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 Regulering kent ook nadelen. De kosten van een reguleringssysteem zijn 
hoog (toezicht en handhaving) en het gebrek aan concurrentie neemt de 
prikkel tot kostenreductie weg. Daarnaast zijn er beperkingen in een 
gereguleerde markt hoeveel risico’s er daadwerkelijk genomen kunnen 
worden. 

 Het is belangrijk dat de markt voor CCS aan een aantal voorwaarden voldoet. 
Deze voorwaarden zijn in de Kamerbrief van 5 juli 2021 uiteengezet (zie 
bijlage). Zolang aan deze voorwaarden wordt voldaan, is de onderbouwing 
voor aanvullend overheidsingrijpen beperkt.  

 EBN, Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelen het Porthos-project. 
Dit doen EBN en Gasunie in hun “vrije ruimte” die wordt geboden in de 
Mijnbouwwet en de Gaswet.  

 Inmiddels heeft de markt het initiatief genomen en zijn er verschillende 
bedrijven (bijv. Total, Shell, Neptune, Exxon en Carbon Collectors) die nu 
CO2-transport en CO2-opslagactiviteiten ontwikkelen. Ook in andere Europese 
landen stappen steeds meer marktpartijen in om activiteiten in de CCS-keten 
te ontwikkelen. 

 Voor EBN is mogelijk een rol voorzien in CCS omdat het de beoogde partij is 
die de opslagvoorkomens op de lange termijn in beheer krijgt. Indien hier toe 
besloten wordt, zal EBN hiervoor een wettelijke taak krijgen in de 
Mijnbouwwet.  

 Voor Gasunie is geen rol voorzien. Zij kunnen binnen de “vrije ruimte” die de 
Gaswet biedt activiteiten ontplooien onder marktconforme voorwaarden, maar 
zij krijgt geen toegewezen rol of taak. Publieke belangen rondom veiligheid, 
derden toegang en marktmacht worden reeds door de verschillende bestaande 
toezichthouders SodM, ILT en ACM geborgd. 

 Dat de staatsdeelnemingen bij CCS enkel betrokken zijn op basis van 
marktconforme voorwaarden, is niet bij iedereen bekend. Het kan daardoor 
tot onduidelijkheid leiden in projecten. Met de bijgevoegde beantwoording 
wordt de rol van staatsdeelnemingen nog eens toegelicht.  




