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Fase: Procedurefase
Verantwoordelijke ministeries:   Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Plangebied Porthos NRD (29 juni 2019)

28 februari 2022Porthos Transport en 
opslag van CO2 

Het project Porthos is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., Energie 
Beheer Nederland en N.V. Nederlandse Gasunie voor de aanleg van een CO₂-leiding. 
Deze CO₂-leiding loopt door het Rotterdamse havengebied naar een opslaglocatie 
onder de Noordzee. Daar wordt de CO₂ in lege gasvelden, diep in de ondergrond, 
opgeslagen.

Het project is van Europees belang en is daarom benoemd als een Project van 
Gemeenschappelijk Belang op grond van Europese regelgeving. 

Dit project is onderdeel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en 
Klimaat, voor informatie zie ‘MIEK-overzicht 2021’.  
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https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021D46472&did=2021D46472


Informatie
Bureau Energieprojecten:
• Porthos Transport en opslag van CO2
• Projecten van Gemeenschappelijk Belang
• Projectsite initiatiefnemers: Rotterdam CCUS-project Porthos

Betrokken partijen
Overheden
• Gemeenten: Rotterdam, Brielle en Westvoorne
• Provincie: Zuid-Holland
• Rijkswaterstaat

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Bedrijven Maasvlakte
• Maatschappelijke organisaties
• Milieudienst Rijnmond, Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond 

(DCMR)

Initiatiefnemers
• Havenbedrijf Rotterdam
• Energie Beheer Nederland (EBN)
• N.V. Nederlandse Gasunie

Proces

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Procedurefase: Publicatie voornemen project
• 8 februari 2019 

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter 
inzage gelegd. Aantal ontvangen unieke zienswijzen: 10.

• 29 juni 2019 
Vaststelling NRD.

• Voorjaar 2020 - heden 
Onderzoeken milieueffectrapportage (m.e.r.), techniek en 
kosten voor aanleg, overleg met belanghebbenden.

Procedurefase: Voorkeursalternatief
• 5 maart 2020 

Rapport integrale effectenanalyse opgeleverd. Aantal 
ontvangen reacties: 11. Overheden zijn voor advies 
voorkeursalternatief betrokken. 

• 12 juni 2020 
Keuze voor voorkeursalternatief door minister van EZK in 
afstemming met minister van BZK gemaakt, advies 
bestuurlijke regio (overheden) is daarbij betrokken.

Procedurefase: Formele besluiten (fase 1)
• 25 september 2020 - 5 november 2020 

Ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-uitvoeringsbesluiten 
ter inzage gelegd. Aantal ontvangen zienswijzen: 5.

• 1 oktober 2021 - 12 november 2021 
Inpassingsplan en uitvoeringsbesluiten ter inzage gelegd. 
Aantal ingediende beroepen: 1.  

Afhandeling van de beroepszaak door Raad van State is gepland op  
29 maart 2022.

Formele besluiten (fase 2)
• 17 december 2021 - 27 januari 2022 

Ontwerpbesluiten opslagvergunningen ter inzage gelegd. 
Aantal ontvangen zienswijzen: 0. 

Vaststelling definitieve inpassingsplan en 
uitvoeringsbesluiten.

Beroepsfase
• 2022 - 2023 

Naar verwachting uitspraak Raad van State als beroepen 
zijn ingediend. 

Realisatiefase
• 2023 - 2024 

Naar verwachting ingebruikname leiding. 

Omgeving (activiteiten EZK)

Vanaf de aanvang van een project staat EZK in direct contact met 
betrokken partijen, individuele belanghebbenden en de (poten-
tiële) initiatiefnemers. Met betrokken overheden overlegt EZK op 
bestuurlijk en ambtelijk niveau.

• 20 februari en 7 maart 2019 
2 informatieavonden en openbare raadplegingen voor 
bewoners en andere geïnteresseerden. Aantal bezoekers: 
22 (Rozenburg), 18 (Westvoorne).

• 12 januari 2022 
Digitale informatieavond in het kader van de terinzageleg-
ging van de ontwerp opslagvergunningen, voor bewoners 
en andere geïnteresseerden. Aantal online bezoekers: 40.

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/porthos
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/over-het-bureau
https://www.rotterdamccus.nl/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rcr
<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/05/kamerbrief-over-de-voortgang-uitvoering-routekaart-windenergie-op-zee-2030>
<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/05/kamerbrief-over-de-voortgang-uitvoering-routekaart-windenergie-op-zee-2030>
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