
Stikstofinstallatie 
Zuidbroek

Gasunie Transport Services B.V. (GTS) wil de bestaande stikstofinstallatie in de 
Tussenklappenpolder bij Zuidbroek (gemeente Midden-Groningen) uitbreiden.  
In de installatie wordt stikstof uit lucht gewonnen en gemengd met (geïmporteerd) 
hoogcalorisch gas. Hoogcalorisch gas heeft een hogere verbrandingswaarde dan het 
laagcalorische gas uit het Groningenveld en is niet direct geschikt voor huishoudelijk 
gebruik. Het in de stikstofinstallatie geproduceerde laagcalorische gas komt 
beschikbaar voor de cv- en kookapparatuur in Nederlandse huishoudens. 

In verband met het besluit tot het beëindigen van de gaswinning uit het 
Groningenveld heeft het kabinet in maart 2018 besloten een extra stikstofinstallatie te 
bouwen. 

Een deel van de gewonnen stikstof wordt tijdelijk opgeslagen in een bestaande 
opslagcaverne. Om de injectiecapaciteit van die opslag in lijn te brengen met de 
nieuwe stikstofinstallatie is daar een aparte procedure voor opgestart (zie 
Stikstofbuffer Heiligerlee).

 31 december 2021

Type project: Gasinfrastructuur 
Type coördinatie: Rijkscoördinatieregeling (RCR)
Fase: Realisatiefase: bouw gestart in 2020; gereed in 2022
Verantwoordelijke ministeries: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
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Betrokken partijen

Overheden
• Gemeente: Midden-Groningen
• Waterschap: Hunze en Aa’s 
• Provincie: Groningen

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeente
• Grondeigenaren

Initiatiefnemer
• Gasunie Transport Services (GTS)

Informatie
• Bureau Energieprojecten: Stikstofinstallatie Zuidbroek

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief over planning ingebruikname nieuwe stikstofinstallatie 

Zuidbroek | 09-11-2021
• Kamerbrief Gaswinning Groningen | 29-03-2018
• Kamerbrief verlenging uitstel definitief besluit stikstofinstallatie | 

08-12-2017
• Kamerbrief uitstel investeringsbesluit | 12-09-2016

Proces

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Procedurefase: Voorkeursalternatief
• Januari 2016 

Voorbereidingsbesluit door ministerie van Economische 
Zaken (EZ) en ministerie van Infrastructuur en Milieu 
(IenM).

• Maart 2016 
Voorbereidingsbesluit ter inzage gelegd.

• 12 september 2016 
Minister van EZ maakt uitstel investeringsbesluit bekend, 
tijdelijke stillegging project.

• 10 februari 2017 
Nieuw voorbereidingsbesluit door EZ en IenM.

• Februari 2017 - maart 2017 
Voorbereidingsbesluit ter inzage gelegd.

• 8 december 2017 
Bekendmaking uitstel definitieve besluit tot voorjaar 2018 
door minister van EZK.

• 1 februari 2018 
Nieuw voorbereidingsbesluit door EZK en BZK.

• Februari 2018 - maart 2018 
Voorbereidingsbesluit ter inzage gelegd.

• 29 maart 2018 
Herstart project. Start voorbereiding bouw door GTS.

Procedurefase: Formele besluiten
• Januari 2019 - februari 2019 

Ontwerp-inpassingsplan en 6 ontwerp-uitvoeringsbeslui-
ten ter inzage gelegd.  
Aantal ontvangen unieke zienswijzen: 7. 

• Mei 2019 - juli 2019 
Definitief inpassingsplan en definitieve uitvoeringsbeslui-
ten ter inzage gelegd. Aantal ingediende beroepen: 0.

Beroepsfase
• 13 juli 2019 

Inpassingsplan en uitvoeringsbesluiten onherroepelijk.

Fase 2
• Juni 2019 - juli 2019 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouw mengstation 
ter inzage gelegd. Aantal ontvangen zienswijzen: 1.

• Augustus 2019 - oktober 2019 
Definitief besluit ter inzage gelegd. Aantal ingediende 
beroepen: 0.

• 26 oktober 2019 
Besluit onherroepelijk.

Fase 3
• Augustus 2019 - oktober 2019 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouw luchtschei-
dingsinstallatie ter inzage gelegd. Aantal ontvangen 
zienswijzen: 0.

• November 2019 - december 2019 
Definitief besluit ter inzage gelegd. Aantal ingediende 
beroepen: 0.

• 21 december 2019 
Besluit onherroepelijk.

Fase 4
• November 2020 - december 2020 

Ontwerpbesluiten optimalisaties bouw en milieu ter inzage 
gelegd. Aantal ontvangen zienswijzen: 4.

• Februari 2021 - maart 2021 
Definitieve besluiten ter inzage gelegd. Aantal ingediende 
beroepen: 0.

• 20 maart 2021 
Besluiten onherroepelijk.

Realisatiefase
• 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.

• Juni 2018 
Informatieavonden voor bewoners en andere geïnteres-
seerden over herstart project. Georganiseerd door GTS in 
samenwerking met EZK.

• Februari 2019 
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseer-
den over ontwerpbesluiten.

• Juni - juli, november 2018 en april 2019 
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/zuidbroek
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/09/kamerbrief-over-planning-ingebruikname-nieuwe-stikstofinstallatie-zuidbroek
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/09/kamerbrief-over-planning-ingebruikname-nieuwe-stikstofinstallatie-zuidbroek
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33529-471.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33529-283.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33529-283.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33529-283.html
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rcr


Bestuurlijke overleggen EZK met gemeente Midden-
Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Provincie 
Groningen, onder andere over waterkerende maatregelen 
rondom de stikstofinstallatie.

• Regelmatig ambtelijk overleg. 

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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