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Voorbereidingsbesluit aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek 

opnieuw vastgelegd, Ministerie van Economische Zaken

BEKENDMAKING/MEDEDELING 

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu bereiden een (rijks)inpassings-
plan voor waarin uitbreiding van bestaande stikstofproductiecapaciteit te Zuidbroek planologisch 
wordt vastgelegd. Dit project omvat ook een mengstation inclusief aansluitleidingen op zowel 
bestaande G-gas- (Groningen-gas) en H-gas- (hoogcalorisch gas) leidingen als een stikstofleiding die 
is verbonden met de bestaande stikstofcaverne in Heiligerlee. Het project omvat ook de aanleg van 
circa 4 km nieuwe leiding die de koppeling vormt tussen de westelijke en de oostelijke leidingbundel. 
Het gehele project wordt aangeduid als het project aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek. In 
een inpassingsplan legt het Rijk de bestemming van grond vast en de regels voor het gebruik ervan.

Op 11 februari 2016 is reeds een voorbereidingsbesluit voor het onderhavige project in werking 
getreden. Het kabinet heeft in september 2016 besloten de definitieve investeringsbeslissing over de 
stikstofproductiefaciliteit met een jaar uit te stellen (brief van 12 september 2016, Kamerstukken II 
2016/17, 33 529, nr. 283). Het huidige voorbereidingsbesluit vervalt van rechtswege na een jaar.
De ministers hebben daarom 31 januari 2017 voor de aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek 
een nieuw voorbereidingsbesluit genomen. Dit betekent dat is bepaald voor welk gebied het inpas-
singsplan wordt voorbereid. Het gaat om het noordoosten van de Tussenklappenpolder ten noorden 
en oosten van de huidige stikstofproductiefaciliteit van Gasunie Transport Services, waarbinnen zullen 
worden bestemd:
• de uitbreiding van bestaande stikstofproductiecapaciteit;
• gekoppeld met een mengstation inclusief aansluitleidingen op zowel bestaande G-gas- en 

H-gasleidingen als een stikstofleiding die is verbonden met de bestaande stikstofcaverne in 
Heiligerlee;

• de aanleg van circa 4 km nieuwe leiding die de koppeling vormt tussen:
– de westelijke en de oostelijke leidingbundel;
– de locatie van de stikstofproductiefaciliteit en
– het tracé (en de aanleg) van de aansluitleidingen van de aanvullende stikstofinstallatie.

Als gemeenten een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen of voor het 
uitvoeren van overige werken en werkzaamheden in dit gebied, dan moet rekening worden gehouden 
met dit voorbereidingsbesluit. Dat kan betekenen dat de aanvraag wordt aangehouden. Om te 
voorkomen dat het gebied minder geschikt wordt voor de aanvullende stikstofproductiefaciliteit 
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Zuidbroek, kunnen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bovendien alleen nog maar plaatsvinden als 
hiervoor een specifieke omgevingsvergunning is verleend. Het gebied waarvoor deze beperking geldt, 
is aangegeven op de kaart bij het voorbereidingsbesluit.

Besluit en bijbehorende kaart liggen van 10 februari 2017 tot en met 23 maart 2017 tijdens reguliere 
openingstijden ter inzage bij:
– gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam, (0598) 65 88 88.

Het voorbereidingsbesluit is ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.bureau-
energieprojecten.nl.

Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen. Dit 
volgt uit artikel 8:5, eerste lid van, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid van, en artikel 1 van bijlage 
2 bij de Algemene wet bestuursrecht.

Meer informatie 

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de 
website nog vragen? Dan kunt u bellen met het Bureau Energieprojecten, (070) 379 89 79.
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