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Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 16 juni 2014 hebben LTO Nederland en Gasunie een akkoord bereikt over de 
nieuwe vergoedingen 2014 voor grondeigenaren en grondgebruikers bij het leggen 
van Gasunieleidingen in agrarische grond en de aanpassing van de tarieven voor 
gewasschaden. 
 
De vergoedingen bestaan uit een vergoeding voor de grondeigenaar en een vergoeding 
voor de gebruiker. 
De eigenaarsvergoeding is een vergoeding voor de medewerking aan het vestigen van 
het recht van opstal en bedraagt € 2,88 per m2 belemmerende strook. Hierover kan nog 
een efficiëntiepremie van 20% worden verkregen indien het aangeboden contract binnen 
6 weken wordt ondertekend. 
De gebruikersvergoeding is een vergoeding die wordt verkregen over de strook grond 
die Gasunie nodig heeft om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren tijdens de aanleg van 
de leiding. Deze vergoeding bedraagt € 1,15 per m2 werkstrook. Ook hier kan een 
efficiëntiepremie worden verkregen gelijk aan die voor de eigenaren. 
 
Gewasschadevergoedingen 
Daarnaast zijn Gasunie en LTO Nederland het eens geworden over de 
gewasschadevergoedingen voor het jaar 2014. Zie hiervoor de “Tarieven Gasunie - LTO 
Nederland 2014”, welke als bijlage aan deze brief is toegevoegd. Het betreffen 
zogenaamde voorschottarieven. Mocht blijken dat de voorschottarieven te laag zijn 
vastgesteld, dan vindt er op basis van nacalculatie bijbetaling plaats. 
 
Binnen de door LTO Nederland en Gasunie overeengekomen systematiek zijn de 
gewassentarieven voor 2014 voor een aantal gewassen maximaal 10% verhoogd ten 
opzichte van de tarieven voor 2013. Mogelijk dat hierdoor in 2014 veel bijbetaald moet 
gaan worden door Gasunie; het initiatief voor een bijbetaling ligt bij de 
grondeigenaar/gebruiker. 
Bij een mogelijke daling van de opbrengsten in de komende jaren geldt deze “demping” 
van maximaal 10% eveneens.  
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Reikwijdte nieuwe vergoedingensystematiek 
De  gemaakte afspraken met Gasunie en de tarieven 2014 gelden slechts tussen LTO 
Nederland en Gasunie. Gasunie heeft een wettelijke vervoerstaak, welke is vastgelegd in 
de gaswet om de algemene gasvoorziening te faciliteren. Het staat LTO Nederland vrij om 
met andere leidingeigenaren andere afspraken te maken. LTO Nederland adviseert 
grondeigenaren die benaderd worden door bijvoorbeeld commerciële bedrijven om 
afwijkende tarieven te bepleiten. LTO Nederland toetst in dat geval de contract-
voorwaarden van deze bedrijven.  
 
Voor nadere afspraken kunt u contact opnemen met ondergetekende. 
 
In het vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn geweest, 
 
met vriendelijke groet, 
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Bijlage: Tarieven 2014 Gasunie-tarievenlijst 
 


