
Stikstofbuffer Heiligerlee

De stikstofbuffer bij Heiligerlee (gemeente Oldambt) wordt sinds 2010 door Gasunie 
Transport Services (GTS) gebruikt voor het tijdelijk opslaan van een deel van de 
stikstof geproduceerd in de stikstofinstallatie in Zuidbroek (gemeente Midden-
Groningen). Vanaf de stikstofinstallatie bij Zuidbroek loopt een stikstofpijpleiding 
door de gemeente Midden-Groningen naar de stikstofbuffer bij Heiligerlee aan de 
zuidkant van Winschoten (gemeente Oldambt). Als stikstofbuffer wordt een 
bestaande zoutcaverne (holte) gebruikt. Vanwege de uitbreiding van de 
stikstofinstallatie is het gewenst om de injectiecapaciteit te vergroten. Dit wordt 
geregeld door wijziging van het opslagplan. Daarnaast zijn enkele bovengrondse 
aanpassingen noodzakelijk.
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Type project: Gasinfrastructuur
Type coördinatie: Rijkscoördinatieregeling (RCR)
Fase: Realisatiefase
Verantwoordelijke ministeries: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
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Betrokken partijen
Overheden
• Gemeente: Oldambt
• Waterschap: Hunze en Aa’s 
• Provincie: Groningen

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeente
• Grondeigenaren

Initiatiefnemer
• Gasunie Transport Services (GTS)

Informatie
• Bureau Energieprojecten: Stikstofbuffer Heiligerlee

Proces

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Procedurefase: Formele besluiten
• Februari 2020 - april 2020 

Ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Aantal ontvangen 
unieke zienswijzen: 3. 

• Mei 2020 - juli 2020 
Definitief inpassingsplan en definitieve uitvoeringsbeslui-
ten ter inzage gelegd. Aantal ingediende  beroepen: 0.

• 11 juli 2020 
Besluiten onherroepelijk.

Realisatiefase Stikstofbuffer
• 2020 - 2022 

Realisatie en ingebruikname.

Omgeving (activiteiten EZK)

Vanaf de aanvang van een project staat EZK in direct contact met 
betrokken partijen, individuele belanghebbenden en de (poten-
tiële) initiatiefnemers. Met betrokken overheden overlegt EZK op 
bestuurlijk en ambtelijk niveau.

• Mei 2019 
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseer-
den over activiteiten stikstofopslag Heiligerlee, in verband 
met de samenhang tussen de bouw van de stikstofinstal-
latie en de opslag van stikstof bij Heiligerlee. Georganiseerd 
door GTS in samenwerking met EZK.

• 11 maart 2020 
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseer-
den over activiteiten stikstofopslag Heiligerlee, in verband 
met de samenhang tussen de bouw van de stikstofinstal-
latie en de opslag van stikstof bij Heiligerlee. Georganiseerd 
door GTS in samenwerking met EZK.

• 2019 - 2020 
Ambtelijk en bestuurlijke overleggen EZK met gemeente 
Oldambt.

• Regelmatig ambtelijk overleg. 

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/heiligerlee
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rcr
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