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Geachte 

  

Dit kabinet wil in deze kabinetsperiode de vraag naar laagcalorisch gas versneld 

verminderen. Deze wens is nadrukkelijk opgenomen in het regeerakkoord. Het 

verminderen van de vraag naar laagcalorisch gas is essentieel voor de 

vermindering van de gaswinning in Groningen. De recente aardbeving 

onderstreept deze ambitie nogmaals.  

 

Een belangrijke manier om de gaswinning te kunnen verminderen is het verlagen 

van de vraag naar laagcalorisch gas uit het Groningenveld. Nederlandse 

huishoudens zijn in hoge mate afhankelijk van laagcalorisch gas voor hun 

warmtevoorziening. Een brede transitieaanpak is nodig om de warmtevoorziening 

te verduurzamen en zodoende de behoefte aan gas te verminderen. Het kabinet 

zet hier actief en versneld op in, maar onderkent dat dit een traject is met een 

lange tijdshorizon. In aanvulling hierop zal het kabinet in gesprek treden met 

partners in het buitenland om mogelijkheden te verkennen om de omschakeling 

van het gebruik van laagcalorisch naar hoogcalorisch gas, die in deze landen reeds 

ingezet wordt, te versnellen.  

 

In Nederland wordt laagcalorisch gas behalve door huishoudens ook gebruikt door 

een beperkt aantal industriële grootverbruikers, waaronder uw bedrijf. Dit 

verbruik wil het kabinet in de komende periode versneld uitfaseren, zodat er 

uiterlijk in 2022 in principe geen industriële grootverbruikers meer zijn die nog 

Groningengas gebruiken. Voor mij is hierbij het uitgangspunt dat deze uitfasering 

onontkoombaar is, maar dat de wijze waarop dit het beste vormgegeven kan 

worden per bedrijf kan verschillen. Hiervoor bestaan in mijn optiek grofweg twee 

routes, ofwel verduurzaming van de energievoorziening dan wel omschakeling van 

het gebruik van laag- naar hoogcalorisch gas. Idealiter zou direct ingezet worden 

op verduurzaming in het kader van de klimaat- en energietransitie, maar indien 

dit op korte termijn om wat voor reden niet mogelijk is, zal er ombouw plaats 

moeten vinden.  

 

Mijn ministerie zal op korte termijn contact met u opnemen om hierover in 

gesprek te gaan. Ik vertrouw op uw constructieve houding om te komen tot 
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gezamenlijke afspraken over de stappen die u kunt zetten om uw gebruik van 

Groningengas op korte termijn uit te faseren. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Eric Wiebes 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 


