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Woord vooraf 

Van vrijdag 13 november 2020 tot en met donderdag 24 december 2020 lagen de ontwerpbesluiten 
voor ‘STIKSTOFINSTALLATIE ZUIDBROEK FASE 4’ ter inzage. Eenieder kon naar aanleiding van de 
ontwerpbesluiten een zienswijze inbrengen. Overheden konden een zienswijze in de vorm van een 
reactie geven. 

Wat gaat er gebeuren? 
Gasunie Transport Services B.V. (GTS) breidt de bestaande stikstofinstallatie in de 
Tussenklappenpolder nabij Zuidbroek (gemeente Midden-Groningen) uit. In de 
stikstofinstallatie wordt stikstof uit de lucht gewonnen, dat wordt gemengd met onder 
andere geïmporteerd gas met een hogere verbrandingswaarde dan het gas uit het 
Groningenveld. Daardoor ontstaat laagcalorisch gas dat geschikt is voor cv- en 
kookapparatuur van huishoudens in Nederland. Dat gas wordt via het transportnetwerk van 
GTS vervoerd naar de rest van het land. De aanvullende stikstofproductie bestaat uit een 
uitbreiding van de bestaande installatie (o.a. een compressorgebouw, drie proceskolommen 
en een mengstation) en een circa 4 kilometer lange aardgasleiding vanaf de 
stikstofinstallatie naar de bestaande gasleiding aan de westzijde van de Meenteweg. De 
aanvullende stikstofinstallatie maakt gebruik van de bestaande stikstofleiding van de 
installatie naar de stikstofcaverne bij Heiligerlee. 

De procedure om de aanvullende stikstofinstallatie te kunnen realiseren is inmiddels 
doorlopen en de bouw is nu in volle gang. Het voornemen is om in het eerdere ontwerp een 
paar optimalisaties door te voeren. Zo zullen onder andere drie transformatoren op het dak 
van het compressorgebouw worden geplaatst, waardoor op de grond ruimte wordt 
bespaard. Ook op milieugebied wordt een aantal optimalisaties doorgevoerd. Beide 
optimalisaties (bouw en milieu) wijken af van de hiervoor eerder verleende 
omgevingsvergunningen. In fase 4 worden voor deze optimalisaties twee 
omgevingsvergunningen aangevraagd en wordt de bestaande watervergunning (lozen op 
oppervlaktewater) geactualiseerd. 

Waarom is dit project nodig? 
Het kabinet heeft besloten om de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk te 
beëindigen. De uitbreiding van de stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek is daarvoor nodig. 
Mede door de uitbreiding van Zuidbroek is er vanaf medio 2022 geen Groningengas meer 
nodig in een jaar met een gemiddeld temperatuurverloop. 

Welke procedure wordt gevolgd? 
Op de besluitvorming over de aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek is de 
rijkscoördinatieregeling van toepassing. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten 
die voor het project nodig zijn, worden in één gecoördineerde procedure in een aantal fasen 
voorbereid. De minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure. Elf 
van de benodigde besluiten zijn al in de fases 1 tot en met 3 vastgesteld. Deze kennisgeving 
gaat over fase 4 van de besluitvorming en gaat om twee besluiten op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning bouw en 
omgevingsvergunning milieu) en één besluit op grond van de Waterwet (watervergunning 
lozen op oppervlaktewateren). 

Waar kon u de stukken inzien? 
U kon de ontwerpbesluiten van 13 november 2020 tot en met 24 december 2020 digitaal 
inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kon u deze stukken in dezelfde 
periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken bij: gemeente Midden-Groningen, 
Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand. 3 van 12
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Zienswijzen en reacties 
Op de ontwerpbesluiten is binnen de inspraaktermijn in totaal 1 zienswijze binnengekomen. De 
zienswijze is integraal opgenomen in deze bundel. U kunt deze inspraakbundel downloaden van 
http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. 

Registratie en verwerking 
De ontvangen zienswijze is geregistreerd. Aan de indieners is een ontvangstbevestiging gezonden 
met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 6 kan bij het ontvangen 
registratienummer het bijbehorende reactie- of zienswijzenummer worden opgezocht. 
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Kennisgeving Stikstofinstallatie Zuidbroek fase 4 
Van vrijdag 13 november 2020 tot en met donderdag 24 december 2020 
liggen voor de Stikstofinstallatie Zuidbroek drie ontwerpbesluiten 
ter inzage om optimalisaties door te kunnen voeren. Iedereen kan 
gedurende deze termijn op de ontwerpbesluiten reageren door 
het indienen van een zienswijze. 

Wat gaat er gebeuren? 
Gasunie Transport Services B.V. (GTS) breidt de bestaande stikstofinstallatie in 
de Tussenklappenpolder nabij Zuidbroek (gemeente Midden-Groningen) uit. In de stik-
stofinstallatie wordt stikstof uit de lucht gewonnen, dat wordt gemengd met onder 
andere geïmporteerd gas met een hogere verbrandingswaarde dan het gas uit het 
Groningenveld. Daardoor ontstaat laagcalorisch gas dat geschikt is voor cv- en kook-
apparatuur van huishoudens in Nederland. Dat gas wordt via het transportnetwerk van 
GTS vervoerd naar de rest van het land. De aanvullende stikstofproductie bestaat uit 
een uitbreiding van de bestaande installatie (o.a. een compressorgebouw, drie proces-
kolommen en een mengstation) en een circa 4 kilometer lange aardgasleiding vanaf 
de stikstofinstallatie naar de bestaande gasleiding aan de westzijde van de Meenteweg. 
De aanvullende stikstofinstallatie maakt gebruik van de bestaande stikstofleiding van 
de installatie naar de stikstofcaverne bij Heiligerlee. 

De procedure om de aanvullende stikstofinstallatie te kunnen realiseren is inmiddels 
doorlopen en de bouw is nu in volle gang. Het voornemen is om in het eerdere ontwerp 
een paar optimalisaties door te voeren. Zo zullen onder andere drie transformatoren 
op het dak van het compressorgebouw worden geplaatst, waardoor op de grond ruimte 
wordt bespaard. Ook op milieugebied wordt een aantal optimalisaties doorgevoerd. 
Beide optimalisaties (bouw en milieu) wijken af van de hiervoor eerder verleende 
omgevingsvergunningen. In fase 4 worden voor deze optimalisaties twee omgevings-
vergunningen aangevraagd en wordt de bestaande watervergunning (lozen op opper-
vlaktewater) geactualiseerd. 

Waarom is dit project nodig? 
Het kabinet heeft besloten om de gaswinning uit het Groningenveld zo snel 
mogelijk te beëindigen. De uitbreiding van de stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek 
is daarvoor nodig. Mede door de uitbreiding van Zuidbroek is er vanaf medio 
2022 geen Groningengas meer nodig in een jaar met een gemiddeld temperatuur 
verloop. 

Welke procedure wordt gevolgd? 
Op de besluitvorming over de aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek is 
de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Het inpassingsplan en een aantal andere 
besluiten die voor het project nodig zijn, worden in één gecoördineerde procedure in 
een aantal fasen voorbereid. De minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert 
deze procedure. Elf van de benodigde besluiten zijn al in de fases 1 tot en met 3 vastgesteld. 
Deze kennisgeving gaat over fase 4 van de besluitvorming en gaat om twee besluiten 
op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning 
bouw en omgevingsvergunning milieu) en één besluit op grond van de Waterwet 
(watervergunning lozen op oppervlaktewateren). 

Waar kunt u de stukken inzien? 
U kunt de ontwerpbesluiten van 13 november 2020 tot en met 24 december 2020 
digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken 
in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken bij: 
• gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand. 

In verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan 
geldt, op het moment van publicatie van deze kennisgeving, dat u vooraf een afspraak 
moet maken om de stukken fysiek te kunnen inzien. Ga, vóór u een bezoek brengt aan 
de bovenstaande locatie, na welke maatregelen er op dat moment gelden. 

Hoe kunt u een zienswijze indienen? 
Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. 
In een zienswijze laat u weten wat u vindt van de ontwerpbesluiten. U kunt hierbij 
denken aan: 
• Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
• Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
• Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe? 
• Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerpbesluiten u 
reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten. 

Voor belanghebbenden kan het indienen van een zienswijze belangrijk zijn voor 
mogelijke vervolgstappen: alleen als u een zienswijze op het ontwerp van een 
besluit heeft ingediend, kunt u later tegen dat besluit beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

U kunt een zienswijze indienen van 13 november 2020 tot en met 24 december 
2020. Dat kan op verschillende manieren: 
• Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl 

onder ‘Stikstofinstallatie Zuidbroek’. U krijgt dan per e-mail een ontvangst 
bevestiging. U kunt niet reageren per e-mail. 

• Per post door een brief te sturen naar: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Stikstofinstallatie Zuidbroek – Fase 4 
Postbus 142 
2270 AC Voorburg 
Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u 
per brief een ontvangstbevestiging sturen. 

• Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen kunt u op werkdagen tussen 
9.00 uur en 12.00 uur bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 
070 379 89 79. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen 
voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens 
niet langer dan nodig is. 
U vindt meer informatie over het privacybeleid op: 
www.bureau-energieprojecten.nl. 

Wat is de verdere procedure? 
De ontvangen zienswijzen en reacties worden betrokken bij het vaststellen van 
de definitieve besluiten. 

De definitieve besluiten worden vervolgens ter inzage gelegd. Dit wordt aangekondigd 
in de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. 
Op dat moment start de beroepstermijn. 

Wilt u meer weten? 
Meer informatie over Stikstofinstallatie Zuidbroek en alle bijbehorende stukken 
vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan 
nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen via telefoonnummer 
070 379 89 79. 
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Opzoektabel registratienummer versus zienswijzenummer 

In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de zienswijze opzoeken. Door 
te klikken op uw zienswijzenummer wordt u automatisch doorverwezen naar de zienswijze. De 
zienswijze is opgenomen vanaf pagina 7. 

Zienswijze op ontwerpbesluiten 
‘Stikstofinstallatie Zuidbroek fase 4’ 

Registratienummer Zienswijzenummer 
202000055 202000055 
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Aangemaakt 24-12-2020 22:17:01 

202000055 

Titel Stikstofinstallatie Zuidbroek ontwerpbesluiten fase 4 

Naam Stikstofinstallatie-Zuidbroek 

Kenmerk 78134174 

Volgnummer 202000055 

Status Completed 

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

Stikstofinstallatie Zuidbroek 

ontwerpbesluiten fase 4 

U dient een zienswijze in als: 

Contactgegevens: 

Land 

Postcode 

Straat/ Postbus 

Plaats 

Telefoonnummer 

E-mail adres * 

E-mail adres 
(controle) * 

(mede) Namens 

Huisnummer 

Particulier 

Toevoeging 
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Reageren 

Een ieder kan reageren op dit project. 

Zienswijze en bijlagen 

U kunt hieronder uw reactie en eventuele bijlagen (bijvoorbeeld in een Word en/of PDF 
bestand) invoegen. Hierbij stellen wij het op prijs als u ingaat op de volgende vragen: 

Op welk ontwerpbesluit( en) 

heeft uw zienswijze 

betrekking? 

(Maximaal 1.500 karakters) 

Bijlage 1 

Staan er naar uw mening 

onjuistheden in de 

ontwerpbesluiten? 

(Maximaal 1.500 karakters) 

Bijlage 2 

Zijn er zaken en/of 

belangen over het hoofd 

Mijn zienswijze betreft het deelbesluit / aspect / milieu dus 
niet zozeer het , wat ik noem, bouw-resp. 
watervervuil ingsbesluit 

(maximaal 25 
MB) 

Als simpele burger is het mij versus een moloch als EZ/ 
RVO niet gegeven op dit punt juistheden te pretenderen ; 

wel geldt m.i. dat het voorgenomen besluit mijn mening 
onderdeel vormt van een onderhand voor de burger niet te 

overzien geheel aan besluiten waarvan effectuering de 
leefomgeving van de burger ten gronde richten zal nu geluid 
stank , visuele hinder en gevaarlijke installaties de 
omgeving , die zo'n 500- jaar op de zee als polder is 
gewonnen, doet veranderen in een industrieel gebied. Als 
zodanig vormt dit alles , en dus ook dit besluit, het 
schoolvoorbeeld van minachting van de burgers. Ik vermeld 
in dit verband dat recent het windpark N33 mijn 
woonomgeving heeft vernield tot op het bot , dat 
stikstofleidingen worden uitgebreid en zo gaat het dus maar 
door wanneer we onze overheid zijn gang laten gaan. De 
gevolgen van ook dit besluit staan dusdanig haaks op de 
belangen van mij als burger dat effectuering ervan 
achterwege moet blijven. In ieder geval geldt dat de 
omgeving Scheemda Zuidbroek en Muntendam en Meeden 
onevenredig wordt getroffen wat in strijd is met de 
beginselen van behoorlijk bestuur. Me dunkt dat in dat 
verband bij u bekend is dat gaswinning al onuitwisbare 
sporen heeft achtergelaten in goederen en geest van de 
Groningers. De overheid moet zich , evenals recent in 
dossier kinderopvangtoeslag, diep schamen en ik zal dit 
zeker voorleggen aan Raad van State en wellicht ook in 
Europees verband mijn rechten willen behouden. 

(maximaal 25 
MB) 

Zie hiervoor en hierna ; ik zal u op korte termijn beeld 
materiaal doen toekomen waaruit valt op te maken welke 9 van 12
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Door het voorliggende conceptbesluit wordt leefomgeving , 
mijn plezier om te leven en gezondheid zwaar benadeeld; 

Dit alles acht is sterk in strijd met wat de provincie 
pretendeert de Provincie pretendeert als uitgangspunt te 
hanteren namelijk dat duurzame ontwikkeling van de 
provincie belangrijk is en dat daartoe wordt gezocht naar 
goede balans tussen leefbaarheid , milieu en economie. 
Gezondheid van de burger zou daarbij volgens de Provincie 
voorop staan maar ik kan u verzekeren dat daarvan 
helemaal niets blijkt in de omgeving waar ik op doel. 

De Provincie moet zich dan ook schamen om zich nu weer 
voor het karretje van de Gasunie / thans voorgenomen 
besluiten te laten spannen terwijl eerder al én gaswinning 
én zonnepark én windparken én zoutwinning én aanleg 
enorme stikstofleidingen werden en worden toegestaan. De 
provincie is in dit dossier de perfecte uitvoering van de 
volstrekte onbetrouwbare overheid waartoe ik benadruk dat 
de Provincie zich totaal niet houdt aan wat in hun eigen 
Omgevingsvisie is verwoord; als burger en jurist voel ik me 
zwaar beledigd door deze Provincie. 

Juist anno 2020 oftewel in tijden waarin tienduizenden 
Groningers letterlijk en figuurlijk kapot gaan aan gaswinning 
( zelf ben ik van ellende verhuisd) mag m.i. beslist van de 
overheid verlangd worden rekening te houden met alles 
wat de mens in de omgeving betreft en dus niet maar met 
oog-en oorkleppen op, door te gaan met én windpark én 
zonnepark én stikstofinstallaties én zoutwinning. 

gezien? 

(Maximaal 1.500 karakters) 

Bijlage 3 

Wordt u geraakt in uw 

belang? Zo ja, kunt u 

aangeven hoe? 

(Maximaal 1.500 karakters) 

Bijlage 4 

Zijn er andere zaken die u 

naar voren wilt brengen? 

(Maximaal 1.500 karakters) 

202000055 
vernietigende invloed besluitvorming van de overheiu 111 

deze omgeving heeft 

(maximaal 25 
MB) 

(maximaal 25 
MB) 

Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de 
provincie Groningen is opgenomen in de Omgevingsvisie 
2016-2020, die Provinciale Staten van Groningen op 1 juni 
2016 hebben vastgesteld en is op 15 juli 2016 in werking 
getreden. Hierin is het beleid vastgelegd voor de inrichting 
en het beheer van de leefomgeving in onze provincie. Voor 
een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de 
provincie Groningen wordt naar een goede balans gezocht 
tussen leefbaarheid, milieu en economie. Daarbij zullen de 
volgende doelstellingen worden nagestreefd: een• 



verwerking P-ersoonsgegevens 

www.rvo.nl/over-rvonl/over-deze

bsite/P-rivaq�. 
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Bijlage 5 

202000055 
duurzame economische structuur, concurrerend, ber1::11\.uaa1 
en toekomstbestendig; • een duurzame, aantrekkelijke, 
leefbare en veilige leefomgeving in sterke steden en vitale 
dorpen, omgeven door een mooi landschap. Bij de 
uitvoering van beide doelen staat duurzame ontwikkeling 
centraal in ons handelen. Dit gaat om de economische, 
sociale en ecologische domeinen, waarbij gekeken wordt 
naar effecten zowel in het nu als in de toekomst. Het gaat 
daarbij ook om begrippen als houdbaar, leefbaar en 
rechtvaardig. Ons beleid resulteert in een leefbare (people), 
aantrekkelijke en veilige (planet) en concurrerende en 
bereikbare (profit) provincie. In deel C Beleid, hoofdstuk 20 
"Tegengaan milieuhinder" (bladzijde 122 e.v.) worden de 
doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op de 
milieukwaliteit nader gedefinieerd. In de onderhavige 
vergunning is hiermee absoluut geen rekening gehouden en 
wordt de burger uitgekotst. 

78134174_6081431_20201112_145846.jpg (maximaal 25 
MB) 

Problemen met het d ig itaa 1 indienen 

Ondervindt u problemen met het digitaal indienen van een zienswijze? Neem dan 
contact op met Bureau Energieprojecten 070 379 8979. Wij bieden u een passende 
oplossing voor het indienen van uw zienswijze. 

Informatie over de van uw 

De Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de 

bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) verwerkt die persoonsgegevens die u verstrekt bij het indienen 

van uw zienswijze. Dient u, als gemachtigde, een zienswijze in namens iemand anders, dan 

worden ook zijn of haar persoonsgegevens verwerkt. Uw bereikbaarheidsgegevens worden 

gebruikt voor verdere correspondentie over dit project. Om uw privacy te beschermen, verzoekt 

het ministerie u om geen persoonsgegevens en/of informatie die herleidbaar is tot uw persoon 

op te nemen in de inhoud van uw zienswijze. Als u in uw zienswijze en (titels van) bijlagen toch 

informatie opneemt die tot u zelf of andere personen herleidbaar is, doet u dat voor eigen 

risico. De informatie die u deelt onder 'persoonsgegevens' en 'bereikbaarheidsgegevens' in dit 

persoonsgegevens kunt u lezen in de privacyverklaring via: 

zienswijzeformulier wordt niet openbaar gemaakt. Extra informatie over de verwerking van uw 

we 
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