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Aanleiding

Uw gesprek met C0 2e van Gasunie

16 45 17 30 uur

op maandag 18 november om10 2e

Kern samenvatting

Gesprek voIgt op bijgaande brief van| io 2e [waarin om een

kennismakingsgesprek wordt verzocht over grensoverschrijdende aspecten
van de energietransitie

wordt vergezeld door 10 2e lid Raad10 2e

van Bestuur Gasunie tevens 10 2e

10 2e en 10 2e

lUKze ipubiic Affairs Gasunie

In de bijiage treft u een gespreksfiche aan t b v deze bijeenkomst

Bijiage

Gespreksfiche en brief io 2eX3asunie
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Kennismakingho 2e aasunie

Kennismakingsgesprek io 2e Gasunie ma 18 nov 16 45 uur 17 30 uur

Opzet
Datum Tijd Maandag 18 november 16 45 17 30 uur

Locatie

Aanwezigen Gasunie

Bestuursvieugel

10 2e J Gasunie cv in bijiage
lid Raad van Bestuur Gasunie tevens

1

10 2e2 10 2e

10 2e

Public Affairs Gasunie3 10 2e

BZ

1 M

2 Piv DGBEB Peter Potman

DIO

IGG

10 2e3

4 10 2e

Taal

Overig

Nederiands

Ontmoeting n a v een schriftelijk verzoek van

kennismakingsgesprek over grensoverschrijdende aspecten van de

energietransitie

10 2e om een

Doelstellingen deliverables

• Kennismaking

Valt niet onder verzoek

• Visie Gasunie op gasdoorvoer door Oekrame en Nord Stream 2 incl kwestie hoe

deze nieuwe offshore aasDliDleldina aan de aewliziade ED aasrichtliin zal voldoen^

Valt niet onder verzoek

Achtergrond

Valt niet onder verzoek
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Kennismaking i o 2e|Sasunle

Valt niet onder verzoek

Nord Stream 2 EUGAL en gewljzigde EU Gasrichtlijn

Valt niet onder verzoek

• voorgestelde implementatlewetgeving voor gewijzigde gasrichtlijn is goedgekeurd door DUI

Bondsdag Bezwaar bij de Groenen was dat DUI regering de EU regels afzwakt waardoor NS2

te makkelljk aan de regels zou kunnen voldoen

• Denemarken heeft op 30 okt een vergunning afgegeven voor het Deense trace van de NS2

gaspijplijn 147 km van in totaal 2250 km NL bedrijven zijn betrokken bij de aanleg van NS2

Allseas Van Oord Boskalis en Shell als financier Verwachtlng is dat de pijpleiding in Q2 van

2020 operationeel zal zijn Terugslag kan NS2 mogelijk krijgen als er toch nog VS sancties

worden aangenomen en die kans lijkt aanwezig

Valt niet onder verzoek

10 2e
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N v Nederlandse Casunte

Minister S Blok

Mlnisterie van Buitenlandse Zaken

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

N v Nederlandse Gasunie

Postbus 19

9700 MA Groningen

Concourslaan 17

T 050 521 91 11

F 050 521 19 99

Handelsregister Groningen 02029700

www oasunle nl

Datum

24 juli 2019

Onderwerp

Kennismakingsgesprek leveringszekerheid gas

Hooggeachte heer Blok

Graag zou ik u willen uitnodigen voor een kennismakingsgesprek in het teken van de

activiteiten van Gasunie voor de leveringszekerheid van gas met het oog op de relatie tot het

Nederlandse buitenlandbeleid Tevens bespreek ik dan graag met u relevante

grensoverschrljdende ontwikkelingen ten aanzien van de energletransitle met name rondom

waterstof I
De Nederlandse en Noordwest Europese gasmarkt is ingrijpend aan het veranderen De

productie van gas In Europa neemt af terwiji de vraag het komende decennium stabiel blijft

Nederland is van exporteur inmiddels netto importeur van aardgas geworden waardoor onze

positie op de Noordwest Europese markt kantelt Dit betekent een grotere afhankelijkheid van

gasproductie buiten Europa en het betekent dat Nederland In steeds sterkere mate afhankelijk

wordt van goede verblndingen met onze buurlanden en het functioneren van de Noordwest

Europese gasmarkt Dultsland heeft hierin een sleutelpositie als doorvoerland voor de import

van Noors en Russisch gas Met het oog op deze veranderingen kijkt Gasunie naar

mogelijkheden om de Nederlandse gasmarkt en onze Infrastructuur in Nederland en

Dultsland nauwer te Integreren met andere Noordwest Europese landen Tevens onderzoeken

wij maatregelen die kunnen bijdragen aan de diversificatle van de aanvoer van gas zoals de

bouw van een LNG terminal In Noord Duitsland In het kader van de energletransitle werkt

Gasunie daarnaast aan de toekomstige infrastructuur voor hernieuwbare gassen die een

cruciale rol kunnen spelen in de energletransitle Met name waterstof kan hierbij een

grootschaiige en grensoverschrijdende ro spelen

Graag bespreek ik onze activiteiten In het kader van de Nederlandse buitenlandse betrekkingen

met u tijdens een gesprek

Hoogachtend

10 2e

10 2e
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]@minbuza nl]To 10 2e ^min ezk nl]

gminbuza nl]

10 2e

lgminbuza nl]I0 2e I0 2e10 2e

I0 2e gminbuza nT] @minbuza nij gminbuza nl]

gminbuza nl] I i0 2en

10 2e

gminbuza nl] |
@minbuza nl]

10 2^ feminfin nl]

gminbuza nl]

lgminbuza nl]

10 2e 10 26

10 2e 10 2e

I0 2e gminfin nl gminbuza nl]10 2®

From

Sent

I0 |2e

Fri 9 6 2019 1 08 58 PM

Subject Gasunie strategy proceedings
Received Fri 9 6 2019 1 08 00 PM

Beste alien

Met dank aan hierbij de belangrijkste punten uit de presentatie van Gasunie afgelopen maandag10 2e

Valt niet order verzoek

Valt nletondervarzoek Volgens Gasunie zal RF ook nadat NS2 zou zijn voltoold een deel van het} gas blljven doorvoeren

via Oekraine De interesse onder commerciele partijen voor de exploitatie van Oekraiense gasvelden en de bouwvan LNG

terminals is nog beperkt

Valt nIet order verzoek

Met hartelijke groet

10 26

00002 116904



To @minbuza nl] @minezk nl]I0 2e 10 2910 2e

]@minbuza nl] 10 2einbuza nl] I0 2e

I0 2e gminbuza nl] @minbuza nl] ^min buza nl] I0 2e10 2e lQ 2e

lajminbuza nl1 |
Tiinezk nl]

gminbuza nl]
minezk nl]

10 2e10 2e 10M26

I0 2e gminbuza nl]10 29 10 2d

gminbuza nl]

gminbuza nl]

10 2d

1Q 2e

From

Sent

Subject Kennismaking M Gasunie

Received

10 29

Tue 11 19 2019 3 02 12 PM

Tue 11 19 2019 3 02 00 PM

DCQ71944 0336 4383 AB5B C0ED77AAF56F JPEG

Beste collega s

Op 18 november had M een kennismakingsgesprek met de IQ 2^an Gasunie

I0 2e lid Raad van Bestuur Gasunie en

werd vergezeld doorl__ 2^ ^^

Manager Regulatory Government Affairs

Van BZ zijde waren namens M PIv DGBEB en medewerkers IGG en DIO aanwezig HierbiJ de belangrijkste punten

10 2e

10 2e 10 2een

Valt nlet onder verzoek

Duitsland

Valt niet onder verzoek

Het Duitse gasnet zal in de komende jaren voor NL belangrijker worden vanwege

de dalende gasproductie in NL en de toenemende gasimport via Duitsland {NSl en 2 Dit maakt een goede verbondenheid met het

Duitse gasnet van groot belang Bovendien ziet Gasunie mogelijkheden om het NLse gasnet In te zetten voor het transport van gas

van Noord naar Zuid Duitsland Hierdoor zouden geen investeringen nodig zijn voor de integratie van het Noord Duitse gasnet met

dat van Zuid Dultsland

Valt nIet onder verzoek

10 2e

Valt niet onder verzoek

Grt 10 2e
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Donderdag 6 juni 2019

Gesprek met Gasunie over ontwikkelingen fossiele energie

Tijd

Locatie

Voertaal

Aanwezig Nederland

Aanwezig counterpart

16 00 16 50 uur

SPIEF Meeting Venue

Nederlands

Yvette van Eechoud Directeur DEIZ Renee Jones Bos CdP Rusland

10 2e

10 2e

Relatiegeschenk Nee

Gespreksonderwerpen en doel gesprek

U heeft een gesprek 10 2e waarin u ingaat op de volgende onderwerpen

Onderwerp 1 Planner Gasunie Russische markt

Doel

♦ Vragen naar plannen van Gasunie op de Russische markt en visie op energie

ontwikkelingen

Te bereiken

♦ Inzicht krijgen in plannen van Gasunie op Russische markt en op energie ontwikkelingen

Aandachtspunt te vermiiden

N v t

Onderwerp 2 Ontwikkelingen plannen consortium In Oekraine

Doel

♦ Vragen naar ontwikkelingen plannen consortium in Oekraine

Te bereiken

• Inzicht in ontwikkelingen plannen consortium Oekraine

Aandachtspunt te vermiiden

N v t

Onderwerp 3 Ontwikkelingen plannen transport op hernieuwbare gassen

Doel

• Vragen naar ontwikkelingen plannen transport op hernieuwbare gassen

Te bereiken

• Inzicht in ontwikkelingen plannen transport op hernieuwbare gassen

Aandachtspunt te vermiiden

N v t

Bijiagen Geen

1 1
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SPREEKTEKST

Gesprek Gasunie

^ Vragen naar plannen van Gasunie op de Russische markt en visie op energie

ontwikkelingen

^ Vragen naar ontwikkelingen plannen consortium in Oekraine

Vragen naar ontwikkelingen plannen transport op hernieuwbare gassen

Spreekpunten Thema A Plannen Gasunie Russische markt

• There have been quite a few developments in the realm of Nord

Stream 2 over the past months including the amendment to the

European Gas Directive What is your view on these developments

and how do they impact the Gasunie business

• What are your expectations for the Russian market in the years to

come

Spreekpunten Ontwikkelingen plannen consortium in OekraYne

• During the previous SPiEF there were discussions about

Gasunie’s role in a consortium that was interested in operating

Ukraine’s gas pipeline network What is the status of such a

project

Spreekpunten Ontwikkelingen plannen transport op hernieuwbare

gassen

• I understood that Gasunie is planning to get more involved in the

medium term with transport by renewable fuels biomass green

gas hydrogen Could you tell us more about the progress of such

plans

1 1
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FACTSHEET

Gasunie

Inleidina Context

10 2eU heeft een gesprek met

Gasunie

Nederlandse inzet

• Vragen naar plannen van Gasunie op de Russische markt en visie op energie ontwikkeiingen
• Vragen naar ontwikkeiingen piannen consortium in Oekraine

• Vragen naar ontwikkeiingen piannen transport op hernieuwbare gassen

Achterarond toeiichtino

Bedrijfsprofiel Gasunie

Valt buiten verzoek

10 1c

Valt buiten verzoek

1 2
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10 2e

Van

Verzonden

Aan

Onderwerp

10 2e

dinsdag 11 juni 2019 16 26

Eechoud drs Y van Yvette

FW Gesprekken Shell Gasunie tijdens SPIEF

Voor jou bekende info gok ik

Van

Verzonden dinsdag 11 Juni 2019 14 41

Aan

Onderwerp Gesprekken Shell Gasunie tijdens SPIEF

10 2e

10 2e

Dag

Ter info hierbij een aantal punten n a v de gesprekken met Gasunie en Shell tijdens het St Petersburg International

Economic Forum op 6 7 juni Bij gesprek met Shell was SG EZK niet aanwezig bij Gasunie wel bij 1 van de 2

gesprekken |iQ 2e ^r voIgt uiteraard nog een algemener verslag over het gehele SPIEF

Hartelljke groet

10 2e

10 2e

Shell 10 2e

Valt buiten verzoek

Nord Stream 2

80 project afgerond 57 van de pijplijn aangelegd bijna 1400 km Verwachting is dat DK met het derde

traject akkoord zal gaan voor het einde van het jaar Het project zou in juli 2020 geheel afgerond kunnen worden

Ook met eventuele sancties blijft de verwachting dat het project afgerond kan worden

Valt buiten verzoek

Gasunie 10 2e

Valt buiten verzoek

1
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Valt buiten verzoek

Voorts verbaast Gazprom zich over het neutrale NLse standpunt inzake NS2 NL zou toch moeten inzien dat het

net als veel andere delen van de EL meer gas zal moeten invoeren en de aanleg van NS2 daarin kan voorzien

Staatsbedrijf Gasunie de technische noodzaak hiervan w el maar blijft de NLse overheid neutraal

Valt buiten verzoek

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no

liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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