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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35328 
 
Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van 
grote afnemers 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 1 april 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, 
CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga. 
Tegen: DENK en FVD. 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Opschrift 
Invoegen artikel Ia na artikel I 
8 (Beckerman) over beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld 
 
Als gevolg van het besluit om de gaswinning uit het Groningenveld definitief te beëindigen, 
wordt  de Gaswet aangepast. Het gebruik van laagcalorisch gas wordt verboden voor de 9 
grootste afnemers en gemaximaliseerd voor de 161 overige grootste afnemers. 
Met deze wetswijziging worden de grootste afnemers en de veroorzakers gecompenseerd 
met miljoenen, maar zitten Groningers nog in onzekerheid. Er wordt geen wettelijke 
einddatum voor de gaswinning uit het Groningerveld vastgelegd en de mogelijkheid om na 
1-10-2022 opnieuw te winnen blijft bestaan.  



 

 datum 2 april 2020 

 blad 2 
 

 
 

Om Groningers de zekerheid te geven wil indiener met dit amendement wettelijk 
vastleggen dat er na 01-10-2022 geen gas meer uit het Groningerveld gewonnen gaat 
worden. 
Verworpen: Voor: SP, PvdA, PvdD, Van Kooten-Arissen en PVV. 
 
Artikel I, onderdeel C, artikel 10h 
9 (Stoffer) over een uitzondering bij hoofdzakelijk gebruik als stikstofhoudende grondstof  
 
Van de negen afnemers van Groningen-gas die meer dan 100 miljoen m3 onttrekken via 
hun aansluiting, gebruiken de meeste bedrijven het gas als brandstof. Een enkel bedrijf 
gebruikt het gas hoofdzakelijk als grondstof, zowel de koolwaterstof- als  de 
stikstofcomponent. Voor omschakeling naar hoogcalorisch gas zijn bij gebruik van de 
stikstofcomponent als grondstof relatief veel hogere en additionele investeringen nodig dan 
bij gebruik als brandstof of alleen van de koolwaterstofcomponent als grondstof. Bij 
installaties waar tevens gebruik gemaakt wordt van de stikstofcomponent in het gas treedt 
bij overschakeling op hoogcalorisch gas bovendien verlies van energie-efficiëntie op met 
een grotere CO2-uitstoot en hogere operationele kosten. Bij gebruik van het gas als 
brandstof of bij gebruik van de koolwaterstofcomponent  als grondstof  is dat niet het 
geval. Concreet betekent de omschakeling voor deze bedrijven een teruggang op de EU-
ETS benchmark en per saldo meer CO2 emissie, hetgeen strijdig is met de klimaatambities. 
Daarbij komt dat Gasunie Transport Services heeft aangegeven dat er binnen afzienbare 
termijn voldoende stikstofhoudend pseudo-Groningengas beschikbaar is en dat het verbod 
voor grote afnemers derhalve zelfs een heroverweging verdient.  
Alles afwegende, stelt de indiener voor om de enkele afnemer die het laagcalorisch gas 
hoofdzakelijk gebruikt als stikstofhoudende grondstof vrij te stellen van het genoemde 
verbod. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorwaarden gesteld worden, 
zoals afnamebeperkingen indien onvoldoende pseudo-Groningengas beschikbaar is, zoals 
in extreem koude winters, in geval van onvoorziene calamiteiten, of onverhoopte 
vertraging van het gereedkomen van de stikstoffabriek. 
Verworpen: Voor: PvdA, DENK, SGP, PVV, FVD en Van Haga. 
 
 
Moties 
 
10 (Beckerman/Moorlag) over duidelijkheid voor iedereen in het aardbevingsgebied voor 
eind 2020. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
  
11 (Beckerman) over ook 75 miljoen reserveren voor verduurzaming voor huishoudens. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en Van Haga. 
 
12 (Moorlag) over mogelijkheden van hergebruik van delen van het gasnet. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga. 
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13 (Kops) over voortzetten van gasproductie op de Noordzee. 
Aangenomen. Voor: GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, 
ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga. 
 
14 (Kops) over de export van gas versneld beëindigen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en PVV. 
 
15 (Agnes Mulder c.s.) over in de regeling voor nadeelcompensatie de vergoedingsperiode 
verlengen tot vijf jaar. 
Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, 
ChristenUnie, FVD en Van Haga.  
 


