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Transport en Opslag van CO2

Geachte heer Bussemaker,

De gemeenteraad heeft op 28 november 2019 de herijkte Havenvisie vastgesteld, waarin
de taakstelling voor de CO2-reductie van het Rotterdamse haven- en industriecomplex is
vastgelegd. Het akkoord bevat afspraken over 49% CO2-reductie in 2030 (ten opzichte
van 1990) voor de vijf sectoren Industrie, Elektriciteit, Mobiliteit, Gebouwde Omgeving en
Landbouw.
Uitbreiden van energie-infrastructuur voor warmte, stoom, CO2 en elektriciteit is een
noodzakelijke eerste stap en een belangrijke voorwaarde voor de transitie naar een CO2neutraal haven- en industriecomplex. Het onderhavige project past binnen deze
doelstellingen.
Het voorkeursalternatief is in het voorontwerp-inpassingsplan opgenomen, zoals dat in
het bestuurlijk overleg is afgestemd. De voorgestelde planologisch inpassing is dan ook
akkoord.
Aangezien er met Porthos een langdurige en kostbare exploitatie van de basisstructuur
en opslag van CO2 onder de Noordzee in gang wordt gezet, vragen wij u om in de
projectbeschrijving aandacht te besteden aan de monitoring ter borging van kosten en
behoud van expertise met betrekking tot de veiligheidsaspecten op de lange termijn.
De MER, aangevuld met de project-MER, is nog niet bij het voorontwerp gevoegd.
Hierdoor is er nog niet voldoende inzicht in de scope (het meenemen van de hele keten
inclusief afvang), nut en noodzaak, de suggestie om een compacter alternatief toe te
voegen, veiligheid en gezondheid.
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Tevens zijn de kosten en baten nog niet volledig in beeld gebracht. We maken het
voorbehoud om daarover bij het ontwerp Rijksinpassingsplan onze zienswijze naar voren
te brengen.
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