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CDA Statenfractie - Schriftelijke vragen over nieuw in te 
voeren regeling gaskwaliteit 

Geachte heren De Wit en Keurentjes, 

Op 8 juli 2015 zijn door u namens de CDA- Statenfractie schriftelijke vragen 
gesteld naar aanleiding van het persbericht van Attero en Suikerunie over de 
aanstaande wijziging van de Ministeriële Regeling Gaskwaliteit). 
Mede door de vakantieperiode zijn deze schriftelijke vragen helaas niet in een 
eerder stadium beantwoord. Hieronder beantwoorden wij uw vragen. 

Vraag 1. 
Is de Provincie op de hoogte van het concept nieuwe regeling gaskwaliteit? 

Antwoord: ja 

Vraag 2. 
Wat betekent de nieuwe norm voor de toekomst en daarmee de werkgelegenheid voor 
een bedrijf als Attero waar de provincie tot voor kort mede aandeelhouder van was? 

Antwoord: Het is voor ons niet mogelijk deze vraag (volledig) te beantwoorden. 
Attero's hoofddoelstelling is het verwerken van afvalstromen. (Bio)gasproductie is een 
activiteit die mogelijk is omdat er op dit moment biogene stromen zitten in het afval 
dat men verwerkt. De toekomst van deze activiteit hangt dus niet alleen samen met 
de genoemde ministeriële regeling, maar ook met de inzamelcontracten die Attero sluit. 
Op de bedrijfsvoering van deze activiteiten hebben wij geen invloed en geen zicht. 
Het is dan ook niet aan ons om hierover uitspraken te doen. Wel is er bij verkoop van 
Attero in het toetsingskader de indicator "mate van behoud van huidig niveau van 
werkgelegenheid" op concertniveau opgenomen. Hierop is de koper destijds dus mede 
geselecteerd. 

Vraag 3. 
Is de provincie het met het CDA eens dat groen gas een belangrijk element is in de 
huidige fase van energietransitie en dat groen gas ween bijdrage kan leveren aan het 
verminderen van de afhankelijkheid van fossiel gas? 

Antwoord: ja 

06-HB-SG-001 De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website. 
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Vraag 4. 
Is de Provincie bereid om bij het Ministerie van EZ te bepleiten om ten aanzien van 
groen gas dusdanige regels op te stellen dat invoering op het Nederlandse gasnet 
wordt bevorderd? 

Antwoord: Ja, wij hebben vanuit Noord-Nederland een brief aan Minister Kamp 
gestuurd waarin wij de minister vragen om de voorgestelde wijziging niet door te 
voeren (zie bijlage). 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 

Bijlage: 
Brief namens het BONN 
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College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 

Datum: 8 juli 2015 

Betreft: Schriftelijke vragen over nieuw in te voeren regeling gaskwaliteit 

Geacht College, 

Vanochtend lazen wij in het DvhN dat Afvalverwerker Attero en suikerproducent Suikerunie 
vrezen dat de productie van groen gas in gevaar komt. Nieuw in te voeren regels door het 
ministerie van EZ maken het volgens beide bedrijven straks onmogelijk nog groen gas in het 
Nederlands aardgasnet in te brengen. Zij vrezen dat bestaande installaties voor de productie 
van deze duurzame brandstof worden stilgelegd en dat investeringen in nieuwe 
productiecapaciteit uitblijven. De CDA-fractie deelt deze vrees en vindt het onbegrijpelijk dat 
nieuwe regelgeving niet alleen de energietransitie vertraagd maar bovenal het 
toekomstperspectief van de gaswinningsregio in een heel ander daglicht zet. 

Daarom stelt zij aan uw college de volgende vragen: 

1. Is de Provincie op de hoogte van het concept nieuwe regeling gaskwaliteit? 
2. Wat betekent de nieuwe norm voor, de toekomst en daarmee de werkgelegenheid, 

een bedrijf als Attero, waar de provincie tot voor kort mede aandeelhouder van was? 
3. Is de Provincie het met het CDA eens dat groen gas een belangrijk element is in de 

huidige fase van energietransitie en dat groen gas een bijdrage kan leveren aan het 
verminderen van de afhankelijkheid van fossiel aardgas? 

4. Is de Provincie bereid om bij het Ministerie van EZ te bepleiten om ten aanzien van 
groen gas dusdanige regels op te stellen dat invoering op het Nederlandse gasnet 
wordt bevorderd? 

Namens de CDA Statenfractie, 

Robert de Wit 
Frans Keurentjes 
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Onderwerp : zorg t.a.v. wijziging Ministeriële Regeling 

Geachte heer Kamp, 

Als voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Noord Nederland (BONN^) wil Ik u namens de 
daarin vertegenwoordigde overheden, mijn zorgen kenbaar maken over een voorgenomen 
aanpassing van de Ministeriële Regeling gaskwaliteitl 

Zonder in technische details te treden, betekent de voorgenomen aanpassing dat er nieuwe 
invoedingseisen voorgesteld worden, waaraan bestaande Groengas-projecten niet kunnen 
voldoen. Daardoor wordt de Business Case voor nieuwe Groengas-projecten onhaalbaar. 

De provinoies en een aantal gemeenten in Noord Nederland die in het BONN vertegenwoor
digd zijn, hebben ieder ambitieuze doelstellingen op het gebied van Duurzame Energie. De 
productie van biogas, door mest(co)vergisters en industriële vergisters, vormt daarbinnen 
een substantieel onderdeel. Het opwerken van biogas naar groengas en invoeden in het 
aardgasnet is energetisch en financieel één van de betere opties. Deze route wordt door de 
voorgestelde aanpassing geblokkeerd. 

Dit heeft grote consequenties voor het kunnen realiseren van onze duurzame energie
doelstellingen; voor Noord Nederland, maar ook Nationaal! 

Ministerie van Economische Zaken www.frysim.ni ^ x 
t.a.v. dhr. H. Kamp provmcie@fryslan.nl 

^ wvrw rwirrpr.rnm/nrnvtrvs an 

Ministerie van Economische Zaken www.frysim.ni 
pr0vmcie@fi7slan.nl  

ww\v.tNviiter.com/provfryslan ^ -
Postbus 20^01 
250Ó EK DEN HAAG 

Ö 
O psH 

P" 
Leeuwarden, 21 juli 2015 
Verzonden, 2 2 JULI 20 15 ^ 

' BONN; Bestuurlijk (Energie)Overleg Noord Nederland waarin vertegenwoordigd de provincies Gro
ningen, Drenthe, Noord Holland en Fryslän en de steden Assen, Groningen, Leeuwarden, Alkmaar, 
Emmen en Den helder. 
^ Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZyi 3196684, tot vaststelling van regels 
voor de gaskwaliteit (Regeling gaskwaliteit) 

Ons kenmerk 0123438 ! 
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Aanleiding voor de aanpassing lijkt de wens te regelen dat de eindgebruiker niet te veel be
taalt t.o.v. de kwaliteit gas die hij afneemt. Het is vreemd om dit in deze MR te venwerken 
omdat deze gericht is op veiliqheidscnteria. Bovendien leidt de Calorische Waarde-eis er 
juist toe dat juist moeilijker wordl om aan de veiligheidséisen (Wobbe-index) te voldoen. 

Daarnaast zijn binnen de NEDU (Vereniging van NederlandseDataUitwisseling) afspraken 
gernaakt waardoor vanaf eind 201 è, het betalen/betaald krijgen op basis van Calörische 
Waarde géregéld wordt. 

Ik wil u om bovenstaande redenen vragen om de voorgestelde aanpassing niet door te voe
ren. 

Namens gedeputeerde Michiel Schrier, voorzitter van het BONN, 

Namens ^deputeerde Staten van Fryslän, 
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A.J. van den Berg, secretaris 

voor deze H.M. van Gils, loco-secretaris 

Ons kenniefk' O'l 23436! 


