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NGT is het bedrijf dat aardgascondensaat oversloeg te Roodeschool. Op deze 

locatie ligt een klein spoorwegemplacement waar het aardgascondensaat in 

treinwagons werd geladen. Het aardgascondensaat ontstaat op de locatie 

Uithuizen van NGT waar aardgas afkomstig van een aantal boorplatforms in de 

Noordzee via een pijpleiding aan land komt. Het aardgascondensaat werd via een 

pijpleiding naar Roodeschool getransporteerd. 

 

Indien het aardgascondensaat vanaf Uithuizen niet meer kan worden afgevoerd 

moet de inname van aardgas op de locatie Uithuizen worden gestaakt.  

 

De overslag van aardgascondensaat te Roodeschool is niet langer gewenst. De 

overslag kent een lange geschiedenis. SodM heeft in februari van dit jaar 

geconstateerd dat er sprake was van achterstallig onderhoud. De huidige 

activiteiten van NGT te Roodeschool zijn minder dan 10 tot 15 % van wat ooit 

vergund is. De huidige vergunning zou daarom zonder meer moeten worden 

gereviseerd. 

   

Revisie gaat wel uit van continuering van de overslag activiteiten op de locatie te 

Roodeschool. Dit is niet langer gewenst. We willen de vergunning voor overslag te 

Roodeschool in trekken. 

 

In de periode dat de activiteiten op de locatie Roodeschool zijn gestaakt is er een 

alternatief gevonden. Gezien de sterk teruggelopen overslagactiviteiten is het 

mogelijk de resterende hoeveelheden condensaat per vrachtwagen af te voeren in 

plaats van per spoor. Dit gebeurt door een erkende gecertificeerde transporteur 

van gevaarlijke stoffen. Het condensaat wordt nu de komende twee jaar 

afgevoerd van de locatie te Uithuizen, waar het condensaat per pijpleiding aan 

land komt. In eerste instantie is dit toegestaan voor een periode van twee jaar om 

een alternatief voor overslag te Roodeschool te kunnen realiseren. Hiertoe is de 

vergunning namens u aangepast. 

 

De verwachting op basis van de huidige inzichten is dat we de procedures voor het 

vergunnen van het alternatief en de procedure voor het vervolgens intrekken van 

de vergunning voor Roodeschool kunnen afronden in het tweede kwartaal van 

2023. 

 

 
 

 




