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Overleg 19 september 1ste bestuurlijk overleg  project Porthos , locatie Provinciehuis Zuid-Holland. 

Aanwezig:  

Provincie Zuid-Holland:   (manager programma energietransitie)  Energietransitie) 
Gemeente Rotterdam:   (stadsontwikkeling, economie),     
    (beleidsadviseur lucht en bodem) 
Westvoorne:   Lies van der Pol (wethouder, D66) 
Brielle:    Andre Schoon (wethouder, VVD) 
Havenbedrijf Rotterdam:   (team lead public affairs)  
       (team lead vergunningen) 
Ministerie EZK:    (MT-lid directie warmte, dg Klimaat & Energie) 
     (beleidsmedewerker CCS) 
             (projectleider RCR, verslaglegging) 

 

1. Opening 

EZK ( ) opent de vergadering. Er volgt een voorstelronde.  

 

2. Dilemma beleidsterrein CCS 

 beschrijft de huidige stand van zaken rondom CCS. In het kader van het klimaatakkoord wordt 
onderhandeld over de ambities voor CCS. Besluitvorming bevindt zich in een precaire fase en het is 
van belang dat alle partijen aan tafel blijven. Naar verwachting is het Klimaatakkoord in het voorjaar 
van 2019 definitief.   

Tegelijkertijd wordt vanuit de initiatiefnemers van het project Porthos er bij EZK op aangedragen om 
het project te starten.  

Vanuit EZK willen we uiteraard meedenken met de initiatiefnemers, maar willen geen overhaaste 
stappen nemen en willen alle partijen binnenboord houden.  

 

3. Havenbedrijf ( ) geeft een toelichting van het project.  

Porthos is 1 van de ongeveer 50 projecten op het gebied van energietransitie in het havengebied. 
Porthos is het grootste project als het gaat om CO2 aanpak in het Rotterdamse havengebied.  

Het initiatief Porthos is gestart  medio  2017. Doelstelling is  een open, onafhankelijke buisleiding aan 
te leggen ( een netwerk)  waar de industrie op kan aanhaken. Het Havenbedrijf is met  industriële 
partijen (emittenten) uit de  in gesprek. Gesprekken 
zijn vertrouwelijk. Er is nog niets getekend. 

 

4. Hoe kijken de partijen aan tegen het project Porthos 

-Zorg voor een veilig systeem. 

-Werk een uitvoerige risico-analyse uit voor het project. Het havenbedrijf werkt deze uit. In de 
huidige fase is het openbaar maken hiervan nog te vroeg.     

-De regiobestuurders uit Brielle en Westvoorne zien graag dat er CO2 naar de glastuinbouwbedrijven 
op Voorne Putten wordt geleverd. Het project Porthos moet deze mogelijke ontwikkeling in ieder 
geval niet frustreren.     
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-Werk een communicatie- en participatieproces uit waarbij het belangrijk is om draagvlak te creëren. 
Stuur bij voorkeur op een actief draagvlak waar een ieder kan meedenken.   

-Voer een volledige MER uit en neem gebieden als het Voornse meer en Zwartewaal hierin mee. 
Neem in deze MER ook andere projecten mee die in ontwikkeling zijn (cumulatieve effecten)    

-Hoe past CCS in de energietransitie? Er is behoefte aan een bredere context. CCS is een 
transitiemaatregel. Voor de industrie mag het geen vrijbrief zijn om verdere verduurzaming te mogen 
uitstellen.   

-Positioneer Porthos als 1 van de maatregelen in het Klimaatakkoord. Dit project moet zeker niet 
gecommuniceerd worden als het eerste project maar ingebed worden in een totaal beeld van 
transitieprojecten. Beeldvorming: industrie doet niets is niet het signaal wat afgegeven moet 
worden.  

-Denk goed na over de rollen en posities van de regio. De regionale overheden zullen mogelijk niet 
publiekelijk hun steun uitspreken voor dit project, maar zijn ook niet tegen. Het verbeteren van de 
leefomgeving is een belangrijk vraagstuk.   

-Wees transparant over de kostenverdeling. Wat is de overheidsbijdrage in dit project? 

-De regionale overheden benadrukken dat er vanuit hun organisatie onvoldoende kennis en 
capaciteit is. Temeer is er een behoefte aan onafhankelijke deskundigheid. Voor de gemeentes is 
DCMR een partij waar men regulier advies aan vraagt.  De gedachte wordt ook besproken om een 
brede bijeenkomst te organiseren voor de betrokken partijen waar deskundigen met elkaar in 
gesprek gaan.  

 

5. Afspraken 

De conceptversie van de conceptnotitie Reikwijdte en detailniveau  (NRD) is in  oktober gereed. 
Afgesproken wordt om een draft versie aan de aanwezigen toe te  sturen om hun reacties op te 
halen.  

Het Havenbedrijf gaat met EBN en Gasunie intern het gesprek aan over een verstandig startmoment 
van het project en zal met EZK hier verder over afstemmen.  

 

Contactgegevens Organisatie   
Provincie Zuid Holland  070  

06  
@pzh.nl 

Gemeente Rotterdam  010  
06  

@rotterdam.nl 
  06  

@rotterdam.nl 
Gemeente Westvoorne  Wethouder Lies van der Pol @westvoorne.nl 
Gemeente Brielle Wethouder A.A. (Andre) Schoon 018  

@brielle.nl 
Ministerie EZK  06  

@rvo.nl 
  06  

@minez.nl 
 070-  

@minez.nl 
Havenbedrijf   06  
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Handleiding informatiebijeenkomsten NRD Porthos  
 
I. Inleiding  
Dit document is opgesteld voor de medewerkers van het Porthos project die op de 
informatiebijeenkomsten in het kader van de concept NRD aanwezig zullen zijn.   
Dit document is bestemd voor intern gebruik.  
 
II. Informatiebijeenkomsten  
De informatiebijeenkomsten zijn gepland op:  
Woensdag 20 februari van 19.00 – 21.00 uur in Rozenburg  
Donderdag 7 maart van 19.00 – 21.00 in Oostvoorne 
 
II. Taken en rollen  
EZK is bevoegd gezag en tijdens de bijeenkomst geven zij informatie over:  

‐ Nut en noodzaak van CCS 
‐ Procedures 
‐ Indienen zienswijzen 

 
Porthos is initiatiefnemer en geeft informatie over het project.   
 
III. Houding en gedrag 
Tijdens de informatiebijeenkomsten willen we openheid, transparantie en bewustzijn uitstralen. 
Centraal daarbij staat dat we vooral goed luisteren en de ‘vraag achter de vraag’ naar boven halen. 
Voorbeeld van dit soort vragen zijn: 

‐ Waar komt uw/jouw vraag vandaan? 
‐ Waarom bent u/jij hier zo geïnteresseerd in? 
‐ Ik zie een twijfel, was dit antwoord op uw vraag? 

 
Bij een inhoudelijke discussie proberen we begrip te tonen voor afwijkende meningen en delen we 
alleen feiten. We leggen expliciet geen mening op. We zijn namelijk niet aanwezig om het project te 
promoten maar om informatie te bieden.  Wijd in de beantwoording van vragen niet te veel uit, dit 
kan verwarring veroorzaken. Als een vraag niet tot jouw kennisgebied behoort dan verwijs je door 
naar een collega. Ook als je het antwoord wel weet, zo houden we ieders rol zuiver. 
 
Zie het draaiboek voor de lijst met onderwerpen (posters) en de persoon/personen die bij deze 
poster staan. 
 
Exemplaren van de NRD zijn op de avond ook beschikbaar: doorverwijzing naar EZK 
 
Kledingadvies: smart casual 
 
Lees voor de informatieavond dit document, het draaiboek en de cNRD aandachtig door.  
 
IV. Wat speelt er in de omgeving?  
Het is goed om je bewust te zijn dat er naast het Porthos project nog meer speelt in het gebied. 
Belanghebbenden, bewoners en burgers kunnen hier naar verwijzen. Zie hier een overzicht.   
 
NB: volgt (actie  ) 
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V. Waarom doen de initiatiefnemers mee aan het project?  
Iedereen vertegenwoordigt het project Porthos. Uiteraard kun je aangeven namens welke 
initiatiefnemer je daar staat / bij welke initiatiefnemer je werkt.   
Hieronder de motivatie van iedere initiatiefnemer voor dit project, zodat we allemaal hetzelfde 
vertellen.   
 
Gasunie  
Gasunie ziet CCS als onderdeel van een brede aanpak van het klimaatprobleem. CCS speelt hierin een 
overgangsrol, totdat koolstofhoudende brandstoffen geen onderdeel meer uitmaken van de energie‐ of 
grondstoffenmix en daarmee geen CO2‐uitstoot meer veroorzaken. 
Met haar kennis en kunde van gastransport door buisleidingen, van compressie en opslag kan Gasunie 
een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van CCS in Nederland. Gasunie richt zich daarbij op 
het ontwikkelen en uitvoeren van veilige transportsystemen. 

 
EBN  
EBN levert een significante bijdrage aan de maatschappelijke ambities ten aanzien van het klimaat en 
ziet het als haar taak om de energietransitie in Nederland te helpen versnellen. Hiervoor is CCS  
volgens EBN één van de noodzakelijke middelen die moet worden ingezet naast andere oplossingen 
als waterstof, aardwarmte en groen gas.  
Het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 biedt een groot potentieel, is op korte termijn te 
realiseren en is kosten efficiënt. De expertise die EBN heeft opgedaan over de Nederlandse 
ondergrond kan zij goed inzetten bij de opslag van CO2. 

 
Havenbedrijf Rotterdam  
Havenbedrijf Rotterdam is mede‐initiatiefnemer van Porthos omdat CCS een wezenlijk onderdeel is 
van de maatregelen die nodig zijn om de CO2‐uitstoot in de haven te reduceren. Met bijna 20% van 
de nationale CO2 uitstoot in het Rotterdamse havengebied, voelt HbR zich verantwoordelijk om een 
stevige bijdrage te leveren aan de nationale klimaatdoelen. HbR wil de haven verduurzamen en 
tegelijkertijd de economische activiteit en werkgelegenheid in het gebied versterken (of minimaal 
behouden). Het hebben van CO2 infrastructuur draagt bij aan de mogelijkheden die bedrijven 
hebben om hun CO2 te reduceren, ook voor hergebruik van CO2 in de toekomst.  
 
VI. Q&A  
 
1. Met welke partijen praat u over het aanleveren van CO2? 
We voeren gesprekken met verschillende bedrijven in de industriële sector. Dit zijn bedrijven die op 
korte termijn geen mogelijkheden hebben om over te stappen naar een volledig nieuwe 
bedrijfsvoering. Naast het efficiënter maken van de productieprocessen is CC(U)S voor hen een 
noodzakelijke maatregel om de CO2 uitstoot aanzienlijk te verminderen. Een aantal partijen heeft 
een duidelijke interesse uitgesproken om met ons in de volgende fase te kijken naar verdere details 
om het project verder te ontwikkelen. Het is aan die partijen zelf om dit publiekelijk bekend te 
maken. 
 
2. Gaat u ook bedrijven uit het Scheldegebied aansluiten. Of uit Antwerpen? 
Porthos wordt opgezet als een systeem om gasvormig CO2 in te nemen, te transporteren en op te 

slaan. Zolang partijen hieraan voldoen, zijn er mogelijkheden om aan te sluiten op Porthos.  

Porthos wordt nu ontwikkeld als systeem voor de grootste concentratie industrie in Nederland, nl. 

die in Rotterdam. Porthos richt zich daarom op aanleg van een verzamelleiding in het Rotterdamse 

industriegebied. Ook partijen buiten Rotterdam kunnen aansluiten op Porthos. Echter, deze partijen 
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zijn zelf verantwoordelijk voor het transporteren van de CO2 naar Rotterdam. Als bedrijven van 

buiten Rotterdam CO2 willen aanleveren dan gaan we zeker met ze in gesprek. 

3. Wat zijn de totale kosten voor de aanleg van dit project? 
De totale kosten voor het projecten komen uit rond de 400 miljoen. Dit is echter een schatting op 
basis van kennis die momenteel beschikbaar is. Er zullen nog veel stappen gezet moeten worden 
voordat wij een meer gedetailleerder beeld van de kosten hebben. 
 
4. Gaat u overheidssubsidie aanvragen voor dit project? En ook Europese financiële steun? 
Om dit project verder te ontwikkelen is financiële steun nodig en we hebben subsidie aangevraagd. 
In juli 2018 is subsidie in het kader van Topsector Energie toegekend door RVO. En in januari 2019 is 
subsidie toegekend vanuit de Europese Unie in het kader van CEF, het Europese 
ondersteuningsprogramma voor trans‐Europese infrastructuur.   
 
5. Wat vindt u er van dat sommige NGO’s tegen CCS zijn?  
Dat is een discussie die buiten ons project gevoerd wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat CCS een 
onmisbaar onderdeel is van het totaal aan maatregelen dat nodig is om de CO2 uitstoot in de 
Rotterdamse haven te verminderen. Wij vinden ook  dat CCS niet de ontwikkeling van duurzame 
technieken in de weg moet staan. CCS is een klimaatmaatregel en niet een energietransitie 
maatregel, daar zijn wij ons heel goed van bewust. Tegelijkertijd volgen wij de afspraken uit het 
Regeerakkoord en het ontwerp Klimaatakkoord, CCS wordt in beide als maatregel beschreven. 
 

6. Waarom CCS in de Rotterdamse regio?  
In de Rotterdamse regio wordt ongeveer 20% van de totale CO2 van NL uitgestoten. Rotterdam is 
ideaal voor CCS, vanwege de hoge concentratie aan energie‐intensieve industrie op relatief klein 
grondgebied, en de nabijheid van lege gasvelden onder de Noordzee die geschikt zijn voor opslag. De 
industrieën in de haven hebben op korte termijn geen alternatieven om deze uitstoot aanzienlijk te 
verminderen, daarom is CCS in dit gebied een belangrijk middel om de doelen van het 
klimaatakkoord te halen.  
    
7. In welk veld wordt de CO2 opgeslagen? En van wie is dat veld? 
Voor opslag kijken we naar de P18 velden van TAQA. Deze velden liggen 21 km uit de kust. Voor één 
van deze velden is ten tijden van het ROAD project al een m.e.r. doorlopen en een opslagvergunning 
afgegeven. De opslagcapaciteit van deze velden is maximaal 37Mton. 
 
8. Wie wordt de eigenaar van de CO2, met andere woorden: wie wordt verantwoordelijk voor een 
goede en veilige opslag? 
Dat is een van de vele aspecten die in de volgende fase van het project verder uitgewerkt gaan 
worden, ook in samenwerking met de overheid.  
 
9. Wat gebeurt er met de CO2 die opgeslagen wordt?  
Die blijft in de grond zitten, net zoals aardgas miljoenen jaren onder grond heeft gezeten. De opslag 
zal gemonitord worden.  
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10. Gaat u ook CO2 van kolencentrales opslaan? 
Wie er gebruik mag maken van CCS wordt bepaald door het klimaatbeleid van de overheid. 
Kolencentrales mogen vanaf 2030 geen gebruik meer maken van kolen. Het is dus de verwachting 
dat deze partijen niet gaan investeren in een afvanginstallatie die noodzakelijk is om op de CCS 
infrastructuur van Porthos aan te sluiten. 
Tegelijkertijd hebben wij onlangs een publieke uitvraag gedaan aan bedrijven, om interesse in het 
aansluiten op het Porthos systeem aan te geven. 
 
Op dit moment is het beleid dat elektriciteitscentrales, waaronder ook de kolencentrales, geen CCS 
mogen toepassen. Voor elektriciteitsproductie door kolencentrales komen al wel duurzame 
alternatieven tot ontwikkeling (wind op zee, zon). 
 
11. Heeft u voorbeelden van projecten in het buitenland? 
Ja, er zijn meerdere projecten, verspreid over heel de wereld. Bijvoorbeeld een project in Canada dat 
operationeel is: https://www.shell.ca/en_ca/about‐us/projects‐and‐sites/quest‐carbon‐capture‐and‐
storage‐project.html of in Noorwegen onder de Noordzee (https://www.statoil.com/en/how‐and‐
why/climate‐change/carbon‐storage.html), waar al 20 jaar CO2 opslag onder zee gebeurt. 
Zie verder: https://www.globalccsinstitute.com/projects/large‐scale‐ccs‐projects 
 
12. Staat CC(U)S de energietransitie niet in de weg? Kunnen we niet beter focussen op duurzame 
oplossingen? 
In het Klimaatakkoord is dit onderzocht (in de joint fact finding) en daaruit is gebleken dat voor 
bepaalde industrieën er geen goede alternatieven zijn om voor 2030 aanzienlijke CO2 te 
verminderen. Daarom is CCS een belangrijke klimaatmaatregel. Tegelijkertijd wordt van de industrie 
verwacht dat zij duurzame alternatieven voor de chemie en de raffinage ontwikkelen, maar dat kost 
tijd. En we hebben wel te maken met een koolstofbudget. Dat betekent dat we nog een beperkte 
hoeveelheid kunnen uitstoten om binnen de afgesproken grenzen te blijven. In het gehele kader van 
maatregelen om de uitstoot van CO2 te verminderen is CCUS daarom een belangrijk instrument. 
Want je kunt dus op relatief korte termijn een significante uitstoot vermijden. Toepassing van CCS is 
een van de maatregelen in een totaalpakket van CO2 besparende maatregelen – zie Ontwerp 
Regeerakkoord.  
 

13. Wat is de rol van EZK? 
De overheid ziet CCS als een instrument om de klimaatdoelstellingen te helpen realiseren.  
Bij het Rotterdam CCUS Project Porthos zijn zij bevoegd gezag voor de coördinatie van de 
vergunningen. Dat is bepaald in de Mijnbouwwet (artikel 141a). Deze vergunningen worden via de 
Rijkscoӧrdinatieregeling gebundeld.  
 
NB. Verwijs naar de medewerkers van EZK 
 
14. Waarin verschilt dit project van Barendrecht en ROAD? Waarom zou dit wel gaan slagen? 
Het Rotterdam CCUS project Porthos gaat uit van een openbare verzamelleiding voor CO2, een 
ringleiding  waar iedereen gebruik van kan maken. Bedrijven die CO2 willen afvoeren, kunnen 
aansluiten op dit netwerk. Nu, maar ook later. Door dit concept van een basisinfrastructuur is het 
project minder afhankelijk van één bedrijf dat aansluit en verantwoordelijk is voor de aanleg van de 
infrastructuur. Porthos gaat uit van een open netwerk waar meerdere bedrijven op kunnen 
aansluiten waardoor er voor alle partijen kostenvoordelen te behalen zijn. 

Met opmerkingen [EMv1]: Check nodig! 
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Een deel van de CO2 wordt gebruikt in de kassen en het overgrote deel gaat per pijpleiding naar een 
leeg gasveld dat circa 21 kilometer uit de kust ligt onder de Noordzee. Daar wordt de CO2 in de diepe 
ondergrond onder de zeebodem gepompt, in het afgesloten reservoir van zandgesteente waar zich 

voorheen aardgas bevond. Anders dan bij het ROAD‐project, richten wij ons op de industrie 
waarvoor voorlopig geen duurzame alternatieven zijn, zoals olieraffinaderijen en de chemiesector. 
De opslag vindt plaatst onder de Noordzee en verschilt daarin met het Barendrecht project waarbij 
het idee was om CO2 te injecteren in lege gasvelden onder bebouwde omgeving. De optie voor 
opslag onder bebouwde omgeving is overigens uitgesloten met de vaststelling van de structuurvisie 
ondergrond. 
 
15. Je kan CO₂ toch ook hergebruiken? Waarom doen jullie dat niet? 
Op dit moment is er alleen vraag naar CO₂ vanuit de tuinbouw en de frisdranksector. Die vraag is veel 
kleiner dan de uitstoot. De verwachting is dat de vraag naar CO₂ in de toekomst een stuk groter zal 
worden bijvoorbeeld als grondstof, wij leggen een systeem aan dat dit op de langere termijn niet 
uitsluit. Het gaat hier om de infrastructuur op land, de CO2 die is geïnjecteerd blijft opgeslagen in het 
veld.  
 
16. Kunt u iets vertellen over de veiligheid omtrent ondergrondse CO2‐opslag? Daar is toch weinig 
ervaring mee? 
Ondergrondse opslag van CO2 is een veilige activiteit.  
Ondergrondse opslag loopt al geruime tijd in het buitenland, onder andere sinds 20 jaar in 
Noorwegen met het Sleipner‐veld waarin al meer dan 17 miljoen ton ondergronds is opgeslagen. (En 
Snøvhit project.)  
Verder hebben projectpartners veel kennis van veilige leidinginfrastructuren als ook kennis van 
ondergrondse formaties.  Het is belangrijk te weten dat in het Porthos‐project CO2 wordt opgeslagen 
in lege, lage‐druk gasvelden. Dat zijn bewezen (geologisch) reservoirs. We zullen onder de originele 
aardgasdruk blijven, waardoor er geen risico is van verandering van de reservoireigenschappen 
plaats vinden. 
Verder komt er natuurlijk een goed monitoringsysteem. 
 
17. Wie wordt toezichthouder qua veiligheid van het project?  
Het transport‐ en opslagsysteem valt onder de Mijnbouwwet. Daarmee wordt Staats toezicht op de 
Mijnen (SodM) de toezichthouder. Het toezicht op emissies valt onder de verantwoordelijkheid van 
de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA).  
 
18. Is er een risico dat er CO2 lekt uit het veld?  
Vanuit de wetenschap en de ervaring met bestaande CCS projecten is er geen aanleiding om daarvan 
uit te gaan. Tegelijkertijd doen we er alles aan om een veilige infrastructuur te ontwikkelen en 
daarmee ook te voorkomen dat er CO2 gaat lekken. Niet alleen staat dit centraal in zaken als het 
projectontwerp, materiaalkeuze en onderhoud maar ook richten wij monitoring in om goed overzicht 
te houden over het gebruik van onze infrastructuur. 
 
19. Wat is de diepte van het gasveld?  
Het gasveld ligt tussen de 3.175 en 3.455 meter diepte. 
 
20. Hoe wordt de CO2 vanaf het platform in het veld geïnjecteerd?   
Als de CO2 aankomt bij het platform gaat er een buis verticaal langs de poot van het platform 
omhoog. Vanaf daar wordt de CO2 verdeelt over de verschillende putten. Het is op dit moment nog 
niet duidelijk hoeveel putten wij hiervoor in gebruik gaan nemen. Vervolgens gaat de CO2 met 
wederom een verticale pijpleiding de bodem in. Hiervoor maken wij gebruik van de al aanwezige 
putten die zijn gebruikt voor het oppompen van aardgas. De putten die wij niet hergebruiken worden 
uit productie gehaald en volgespoten met een dikke cementprop.  

Met opmerkingen [EMv2]: Aanvullen   
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21. Wat is de druk in de leiding op zee en in het lege gasveld?  
De druk in de leiding op zee is maximaal 120 bar.  De druk in het lege gasveld waar de CO2 wordt 
opgeslagen, blijft onder de originele aardgasdruk, waardoor er geen risico is van verandering van de 
reservoireigenschappen. 
 
 
 
22. Waarom wordt het compressorstation op land gebouwd en niet op het platform op zee?  
Met oog op de benodigde infrastructuur, faciliteiten en de kosten is gekozen voor een 
compressorstation op land.  
 
23. Hoe wordt de veiligheid van de medewerkers op het compressorstation gewaarborgd?  
<CO‐meters? …………> 
 
24. Wat is het elektriciteitsverbruik van het compressorstation?  
……………. 
 
25. Hoe groot is het compressorstation?  
De gebouwen van het compressorstation worden nog ontworpen. Zo komen er gebouwen voor de 
elektriciteitsvoorziening, controlekamer en vier compressoren. Er wordt rekening gehouden met een 
totale oppervlakte van ca 6 hectare (vergelijkbaar met 6 voetbalvelden).  
 
26. Waar komt de leiding op land te liggen, kan ik dat zien?  
De leiding op land komt in de leidingenstrook van het Rotterdams havengebied te liggen. De 
leidingenstrook is tussen 10 en 45 meter breed. Op welke afstand de CO2 leiding van de andere 
leidingen in de leidingstrook komt te liggen, wordt onderzocht in de MER. De leiding zelf ligt dus 
onder de grond en is niet te zien. 
 
27. Hoe betrekken jullie verschillende stakeholders in het gebied?  
Dat doen we zo actief mogelijk. We voeren  gesprekken met de verschillende stakeholders, van 
bedrijven en overheden tot en met bewoners. Daarnaast betrekken we stakeholders al in een heel 
vroeg stadium van dit project zodat er niet al besloten is voordat de informatie aan gedeeld wordt 
met jullie. We zoeken jullie actief op en waar gewenst gaan wij graag met jullie in gesprek. Nu in de 
fase waarin onderzoeken centraal staan maar ook straks in de fase van realisatie. Hierin proberen we 
om de planningen van de verschillende projecten in de omgeving op elkaar af te stemmen zodat 
overlast beperkt wordt.   
 
28. Hoe ziet CO2 eruit?  
De CO2 is gasvormig en daardoor niet zichtbaar. De CO2 vanaf het compressorstation naar het 
platform zit in een zogenaamde superkritische fase. Men spreekt van deze fase als de CO2 op een 
druk van minimaal 73bar komt met een temperatuur van 31 graden. De CO2 gedraagt zich dan als 
een gas met de eigenschappen van een vloeistof. Het gewicht van de CO2 is dan ongeveer gelijk. In 
deze fase heeft de CO2 een witte kleur. 
 
29. Wat gebeurt er als de leiding springt?  
Wij doen er van alles aan om dat te voorkomen. Mocht er CO2 lekken, dan wordt dit gesignaleerd 
door ons monitoringssysteem en kunnen er direct maatregelen worden genomen, zoals het afsluiten 
van leidingdelen.  
Als er ondergronds CO2 uit de offshore leiding vrij komt dan is dit het beste te vergelijken met de 
vloeistof van een glas spa rood. Op land ziet het ontsnappen van CO2 er in het ergste geval uit als 

Met opmerkingen [EMv3]: @ : Wat is druk van het 
huidige gasveld? 
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een soort geyser. Door de reactie van Co2 met de buitenlucht ontstaat poeder (vergelijkbaar met een 
CO2 brandblusser). 
 
NB: Verwijzen naar  . 
 
30. Hoeveel overlast ga ik ervaren van de aanleg van de leiding?  
De werkzaamheden vinden rond de leidingstrook plaats. Voor bedrijven in de omgeving, zal dit geen 
hinder voor de bedrijfsvoering geven.   
Voor omwonenden worden in overleg afspraken gemaakt over eventuele omleidingen en het zoveel 
mogelijk beperken van de overlast.  
Planningen van projecten die gelijktijdig met de aanleg plaatsvinden worden op elkaar afgestemd.   
Wij werken er naartoe om in 2020 een finale investeringsbeslissing te nemen waarna er over wordt 
gegaan op realisatie. Het systeem zou daarmee in 2022/2023 operationeel kunnen zijn. 
 
31. Als het systeem operationeel is, hoe wordt het dan bestuurd?  
Dit wordt nog verder uitgedacht en ontworpen. Bij het compressorstation komt een gebouw met een 
controlekamer. Een mogelijkheid is om vanaf daar het hele systeem te bedienen. En andere 
mogelijkheid is om het hele systeem op afstand te bedienen vanaf een Gasunie locatie in het 
havengebied. De besluiten hierover kunnen nu nog niet genomen worden, daarvoor zit het project 
nog in een te vroege fase. 
 
32. Wat is een Expression of Interest? 
In een Expression of Interest geven bedrijven aan dat ze concreet geïnteresseerd zijn om CO2 aan te 
leveren aan Porthos voor opslag onder de Noordzee of gebruik in de kassen. De bedrijven geven aan 
om hoeveel CO2 het gaat en per wanneer ze dat willen en kunnen leveren.  
 
33. Waarom wordt publiekelijk gevraagd aan bedrijven zo’n Expression of Interest te sturen? 
Het Porthos project wordt ontworpen als algemeen toegankelijke transport‐ en opslag infrastructuur 
waarop meerdere partijen CO2 kunnen aanleveren. Ieder bedrijf heeft de kans om zich aan te melden 
om CO2 te leveren aan het systeem. Bedrijven worden gelijk behandeld. Vandaar dat er een 
openbare oproep is gedaan aan bedrijven. Daarnaast zet het proces bedrijven aan concreet kenbaar 
te maken wat ze willen. Met die informatie kan het systeem geoptimaliseerd worden. 
 
34. Kijken jullie ook naar een uitbreiding van het systeem naar het kassengebied van 
Tinte/Vierpolders? 
Porthos richt zich specifiek op een CO2 transportsysteem in de Rotterdamse Haven waarop bedrijven 
kunnen aansluiten. Deze bedrijven zorgen zelf voor de investering in een afvanginstallatie en de 
aanleg van een toevoerleiding op de ringleiding. Het aanleggen van een CO2 leiding naar 
Tinte/Vierpolders zit niet in de scope van dit project. Dat betekent echter niet dat hier niet op den 
duur wel een mogelijkheid voor is. Daar waar mogelijk en relevant kunnen wij in overleg een T‐stuk 
inbouwen waarop op den duur een mogelijke CO2 leiding naar of van dit gebied op kan aansluiten. 
 
35. Houden jullie dezelfde zuiverheid aan van de CO2 als wat OCAP doet? 
Wij houden een zuiverheid van 95% tot 99% procent aan. De 99% komt overeen met de zuiverheid 
waarmee OCAP CO2 transporteert naar het Westland. Het is op dit moment nog niet te zeggen voor 
welke optie wij gaan. Hierover zal mede op basis van de MER een beslissing worden genomen. 
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OPVALLENDE ZAKEN NAV 1ste INFORMATIEAVOND PORTHOS   
VAN WIE   
VERBETERPUNTEN 

OPVALLENDE ZAKEN 

INFORMATIEAVONDEN/KENNISGEVING  
 
NB:BIJ PLANNEN INFOAVONDEN VOLGENDE 
KEER BETER LETTEN OF ER VAN ANDERE 
PROJECTEN OOK GEEN INFOAVONDEN ZIJN 

-Naast informatieavonden voor Porthos waren 
er deze week vanuit RWS ook 
informatieavonden over het tracé van 
Blankenbergtunnel (onder de Nieuwe 
Waterweg).  
-Gevraagd werd waarin bekend is gemaakt 
waar de informatieavonden worden gehouden. 
De kennisgeving voor cNRD is geplaatst in 
lokale/regionale media dd. 5, 6 en 7 februari (7 
in de Staatscourant):   

 Staatscourant 7 febr 
 AD Rotterdam-Totale oplage 6 febr 
 BT1-Botlek Totaal + voorpagina 

vermelding 6 febr 
 Briels Nieuwsblad en Weekblad 

Westvoorne + voorpagina 
vermelding 6 febr 

 GN-Groot Nissewaard + voorpagina 
vermelding 5 febr  

 Rozenburgse Courant + voorpagina 
vermelding 6 febr 

 Website Eurokringen 5 febr (6 
weken) 

-Publicatie van de kennisgeving over de 
informatieavond: Gezien het (beperkte) 
aantal deelnemers zou de publicatie meer 
het karakter kunnen hebben van een 
‘uitnodiging’ voor de informatieavond cq. 
indienen van een zienswijze i.p.v. de 
zoveelste ‘kennisgeving’ van een project. Ik 
weet niet wat de juridische eisen zijn, maar 
dat kan wel uitgezocht worden. 
-duidelijker communiceren dat er 
informatiebijeenkomsten zijn; in kop van 
advertentie stond ‘kennisgeving’. Daarvan 
krijgen we er erg veel van alle omliggende 
industrie. Vermeld ‘informatiebijeenkomst 
-Gezien het karakter van de CO2 opslag en 
de positie in de energietransitie, zou de 
eindigheid van de opslag meer aandacht 
kunnen krijgen in de publicatie. 

 

GELUID -Bewoners maken zich zorgen om geluid in 
Rozenburg, vanwege eerdere projecten, 
waarbij veel geluid is geproduceerd, vraagt 
uitwerking van de aanlegfase. 
-Andere bewonerskernen aan de overkant van 
het water bevinden zich feitelijk eveneens op 
korte afstand, dus ook aandachtspunt voor 
geluid. 
Er wordt (vanuit de brandweerkazerne)  
zorg geuit omtrent mogelijke geluidsoverlast 
van het compressorstation. 

OPEENSTAPELING VAN PROJECTEN  
De aangegeven aandachtspunten worden op 
een bepaalde manier in het MER om 
meegenomen. 

Gebiedscommissie speelt een goede rol en 
benadert het project vanuit het belang van de 
deelgemeente Rozenburg. Zij wezen o.a. ook 
op de vele projecten die in en om Rozenburg 
plaats vinden en waarbij tekens de ontsluiting 
van de deelgemeente voor het verkeer een 
probleem is. Dit zou aandacht moeten hebben 
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in de MER en tijdens de uitvoering van de 
fysieke werkzaamheden voor het project. 
-Verder voornamelijk zorgen gehoord over de 
stapeling van de verschillende projecten in de 
regio en de onderlinge 
afstemming/communicatie er tussen. Eenmaal 
vraag/zorg gehoord over milieurisico’s. 
Veel gesproken over linken met andere 
projecten in de omgeving. M.n. in realisatie 
fase aandachtspunt waar we niet te 
gemakkelijk mee om moeten gaan. Meer 
expliciet link leggen met klankbordgroep 
verlegging Theemswegtracé en 
Blankenburgverbinding. Logistiek centrum 
landtong Rozenburg punt van aandacht  
-aandacht nodig voor de samenhang van 
projecten op de bereikbaarheid van de dorpen 
en de veiligheid bij calamiteiten (o.a. 
beschikbaarheid van vluchtwegen). Het is een 
risicovol gebied waar veel kan gebeuren. 

KLIMAATAKKOORD 
Voor de volgende infoavond even scherp 
hebben wat de actualiteiten zijn op 
energiegebied. 

-Met name zorgen/vragen over actuele 
kwesties als de energierekening en andere 
kosten van het klimaatbeleid.  
Opmerking gehad over financiering project i.r.t. 
maatschappelijke kosten. Directe link met 
verhoging energierekening (‘hot news topic’) 
wordt gelegd. Goed uitlegbaar en met 
doorvragen wordt de vraag algemener, wel 
vraag om op te nemen in Q&A. 
-geef duidelijk aan wie het gaat betalen 
-geef duidelijk aan dat CCS een tijdelijke 
oplossing is voor de industrie. 

RISICO’S/VEILIGHEID  -Eén van de bezoekers meldde dat Rozenburg 
in een dalletje (4 a 5 meter) ligt en dat bij 
uitstroom van CO2 hier dus een vergroot risico 
op verstikking geldt. (CO2 is immers zwaarder 
dan lucht en heeft een verdringend effect) Hoe 
is dit risico onderkend en hoe wordt dit 
gemitigeerd? Dat geeft zorgen over ontstaan 
van een CO2 wolk die naar laagste punt gaat 
(Kameroen scenario) 
 
-Risico’s op aardbevingen ten gevolge van 
temperatuur effecten in de wells. 
-Vraag van één van de bezoekers is of het 
Porthos-team voldoende zekerheid heeft in de 
veiligheids-contouren om de leiding heen en of 
daarover al concrete regelgeving bestaat (actie 
is door I&W en EZK al geïnitieerd) 
-Is de onshore leiding geschikt voor CCS en 
CCU en zo ja, kan er dan tegelijkertijd CO2 
twee kanten op stromen? 

ENERGIEGEBRUIK  -Één van de bezoekers maakte een opmerking 
over het stroomgebruik van het 
compressorstation i.r.t. gebruik van groene 
stroom / uitstoot CO2.  
-Let op dat het niet zo mag zijn dat het opslaan 
van CO2-> CO2 kost ofwel doe de CO2 opslag 
zo energetisch gunstig mogelijk. 

 BEGRIJPELIJK LEESBAAR  -Zorg ervoor dat het MER goed toegankelijk en 
begrijpbaar is ook voor leken en dat de 
genoemde zorgen duidelijk herkenbaar 
terugkomen. 
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Handleiding informatiebijeenkomsten NRD Porthos  
 
I. Inleiding  
Dit document is opgesteld voor de medewerkers van het Porthos project die op de 
informatiebijeenkomsten in het kader van de concept NRD aanwezig zullen zijn.   
Dit document is bestemd voor intern gebruik.  
 
II. Informatiebijeenkomsten  
De informatiebijeenkomsten zijn gepland op:  
Woensdag 20 februari van 19.00 – 21.00 uur in Rozenburg  
Donderdag 7 maart van 19.00 – 21.00 in Oostvoorne 
 
II. Taken en rollen  
EZK is bevoegd gezag en tijdens de bijeenkomst geven zij informatie over:  

- Nut en noodzaak van CCS 
- Procedures 
- Indienen zienswijzen 

 
Porthos is initiatiefnemer en geeft informatie over het project.   
 
III. Houding en gedrag 
Tijdens de informatiebijeenkomsten willen we openheid, transparantie en bewustzijn uitstralen. 
Centraal daarbij staat dat we vooral goed luisteren en de ‘vraag achter de vraag’ naar boven halen. 
Voorbeeld van dit soort vragen zijn: 

- Waar komt uw/jouw vraag vandaan? 
- Waarom bent u/jij hier zo geïnteresseerd in? 
- Ik zie een twijfel, was dit antwoord op uw vraag? 

 
Bij een inhoudelijke discussie proberen we begrip te tonen voor afwijkende meningen en delen we 
alleen feiten. We leggen expliciet geen mening op. We zijn namelijk niet aanwezig om het project te 
promoten maar om informatie te bieden.  Wijd in de beantwoording van vragen niet te veel uit, dit 
kan verwarring veroorzaken. Als een vraag niet tot jouw kennisgebied behoort dan verwijs je door 
naar een collega. Ook als je het antwoord wel weet, zo houden we ieders rol zuiver. 
 
Zie het draaiboek voor de lijst met onderwerpen (posters) en de persoon/personen die bij deze 
poster staan. 
 
Exemplaren van de NRD zijn op de avond ook beschikbaar: doorverwijzing naar EZK 
 
Kledingadvies: smart casual 
 
Lees voor de informatieavond dit document, het draaiboek en de cNRD aandachtig door.  
 
IV. Wat speelt er in de omgeving?  
Het is goed om je bewust te zijn dat er naast het Porthos project nog meer speelt in het gebied. 
Belanghebbenden, bewoners en burgers kunnen hier naar verwijzen. Zie hier een overzicht.   
 
NB: volgt (actie ) 
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V. Waarom doen de initiatiefnemers mee aan het project?  
Iedereen vertegenwoordigt het project Porthos. Uiteraard kun je aangeven namens welke 
initiatiefnemer je daar staat / bij welke initiatiefnemer je werkt.   
Hieronder de motivatie van iedere initiatiefnemer voor dit project, zodat we allemaal hetzelfde 
vertellen.   
 
Gasunie  
Gasunie ziet CCS als onderdeel van een brede aanpak van het klimaatprobleem. CCS speelt hierin een 
overgangsrol, totdat koolstofhoudende brandstoffen geen onderdeel meer uitmaken van de energie- of 
grondstoffenmix en daarmee geen CO2-uitstoot meer veroorzaken. 
Met haar kennis en kunde van gastransport door buisleidingen, van compressie en opslag kan Gasunie 
een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van CCS in Nederland. Gasunie richt zich daarbij op 
het ontwikkelen en uitvoeren van veilige transportsystemen. 
 
EBN  
EBN levert een significante bijdrage aan de maatschappelijke ambities ten aanzien van het klimaat en 
ziet het als haar taak om de energietransitie in Nederland te helpen versnellen. Hiervoor is CCS  
volgens EBN één van de noodzakelijke middelen die moet worden ingezet naast andere oplossingen 
als waterstof, aardwarmte en groen gas.  
Het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 biedt een groot potentieel, is op korte termijn te 
realiseren en is kosten efficiënt. De expertise die EBN heeft opgedaan over de Nederlandse 
ondergrond kan zij goed inzetten bij de opslag van CO2. 

 
Havenbedrijf Rotterdam  
Havenbedrijf Rotterdam is mede-initiatiefnemer van Porthos omdat CCS een wezenlijk onderdeel is 
van de maatregelen die nodig zijn om de CO2-uitstoot in de haven te reduceren. Met bijna 20% van 
de nationale CO2 uitstoot in het Rotterdamse havengebied, voelt HbR zich verantwoordelijk om een 
stevige bijdrage te leveren aan de nationale klimaatdoelen. HbR wil de haven verduurzamen en 
tegelijkertijd de economische activiteit en werkgelegenheid in het gebied versterken (of minimaal 
behouden). Het hebben van CO2 infrastructuur draagt bij aan de mogelijkheden die bedrijven 
hebben om hun CO2 te reduceren, ook voor hergebruik van CO2 in de toekomst.  
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VI. Q&A  
 
1. Met welke partijen praat u over het aanleveren van CO2? 
We voeren gesprekken met verschillende bedrijven in de industriële sector. Dit zijn bedrijven die op 
korte termijn geen mogelijkheden hebben om over te stappen naar een volledig nieuwe 
bedrijfsvoering. Naast het efficiënter maken van de productieprocessen is CC(U)S voor hen een 
noodzakelijke maatregel om de CO2 uitstoot aanzienlijk te verminderen. Een aantal partijen heeft 
een duidelijke interesse uitgesproken om met ons in de volgende fase te kijken naar verdere details 
om het project verder te ontwikkelen. Het is aan die partijen zelf om dit publiekelijk bekend te 
maken. 
 
2. Gaat u ook bedrijven uit het Scheldegebied aansluiten. Of uit Antwerpen? 
Porthos wordt opgezet als een systeem om gasvormig CO2 in te nemen, te transporteren en op te 

slaan. Zolang partijen hieraan voldoen, zijn er mogelijkheden om aan te sluiten op Porthos.  

Porthos wordt nu ontwikkeld als systeem voor de grootste concentratie industrie in Nederland, nl. 

die in Rotterdam. Porthos richt zich daarom op aanleg van een verzamelleiding in het Rotterdamse 

industriegebied. Ook partijen buiten Rotterdam kunnen aansluiten op Porthos. Echter, deze partijen 

zijn zelf verantwoordelijk voor het transporteren van de CO2 naar Rotterdam. Als bedrijven van 

buiten Rotterdam CO2 willen aanleveren dan gaan we zeker met ze in gesprek. 

3. Wat zijn de totale kosten voor de aanleg van dit project? 
De totale kosten voor het projecten komen uit rond de 400 miljoen. Dit is echter een schatting op 
basis van kennis die momenteel beschikbaar is. Er zullen nog veel stappen gezet moeten worden 
voordat wij een meer gedetailleerder beeld van de kosten hebben. 
 
4. Gaat u overheidssubsidie aanvragen voor dit project? En ook Europese financiële steun? 
Om dit project verder te ontwikkelen is financiële steun nodig en we hebben subsidie aangevraagd. 
In juli 2018 is subsidie in het kader van Topsector Energie toegekend door RVO. En in januari 2019 is 
subsidie toegekend vanuit de Europese Unie in het kader van CEF, het Europese 
ondersteuningsprogramma voor trans-Europese infrastructuur.   
 
5. Wat vindt u er van dat sommige NGO’s tegen CCS zijn?  
Dat is een discussie die buiten ons project gevoerd wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat CCS een 
onmisbaar onderdeel is van het totaal aan maatregelen dat nodig is om de CO2 uitstoot in de 
Rotterdamse haven te verminderen. Wij vinden ook  dat CCS niet de ontwikkeling van duurzame 
technieken in de weg moet staan. CCS is een klimaatmaatregel en niet een energietransitie 
maatregel, daar zijn wij ons heel goed van bewust. Tegelijkertijd volgen wij de afspraken uit het 
Regeerakkoord en het ontwerp Klimaatakkoord, CCS wordt in beide als maatregel beschreven. Er is 
vanuit Porthos met de NGO’s gesproken voorafgaand aan de ter inzage legging van de cNRD. Ook 
tijdens de m.e.r. procedure blijven wij met belangengroepen waaronder (regionale)NGO’s in gesprek. 
 

   
6. Waarom CCS in de Rotterdamse regio?  
In de Rotterdamse regio wordt ongeveer 20% van de totale CO2 van NL uitgestoten. Rotterdam is 
ideaal voor CCS, vanwege de hoge concentratie aan energie-intensieve industrie op relatief klein 
grondgebied, en de nabijheid van lege gasvelden onder de Noordzee die geschikt zijn voor opslag. De 

10.2.g



4 

 

industrieën in de haven hebben op korte termijn geen alternatieven om deze uitstoot aanzienlijk te 
verminderen, daarom is CCS in dit gebied een belangrijk middel om de doelen van het 
klimaatakkoord te halen.  
   
7. In welk veld wordt de CO2 opgeslagen? En van wie is dat veld? 
Voor opslag kijken we naar de P18 velden van TAQA. Deze velden liggen 21 km uit de kust. Voor één 
van deze velden is ten tijden van het ROAD project al een m.e.r. doorlopen en een opslagvergunning 
afgegeven. De opslagcapaciteit van deze velden is maximaal 37Mton. 
 
8. Wie wordt de eigenaar van de CO2, met andere woorden: wie wordt verantwoordelijk voor een 
goede en veilige opslag? 
Dat is een van de vele aspecten die in de volgende fase van het project verder uitgewerkt gaan 
worden, ook in samenwerking met de overheid. 
 
9. Wat gebeurt er met de CO2 die opgeslagen wordt?  
Die blijft in de grond zitten, net zoals aardgas miljoenen jaren onder grond heeft gezeten. De opslag 
zal gemonitord worden.  
 
10. Gaat u ook CO2 van kolencentrales opslaan? 
Wie er gebruik mag maken van CCS wordt bepaald door het klimaatbeleid van de overheid. 
Kolencentrales mogen vanaf 2030 geen gebruik meer maken van kolen. Het is dus de verwachting 
dat deze partijen niet gaan investeren in een afvanginstallatie die noodzakelijk is om op de CCS 
infrastructuur van Porthos aan te sluiten. 
Tegelijkertijd hebben wij onlangs een publieke uitvraag gedaan aan bedrijven, om interesse in het 
aansluiten op het Porthos systeem aan te geven. 
 
11. Heeft u voorbeelden van projecten in het buitenland? 
Ja, er zijn meerdere projecten, verspreid over heel de wereld. Bijvoorbeeld een project in Canada dat 
operationeel is: https://www.shell.ca/en_ca/about-us/projects-and-sites/quest-carbon-capture-and-
storage-project.html of in Noorwegen onder de Noordzee (https://www.statoil.com/en/how-and-
why/climate-change/carbon-storage.html), waar al 20 jaar CO2 opslag onder zee gebeurt. 
Zie verder: https://www.globalccsinstitute.com/projects/large-scale-ccs-projects 
 
12. Staat CC(U)S de energietransitie niet in de weg? Kunnen we niet beter focussen op duurzame 
oplossingen? 
In het Klimaatakkoord is dit onderzocht (in de joint fact finding) en daaruit is gebleken dat voor 
bepaalde industrieën er geen goede alternatieven zijn om voor 2030 aanzienlijke CO2 te 
verminderen. Daarom is CCS een belangrijke klimaatmaatregel. Tegelijkertijd wordt van de industrie 
verwacht dat zij duurzame alternatieven voor de chemie en de raffinage ontwikkelen, maar dat kost 
tijd. En we hebben wel te maken met een koolstofbudget. Dat betekent dat we nog een beperkte 
hoeveelheid kunnen uitstoten om binnen de afgesproken grenzen te blijven. In het gehele kader van 
maatregelen om de uitstoot van CO2 te verminderen is CCUS daarom een belangrijk instrument. 
Want je kunt dus op relatief korte termijn een significante uitstoot vermijden. Toepassing van CCS is 
een van de maatregelen in een totaalpakket van CO2 besparende maatregelen – zie Ontwerp 
Regeerakkoord.  
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13. Wat is de rol van EZK? 
De overheid ziet CCS als een instrument om de klimaatdoelstellingen te helpen realiseren.  
Bij het Rotterdam CCUS Project Porthos zijn zij bevoegd gezag voor de coördinatie van de 
vergunningen. Dat is bepaald in de Mijnbouwwet (artikel 141a). Deze vergunningen worden via de 
Rijkscoӧrdinatieregeling gebundeld.  
 
NB. Verwijs naar de medewerkers van EZK 
 
14. Waarin verschilt dit project van Barendrecht en ROAD? Waarom zou dit wel gaan slagen? 
Het Rotterdam CCUS project Porthos gaat uit van een openbare verzamelleiding voor CO2, een 
ringleiding  waar iedereen gebruik van kan maken. Bedrijven die CO2 willen afvoeren, kunnen 
aansluiten op dit netwerk. Nu, maar ook later. Door dit concept van een basisinfrastructuur is het 
project minder afhankelijk van één bedrijf dat aansluit en verantwoordelijk is voor de aanleg van de 
infrastructuur. Porthos gaat uit van een open netwerk waar meerdere bedrijven op kunnen 
aansluiten waardoor er voor alle partijen kostenvoordelen te behalen zijn. 
Een deel van de CO2 wordt gebruikt in de kassen en het overgrote deel gaat per pijpleiding naar een 
leeg gasveld dat circa 21 kilometer uit de kust ligt onder de Noordzee. Daar wordt de CO2 in de diepe 
ondergrond onder de zeebodem gepompt, in het afgesloten reservoir van zandgesteente waar zich 

voorheen aardgas bevond. Anders dan bij het ROAD-project, richten wij ons op de industrie 
waarvoor voorlopig geen duurzame alternatieven zijn, zoals olieraffinaderijen en de chemiesector. 
De opslag vindt plaatst onder de Noordzee en verschilt daarin met het Barendrecht-project waarbij 
het idee was om CO2 te injecteren in lege gasvelden onder bebouwde omgeving. De optie voor 
opslag onder bebouwde omgeving is overigens uitgesloten met de vaststelling van de structuurvisie 
ondergrond. 
 
15. Je kan CO₂ toch ook hergebruiken? Waarom doen jullie dat niet? 
Op dit moment is er alleen vraag naar CO₂ vanuit de tuinbouw en de frisdranksector. Die vraag is veel 
kleiner dan de uitstoot. De verwachting is dat de vraag naar CO₂ in de toekomst een stuk groter zal 
worden bijvoorbeeld als grondstof, wij leggen een systeem aan dat dit op de langere termijn niet 
uitsluit. Het gaat hier om de infrastructuur op land, de CO2 die is geïnjecteerd blijft opgeslagen in het 
veld.  
 
16. Kunt u iets vertellen over de veiligheid omtrent ondergrondse CO2-opslag? Daar is toch weinig 
ervaring mee? 
Ondergrondse opslag van CO2 is een veilige activiteit omdat er weinig risico’s zijn.  
Ondergrondse opslag loopt al geruime tijd in het buitenland, onder andere sinds 20 jaar in 
Noorwegen met het Sleipner-veld waarin al meer dan 17 miljoen ton ondergronds is opgeslagen. (En 
Snøvhit project.)  
Verder hebben projectpartners veel kennis van veilige leidinginfrastructuren als ook kennis van 
ondergrondse formaties.  Het is belangrijk te weten dat in het Porthos-project CO2 wordt opgeslagen 
in lege, lage-druk gasvelden. Dat zijn bewezen (geologisch) reservoirs. We zullen onder de originele 
aardgasdruk blijven, waardoor er geen risico is van verandering van de reservoireigenschappen 
plaats vinden. Verder komt er natuurlijk een goed monitoringsysteem. 
 
17. Wie wordt toezichthouder qua veiligheid van het project?  
Het transport- en opslagsysteem valt onder de Mijnbouwwet en het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen. voor het mijnbouwdeel is Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de toezichthouder voor 
het transport deel is Inspectie Leefomgeving en Transport. Het toezicht op CO2 emissies valt onder 
de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA).  
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18. Is er een risico dat er CO2 lekt uit het veld?  
Vanuit de wetenschap en de ervaring met bestaande CCS projecten is er geen aanleiding om daarvan 
uit te gaan. Tegelijkertijd doen we er alles aan om een veilige infrastructuur te ontwikkelen en 
daarmee ook te voorkomen dat er CO2 gaat lekken. Niet alleen staat dit centraal in zaken als het 
projectontwerp, materiaalkeuze en onderhoud maar ook richten wij monitoring in om goed overzicht 
te houden over het gebruik van onze infrastructuur. 
 
19. Wat is de diepte van het gasveld?  
Het gasveld ligt tussen de 3.175 en 3.455 meter diepte. 
 
20. Hoe wordt de CO2 vanaf het platform in het veld geïnjecteerd?   
Als de CO2 aankomt bij het platform gaat er een buis verticaal langs de poot van het platform 
omhoog. Vanaf daar wordt de CO2 verdeelt over de verschillende putten. Het is op dit moment nog 
niet duidelijk hoeveel putten wij hiervoor in gebruik gaan nemen. Vervolgens gaat de CO2 met 
wederom een verticale pijpleiding de bodem in. Hiervoor maken wij gebruik van de al aanwezige 
putten die zijn gebruikt voor het oppompen van aardgas. De putten die wij niet hergebruiken worden 
uit productie gehaald en volgespoten met een dikke cementprop.  
 
21. Wat is de druk in de leiding op zee en in het lege gasveld?  
De druk in de leiding op zee is maximaal 120 bar.  De druk in het lege gasveld waar de CO2 wordt 
opgeslagen, blijft onder de originele aardgasdruk, waardoor er geen risico is van verandering van de 
reservoireigenschappen. 
 
22. Waarom wordt het compressorstation op land gebouwd en niet op het platform op zee?  
Met oog op de benodigde infrastructuur, faciliteiten en de kosten is gekozen voor een 
compressorstation op land.  
 
23. Hoe wordt de veiligheid van de medewerkers op het compressorstation gewaarborgd?  
Allereerst wordt de veiligheid geborgd door een systeem te realiseren waar de kans op het 
ontsnappen van CO2 zo klein mogelijk wordt. Hoewel zeer klein is er een kans van een CO2 
ontsnapping. Daarvoor worden ruimtes waarin CO2 aanwezig kan zijn uitgevoerd met een CO2 
bewakingssyteem. Daarnaast krijgen de medewerkers maar ook bezoekers van het 
compressorstation een persoonlijke CO2 bewakingsmeter. In de veiligheidstrainingen   van de 
medewerkers en de veiligheidfilm van het compressorstation is er aandacht hoe handelen als er 
onverhoopt toch CO2 ontsnapt vanuit de ARBO wet is er toezicht of dit juist wordt uitgevoerd. Dit 
toezicht ligt bij inspectie SZW het vroegere arbeidsinspectie.  
 
24. Wat is het elektriciteitsverbruik van het compressorstation?  
NB. Doorverwijzen naar  
 
25. Hoe groot is het compressorstation?  
De gebouwen van het compressorstation worden nog ontworpen. Zo komen er gebouwen voor de 
elektriciteitsvoorziening, controlekamer en vier compressoren. Er wordt rekening gehouden met een 
totale oppervlakte van ca 6 hectare.  
 
26. Waar komt de leiding op land te liggen, kan ik dat zien?  
De leiding op land komt in de leidingenstrook van het Rotterdams havengebied te liggen. De 
leidingenstrook is tussen 10 en 45 meter breed. Voorschrift van de gemeente Rotterdam is dat 
leidingen met een onderlinge afstand van 40 cm in de leidingenstrook worden gelegd. In de MER kan 
worden onderzocht naast welke leidingen de CO2 leiding wel en naast welke deze niet mag komen te 
liggen i.v.m. de veiligheid. De leiding zelf ligt dus onder de grond en is niet te zien. 
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27. Hoe betrekken jullie verschillende stakeholders in het gebied?  
Dat doen we zo actief mogelijk. We voeren  gesprekken met de verschillende stakeholders, van 
bedrijven en overheden tot en met bewoners. Daarnaast betrekken we stakeholders al in een heel 
vroeg stadium van dit project zodat er niet al besloten is voordat de informatie aan gedeeld wordt 
met jullie. We zoeken jullie actief op en waar gewenst gaan wij graag met jullie in gesprek. Nu in de 
fase waarin onderzoeken centraal staan maar ook straks in de fase van realisatie. Hierin proberen we 
om de planningen van de verschillende projecten in de omgeving op elkaar af te stemmen zodat 
overlast beperkt wordt.   
 
28. Hoe ziet CO2 eruit?  
De CO2 in de backbone is gasvormig en daardoor niet zichtbaar. De CO2 vanaf het compressorstation 
naar het platform is gasvorming maar gevraagd zich als een vloeistof. Men spreekt van deze fase als 
de CO2 op een druk van minimaal 73bar komt met een temperatuur van 31 graden Celsius. Het 
gewicht van de CO2 is dan ongeveer gelijk. In deze fase heeft de CO2 een witte kleur. 
 
29. Wat gebeurt er als de leiding springt/lekkage ontstaat?  
Wij doen er van alles aan om dat te voorkomen. Mocht er CO2 lekken, dan wordt dit gesignaleerd 
door ons monitoring- en inspectie activiteiten en kunnen er direct maatregelen worden genomen, 
zoals het afsluiten van leidingdelen.  
Als er ondergronds CO2 uit de offshore leiding vrij komt dan is dit het beste te vergelijken met de 
vloeistof van een glas spa rood. Op land ziet het ontsnappen van CO2 er in het ergste geval uit als 
een soort geiser. Wat er gebeurt is dat als gevolg van het gat in de leiding het onder hoge druk 
staande CO2 vrijkomt. Hierdoor neemt de druk van het CO2 af van 120 bar naar omgevingsdruk. Bij 
een dergelijke drukreductie koelt de CO2 heel sterk af waardoor CO2 sneeuw ontstaat. Deze CO2 
sneeuw is vergelijkbaar met de sneeuw die uit een CO2 brandblusser komt. 
 
NB: Verwijzen naar . 
 
30. Hoeveel overlast ga ik ervaren van de aanleg van de leiding?  
De werkzaamheden vinden rond de leidingstrook plaats. Voor bedrijven in de omgeving, zal dit geen 
hinder voor de bedrijfsvoering geven.   
Voor omwonenden worden in overleg afspraken gemaakt over eventuele omleidingen en het zoveel 
mogelijk beperken van de overlast.  
Planningen van projecten die gelijktijdig met de aanleg plaatsvinden worden op elkaar afgestemd.   
Wij werken er naartoe om in 2020 een finale investeringsbeslissing te nemen waarna er over wordt 
gegaan op realisatie. Het systeem zou daarmee in 2022/2023 operationeel kunnen zijn. 
 
31. Als het systeem operationeel is, hoe wordt het dan bestuurd?  
Dit wordt nog verder uitgedacht en ontworpen. Bij het compressorstation komt een gebouw met een 
controlekamer. Een mogelijkheid is om vanaf daar het hele systeem te bedienen. En andere 
mogelijkheid is om het hele systeem op afstand te bedienen vanaf een Gasunie locatie in het 
havengebied. De besluiten hierover kunnen nu nog niet genomen worden, daarvoor zit het project 
nog in een te vroege fase. 
 
32. Wat is een Expression of Interest? 
In een Expression of Interest geven bedrijven aan dat ze concreet geïnteresseerd zijn om CO2 aan te 
leveren aan Porthos voor opslag onder de Noordzee of gebruik in de kassen. De bedrijven geven aan 
om hoeveel CO2 het gaat en per wanneer ze dat willen en kunnen leveren.  
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33. Waarom wordt publiekelijk gevraagd aan bedrijven zo’n Expression of Interest te sturen? 
Het Porthos project wordt ontworpen als algemeen toegankelijke transport- en opslag infrastructuur 
waarop meerdere partijen CO2 kunnen aanleveren. Ieder bedrijf heeft de kans om zich aan te melden 
om CO2 te leveren aan het systeem. Bedrijven worden gelijk behandeld. Vandaar dat er een 
openbare oproep is gedaan aan bedrijven. Daarnaast zet het proces bedrijven aan concreet kenbaar 
te maken wat ze willen. Met die informatie kan het systeem geoptimaliseerd worden. 
 
34. Kijken jullie ook naar een uitbreiding van het systeem naar het kassengebied van 
Tinte/Vierpolders? 
Porthos richt zich specifiek op een CO2 transportsysteem in de Rotterdamse Haven waarop bedrijven 
kunnen aansluiten. Deze bedrijven zorgen zelf voor de investering in een afvanginstallatie en de 
aanleg van een toevoerleiding op de ringleiding. Het aanleggen van een CO2 leiding naar 
Tinte/Vierpolders zit niet in de scope van dit project. Dat betekent echter niet dat hier niet op den 
duur wel een mogelijkheid voor is. Daar waar mogelijk en relevant kunnen wij in overleg een T-stuk 
inbouwen waarop op den duur een mogelijke CO2 leiding naar of van dit gebied op kan aansluiten. 
 
35. Houden jullie dezelfde zuiverheid aan van de CO2 als wat OCAP doet? 
Wij houden een zuiverheid van 95% tot 99% procent aan. De 99% komt overeen met de zuiverheid 
waarmee OCAP CO2 transporteert naar het Westland. Het is op dit moment nog niet te zeggen voor 
welke optie wij gaan. Hierover zal mede op basis van de MER een beslissing worden genomen. 
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