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's-Gravenhage, 11 juli 1962. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van hoofd-
stuk XIII der rijksbegroting voor het dienstjaar 1962 heb ik 
de eer U Hoogedelgestrenge hierbij toe te zenden een nota in-
zake het aardgas. Ik moge U verzoeken de leden Uwer Kamer 
een exemplaar van deze nota te doen toekomen. 

De Minister van Economische Zaken, 
J. W. DE POUS. 

NOTA 

Gevolg gevend aan zijn desbetreffende toezegging aan de 
Staten-Generaal geeft de ondergetekende in deze nota een 
overzicht van de betekenis van de aardgasvondsten in de pro-
vincie Groningen voor de energievoorziening in het algemeen 
en de gasvoorziening in het bijzonder, van de door hem in ver-
band hiermede gevoerde onderhandelingen en van de conse-
quenties welke naar zijn mening hieruit dienen voort te vloeien 
voor het beleid t.a.v. de afzet van dit gas en de organisatie van 
deze gasafzet. 

I. Beknopt overzicht van de geschiedenis van de opsporing 
en winning van aardgas in Nederland 

Alvorens op de betekenis van de nieuwe vondsten van aard-
gas in te gaan, wil de ondergetekende eerst een beknopt over-
zicht geven van de geschiedenis van de opsporing van aardgas 
in Nederland en de op de winning daarvan betrekking heb-
bende concessies. 

Door de Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen werden 
sedert 1903 in verschillende delen van ons land opsporingen 
verricht. Eerst in 1923 werden bij een in de nabijheid van 
Winterswijk uitgevoerde boring de eerste sporen van olie in ons 
land aangetroffen, welke vondst echter niet tot exploitatie 
leidde. 

Een systematisch onderzoek naar het voorkomen van bitu-
mineuze delfstoffen werd echter pas aangevangen, nadat in 
Duitsland aardolie was aangeboord in gesteenten, welke zich 
ook naar het westen, over onze grens, voortzetten. Dit onder-
zoek werd ter hand genomen door de N.V. Bataafse Petro-
leum Maatschappij. Teneinde dit onderzoek doeltreffend te 
doen zijn werd bij wet van 1 november 1933 (Stb. 568) het 
opsporen van delfstoffen door middel van boringen in de pro-
vincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelder-
land voor de tijd van 10 jaar verboden en werd hierop alleen 
aan de B.P.M, een uitzondering verleend. In 1939, 1941 en 
1943 werd dit opsporingsverbod telkens tot andere gedeelten 
van het land uitgebreid, terwijl bij het besluit van 1941 de duur 
van het verbod werd gewijzigd in 20 jaar. De besluiten van 
1941 en 1943 vervielen ingevolge de Wet Bezettingsmaatrege-
len I van 27-6-'47 (Stb. H 195). 
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Het heeft bijna 10 jaren geduurd, alvorens het opsporings-
werk van de B.P.M, resultaten opleverde. In 1943 werd in de 
omgeving van Cocvorden de eerste olie aangetroffen. Deze put 
gaf slechts een zeer bescheiden produktie. Verdere exploraties 
in deze streek hebben uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling 
van het veld „Schooncbeek", alwaar ook de eerste gas voeren-
de laag werd aangetroffen. 

Door dit succes aangemoedigd werd het opsporingswerk na 
1945 met kracht voortgezet. De activiteiten van de B.P.M. 
werden in 1947 overgenomen door de in dat jaar opgerichte 
N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij (N.A.M.) , die een 
gemeenschappelijke onderneming is van de B.P.M. (Shell) en 
de Standard Oil Company of New Yersey (Esso). De explo-
ratie van de N.A.M, heeft geleid tot de ontdekking van de 
aardolie- en aardgasvelden „Tubbergen", „Rossum", „De 
Lutte" en „Rijswijk" en meer recent tot de voor onze economie 
zo belangrijke gasvondsten bij Slochteren. Het opsporingswerk 
wordt nog steeds voortgezet. 

Daar ingevolge de mijnwet van 1810 de winning van delf-
stoffen slechts mogelijk is krachtens een door de Kroon ver-
leende akte van concessie, moest de N.A.M., alvorens tot 
exploitatie van de in de ondergrond van ons land aanwezige 
bitumina te kunnen overgaan, zich de vereiste concessies ver-
werven. De eerste concessie (Schooncbeek) werd verleend bij 
K.B. van 3 mei 1948 (Stcrt. 110). Daarbij werd aan de con-
cessionaris de verplichting opgelegd aan de Staat een winstaan-
deel uit te keren, hetgeen geschiedde in navolging van het 
gebruik in andere staten, die concessie hebben verleend voor 
de winning van bitumina. Deze verplichting is bij de later aan 
de N.A.M, verleende concessies gehandhaafd. De hoogte van 
dit winstaandeel van de Staat is geregeld in een op 9 juli 1948 
tussen de Staat en de N.A.M, gesloten overeenkomst, welke 
nadien nog is gewijzigd bij overeenkomst van 26 juni 1956. 
Daarbij is dit vvinstaandeel van de Staat bepaald op 10 pet. van 
het voordelig saldo van een, met inachtneming van de bepa-
lingen van de desbetreffende overeenkomst, op te maken resul-
tatenrekening van het bedrijf van de N.A.M., voor zover dit 
de opsporing en ontginning van bitumina omvat. De totale op-
brengst van deze royalty-uitkering beliep tot en met 1960 een 
bedrag van rond 34 min. 

Behalve deze verplichting tot uitkering van een royalty is in 
de verleende concessie nog een bepaling opgenomen, volgens 
welke de N.A.M, verplicht is het door haar gewonnen aardgas, 
dat zij niet voor zichzelf gebruikt, tegen een redelijke prijs aan 
de Staat te verkopen volgens een te sluiten overeenkomst. Deze 
regeling vormde tot dusver de basis van de levering van aard-
gas door de N.A.M, aan het Staatsgasbedrijf. De ondergete-
kende komt hierop nog nader terug. 

Tenslotte zij nog vermeld dat tot op heden de navolgende 
concessies aan de N.A.M, zijn verleend, resp. door de N.A.M. 
zijn aangevraagd. 

Naam 
veld 

Datum 
concessieverlening 

Oppervlakte 
v. d. con-

cessie in ha 

Schoonebeek 

Tubbergen 
Rossum 
De Lutte 
Rijswijk 

Slochteren 

K.B. van 3 mei 1948, aangevuld 
en gewijzigd bij K.B. van 16 ok-
tober 1950 
K.B. van 31 maart 1953 
K.B. van 12 mei 1961 
K.B. van 12 mei 1961 
K.B. van 3 januari 1955, aange-
vuld en gewijzigd bij K.B. van 20 
maart 1957 
in behandeling 

78 000 
17 700 

1 200 
540 

200 000 
296 000 

Op bijgevoegde kaart wordt een overzicht van de verleende 
en aangevraagde concessies gegeven. 

II. De huidige situatie op aardgasgebied 

Toen in 1950 en daaropvolgende jaren de N.A.M, de eerste 
exploitabele hoeveelheden aardgas in de Nederlandse bodem 
aantoonde, liet zich in het geheel niet voorzien dat deze nieuwe 
energiebron meer dan een zeer bescheiden rol zou kunnen 
spelen in het totaal van onze energievoorziening. Immers de 
tot 1954 voor afzet beschikbaar gekomen hoeveelheid aardgas 
(400 000 m:i per dag voor een tijdvak van 20 jaar) , betekende 
nog slechts het equivalent van ongeveer 170 000 ton standaard-
steenkool per jaar en vormde minder dan 1 pet. van het jaar-
lijkse bruto-cnergicverbruik. Zelfs bij de meest optimistische 
schatting van de mogelijke aardgasproduktie werd niet aange-
nomen, dat dit aandeel tot meer dan enkele procenten van het 
bruto-energieverbruik zou oplopen. 

Op grond van het streven om het aardgas bij voorkeur voor 
doeleinden te gebruiken met het grootste nationaal-economische 
nut, werd het in de eerste plaats aangewend voor de vervanging 
van koolgas, dat tot dan toe werd geproduceerd in veelal ver-
ouderde (gemeentelijke) gasfabrieken. Op deze wijze werd het 
aardgas dienstbaar gemaakt aan de enkele jaren tevoren door 
de „Commissie ter bestudering van de concentratie op het 
gebied van de gasvoorziening" (commissie-Van Iterson) be-
pleite concentratie van de gasproduktie. 

Gegeven het feit, dat het departement van de ondergetekende 
zich reeds van 1947 af direct had bemoeid met de aanleg van 
transportleidingen voor de afstandsgasvoorziening — o.m. voor 
uit Duitsland geïmporteerd cokesovengas ten behoeve van de 
voorziening van een aantal Gelderse gemeenten — lag het in 
de toenmalige situatie voor de hand, dat de Staat ook de distri-
butie en gros van dit aardgas ter hand nam. Zodoende trad zij 
op als een tussenschakel tussen de N.A.M, en de gasdistri-
buerende gemeenten en bouwde zij het daarvoor vereiste gas-
transportnet. 

Daartoe werd, zoals reeds gezegd, in de aan de N.A.M, ver-
leende concessies een bepaling opgenomen die inhield, dat deze 
maatschappij het gewonnen aardgas, dat zij niet voor zichzelf 
zou gebruiken, tegen een redelijke prijs zou verkopen aan de 
Staat ingevolge een nader te sluiten overeenkomst. Een en 
ander is destijds uitvoerig uiteengezet in de Nota inzake de 
Gasvoorziening, welke de ambtsvoorganger van de ondergete-
kende in april 1953 heeft aangeboden aan de Staten-Generaal 
(2984) . 

In januari 1954 werd deze overeenkomst gesloten. Daarin 
verplichtte de N.A.M, zich om telkenmale wanneer zij op grond 
van door haar verrichte opsporingen, metingen en schattingen 
een hoeveelheid aardgas voor afname door de Staat beschik-
baar kon stellen, deze ook aan de Staat aan te bieden. Deze 
aanbieding zou dienen te geschieden in de vorm van de bij een 
leveringsduur van 20 jaar te verwachten daghoeveelheid. De 
Staat van zijn kant verplichtte zich deze aangeboden hoeveel-
heden met vaste regelmaat te betalen, doch verkreeg daar-
tegenover de vrijheid de werkelijke afname aan te passen aan 
de behoefte, welke zou voortvloeien uit de met de afnemers 
gesloten contracten. Deze regeling bood enerzijds aan de 
N.A.M, de garantie, dat een vergoeding van de voor de explo-
ratie en exploitatie van het aardgas gemaakte kosten werd ver-
kregen. Anderzijds gaf zij de Staat de mogelijkheid een poli-
tiek van geleidelijke inpassing van het aardgas in de openbare 
gasvoorziening te voeren en langlopende contracten af te slui-
ten, die voorzagen in een volledige voorziening in de aan 
seizocnschommelingcn onderhevige en door de jaren heen als 
regel geleidelijk stijgende gasbehoeften van de openbare gas-
bcdrijven. In de praktijk kwam dit hierop neer, dat de Staat 
maandelijks aan de N.A.M, een bedrag betaalde, gebaseerd op 
de aangeboden hoeveelheid en de overeengekomen prijs, doch 
in de eerste jaren van de contractperiode minder afnam dan 
de betaalde hoeveelheid, hetgeen de mogelijkheid opende om 
in de latere jaren meer af te nemen en zo weer in te lopen op 
de vooruitbetaalde, nog niet afgenomen hoeveelheden. Aan 
het eind van de contractperiode zou op deze wijze weer een 
zeker evenwicht tussen betaalde en afgenomen gashoeveelhe-
den worden bereikt. 
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De commerciële activiteiten op gasgebied van de Staat, die 
aanvankelijk waren ondergebracht bij de Afdeling Energie-
voorziening van het departement van de ondergetekende, wer-
den in 1954 ondergebracht in een afzonderlijke dienst, de 
Rijksdienst Gasvoorziening. In 1957 werd deze dienst aange-
wezen als staatsbedrijf in de zin van de Bedrijvenwet en heet 
sedertdien Staatsgasbedrijf. 

Het Staatsgasbedrijf beheert thans een uitgebreid transport-
net in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, 
Gelderland, Utrecht, Zuidholland en Zeeland (in deze laatste 
provincie wordt geen aardgas geleverd, maar cokesovengas af-
komstig van de cokesfabriek te Sluiskil). Het totale kapitaal, 
dat in dit transport-apparaat is geïnvesteerd bedraagt thans 
netto ongeveer 1 12 miljoen gulden. 

Het officiële aardgasaanbod van de N.A.M, bedraagt 1 min. 
m3 per dag, waarvan thans 0,5 min. m3 wordt afgenomen. 
Daarboven komt nog ongeveer 0,5 min. m3 zg. „nat aardgas", 
een bijprodukt van de oliewinning dat, in tegenstelling tot het 
uit de aardgasputten geleverde gas, slechts voor relatief korte 
perioden wordt aangeboden en direct moet worden afgenomen. 
De totale hoeveelheid droog en nat aardgas van circa 1 min. m3 

afgeleverd door het Staatsgasbedrijf voorziet thans in circa 
30 pet. van de behoefte van de openbare gasvoorziening in ons 
land. In deze hoeveelheid is voorts nog begrepen een afzet 
van circa 300 000 m3 per dag voor industrieel gebruik aan de 
Hoogovens te Umuiden en aan de Gemeentelijke Gasvoorzie-
ning Zuidholland (G.G.Z.H.) . Als gevolg van de opgetreden 
stijgingen in het aardgasaanbod van de N.A.M., is het vooruit-
betaalde bedrag, dat onder het hoofd „aardgasvoorraad onder 
de grond" op de balans van het Staatsgasbedrijf per eind 1961 
is opgenomen, gestegen tot circa 36 miljoen gulden. Dit bedrag 
blijft nog toenemen, doordat nog steeds minder dan de aange-
boden hoeveelheid wordt afgenomen. 

III. De betekenis van het Groningse aardgas 
De betekenis van het aardgas voor de Nederlandse energie-

voorziening zal radicaal worden gewijzigd door de recente zeer 
aanzienlijke vondsten van aardgas in de provincie Groningen. 
Kon aanvankelijk een cijfer van ca 60 mld. m3 worden ge-
noemd als exploitabele voorraad, op grond van de thans be-
schikbare gegevens mag als vaststaand worden aangenomen, 
dat deze voorraad tenminste 150 mld. m3 bedraagt. Zelfs is 
de mogelijkheid niet uitgesloten dat — indien ook de verdere 
boringen succesvol blijken — deze voorraad tot b.v. 400 mld. 
m3 zou oplopen. Hoe groot uiteindelijk de exploitabele voor-
raad aardgas zal blijken te zijn kan echter eerst na uitvoering 
van het nog in gang zijnde boringsprogramma worden vast-
gesteld. In afwachting van de concessieverlening voor het veld 
Slochteren zet de N.A.M, haar opsporingswerkzaamheden in 
het noorden des lands met kracht voort. Het opsporings-
programma omvat het aanzetten van meerdere boringen o.a. 

TABEL II 
Produktie en verbruik van gas (in miljoenen ton steenkoolequivalent) 

Jaa r 
Lokale . 

gasproduktie 
') 

Cokesoven-
gas 

Raffinaderijgas, 
propaan en 

butaan 2) 
Aardgas 

Hoogovengas 
en overige 

gassen 
Saldo 
import Beschikbaar 

Bedrijfs-
verbruik 

en verliezen 

Net to-
binnenlands 

verbruik 
Lokale . 

gasproduktie 
') 

Cokesoven-
gas 

Raffinaderijgas, 
propaan en 

butaan 2) 
Aardgas 

Hoogovengas 
en overige 

gassen 
Saldo 
import Beschikbaar 

Bedrijfs-
verbruik 

en verliezen 
tot. opb.3) 

vrz 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

0,48 
0,50 
0,48 
0,45 
0.40 
0,37 
0,29 
0,21 
0,13 

0,84 
0,89 
1,04 
1,14 
1,15 
1,10 
1,11 
1,23 
1,26 

0,05 
0,08 
0,10 
0,13 
0,12 
0,14 
0,18 
0,23 
0,26 

0,03 
0,12 
0,17 
0,19 
0,19 
0,24 
0,30 
0,43 
0,53 

0,52 
0,52 
0,52 
0,54 
0,55 
0,69 
0,77 
0,84 
0,86 

0,01 
0,01 
0,02 
0,02 

.0,01 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 

1,93 
2,12 
2,33 
2,47 
2,42 
2,56 
2,66 
2,95 
3,05 

0,54 
0,59 
0,68 
0,76 
0,76 
0,74 
0,72 
0,77 
0,80 

1,39 
1,53 
1,65 
1,71 
1,66 
1,82 
1,94 
2,18 
2,25 

0,69 
0,82 
0,86 
0,92 
0,82 
0,90 
0,93 
0,95 
0,97 

1) Kolengas en watergas. 
2) Excl. flessengas e.d. 
3) Levering via (gemeentelijke) distributiebedrijven. 

een nieuwe put in de nabijheid van Slochteren, waarmede in 
de maand juli zal worden begonnen. Uitgaande van het boven-
genoemde cijfer van 150 mld. m3 en met inbegrip van de 
hoeveelheden uit de vroegere vondsten, zou bij een exploitatie 
op 20-jarige basis, zoals tot dusverre gebruikelijk, jaarlijks ten-
minste ongeveer 8 mld. m3 aardgas ter beschikking komen. 
Deze hoeveelheid komt overeen met circa 8 min. ton steenkolen 
of ongeveer 27 pet. van het huidige jaarlijkse energieverbruik 
van ons land, dat rond 30 min. ton steenkoolequivalent per 
jaar bedraagt. 

In de onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven 
van de ontwikkeling van het totale energieverbruik van Neder-
land en van de ontwikkeling van het gasverbruik hier te lande. 
Hieruit blijkt, dat hoewel het aandeel van het aardgas in het 
totale energieverbruik nog zeer bescheiden is, het zich in de 
gassector reeds een plaats van betekenis heeft verworven. 

TABEL 1 
Totaal energieverbruik (in miljoenen ton steenkoolequivalent) 

Jaar Kolen- Aardolie- Aardgas en Totaal 
sector sector ') mnngas 

1953 16,8 4,1 0,1 21,0 
1954 17,3 4,8 0,1 22,2 
1955 17,5 5,9 0,2 23,6 
1956 17,9 7,2 0,2 25,3 
1957 17,1 7,5 0,2 24,8 
1958 16,0 8,7 0,3 25,0 
1959 15,1 10,0 0,3 25,4 
1960 15,9 11,7 0,4 28,0 
1961 15,4 13,0 0,5 28,9 
1962 15,4 14,2 0,6 30,2 

]) Excl. raffinageverlies, eigen verbruik raffinaderijen en bunkering. 

TABEL I A 
Procentueel aandeel der sectoren in het totale energieverbruik 

Jaar Kolen- Aardolie- Aardgas en Totaal 
sector sector mijngas 

1953 80,0 19,5 0,5 100 
1954 77,9 21,6 0,5 100 
1955 74,2 25,0 0,8 100 
1956 70,8 28,4 0,8 100 
1957 69,0 30.2 0,8 100 
1958 64,0 34,8 1,2 100 
1959 59,4 39,4 1,2 100 
1960 56,8 41,8 1,4 100 
1961 53,3 45,0 1,7 100 
1962 51,0 47,0 2,0 100 
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Uit de cijfers van tabel II blijkt voorts, dat de opname-
capaciteit van de gassector bij een gelijkblijvende ontwikkeling 
van het verbruik volstrekt ontoereikend is om de thans ter 
beschikking komende hoeveelheid aardgas op te nemen, zelfs 
indien alle andere gassoorten door het aardgas van de markt 
zouden worden verdrongen. Theoretisch beschouwd is de 
hoeveelheid aardgas zelfs zo groot, dat zij in de toekomst bijna 
geheel zou kunnen voorzien in het accres van de totale 
energiebehoefte in ons land. Jaarlijks neomt deze behoefte nl. 
toe met omstreeks 1 min. tot steenkoolequivalent, hetgeen in 
de loop van 20 jaar overeenkomt met 210 mld. m:! aardgas. 
Dit is uiteraard een theoretische benadering, omdat een 
zodanige nietschoksgewijze geleidelijk en gelijkmatig oplopende 
produktie en afzet van aardgas over de hiergenoemde 20-jarige 
periode niet rationeel te verwezenlijken is. Deze beschouwing 
geeft echter wel een inzicht in de grote betekenis van de 
nieuwe aardgasvondsten en zij toont tevens aan, dat dit aardgas 
alleen dan geheel of grotendeels op de Nederlandse energie-
markt kan worden ondergebracht, wanneer het mede wordt 
gebruikt voor toepassingen, waarvoor tot dusverre andere 
energieprodukten werden gebezigd. Zoals nog zal worden aan-
getoond bestaan hiervoor met name in de huisbrandsector 
gunstige mogelijkheden. 

IV. De noodzakelijkheid van een gewijzigde organisatie van 
de aardgasafzet 

Na een eerste bestudering van de consequenties van het aan-
tonen van de nieuwe aardgasreserves in Groningen, bleek het 
de ondergetekende, dat, mede in verband met de regelmatig 
stijgende energiebehoefte, het ongetwijfeld mogelijk zou zijn 
aanzienlijke hoeveelheden aardgas op de binnenlandse energie-
markt af te zetten zonder dat dit tot ernstige verstoringen op 
deze markt zou behoeven te leiden. Tevens stond echter voor 
hem vast, dat een plaatsing van dit gas niet binnen het hier-
boven geschetste Jcader van de gasafzet, zoals deze thans plaats 
vindt, zou kunnen worden verwezenlijkt. Aan deze laatste con-
clusie lagen de volgende overwegingen ten grondslag. 

In de eerste plaats zou toepassing van het bestaande contract 
met de N.A.M, op dergelijke grote hoeveelheden aardgas tot 
onhoudbare consequenties leiden. Op grond van het contract 
zou de N.A.M, op basis van de thans bekende voorraad een 
hoeveelheid van circa 8 mld. m8 per jaar moeten aanbieden. 
Aangezien om technische redenen een zekere aanloopperiode 
nodig is alvorens een dergelijke afzet kan worden bereikt, zou dit 
met zich medebrengen, dat het saldo „aardgasvoorraad onder de 
grond" binnen enkele jaren zou oplopen tot vele 'honderden 
miljoenen guldens. Gezien de met de N.A.M, gesloten over-
cenkomst, zou dit voor de Staat tot zeer grote uitgaven en 
ernstig renteverlies aanleiding geven. Deze moeilijkheden zou-
den alleen kunnen worden vermeden door een politiek te 

voeren van afzet tegen elke nog lonende prijs. Een dergelijke 
politiek van roofbouw zou een onverantwoorde verkwisting 
van een kostbare delfstof in onze bodem betekenen. Bovendien 
zou dit enerzijds tot gevolg hebben, dat niet de nuttigste aan-
wending van het gas wordt verkregen, terwijl anderzijds de 
bestaande verhoudingen op de energiemarkt volledig zouden 
worden verstoord. Ook al zou dit een directe prijsverlaging 
van de energiekosten in verschillende sectoren van het bedrijfs-
leven veroorzaken, op langere termijn bezien zou een derge-
lijke afzetpolitiek nadelig zijn voor de stabiliteit van de energie-
voorziening. Immers, zelfs bij een grotere gasvoorraad dan 
150 mld. m:! is deze, gesteld tegen de achtergrond van onze 
totale energiebehoefte, over b.v. 20 jaar nog te gering om ter-
wille van een versnelling van de afzet van dit gas de stabiliteit 
van de energievoorziening te ontwrichten. 

In de tweede plaats heeft de in de afgelopen jaren opgedane 
ervaring reeds geleerd, dat zonder een directe en nauwe coör-
dinatie tussen winning en afzet van het aardgas, een goede en 
verantwoorde afzet- en investeringspolitiek zeer moeilijk is te 
voeren. Gold dit reeds voor de tot dusverre nog slechts zeer 
beperkte aardgashoeveelheden, bij het thans vele malen grotere 
aanbod is zulk een coördinatie gebiedende noodzaak. 

Vrijwel tezelfdertijd bleek, dat ook de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij streefde naar een wijziging van de bestaande 
verhoudingen. Van deze zijde werd namelijk aan de onderge-
tekende medegedeeld, dat men het bijzonder op prijs zou stel-
len wanneer de N.A.M, of haar participanten — Shell en 
Esso — de afzet en gros van het aardgas zelf ter hand zouden 
kunnen nemen. De grond van dit streven was, dat er naar de 
mening van de N.A.M, geen wezenlijk verschil bestaat tussen 
aardgas en andere delfstoffen en dat er daarom geen reden 
zou zijn het aardgas anders te behandelen dan b.v. de aardolie. 

Tegen deze wens van de N.A.M, rezen bij de ondergete-
kende toch bezwaren. In de eerste plaats zou de ondergetekende 
het onjuist achten, indien de openbare gasvoorziening, die tot 
dusver in ons land in hoofdzaak een overheidstaak is geweest, 
te zeer afhankelijk zou worden gemaakt van een particuliere 
leverancier. Een blijvende participatie van de Staat in de afzet 
van aardgas acht de ondergetekende met het oog op de belan-
gen van de verbruikers dan ook noodzakelijk. Vervolgens moet 
worden overwogen, dat de afzet van het aardgas alleen dan 
voor de nationale energievoorziening een maximaal nut zal 
opleveren, als bij deze afzet een beleid wordt gevoerd, dat 
rekening houdt zowel met de mogelijkheden, welke deze 
nieuwe energiebron opent, als met de positie van andere ener-
giedragers op de Nederlandse markt. In verband met deze 
bezwaren leek het de ondergetekende gewenst de Staatsmijnen 
actief bij de bestudering van deze problemen te betrekken. Dit 
gold te meer, gezien hun grote belangen bij de verkoop van gas, 

TABEL III 
Vergelijking verbruik en binnenlandse produktie van energie, uitgedrukt in miljoenen ton steenkoolequivalent 

Kolensector Aardoliesector 

Verbruik Produktie Voorraad-
mutatie Import Export Invoer 

saldo 
Verbruik 
aardolie-

produkten 

Produktie In voersaldo 

Jaar Verbruik Produktie Voorraad-
mutatie Import Export Invoer 

saldo 
Verbruik 
aardolie-

produkten 
ruwe 
olie 

= eind-
produkten 

(92%) 
aardolie-

produkten 
= ruwe 

olie 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

16,8 
17,3 
17,5 
17,9 
17,1 
16,0 
15,1 
15,9. 
15,4 
15,4 

12,4 
12,1 
12,0 
11,9 
11,5 
12,0 
12,0 
12,5 
12,6 
12,5 

— 0,1 
+ 0,1 
+ 0,2 
1 0,4 

+ 0,8 
+ 0,5 
— 0,1 
— 0,5 
— 0,4 
— 0,2 

5,9 
8,0 
8,8 
9,7 
9,8 
7,9 
7,3 
7,9 
7,8 

1,6 
2,7 
3,1 
3,3 
3,4 
3,4 
4,3 
5,0 
5,4 

4,3 
5,3 
5,7 
6,4 
6,4 
4,5 
3.0 
2,9 
2,4 
2,7 

4,1 
4,8 
5,9 
7,2 
7,5 
8,7 

10,0 
11,7 
13,0 
14,2 

1,2 
1,3 
1,5 
1,6 
2,2 
2,3 
2,5 
2,7 
2,9 
2,7 

1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
2,0 
2.1 
2,3 
2,5 
2,7 
2,6 

3,0 
3,6 
4,6 
5,8 
5,5 
6,6 
7,7 
9,2 

10,3 
11,6 

3,3 
3,9 
5,0 
6,3 
6,0 
7,2 
8,4 

10,0 
11,2 
12,9 
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hun ervaring op dit gebied en de noodzaak tot het voeren van 
een gecoördineerd en geïntegreerd gasbeleid. 

Uit verdere contacten met de oliemaatschappijen en met de 
Staatsmijnen bleek ondergetekende, dat deze ten principale 
konden instemmen met de beginselen ten aanzien van de 
wijze van afzet van gas, welke hem voor ogen stonden. Daar 
bovendien bij deze betrokken partijen een bereidheid om samen 
te werken aanwezig was, heeft hij de Staatsmijnen, Shell en 
Esso de gelegenheid gegeven onderling contact op te nemen 
en hem hun zienswijze kenbaar te maken over de uitwerking 
van deze beginselen, met name over de wijze van verkoop 
en de bestemming van het aardgas. Het spreekt vanzelf, dat 
de ondergetekende het Staatsgasbedrijf eveneens heeft inge-
schakeld om de daar bestaande visie op het aardgasvraagstuk 
te leren kennen. 

Staatsmijnen, Shell en Esso hebben hem na een uitvoerige 
studie hunnerzijds een voorstel gedaan, dat neerkomt op een 
samenwerking tussen de oliemaatschappijen en de Staats-
mijnen op het gebied van de exploitatie van aardgas, waarbij 
ook het Staatsgasbedrijf zal worden betrokken. 

Dit voorstel van deze drie partijen kwam de ondergetekende 
in grote lijnen aanvaardbaar voor als basis voor een verder 
gesprek. Hij had echter bedenkingen tegen een aantal rege-
lingen die in het voorstel waren neergelegd, o.m. ten aanzien 
van de veiligstelling van het algemeen belang, het onderbrengen 
van winning en afzet bij verschillende maatschappijen, de aan-
gebrachte scheiding tussen binnenlandse afzet en export en 
de aandelenverhouding. Hij komt hierop in hoofdstuk VI 
nader terug. 

De ondergetekende heeft dan ook gemeend, alvorens over 
het gezamenlijk voorstel, neergelegd in een aide-mérnoire, in 
nader contact te treden met de betrokken partijen, eerst advies 
te moeten inwinnen bij een kleine informele commissie van 
drie niet-ambtelijke gezaghebbende figuren. Hij prijst zich 
gelukkig de heren prof. mr. W. C. L. van der Grinten, ir. Th. 
Tromp en ir. H. Vos bereid te hebben gevonden in een derge-
lijke commissie zitting te nemen en hem terzake van advies 
te dienen. Dit geldt te meer, omdat deze commissie haar 
rapport heeft opgesteld na uitvoerig overleg met alle bij het 
onderhavige vraagstuk betrokken partijen en erin is geslaagd 
om bij dit overleg door enige fundamentele wijzigingen in boven-
genoemde voorstellen belangrijke verbeteringen aan te brengen 
in de regeling van een aantal van de punten, waarop de onder-
getekende nog bedenkingen had tegen de gedane voorstellen. 

Een exemplaar van het rapport van deze commissie, waaraan 
een exemplaar van het reeds genoemde gezamenlijke voor-
stel van Shell, Esso en Staatsmijnen als bijlage is toegevoegd, 
is ter vertrouwelijke kennisneming van de leden ter griffie 
gedeponeerd. 

V. Het gebruik van het aardgas 
Gedurende het afgelopen jaar heeft de ondergetekende nog 

van diverse andere kanten adviezen ontvangen over de bestem-
ming welke aan het in Groningen gevonden aardgas zou zijn te 
geven. Behalve van Shell-Esso-Staatsmijnen en van het Staats-
gasbedrijf ontving hij onder meer adviezen van de Nationale 
Gas Maatschappij N.V. (N.G.M.), de Vereniging van Exploi-
tanten van Gasbedrijven (V.E.G.), de N.V. Samenwerkende 
Electriciteitsproducenten (S.E.P.) en het Provinciaal Bestuur 
van Groningen. 

De eerstgenoemde vier van deze adviezen lopen, zowel wat 
hun uitgangspunt als hun conclusies betreft, in grote mate 
parallel. Zij gaan namelijk alle vier, al dan niet uitdrukkelijk, 
uit van dezelfde stelling als reeds ten grondslag lag aan het 
rapport van de Adviescommissie Bestemming Aardgas, welke 
onder voorzitterschap van prof. dr. P. B. Kreukniet in 1953 
rapport uitbracht aan de ambtsvoorganger van de onderge-
tekende over het gebruik van het — toen nog in zeer beperkte 
mate — beschikbare aardgas. Deze commissie nam daarbij als 
grondslag voor haar advies, dat het gebruik van het aardgas 
moet worden bepaald door de nationaal-economische waarde, 
welke in de verschillende alternatieve gebruiksmogelijkheden 

zou kunnen worden geëffectueerd. Anders gezegd, dat het 
aardgas bij voorkeur voor die doeleinden moet worden ge-
bruikt, waarbij nationaal-economisch de grootste netto-
opbrengst wordt verkregen. 

In de praktijk leidt dit uitgangspunt — dat tot op heden de 
grondslag heeft gevormd van het ten aanzien van het aard-
gas gevoerde afzetbeleid — tot een verkoop volgens commer-
ciële maatstaven, waarbij in beginsel wordt gestreefd naar een 
zodanige verdeling van het beschikbare gas over de verschil-
lende in aanmerking komende gegadigden, dat in totaal de 
hoogste opbrengst wordt verkregen. 

De beide andere genoemde adviezen daarentegen — van de 
S.E.P. en van het Provinciaal Bestuur van Groningen — gaan 
uit van andere grondslagen en komen dan ook tot andere con-
clusies. 

De S.E.P. gaat er in haar advies van uit, dat het aardgas het 
meest volledig zou worden benut, indien het zou worden ge-
bruikt voor de opwekking van elektriciteit en wel van de grond-
last der centrales. Hieraan ligt o.m. de gedachte ten grondslag, 
dat de levering van gas voor de produktie van elektriciteit van 
het begin af aan op grote schaal zou kunnen plaatshebben en 
gezien de afname in continubedrijf waartoe de centrales in 
staat zijn, gunstiger is dan die voor vrijwel alle andere doel-
einden, waarbij de levering afhankelijk is van de tijd van de 
dag en/of de tijd van het jaar. De S.E.P. bepleitte dan ook de 
reservering van een aanzienlijk deel van het beschibare gas 
voor dit doel. De elektriciteitsbedrijven zouden hiervoor dan 
een prijs kunnen betalen, welke in beginsel zou zijn gebaseerd op 
de calorische waarde van het aardgas, vergeleken met die van 
andere brandstoffen. De S.E.P. zou er bovendien de voorkeur 
aan geven, wanneer het hiervoor nodige transportnet door de 
centrales zelf zou kunnen worden gebouwd en beheerd, waarbij 
dit desgewenst ook voor het transport van gas ten behoeve van 
de levering voor andere doeleinden zou kunnen worden ge-
bruikt. 

Het Provinciaal Bestuur van Groningen stelde zich op het 
standpunt, dat het aardgas in de eerste plaats zou moeten wor-
den gebruikt voor de bevordering van de industrialisatie van 
het noorden van het land. Dit ware naar het inzicht van ge-
noemd bestuur te realiseren door dit gas ter beschikking te 
stellen voor de realisatie van industriële projecten in het noor-
den des lands, waarbij de prijs van het gas van geval tot geval 
zou moeten worden vastgesteld en wel op een zodanig niveau, 
dat het eindprodukt concurrerend kan worden verkocht. Be-
palend voor de prijs van het gas zou hierbij derhalve zijn de 
rentabiliteit van elk project afzonderlijk zonder direct verband 
met de prijs van kolen of olie. 

De beide laatste adviezen wijken derhalve wezenlijk af van 
het eerstgenoemde uitgangspunt, dat de afzet van het aardgas 
volgens commerciële maatstaven zou moeten geschieden. Im-
mers, volgens beide zienswijzen zou ook aardgas aan de elek-
triciteitsindustrie c.q. voor industriële projecten in het noorden 
van het land moeten worden geleverd, wanneer de prijs van 
aardgas op basis van de calorische waarde van steenkolen of 
olie, dan wel de prijs welke het desbetreffende industriële be-
drijf nog juist kan betalen, lager ligt en in een lagere netto-
opbrengst resulteert dan de prijs welke bij een ander en gun-
stiger gebruik van ditzelfde gas kan worden verkregen. In beide 
gevallen zou dit betekenen een zekere mate van subsidiëring 
door de aardgasleverancier aan de desbetreffende afnemers, 
hetgeen een continue en ongewenste ongelijkheid zou teweeg-
brengen in de concurrentievoorwaarden tussen de verschillende 
energieprodukten. 

De ondergetekende — evenals het eerder genoemde infor-
mele adviescollege — is dan ook van mening, dat bij de be-
paling van de omvang van de afzet van het aardgas alsook van 
de te voeren prijspolitiek, economische en commerciële maat-
staven dienen te worden aangelegd. Ook bij de thans aanzien-
lijk grotere beschikbare hoeveelheden dient het streven om met 
het beschikbare aardgas een zo groot mogelijk nationaal-econo-
misch voordeel te verkrijgen, de grondslag te blijven van de 
afzet- en prijspolitiek. Op de vraag of op dit beginsel uit hoof-
de van het industrialisatiebeleid wellicht zekere uitzonderingen 
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zouden kunnen worden toegestaan, wordt in hoofdstuk VIII 
van deze nota nader ingegaan. 

Volgens deze inzichten — die in grote trekken overeen-
komen met die van Shell-Esso-Staatsmijnen, het Staatsgas-
bedrijf, de N.G.M, en de V.E.G. — zal bij de exploitatie van 
het aardgas in de eerste plaats moeten worden gestreefd naar 
plaatsing van dit gas op de markt van de openbare gasvoor-
ziening. Hierbij wordt gedacht zowel aan vervanging van 
cokesovengas en andere nog in deze sector gedistribueerde gas-
soorten door aardgas als aan uitbreiding van het debiet van de 
openbare gasvoorziening. Ofschoon hiervoor zeer aanzienlijke 
investeringen zullen moeten worden gedaan, zowel door de gas-
maatschappij in het transportnet, als door de openbare gas-
bedrijven voor de ombouw van toestellen, netverbetering, gas-
houdercapaciteit e.d., verwachten de oliemaatschappijen en de 
Staatsmijnen dat het mogelijk zal zijn het aardgas aan de uit-
eindelijke consument tegen een zodanig tarief ter beschikking 
te kunnen stellen, dat het voor deze aantrekkelijk wordt aard-
gas op ruime schaal te gebruiken voor ruimteverwarming in 
plaats van kolen of olie. Dit wordt eerst verwezenlijkbaar bij 
een belangrijke verlaging van de bestaande tarieven. Uiteraard 
zal een dergelijke verlaging van het gasprijsniveau eveneens 
verruimend werken op de traditionele afzet van gas voor kook-
doeleinden en warmwatervoorziening. 

Voorts wordt bij een dergelijke afzetpolitiek ook een vrij 
ruime markt verwacht voor de z.g. hoogwaardig industriële 
toepassingen, dat zijn die toepassingen waar gas om wille van 
zijn specifieke brandeigcnschappen een hogere waarde heeft 
dan andere brandstoffen. 

Op grond van gemaakte calculaties en marktonderzoekingen 
verwachten Esso, Shell en Staatsmijnen, uitgaande van een 
exploitatieperiode van circa 30 jaar — een tijdvak dat gezien 
de hoge investeringen voor een rationele exploitatie in aan-
merking moet worden genomen — de afzet op de drie betrek-
ken markten, dus openbare voorziening, ruimteverwarming en 
hoogwaardig industriële toepassingen, tot een veelvoud van de 
huidige, die thans circa 1 miljard m:! aardgasequivalent bedraagt, 
te kunnen opvoeren. 

Een alternatieve mogelijkheid voor het gebruik van aardgas 
op de binnenlandse markt is het gebruik als grondstof voor 
chomisch-industriëlc doeleinden, op analoge wijze als thans 
raffinaderijgas, cokesovengas en uit olie gemaakt synthesegas 
wordt gebruikt. Het aardgas ontleent dan zijn waarde als grond-
stof aan de chemische eigenschappen van zijn componenten 
en niet aan zijn calorische waarde. 

De chemisch bruikbare component van het aardgas is 
methaan (CH4), dat ongeveer 80 volumeprocenten van het 
Groningse aardgas uitmaakt. Of het gebruik van aardgas voor 
dit doel in vergelijking tot het — eveneens reeds in relatief 
zeer grote hoeveelheden beschikbare — cokesovengas en raffi-
naderijgas aantrekkelijk zal zijn, zal met name afhangen van 
de prijs waarvoor aardgas voor dit doel ter beschikking kan 
worden gesteld. Daar het aardgas door zijn chemisch-eenzijdige 
samenstelling een minder brede basis vormt voor de opbouw 
van een chemische industrie dan de evengenoemde gassen, die 
beide meerdere componenten bevatten, welke als uitgangspunt 
voor chemische processen kunnen worden gebruikt, komt het 
de ondergetekende voor, dat het aardgas als grondstof voor 
de chemische industrie slechts beperkte mogelijkheden zal bie-
den, zolang althans andere gassen nog in vrij ruime mate hier-
voor beschikbaar blijven. De aantrekkelijkheid van het aardgas 
voor dit doel zou uiteraard aanzienlijk worden vergroot, indien 
de prijs van het aardgas voor dit doel duidelijk lager zou 
worden gesteld dan de equivalentieprijs van cokesovengas of 
raffinaderijgas en zeker beduidend lager dan de prijs, welke 
het gas in de openbare voorziening kan opbrengen. Een derge-
lijke prijspolitiek, die afwijkt van de hiervoor ontwikkelde 
norm, is echter alleen dan gerechtvaardigd wanneer de vesti-
ging van een bepaale chemische industrie voor onze economie 
zodanige voordelen biedt, dat hierdoor het nadeel van het af-
wijken van het theoretisch juiste uitgangspunt — de commer-
ciële prijsvorming — wordt gecompenseerd. 

Los hiervan moge de ondergetekende nog opmerken, dat 
indien het gebruik van aardgas als chemische grondstof attrac-
tief zou blijken, de daarvoor te gebruiken hoeveelheden rela-
tief beperkt zijn in vergelijking tot de in totaal beschikbare hoe-
veelheid aardgas. 

Of gebruik van aardgas voor het stoken van elektrische een-
trales, zoals door de S.E.P. voorgesteld, eveneens tot de ver-
antwoorde toepassingen zal behoren, is een vraag waarover de 
ondergetekende zich nog zijn oordeel moet voorbehouden. 
Bedacht moet worden dat in dat geval de waarde van het aard-
gas wordt bepaald door de prijs van de alternatieve brand-
stoffen, omdat de toepassing van aardgas hier geen uitge-
sproken specifieke voordelen oplevert vergeleken met b.v. olie 
of kolen; dit afgezien van een geringere investering bij de bouw 
van nieuwe centrales, die echter in het algemeen niet van grote 
betekenis zal zijn ten opzichte van de totaal te investeren be-
dragen bij deze bouw. Het kan echter zijn, dat het in bepaa'de 
gevallen om andere redenen — zoals b.v. bestaande overcapa-
citeit in het transportnet, hetzij gedurende het gehele jaar, het-
zij gedurende een gedeelte van het jaar — toch aantrekkelijk 
zou zijn gas aan de centrales te leveren. Het is echter eveneens 
zeer wel denkbaar dat, indien er, nadat voor de hierboven 
reeds eerder genoemde doeleinden voldoende aardgas is ge-
reserveerd, nog gas voor verkoop overblijft, dit bij export voor 
hoogwaardige doeleinden een betere opbrengst kan leveren dan 
bij vervanging van kolen of stookolie in de elektriciteitsvoor-
ziening. In dat geval zou het voor de nationale economie aan-
zienüjk voordeliger zijn het relatief dure gas te exporteren en 
de relatief goedkope olie of kolen te importeren dan dit gas 
te verstoken in de centrales. 

VI. De organisatie van aardgasafzet 
Zoals de ondergetekende hierboven reeds mededeelde, heeft 

de Adviescommissie Aardgas — na uitvoerig contact met de 
betrokken partijen — een belangrijke bijdrage geleverd tot het 
vinden van meer aanvaardbare oplossingen voor de Bezwaren 
die hij koesterde tegen een aantal punten in de voorstellen van 
Shell, Esso en Staatsmijnen terzake van de organisatie van de 
aardgasafzet. 

Reeds in § IV van deze nota werd opgemerkt, dat het voor 
een goede en verantwoorde afzet van het aardgas noodzakelijk 
zou zijn, een nauwe coördinatie tussen winning en afzet tot 
stand te brengen. Een dergelijke eenheid van beleid bij winning 
en afzet zou het meest ideaal worden geëffectueerd, indien 
beide takken van exploitatie zouden worden ondergebracht bij 
één maatschappij. 

Het aanvankelijk voorstel van Shell, Esso en Staatsmijnen 
ging echter uit van een organisatorische scheiding tussen win-
ning en afzet, waarbij de winning zou worden opgedragen aan 
de N.A.M, en de verkoop, voor zover deze in het binnenland 
zou plaatsvinden, zou worden ondergebracht in een nieuw op 
te richten maatschappij, waarin Staatsmijnen, Esso en Shell 
elk voor 1/3 zouden participeren. Wel zouden de Staatsmijnen 
financieel voor 1/3 bij de winning en de export worden ge-
interesseerd. zowel wat betreft de baten als de lasten, doch in 
het beleid als zodanig van deze bedrijfsonderdelen zouden de 
Staatsmijnen niet worden betrokken. 

Een dergelijke opzet beantwoordde niet aan het hierboven 
door de ondergetekende gestelde desideratum. 

De Adviescommissie Aardgas heeft, na uitvoerige besprekin-
gen met de partners, overeenstemming bereikt over een gewij-
zigde opzet, waarbij in belangrijke mate aan de bezwaren van 
de ondergetekende werd tegemoetgekomen. Deze door de Com-
missie voorgestelde oplossing houdt in, dat aan de N.A.M, de 
concessie wordt verleend voor de winning van het aardgas, doch 
dat deze concessie wordt geëxploiteerd voor rekening van de 
samenwerkende partijen Shell, Esso en Staatsmijnen, die ter-
zake een maatschap zullen aangaan. Deze samenwerkende par-
tijen bepalen dan gezamenlijk het beleid voor de verdere ex-
ploratie en exploitatie van aardgas binnen de concessie. 

De verkoop van het aardgas dat wordt gewonnen, zou even-
eens geschieden door de drie partners, die terzake een N.V. 
zouden oprichten waarin zij in dezelfde verhouding zouden 
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participeren als geldt ten aanzien van de eerdergenoemde 
samenwerking op het gebied van de winning. Op deze wijze 
blijft de concessie aan de N.A.M., doch zou het beleid t.a.v. 
winning en afzet worden gevoerd als geschiedde het door één 
geïntegreerd bedrijf. 

In de oorspronkelijke voorstellen van Shell, Esso en Staats-
mijnen werd verkoop van het aardgas verdeeld tussen N.A.M. 
enerzijds en de nieuw op te richten gasverkoopmaatschappij 
anderzijds al naar gelang de afzet buiten of binnen Nederland 
plaats vindt. In de opzet van de commissie wordt het verkoop-
beleid wel in één hand gebracht — dit wordt gevoerd door de 
samenwerkende partijen — maar het was niet geheel duidelijk 
in hoeverre hier in een voldoende organisatorische eenheid was 
voorzien. 

De ondergetekende is van mening, dat — zelf indien hier 
door de samenwerkende partijen een nauwe coördinatie wordt 
betracht — een bevredigende oplossing nog niet is gegaran-
deerd. Hij is namelijk van oordeel, dat een goede afweging van 
de verschillende alternatieve bestemmingsmogelijkheden — en 
daarmede van het belang van de Nederlandse energieverbrui-
kers — alleen dan voldoende is gewaarborgd, wanneer de ge-
hele verkoop — zowel die vopr de binnenlandse markt als die 
voor export — door tussenkomst van één organisatie, nl. de 
nieuw op te richten gasmaatschappij, plaats vindt. 

Het verheugt de ondergetekende, dat in de verder door hem 
gevoerde onderhandelingen de participanten hebben toegestemd 
in een organisatie van de export van aardgas, welke aan zijn 
bovengenoemde wens tegemoet komt. 

De organisatorische opbouw kan nu aldus worden samen-
gevat. De concessie voor winning van aardgas in de provincie 
Groningen wordt verleend aan de N.A.M., doch deze concessie 
wordt, overeenkomstig het voorstel van de commissie, geëx-
ploiteerd voor rekening van de samenwerkende partijen Shell. 
Esso en Staatsmijnen, die terzake een maatschap zullen aan-
gaan. Deze samenwerkende partijen bepalen dus gezamenlijk 
het beleid inzake de verdere exploratie en expoitatie binnen de 
concessie. Alle gewonnen aardgas — voor zover niet nodig 
binnen het eigen winningsbedrijf van de N.A.M. — wordt ver-
kocht aan de op te richten nieuwe gasmaatschappij, waarin 
Shell, Esso en Staatsmijnen participeren in de hieronder aan 
te geven verhouding. De partners zullen worden verplicht in 
deze maatschappij naast het aardgas, alle door hen geprodu-
ceerde gas in te brengen, dat zij niet in eigen bedrijf gebruiken 
en dat normaliter per pijpleiding wordt afgezet, derhalve raf-
finaderijgas en cokesovengas. Ook alle gasbelangen en gas-
leidingen van het S.G.B, worden in deze maatschappij in-
gebracht. De nieuwe maatschappij koopt dus het aardgas en 
ook alle andere gassen afkomstig van de partners, zowel be-
stemd voor de binnenlandse markt als voor de export. 

Op deze wijze zal geen export van gas kunnen plaatsvinden 
buiten de nieuwe gasmaatschappij om en wordt organisatorisch 
de verdeling van het gas over binnen- en buitenland in één 
hand gehouden. Teneinde aan de wensen van de oliemaat-
schappijen c.q. de Staatsmijnen om bij export van aardgas 
resp. cokesovengas als zelfstandige partijen op te treden tege-
moet te komen, zullen de oliemaatschappijen (de N.A.M.) 
resp. de Staatsmijnen in het buitenland actief de afzet van het 
Nederlandse gas bevorderen, met potentiële buitenlandse af-
nemers onderhandelen en — op voorwaarde van verkregen 
goedkeuring van de betrokken transacties in het kader van de 
nieuwe gasmaatschappij — op eigen naam aan de afnemers 
af grens verkopen. 

De ondergetekende zal op de export van aardgas het nodige 
toezicht uitoefenen, teneinde zeker te stellen, dat de exploitatie 
van de nieuwe gasvondsten optimale resultaten zal opleveren 
voor de Nederlandse economie. 

Een tweede punt dat een nadere regeling behoefde en waar-
aan ook door de Adviescommissie Aardgas veel aandacht is 
besteed, is de verhouding, waarin de drie partners met elkaar 
zullen samenwerken, en de zeggenschap, welke aan elk van 
hen zal worden verleend. Zoals reeds gezegd, was het oor-
spronkelijk voorstel van de drie partijen, dat elk voor i deel 
in de samenwerking zou participeren. Gezien de historische 

scheiding tussen winning en afzet, waarbij de Staat de vol-
ledige afzet in handen had en bovendien twee werkende, te-
zamen vrijwel het gehele land bestrijkende, gastransportbe-
drijven zou inbrengen (hel Staatsgasbcdrijf en het Gasdistribu-
tiebedrijf van de Staatsmijnen), acht de ondergetekende een 
dergelijke verhouding, waarbij aan de oliemaatschappijen 3 
van de zeggenschap op het gebied van winning en afzet zou 
toekomen, onaanvaardbaar. De Adviescommissie kwam evcn-
eens tot deze conclusie en stelde veeleer een 50—50 verhouding 
tussen Staatsmijnen enerzijds en de oliemaatschappijen andcr-
zijds als verantwoord voor. Gezien de hierover gevoerde dis-
cussies heeft zij tenslotte gemeend aan de ondergetekende, wat 
betreft de kapitaal deelneming, een verhouding 40 Staatsmijnen 
— 30 Shell — 30 Esso als uiterste grens te moeten aanbevelen. 
met dien verstande, dat in de samenstelling van alle bestuurs-
colleges welke zeggenschap uitoefenen, van een 50—50 ver-
deling wordt uitgegaan. 

De ondergetekende is het met de adviescommissie eens, dat 
een 50—50 verhouding inderdaad de meest wenselijke moet 
worden geacht. Het stemt hem daarom tot voldoening, dat de 
oliemaatschappijen bereid zijn gebleken deze verhouding in het 
beheer van de winning en de verkoop van het gas te aan-
vaarden, waardoor de verhouding in de zeggenschap dezelfde 
is als bij een volledig doorgevoerde 50—50 verhouding in het 
kapitaal wordt verkregen. Daardoor is de vraag of dit laatste 
ook metterdaad moet worden nagestreefd, een zuiver financiële 
kwestie geworden. 

Wat betreft deze financiële zijde moet voorts worden bedacht, 
dat de N.A.M., ingevolge de bepalingen van de tot dusver ver-
leende concessies, een winstaandeel van 10 pet. rechtstreeks aan 
de Staat uitkeert. De ondergetekende is van oordeel, dat, niet-
tegenstaande de deelneming van de Staatsmijnen in het kapitaal 
en daarmede in de exploitatieresultaten van de winning en ver-
koop van het aardgas, ook voor de thans te verlenen concessie 
dit rechtstreeks winstaandeel van 10 pet. van de Staat dient te 
worden gehandhaafd. Daar de exploitatie van deze concessie zal 
geschieden voor rekening van de maatschap van Shell, Esso en 
Staatsmijnen, zal deze winstuitkering aan de Staat thans door de 
maatschap worden gedragen. 

Bovengenoemde factoren in aanmerking nemende is voor de 
financiële deelneming in de winning een 40-30-30 verhouding 
van resp. Staatsmijnen, Shell en Esso in de te vormen maatschap 
overeengekomen, zodat van de winsten dus 40 pet. aan de Staats-
mijnen toevloeit, terwijl de Slaat rechtstreeks een winstuitkering 
van 10 pet. ontvangt. 

Wat betreft de voor de verkoop op te richten gasmaatschappij 
meent de ondergetekende echter te moeten vasthouden aan een 
50-50 verhouding ook in het aandelenkapitaal, waarbij de Staat 
rechtstreeks voor 10 pet. en de Staatsmijnen voor 40 pet. in het 
aandelenkapitaal deelnemen. De verhouding in kapitaal en 
exploitatieresultaten van de nieuwe gasmaatschappij wordt dan 
Staat rechtstreeks 10 pet., Staatsmijnen 40 pet., Shell 25 pet. en 
Esso 25 pet. 

Het verheugt de ondergetekende, dat, na gevoerde onderhan-
delingen, de partners deze opzet hebben aanvaard. Op deze 
wijze wordt de invloed van de Staat — en daarmede van het 
openbaar belang — gewaarborgd, waarbij voorts in aanmerking 
dient te worden genomen, dat de centrale overheid tevens de be-
schikkingzal krijgen overeen aantal rechtstreekse bevoegdheden, 
waarop in hoofdstuk VII nader wordt ingegaan. 

Bij de uitvoering van deze hierboven ontwikkelde gedachten 
krijgt de nieuwe organisatie de volledige zeggenschap over alle 
voor verkoop beschikbare aardgas uit Groningen, en via de in-
breng van Shell, Esso en Staatsmijnen, ook de zeggenschap over 
het voor verkoop aan derden beschikbare raffinaderijgas en 
cokesovengas van participanten. Het is duidelijk dat hiernaast 
een zelfstandig opererend Staatsgasbedrijf, dal zich met de ver-
koop van aardgas uit de reeds bestaande concessies zou bezig-
houden, niet langer noodzakelijk is. Derhalve zal, zoals reeds 
gezegd, het S.G.B, in de nieuwe verkoopmaatschappij worden 
ingebracht. Op deze wijze krijgt de nieuwe gasmaatschappij de 
zeggenschap over alle in Nederland door leidingen en gros ge-



8 

distribueert) gas met uitzondering van het cokcsovcngas van de 
Hoogovens, dat aan een aantal gemeenten in Noordholland 
wordt geleverd. De ondergetekende is van mening dat het niet ge-
wenst is, dat de gassituatie in de provincie Noordholland blijvend 
zou afwijken van die in de rest van het land. Hij is daarom voor-
nemens te bevorderen dat de nieuwe maatschappij zo spoedig 
mogelijk in onderhandeling treedt met Hoogovens, teneinde in 
gezamenlijk overleg een oplossing te vinden, die een coördinatie 
tussen de gasvoorziening in Noordholland en in de rest van het 
land waarborgt en in redelijke mate tegemoet komt aan de be-
langen van Hoogovens als gasproducent bij zijn afzetmarkt. 

VII. De structuur van de nieuwe gasmaatschappij 
Ten slotte wil de ondergetekende nog enkele opmerkingen 

maken over de aan de nieuwe gasmaatschappij te geven 
structuur. 

In de voorstellen van de partners en ook in het advies van 
de Adviescommissie Aardgas werd gedacht aan een N.V. met 
een bestuursvorm, die het in Angelsaksische landen gebruikelijke 
patroon vertoont, nl. een Raad van Beheer, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de participanten, die het beleid bepaalt, 
en een directie, die als uitvoerend orgaan van de Raad van 
Beheer de dagelijkse leiding heeft. De ondergetekende geeft 
de voorkeur aan een bestuursvorm, die meer met het in Neder-
land gebruikelijke patroon overeenstemt t.w. een directie en 
een raad van commissarissen. In deze raad van commisarissen 
zullen naast de vertegenwoordigers van de oliemaatschappijen 
en de Staatsmijnen ook zitting hebben één of meer leden. recht-
streeks benoemd door de Minister van Economische Zaken. 
Deze laatste zal uit dit college de voorzitter aanwijzen. 

Daar er vooral in de eerste jaren bij de op- en uitbouw van 
de activiteiten van de gasmaatschappij een nauw overleg tussen 
commissarissen resp. participanten en directie gewenst is om 
te bevorderen, dat de gasafzet zich ontwikkelt overeenkomstig 
de hierboven uiteengezette richtlijnen, is het wellicht gewenst, 
dat uit de raad van commissarissen een college van gedelegeerde 
commissarissen wordt gevormd. Voorts zal de voordracht voor 
de benoeming van de directie de goedkeuring van de Minister 
van Economische Zaken behoeven. 

Op deze wijze lijkt hem de beste waarborg gegeven, dat de 
afzetpolitiek van de nieuwe gasmaatschappij zich in overeen-
stemming met de gestelde doeleinden zal ontwikkelen. Een en 
ander zal worden vastgelegd in de statuten van de op te richten 
gasmaatschappij, waarin tevens zal worden bepaald, dat het 
jaarverslag moet worden gepubliceerd. 

VIII. De invloed van de overheid in de afzet van het gas 

De ondergetekende is van mening, dat realisatie van de 
plannen zoals deze hierboven zijn geformuleerd, een goede basis 
vormt voor de organisatie van de aardgasafzet. Langs deze 
weg kan naar zijn mening worden bereikt, dat het aardgas 
zo volledig mogelijk wordt ingepast in de nationale energie-
huishouding en een maximale bijdrage zal leveren aan de ont-
plooiing van de Nederlandse economie, terwijl tevens redelijke 
waarborgen worden verkregen voor de noodzakelijke coör-
dinatie met de afzet van andere energiedragers. 

De commerciële basis, waarop het aardgas in de nieuwe 
constellatie zal worden afgezet, wijkt in beginsel niet af van 
de wijze, waarop de andere energievormen in Nederland 
worden geëxploiteerd. De ondergetekende meent dan ook te 
mogen verwachten, dat deze wijze van afzet zal leiden tot het 
nationaal-economisch meest verantwoorde gebruik van het gas. 
Dit laatste wordt te meer bevorderd, omdat ten aanzien van de 
richting waarin de afzet zal moeten worden gezocht, de be-
drijfseconomische en nationaal-economische belangen ten 
principale parallel lopen. Immers, zowel bedrijfseconomisch als 
nationaal-economisch is het gewenst, dat het gas bij voorkeur 
op die markten en voor die doeleinden wordt afgezet, waarde 
waarde van dit gas het hoogst is. 

Er zou wellicht aanleiding kunnen zijn voor een zekere 
vrees, dat de marktpositie van de nieuwe maatschappij op het 
gebied van de afstandsgasvoorziening zou leiden tot een 
onjuiste of te hoge prijsstelling. Men bedenke echter, dat de 
exploitatie van de gasvelden en de aanleg van het voor de 
afzet noodzakelijke transportnet investeringen van vele hon-
derden miljoenen guldens noodzakelijk zullen maken. Deze 
investeringen zijn alleen rendabel te maken, indien de maat-
schappij zeer grote hoeveelheden gas verkoopt. Daar zij dit gas 
voor het overgrote deel zal moeten afzetten op nieuwe markten 
en voor doeleinden waarvoor thans nog niet of nauwelijks 
gas wordt gebruikt, zal zij dit doel alleen kunnen bereiken, 
wanneer een zodanige prijspolitiek wordt gevoerd, dat de prijs 
van dit aardgas voor de afnemers aantrekkelijk genoeg is om 
tot het gebruik hiervan over te gaan. 

Is de beduchtheid voor onverantwoorde prijzen om deze 
reden weinig gegrond, toch acht de ondergetekende een extra 
veiligheid in dit opzicht noodzakelijk. Deze kan worden ge-
vonden als de Minister van Economische Zaken, gezien zijn 
verantwoordelijkheid voor het algemeen economisch belang en 
voor een goed gecoördineerd energiebeleid, over bepaalde 
bevoegdheden de beschikking krijgt. 

Na zorgvuldige overweging meent de ondergetekende 
daarom, dat de bevoegdheden terzake zich moeten uitstrekken 
tot de navolgende punten: 

1. Recht van goedkeuring van de prijzen en tarieven waar-
voor het gas wordt verkocht. Het zal duidelijk zijn, dat voor de 
beantwoording van de vraag, of de aardgaspolitiek van de 
nieuwe organisatie in overeenstemming is met het algemeen 
belang, de prijs en leveringsvoorwaarden van dit gas de meest 
sprekende criteria vormen. Ook al ligt in het feit, dat het 
nieuwe aardgas zich nog een markt moet veroveren een zekere 
waarborg besloten, dat de prijsstelling van dit gas concurrerend 
met andere energievormen zal zijn, toch moet de zekerheid 
bestaan, dat deze prijsstelling zodanig is, dat de verbruikers in 
voldoende mate mede kunnen profiteren van het beschikbaar 
komen van deze nationale bodemrijkdom. Daartoe komt het de 
ondergetekende noodzakelijk voor, dat de prijs- en leverings-
voorwaarden ten behoeve van de openbare gasvoorziening zijn 
goedkeuring behoeven, terwijl het prijsniveau waartegen Ieve-
ring aan de industrie plaatsvindt, eveneens aan zijn goedkeuring 
dient te worden onderworpen. 

2. Toezicht op de bestemming van het gas. Wanneer de 
centrale overheid directe invloed uitoefent op de prijsstelling 
van het aardgas op de binnenlandse markt, zou dit onder 
omstandigheden een stimulans kunnen vormen om andere 
wegen voor de afzet van het gas te zoeken, waardoor de vereiste 
optimale verdeling in gevaar zou kunnen worden gebracht. De 
ondergetekende acht het daarom noodzakelijk, dat hij de 
bevoegdheid heeft invloed uit te oefenen op het doel waarvoor 
het gas wordt gebruikt resp. aan welke gegadigden het gas 
wordt verkocht. Hij acht deze bevoegdheden slechts verzekerd 
indien naast de prijs ook de voor de uitvoering van de levering 
noodzakelijke aanleg van transportleidingen en de daarbij 
behorende apparatuur aan zijn goedkeuring is onderworpen. 

3. Het gebruik van aardgas voor industriële ontwikkelings-
projecten. Ook al is het nationaal-economisch gewenst ten 
aanzien van het aardgas een prijs- en afzetpolitiek te voeren 
welke de hoogste waarde voor het produkt verzekert, dit neemt 
nochtans niet weg, dat het in bepaalde gevallen wenselijk kan 
zijn om van dit beginsel af te wijken. De ondergetekende denkt 
hierbij met name aan die industriële projecten, voor welke de 
beschikbaarheid van aardgas tegen een adequate prijs en in een 
voor een lange periode verzekerde hoeveelheid een voorwaarde 
is om in Nederland tot ontwikkeling te komen en waarvan 
het belang voor de gehele Nederlandse economie van een 
zodanig grote betekenis is, dat een afwijking van de hierboven 
voor de afzet van het aardgas gestelde normen gerechtvaar-
digd is. 
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De ondergetekende is van mening, dat een zekere hoeveel-

heid aardgas moet worden gereserveerd voor dit doel. Hij 
denkt hierbij aan een hoeveelheid in de orde van grootte van 
25 mld. m:i, die door de nieuwe gasmaatschappij tegen door 
de Minister van Economische Zaken — na overleg met deze 
maatschappij — vast te stellen voorwaarden ter beschikking 
zou kunnen worden gesteld voor bovenbedoelde nieuwe in-
dustriële projecten en wel primair voor vestigingen in de in 
het kader van het regionale industrialisatiebeleid aangewezen 
probleemgebieden in het noorden van het land. Voorts zal 
moeten vaststaan, dat de levering van aardgas aan een derge-
Iijke industrie niet leidt tot een onredelijke discriminatie t.o.v. 
andere reeds gevestigde bedrijven. 

Deze drie punten zullen moeten worden vastgelegd in een 
met de partners in de nieuwe organisatie c.q. de nieuwe gas-
maatschappij te sluiten overeenkomst. De ondergetekende is 
zich ervan bewust, dat de genoemde bevoegdheden van de 
centrale overheid in wezen van publiekrechtelijke aard zijn en 
voortvloeien uit de taak van de overheid als hoedster van het 
algemeen belang. Op zichzelf is het dan ook minder fraai 
wanneer deze bevoegdheden worden verkregen op grond van 
een privaatrechtelijke overeenkomst. Juister zcu het zijn, 
indien deze rechten van de centrale overheid een wettelijke 
grondslag zouden hebben m.a.w. zouden zijn gebaseerd op 
de bepalingen van een Gaswet. De ondergetekende meent echter, 
dat het in exploitatie brengen van het Groningse aardgas niet 
kan wachten totdat een gaswet is aangenomen, omdat met de 
voorbereiding en behandeling van een dergelijke wet geruime 
tijd zou zijn gemoeid. Hij is daarom van oordeel thans te 
moeten volstaan met de vastlegging van de z.i. noodzakelijke 
ministeriële bevoegdheden in een privaatrechtelijke overeen-
komst, om hieraan in de toekomst door de indiening van een 
onlwerp-Gaswet een publiekrechtelijke grondslag te geven. 

IX. De positie van het Staatsgasbedrijf 

Zoals de ondergetekende reeds hierboven heeft medegedeeld, 
zal de nieuwe organisatie de verkoop van het aardgas uit 
Groningen en uit de „oude" concessiegebieden, alsmede van 
het cokesovengas van de Staatsmijnen en van het raffinaderij-
gas van Shell en Esso omvatten. Dit betekent, dat het gas-
distributiebedrijf van de Staatsmijnen en het Staatsgasbedrijf 
in de nieuwe maatschappij zullen worden opgenomen. Het 
Staatsgasbedrijf zal dus als zodanig verdwijnen. Het spreekt 
daarbij vanzelf, dat de nieuwe maatschappij alle rechten en 
verplichtingen van het S.G.B, zal moeten overnemen. 

Voor de overname van de bezittingen van het S.G.B, door 
de nieuwe maatschappij zal een bevredigende regeling moeten 
worden getroffen. Deze overdracht zal alle bezittingen van 
het S.G.B, moeten omvatten, d.w.z. niet alleen die welke voor 
de nieuwe maatschappij aantrekkelijk zijn en in haar plannen 
passen, maar ook die, welke voor haar in de nieuwe opzet van 
minder of zelfs niet meer van belang zijn. Deze overname zal 
bovendien op een zodanige wijze moeten geschieden, dat de 
Staat een volledige vergoeding krijgt voor alle in het Staats-
gasbedrijf gedane investeringen. De ondergetekende heeft daar-
om een gemengde commissie ingesteld van ambtenaren van 
het departement van Financiën en van zijn departement, van 
vertegenwoordigers van het Staatsgasbedrijf en van vertegen-
woordigers van de participanten in de nieuwe maatschappij, 
welke commissie tot taak heeft een inventarisatie van alle 
bezittingen van het Staatsgasbedrijf op te maken en een advies 
over de waardebepaling hiervan uit te brengen. 

De ondergetekende ziet een bevredigende regeling terzake 
van de inbreng van het Staatsgasbedrijf als een essentiële voor-
waarde voor het verlenen van de concessie voor de exploitatie 
van het Groningse aardgas en voor zijn medewerking aan de 
totstandkoming van de nieuwe maatschappij. Vandaar dat het 
gewenst is, dat de bedoelde commissie op korte termijn tot 
resultaten komt. 

Teneinde de coördinatie van het beleid tussen het Staatsgas-
bedrijf en de nieuwe maatschappij te verzekeren, zal gedurende 
de overgangsperiode nauw overleg worden gepleegd tussen de 

directies van het Staatsgasbedrijf, de Staatsmijnen, Shell en 
Esso. Uit de aard der zaak blijft de uiteindelijke verantwoorde-
lijkheid voor het beleid van het Staatsgasbedrijf tot aan de 
overdracht bij de ondergetekende berusten. 

De nieuwe maatschappij zal niet alleen de bezittingen, maar 
ook de verplichtingen van het Staatsgasbedrijf moeten over-
nemen. Dit houdt dus ook in, dat de Staat van de datum van 
overdracht af ontheven wordt van zijn huidige verplichting tot 
vooruitbetaling van de aangeboden hoeveelheden aardgas en 
dat ook de vooruitbetalingen, welke ingevolge dit contract 
door de Staat aan de N.A.M, zijn gedaan voor wel aangebo-
den, maar nog niet afgenomen aardgas, door deze aan de Staat 
worden gerestitueerd. 

X. De positie van de gasverbruikers en de inpassing van de 
bestaande organen op gasgebied in de nieuwe organisatie 

Daar de nieuwe organisatie van de gasvoorziening, zoals 
hierboven geschetst, leidt tot een vrijwel volledige concentratie 
van de gasproduktie, ligt de vraag voor de hand welke invloed 
dit zal hebben op de positie van de verbruikers van gas. De 
ondergetekende wil hierop gaarne nader ingaan, in het bijzon-
der voor wat betreft de positie van de gemeenten, die het 
aardgas gaan afnemen. 

Hoewel de voorgestelde nieuwe organisatie van de gasafzet 
in zoverre verschilt van de bestaande, dat de levering van 
afstandsgas niet meer plaats zal vinden door een aantal van 
elkaar onafhankelijke leveranciers, maar door één leverancier 
— de nieuw op te richten maatschappij (ervan uitgaande, dat 
deze met de Hoogovens tot overeenstemming zal komen over 
een regeling waarbij ook de gaslevering in de provincie Noord-
holland zal worden gecoördineerd met die in de rest van het 
land) — zal de positie van de gemeentelijke gasbedrijven die 
afstandsgas betrekken, niet wezenlijk anders zijn dan in de 
huidige situatie het geval is. 

De nieuwe maatschappij zal moeten beginnen met de be-
staande contracten met alle daaruit voortvloeiende verplich-
tingen van de bestaande afstandsgasleveranciers over te nemen. 
Het zal duidelijk zijn, dat deze contracten geen voldoende 
mogelijkheid bieden om het gewenste afzetbeleid te voeren. 
Zoals de ondergetekende hierboven reeds heeft uiteengezet, 
ligt het in het voornemen van de gasmaatschappij om het aard-
gas in de eerste plaats af te zetten in de sector van de open-
bare gasvoorziening en wel op een zodanige wijze, dat ook het 
gebruik van gas voor mimteverwarming aantrekkelijk wordt. 
Volgens de marktenderzoekingen, gedaan door de partners in 
de nieuwe maatschappij — de conclusies hiervan stemmen 
overeen met die van b.v. het S.G.B., de N.G.M, en de 
V.E.G. — zou het gebruik van gas voor ruimteverwarming na 
verloop van tijd zelfs het relatief belangrijkste debiet van het 
aardgas kunnen gaan vormen. Om dit te bereiken is het ge-
wenst, dat de gasvoorziening zo snel als technisch mogelijk is 
op het gebruik van (puur) aardgas wordt omgeschakeld. 

Het zal duidelijk zijn, dat hiervoor te zijner tijd het sluiten 
van nieuwe contracten met de gemeentelijke afnemers nood-
zakelijk zal zijn, omdat wanneer de aardgaslevering een aan-
vang neemt, zowel de prijzen als een aantal andere leverings-
voorwaarden van de bestaande contracten moeten worden ge-
wijzigd om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Bij 
de hierover te voeren onderhandelingen hebben de gemeenten 
voldoende mogelijkheden om hun belangen tot gelding te 
brengen. Het is immers zo, dat voor de nieuwe gasmaat-
schappij de volledige medewerking van de gemeentelijke 
distributiebedrijven noodzakelijk is, wil zij haar afzetplannen 
kunnen verwezenlijken. 

Het is gewenst — en dit wordt ook door de partners in de 
nieuwe maatschappij zo gezien — dat de gaslevering aan de 
gemeenten plaats vindt volgens een algemeen standaardcon-
tract. Daarbij kan de situatie in het Staatsmijngebied, waar de 
prijs welke de afnemers betalen in zekere mate varieert al naar 
gelang de afstand waarover het gas moet worden getranspor-
teerd en de grootte van de afname, als voorbeeld dienen. Op 
deze wijze zou kunnen worden bereikt, dat — wat overigens 
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ook door de werkelijke kosten van de levering wordt gerecht-
vaardigd — de gebieden dichter bij de bron een iets lagere 
prijs betalen en dat een zekere distributieconcentratie wordt 
bevorderd. 

Het is daarom eveneens gewenst, dat de gemeenten zoveel 
mogelijk gezamenlijk, en niet ieder individueel, met de gas-
maatschappij onderhandelen over de totstandkoming van het 
contract. Mede met het oog daarop is het voortbestaan en een 
versterking van de bestaande regionale organen op het gebied 
van de gasvoorziening van groot belang. 

Het is de ondergetekende bekend, dat men in de kringen van 
deze regionale organen in dezelfde richting denkt en reeds is 
overgegaan tot de oprichting van een commissie van regionale 
organen, die zich voorstelt namens alle gasafnemende gemeen-
ten met de nieuwe aardgasleverancier te onderhandelen. De 
ondergetekende juicht een dergelijke ontwikkeling ten zeerste 
toe en heeft, na contact te hebben gehad met deze commissie, 
een gesprek tot stand gebracht tussen vertegenwoordigers van 
deze commissie en de partners in de nieuwe maatschappij. De 
resultaten van deze eerste bespreking wettigen de verwachting, 
dat er wederzijds begrip voor eikaars belangen bestaat en dat 
de verder te leggen contacten en te voeren onderhandelingen 
tot een voor beide partijen bevredigende oplossing zullen leiden. 

Anders ligt de zaak met betrekking tot de Nationale Gas 
Maatschappij N.V. Deze maatschappij is, zoals de ondergete-
kende als bekend mag veronderstellen, destijds opgericht om 
de coördinatie van de openbare afstandsgasvoorziening te be-
vorderen. De participanten hierin zijn de huidige leveranciers 
van het afstandsgas — Staatsmijnen, Staatsgasbedrijf en Hoog-
ovens —, de drie grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam en 
's-Gravenhage en de zes bestaande regionale organen op het 
gebied van de gasvoorziening, die tezamen vrijwel alle gas-
distribuerende gemeenten in Nederland omvatten. 

Aan de oprichting van de N.G.M, lag de gedachte ten grond-
slag, dat relatieve schaarste van afstandsgas een nauwe samen-
werking tussen de verschillende gasleveranciers en de afnemen-
de gemeenten noodzakelijk maakte. De feitelijke ontwikkeling 
is echter anders verlopen dan was voorzien, zodat de N.G.M, 
in de praktijk weinig levensvatbaar is gebleken. De belang-
rijkste oorzaak hiervan was, dat het aanbod van afstandsgas 
— vooral dank zij de voortdurende stijging van het aardgas-
aanbod — zich zodanig ontwikkelde, dat van een relatieve 
schaarste bij het bestaande prijsniveau nauwelijks meer kon 
worden gesproken. De functie van de N.G.M, heeft zich dan 
ook in de praktijk beperkt tot een bemoeienis met enkele in-
cidentele leverinrsproblemen en tot het zijn van een gespreks-
centrum tussen de verschillende bij de gasvoorziening betrok-
ken instanties. 

In de nieuwe opzet ziet de ondergetekende voor de N.G.M, 
geen reële taak meer weggelegd. Hij neigt daarom tot de 
mening, dat deze maatschappij kan worden opgeheven. Daar 
de N.G.M, een privaatrechtelijk instituut is, is hiervoor de 
medewerking van de participanten nodig. De ondergetekende 
zal daarom op korte termijn hierover overleg plegen met de 
participanten in de N.G.M. Hij acht het echter wel van be-
tekenis, dat ook in de toekomst een gesprekscentrum op gas-
gebied blijft voortbestaan. Hij wil daarom gaarne overgaan tot 
de instelling van een Gasraad, waarin vertegenwoordigers van 
de nieuwe organisatie, de regionale organen en eventuele andere 
grootafnemers zitting hebben naast vertegenwoordigers van het 

algemeen belang. Deze Gasraad zal dan enerzijds kunnen op-
treden als adviesorgaan van de ondergetekende voor het te 
voeren gasbeleid en anderzijds de functie van de N.G.M, als 
gesprekscentrum kunnen overnemen. 

Vooruitlopende op de instelling van deze Gasraad wil hij 
reeds thans op korte termijn een gasadviescommissie instellen, 
die uit vertegenwoordigers uit dezelfde kringen is samengesteld, 
welke commissie kan fungeren als orgaan van overleg en advies 
voor de voorbereiding van de nieuwe structuur op gasgebied. 
Het is hem uit ambtelijk overleg met vertegenwoordigers van 
de gemeenten en de regionale organen gebleken, dat in die 
kring sterk de wenselijkheid van de instelling van een dergelijke 
overleginstantie wordt gevoeld. Ook bij de partners in de 
nieuwe gasorganisatie blijkt behoefte aan een dergelijk overleg-
orgaan te bestaan. 

Slotbeschouwing 

De komst van het Groningse aardgas op de Nederlandse 
energiemarkt zal onherroepelijk leiden tot belangrijke ver-
schuivingen in de verhoudingen tussen de verschillende energic-
produkten op deze markt. Het is de taak van de Minister, die 
de verantwoordelijkheid voor de energievoorziening draagt, 
te bevorderen dat dit aardgas die plaats op de energiemarkt 
verwerft, waarop het krachtens zijn aard en zijn eigenschappen 
het meest tot zijn recht komt en de grootste bijdrage levert 
tot de verhoging van de nationale welvaart. Voorts heeft hij 
ervoor zorg te dragen, dat de aardgasafzet op zodanige wijze in 
de energiehuishouding wordt ingepast, dat geen blijvende 
schade wordt toegebracht aan de stabiliteit van onze energie-
voorziening. Daarom is bij het op de markt brengen van het 
aardgas een zekere coördinatie nodig tussen de afzet van het 
aardgas en die van de andere, direct daarmede concurrerende 
primaire energieprodukten. 

Onder de huidige omstandigheden vertegenwoordigt het 
bezit van het Groningse aardgas voor onze economie een grote 
waarde. Of, gezien de snelle ontwikkelingen op de energie-
markt en met name de ontwikkeling van nieuwe energiebron-
nen als kernenergie, het aardgas op de lange duur zijn relatieve 
waarde zal behouden is een vraag, waarop thans geen ant-
woord is te geven. Het komt de ondergetekende daarom uiter-
mate gewenst voor, dat de exploitatie van dit aardgas met 
kracht ter hand wordt genomen, zodat het produktenniveau 
een zodanige omvang bereikt, dat de Nederlandse economie 
op korte termijn reeds de vruchten van het bezit van deze 
bodemrijkdom kan plukken. Het is hem bekend, dat ook de 
participanten in de nieuwe maatschappij deze mening zijn toe-
gedaan en dat door hen reeds zeer uitvoerige voorbereidingen 
zijn getroffen om, zodra tot oprichting van deze maatschappij 
kan worden overgegaan, in snel tempo het gastransportnet te 
kunnen aanleggen, dat voor de afzet van het aardgas nodig is. 

De ondergetekende verwacht, dat bij de hierboven door hem 
geschetste organisatie de aardgasexploitatie met de meeste 
voortvarendheid zal geschieden en op een zodanige wijze, dat 
voor onze economie als geheel het grootste profijt van deze 
bodemrijkdom wordt verkregen. 

De Minister van Economische Zaken, 
J. W. DE POUS. 


