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-

Besluit
Procesverloop
TAQA Offshore B.V. (hierna: TAQA) is houder van de door de Minister van
Economische Zaken, thans Minister van Economische Zaken en Klimaat
(hierna: EZK) bij besluit van 19 juli 2013, met kenmerk DGETMEM/12055804 (Staatscourant 2013, nr. 21233) verleende vergunning voor
het permanent opslaan van CO2 in het voorkomen P18-4 gelegen in het
blok P18, van het continentaal plat, welk blok is aangegeven op de als
bijlage 3 bij de Mijnbouwregeling gevoegde kaart;
de vergunning is gewijzigd bij besluit van de Minister van Economische
Zaken, thans Minister van EZK, van 30 april 2015, met kenmerk
DGETM/EM/15005981 (Staatscourant 2016, nr. 4809);
bij brief gedateerd 22 juni 2020, ontvangen op 23 juni 2020, heeft de
vergunninghouder een aanvraag ingediend om wijziging van de
vergunning voor het permanent opslaan van CO2 in het voorkomen P18-4.
Het CCS ROAD project waarvoor aanvankelijk opslag werd beoogd is niet
doorgegaan. Vergunninghouder geeft aan dat thans met een consortium
bestaande uit Havenbedrijf Rotterdam, de Nederlandse Gasunie en
Energie Beheer Nederland een CCS project wordt ontwikkeld, onder de
naam Porthos. Het voorkomen P18-4 is daar beoogd onderdeel van;
de inspecteur-generaal der mijnen heeft op 4 augustus 2020 (kenmerk
20185230 l ADV-6550) op verzoek van de Minister van EZK advies
uitgebracht;
TNO AGE heeft op 5 augustus 2020 (kenmerk: AGE 20-10.073) op
verzoek van de Minister van EZK advies uitgebracht.
Samenhang met andere procedures
Gelet op artikel 141a, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mijnbouwwet is op de
besluitvorming voor het Porthos-project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in
artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing.
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Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor het Porthos-project. Daarom
is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing. De Minister van
EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor het Porthosproject bevorderd. Op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel
3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, doorlopen de besluiten de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel
3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening.
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Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten als
volgt voorbereid:
op 24 september 2020 is een kennisgeving met betrekking tot het
ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant, kennisgeving heeft ook
plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
op 24 september 2020 is door de Minister van EZK een ontwerp van het
besluit aan initiatiefnemer gezonden;
het ontwerp van het besluit heeft van 25 september 2020 tot en met
5 november 2020 ter inzage gelegen bij het ministerie van EZK;
er zijn twee informatieavonden georganiseerd, op 14 en 28 oktober 2020,
waarbij de mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijzen naar voren
te brengen.
Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke
ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de Minister
van EZK bekendgemaakt. Tevens doet de Minister van EZK daarvan mededeling in
de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs
elektronische weg.
Behandeling zienswijzen
Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van
de ontwerpbesluiten voor het Porthos-project zijn 7 unieke zienswijzen over het
ontwerp inpassingsplan naar voren gebracht. Zie de antwoordnota zienswijzen
voor een overzicht van de behandeling van de zienswijze. In de antwoordnota
vindt u ook de reacties op de inhoudelijke punten uit de zienswijze die niet
specifiek zijn, respectievelijk over het inpassingsplan gaan.
Overwegingen met betrekking tot het besluit
De aanvraag wordt als volgt begrepen dat de vergunninghouder vraagt
om wijziging van de uiterlijke aanvangsdatum van het tijdvak van injectie
voor het permanent opslaan van CO2 van “1 januari 2021” naar “1 januari
2026”;
voorts wordt de aanvraag als volgt begrepen dat de vergunninghouder
vraagt om wijziging van het tijdvak van injectie van CO2 van maximaal 8
jaar naar maximaal 15 jaar;
de vergunning voor het permanent opslaan van CO2 in het voorkomen
P18-4 is destijds aangevraagd in het kader van het zogenaamde CCS
ROAD project, dat industriële partijen in de jaren 2009-2016 hebben
ontwikkeld. Het ROAD project is inmiddels definitief afgelast.
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TAQA ontwikkelt thans met een consortium bestaande uit Havenbedrijf
Rotterdam, de Nederlandse Gasunie en Energie Beheer Nederland een
CCS project onder de naam Porthos-project. Het voorkomen P18-4 is daar
beoogd onderdeel van;
geconstateerd wordt dat de aanvraag geen geplande wijziging behelst met
betrekking tot de exploitatie van het opslagvoorkomen en de
injectiefaciliteiten met bijbehorende bovengrondse voorzieningen.
Indien hier in de toekomst wel sprake van is, dient de vergunninghouder,
overeenkomstig artikel 31e, eerste lid, van de Mijnbouwwet, de Minister
van EZK hiervan in kennis te stellen;
op een aanvraag van de houder van een vergunning voor permanent
opslaan van CO2 om wijziging van een of meer onderdelen van een
verleende vergunning is artikel 31e, tweede lid, van de Mijnbouwwet van
toepassing, dat artikel 31d van de Mijnbouwwet, voor zover relevant van
toepassing verklaart; aangezien de aangevraagde wijzigingen betrekking
hebben op het tijdvak van injectie van CO2, is artikel 31d, eerste lid,
onderdeel a, van de Mijnbouwwet van toepassing;
de aangevraagde wijzigingen met betrekking tot het tijdvak van injectie
van CO2 betreffen een aanpassing van ARTIKEL I, artikel 5 van het besluit
van 19 juli 2013 met kenmerk DGETM-EM/12055804, welke eerder is
gewijzigd met het besluit van 30 april 2015 met kenmerk DGETMEM/15005981;
de inspecteur-generaal der mijnen en TNO-AGE zien geen bezwaren in het
opschuiven van de injectiedatum en het verlengen van de injectieperiode.
De aangevraagde wijzigingen hebben geen verandering in de beoordeling
van de ondergrondse risico’s tot gevolg. De ondergrondse risico’s worden
mede bepaald door de in ARTIKEL I, artikelen 7, 8 en 9 van de geldende
P18-4 opslagvergunning vastgelegde maximum injectiecapaciteit, totale
opslagcapaciteit en de drukken, gemiddeld in het reservoir en lokaal rond
de put. Deze limiteringen blijven ongewijzigd van kracht;
de Minister van EZK stemt, overeenkomstig de adviezen, in met de
gevraagde wijzigingen met betrekking tot het tijdvak van injectie;
de inspecteur-generaal der mijnen merkt in zijn advies op dat TAQA enig
vergunninghouder is van de vergunning voor het permanent opslaan van
CO2 in het voorkomen P18-4 dat beoogd onderdeel is van het Porthosproject, maar geen lid is van de Porthos projectgroep. In dat verband
overweegt de inspecteur-generaal der mijnen dat het van belang is dat de
technische kennis van de ondergrond afdoende geborgd blijft in de
organisatie van het Porthos-project;
zoals hiervoor is overwogen betreft de aanvraag geen geplande
wijzigingen van de exploitatie van het opslagvoorkomen en de
injectiefaciliteiten met bijbehorende bovengrondse voorzieningen en dient
TAQA overeenkomstig artikel 31e, eerste lid, van de Mijnbouwwet, de
Minister van EZK in kennis te stellen indien hiervan in de toekomst sprake
is;
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de overwegingen van de inspecteur-generaal der mijnen aangaande een
inhoudelijke herbeoordeling van de geldende P18-4 opslagvergunning
door de Minister van EZK overeenkomstig artikel 31h, tweede lid, van de
Mijnbouwwet staan los van de aangevraagde wijzigingen van het tijdvak
van injectie van CO2; de Minister van EZK zal dit daarom in een separate
procedure oppakken.
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Gelet op artikel 31e, tweede lid, van de Mijnbouwwet.
Besluit
De tekst van ARTIKEL I, artikel 5 van het besluit, met kenmerk DGETMEM/12055804, wordt vervangen door de volgende tekst:
Het tijdvak van injectie begint uiterlijk 1 januari 2026. Het tijdvak van
injectie bedraagt maximaal 15 jaar.

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beschikking is bekendgemaakt en werkt terug tot 1 januari 2021.
Beroepsprocedure
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt
aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Een
belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van de desbetreffende
besluiten kan ook beroep instellen.
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de
belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij
aanvoert tegen de besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen
geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in
het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Datum: 19-3-2021
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:

mr. J.L. Rosch
MT-lid directie Warmte en Ondergrond
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