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Aanleiding 
GTS heeft u op 19 en 26 januari jl. per brief geïnformeerd over de stand van zaken 
rondom de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek (Zuidbroek II). De oplevering 
staat nu gepland voor 1 oktober 2023. GTS verwacht dat deze nieuwe vertraging 
geen impact heeft op de Groningenwinning in het huidige gasjaar. De vaste 
commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft u op 24 januari jl. verzocht 
om een reactie te geven op het nieuwsbericht van RTV Noord ‘Nog geen 
duidelijkheid over oplevering Zuidbroek’.  
 

Geadviseerd besluit 
• De Tweede Kamer met bijgaande brief te informeren. 
• De twee brieven van GTS en uw brief aan GTS als bijlage mee te sturen. 

 

Kernpunten 
• GTS meldt dat Air Products de overeenkomst met Ballast Nedam 

Industriebouw heeft beëindigd en dat dit impact heeft op de 
werkzaamheden aan de stikstofinstallatie. AP moet een nieuwe 
onderaannemer aantrekken. Als gevolg hiervan kan GTS op dit moment 
geen gedetailleerde planning leveren. 

• Op basis van de huidige inzichten zullen de werkzaamheden, het testen en 
inbedrijfstelling van de volledige stikstofinstallatie, met een capaciteit van 
180.000 m3/uur, 1 oktober 2023 gereed zijn.  

• Als een gefaseerde oplevering wordt aangehouden, waarbij de drie 
afzonderlijke eenheden met tussenpozen van één maand worden 
opgeleverd, dan is de bouw van de eerste eenheid in het voorjaar gereed 
en alle eenheden in de zomer. 

• Daarna volgt de test- en inbedrijfstellingsfase, die naar verwachting twee 
tot drie maanden per eenheid duurt. Als ook deze laatste stap gefaseerd 
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kan worden uitgevoerd, is de volledige stikstofinstallatie 1 oktober 2023 
gereed, aldus GTS. 

• GTS geeft aan te ondersteunen daar waar mogelijk opdat de 
werkzaamheden en testen eerder worden afgerond. GTS zal de markt 
informeren indien capaciteit eerder beschikbaar is dan 1 oktober 2023. 

• De vertraging heeft geen impact op de gaswinning uit het Groningenveld 
in gasjaar 2022-2023. De huidige gasvraag is door de hoge gasprijzen 
relatief laag, waardoor de gemiddelde inzet van de huidige 
stikstofinstallaties circa 90% is sinds het begin van het gasjaar. Ook door 
de maatregelen die het kabinet heeft getroffen, zoals het vullen van de 
gasopslagen en het aanleggen van LNG-terminals, heeft de vertraging 
geen effect op de gaswinning uit het Groningenveld. 

• In de Kamerbrief gaat in u op nieuws van de nieuwe vertraging, de 
planning van de ingebruikname en spreekt u uw onvrede uit over de gang 
van zaken en dat de bouw zeer hoge prioriteit voor u heeft. 




