD TOE. 

Gasopslag Nederland is van mening dat marktintegratie en marktwerking de gebieden moeten zijn waar actie 

moet worden ondernomen in de komende drie jaar. Voor de langere termijn is het van belang om een visie te 

ontwikkelen over de leveringszekerheid, mede met het oog op de maatregelen die op stapel zijn naar aanleiding 

van de bevingen in Groningen en hoe de markt daar een bijdrage aan gaat leveren. Gezien de lange doorlooptijd 

van de benodigde investeringen 

VRAAG 9: ZIJN DE VOORGESTELDE ACTIES WAT U BETREFT VOLDOENDE CONCREET? LICHT 

UW ANTWOORD TOE. 

De in het consultatiedocument voorgestelde acties zijn voldoende concreet. 

VRAAG 10: WELKE ROL VERWACHT U VAN DE NMA BIJ DE VOORGESTELDE ACTIES EN 

WELKE ROL ZIET U VOOR MARKTPARTIJEN? LICHT UW ANTWOORD TOE. 

Het is goed dat de NMa altijd goed gebruik heeft gemaakt van de kennis die bij de marktpartijen aanwezig is.  

Gasopslag Nederland vertrouwt er op dat de ACM deze lijn in de toekomst zal vasthouden.  Gasopslag Nederland is 

van mening dat ACM sneller dan in het verleden zou mogen kiezen om zelf een codewijzigingsvoorstel op te stellen 

(volgens de huidige Gaswet mogen marktpartijen dit niet). Dit voorkomt dat onderwerpen erg lang in 

‘beleidsprocedure’ zijn. Een voorbeeld is specifieke transporttarieven voor gasopslagen. Sinds 2009 staat dit 

onderwerp op de agenda, onder andere in de Gasrotonde brief van 23 oktober 2009. Op het moment van schrijven 

(mei 2013) is de benodigde tarievencode nog niet gewijzigd, hoewel recentelijk stappen in de goede richting zijn 

gezet. 

 

  


