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Kennisgeving Rotterdam CCUS project Porthos Openbare raadpleging en 

terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat

Rotterdam CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) project Porthos (Port of Rotterdam CO2 

Transport Hub and Storage) is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), Energie Beheer 
Nederland (EBN) en N.V. Nederlandse Gasunie voor de aanleg van een CO2-leiding door het Rotter-
damse havengebied naar een opslaglocatie onder de Noordzee waarin CO2 vanuit de Rotterdamse 
industrie wordt opgeslagen. Porthos wil in 2022/2023 operationeel zijn.
Het project valt onder de rijkscoördinatieregeling (RCR), waarbij het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK) de besluitvorming coördineert.

Het Ministerie van EZK en de initiatiefnemers van Porthos nodigen iedereen uit om van vrijdag 
8 februari 2019 tot en met donderdag 21 maart 2019 te reageren op het voornemen van de initiatiefne-
mers van het project Porthos en ook op de uitgangspunten voor het opstellen van een milieueffectrap-
portage (MER). Deze uitgangspunten staan beschreven in een concept Notitie Reikwijdte en Detail-
niveau (cNRD). Iedereen kan hierop reageren door het indienen van een zienswijze binnen de 
bovengenoemdeperiode.

Waarom dit voornemen? 

De overgang van de huidige fossiele economie naar een duurzame economie inclusief een andere 
grondstoffenbasis neemt geruime tijd in beslag. Om de klimaatdoelstellingen te halen zijn maatrege-
len nodig die CO2-uitstoot op korte en middellange termijn beperken. CO2-afvang- en -opslag is een 
technologie die hiervoor ingezet kan worden. Door CO2 bij de industrie af te vangen en ondergronds 
op te slaan, wordt een toename van broeikasgassen in de atmosfeer tegengegaan.

Het Rotterdamse havengebied draagt voor 17% bij aan de totale CO2-emissie van Nederland. Het 
havengebied heeft in het kader van het klimaatbeleid een opgave om te verduurzamen en te komen 
tot een CO2-arme haven en tegelijkertijd internationaal competitief te blijven. Het Rotterdamse 
Havenbedrijf heeft transitiepaden ontwikkeld die de basis vormen om samen met de bedrijven in het 
havengebied te komen tot reductie van de CO2 uitstoot. Uit onderzoek is gebleken dat afvang en 
opslag van CO2 hierin een onmisbare schakel is en een belangrijke, kosteneffectieve maatregel om 
relatief grote hoeveelheden CO2-emissies te voorkomen.
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Het kabinet beschouwt CO2-opslag als een belangrijk onderdeel in de mix van maatregelen om de 
CO2-uitstoot terug te dringen in industriële sectoren waarvoor geen kosteneffectief alternatief is. Het 
project Porthos past daarmee binnen de afspraken in het regeerakkoord (2017) en het ‘Ontwerp van 
het Klimaatakkoord’. Verdere besluitvorming over het Porthos project zal rekening houden met de 
afspraken in het definitieve klimaatakkoord.

Wat is het voornemen? 

Het Porthos project is gericht op het aanleggen, het beheer en de exploitatie van een CO2-
transportinfrastructuur in het Rotterdamse Havengebied in combinatie met opslag in de diepe 
ondergrond onder zee. Het project is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
– Het transport van CO2 met behulp van een ondergrondse transportleiding vanaf de CO2-

producerende industrie. De transportleiding bestaat uit een landdeel, gelegen in het Rotterdamse 
havengebied, en een zeedeel, vanaf de Maasvlakte tot het platform P18-A in het westen, circa 20 
kilometer van de kust.

– De compressie van CO2, tot de gewenste druk voor injectie, in een compressorstation op land.
– CO2-opslag in gasreservoirs (P18-2 en P18-4) onder de Noordzee.

De afvang van CO2 door de industrie en de toevoerleiding vanaf de afvanglocatie tot aan de centrale 
transportleiding van Porthos is geen onderdeel van Porthos. Hiervoor zal te zijner tijd een aparte 
vergunningenprocedure worden gevolgd. Het MER voor Porthos zal de mogelijke milieueffecten 
hiervan globaal beschrijven.

Welke procedure wordt gevolgd? 

Op de besluitvorming over het project Porthos is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit 
betekent dat de Ministers van EZK en BZK een inpassingsplan opstellen waarin het trace en de locatie 
voor het compressorstation worden vastgelegd. Een aantal besluiten dat voor dit project nodig is, 
wordt voorbereid in één gecoördineerde procedure. De Minister van Economische Zaken en Klimaat 
coördineert deze procedure. De besluiten worden gelijktijdig ter inzage gelegd. Het project is tevens 
aangemerkt als project van gemeenschappelijk Europees belang op grond van Europese regelgeving.

De procedure voorziet wettelijk in het ter inzage leggen van een ontwerpinpassingsplan waarop ieder 
een zienswijze kan indienen (artikel 7.11 van de wet Milieubeheer). Het MER, het inpassingsplan en de 
overige besluiten worden gelijktijdig ter inzage gelegd.

Wat is een Milieueffectrapport? 

Een milieueffectrapport brengt de milieueffecten in beeld, zoals de effecten op gezondheid, landschap, 
natuur, bodem en water. Op deze wijze kan kennis over deze effecten een volwaardige rol spelen bij de 
besluitvorming.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van 8 februari 2019 tot en met 21 maart 2019 
inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u de notitie in dezelfde periode tijdens de 
reguliere openingstijden bekijken op de volgende locaties:
– Gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 in Westvoorne.
– Stadswinkel Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 in Rozenburg.

Inloopbijeenkomsten 

U bent welkom bij de inloopbijeenkomsten die de Minister van Economische Zaken en Klimaat samen 
met de initiatiefnemers en andere betrokkenen organiseert. Die bijeenkomsten vinden plaats op:
– woensdag 20 februari 2019

Locatie: de Stadswinkel Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1, 3181 HR Rozenburg.
– donderdag 7 maart 2019

Locatie: Cultureel Centrum de Man, Burg. Letteweg 30, 3233 AG Oostvoorne.

Vooraf aanmelden is niet nodig. De bijeenkomst is tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Bij de inloopbijeen-
komst vindt u informatie over het project en over de procedure. Er zijn medewerkers aanwezig aan wie 
u uw vragen kunt stellen. Tevens bestaat er mogelijkheid om tijdens de avond mondeling of schriftelijk 
zienswijzen op de cNRD en openbare raadpleging in te dienen.
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Hoe kunt u een zienswijze indienen? 

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In een zienswijze laat u 
weten wat u vindt van de cNRD. U kunt hierbij denken aan:
− aanvullende vragen over onderwerpen die niet in de cNRD beschreven staan;
− onjuistheden in de cNRD.
We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de notitie u reageert en uw zienswijze 
onderbouwt met argumenten.

U kunt een zienswijze en/of uw reactie indienen van 8 februari 2019 tot en met 21 maart 2019. Dat kan 
op verschillende manieren:
− Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Rotterdam 

CCUS Project Porthos’. U kunt niet reageren per e-mail.
− Per post door een brief te sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Rotterdam CCUS Project Porthos
Postbus 248
2250 AE Voorschoten.
Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangst-
bevestiging sturen.

− Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen is er tijdens de inloopbijeenkomsten een notulist 
aanwezig. U kunt ook op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur een telefonische zienswijze 
indienen door contact op te nemen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 
79.

Wat is de verdere procedure? 

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) wordt ook aan verschillende andere betrokkenen 
voorgelegd, zoals gemeenten, provincies en adviseurs met een wettelijke taak. Daarnaast brengt de 
Commissie voor de milieueffectrapportage een advies uit.Alle zienswijzen, reacties en adviezen 
worden verzameld en verwerkt in de (definitieve) Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Op basis van de 
NRD wordt het milieueffectrapport opgesteld. Dit milieueffectrapport vormt de onderbouwing voor het 
inpassingsplan en de aanvraag voor de vergunningen. Het milieueffectrapport komt, samen met de 
ontwerpen van het inpassingsplan en de daarmee samenhangende besluiten, ter inzage te liggen. 
Later kunt u daar ook weer op reageren. Dit wordt aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in 
huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Wilt u meer weten? 

Meer informatie over het project ‘Rotterdam CCUS Project Porthos’ en alle bijbehorende stukken vindt 
u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u 
Bureau Energieprojecten bellen via telefoonnummer 070 379 89 79.
Informatie over het project zelf, kunt u ook vinden op de website van de initiatiefnemer 
www.rotterdamccus.nl.
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