
Om de klimaatdoelen te realiseren en de opwarming van de aarde tegen te gaan is afgesproken dat 
de CO2-uitstoot in Nederland omlaag moet. Ook die van de industrie. Carbon Capture and Storage 
(CCS) is een technologie die CO2 afvangt, ondergronds opslaat en zo uitstoot vermindert. Een goed 
transportnetwerk voor CO2 van producent tot opslagpartner is daarbij essentieel. 

•	 Industrie	moet	de	CO₂-uitstoot	van	haar	activiteiten	drastisch	verminderen.

•	 Er	zijn	op	de	korte	termijn	beperkt	duurzame	oplossingen,	en	het	is	onwenselijk	in	de	tussenliggende			 	 	
	 periode	CO₂	te	blijven	uitstoten.

•	 CCS	is	een	belangrijke	(overgangs)technologie	voor	de	moeilijk	te	verduurzamen	industrie.	
	 Het	is	essentieel	voor	Nederland	om	de	CO₂-reductiedoelstellingen	te	halen.

•	 Aramis	biedt	een	oplossing	door	binnen	de	CCS	keten	te	zorgen	voor	het	transport	van	CO₂	vanaf	de	
	 afvang	bij	leveranciers	tot	aan	de	opslagpartijen.	Dit	gebeurt	in	samenwerking	met	andere	partijen.

•	 Op	efficiënte	wijze	gerealiseerde	transportinfrastructuur	biedt	de	mogelijkheid	grote	volumes	CO₂	van	
	 industrie	te	transporteren.	

•	 Aramis	wordt	ontwikkeld	als	een	open	CO₂-transportsysteem	zodat	ook	andere	partijen	kunnen	
	 aansluiten	van	de	transportinfrastructuur.	

Waarom?



Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het	ministerie	van	Economische	Zaken	en	Klimaat	(EZK)	coördineert	de	ruimtelijke	inpassing	en	het	
vergunningenproces.	Voor	dit	project	zal	een	projectbesluit	worden	vastgesteld	door	de	minister	van	
Economische	Zaken	en	Klimaat	in	overeenstemming	met	de	minister	van	Binnenlandse	Zaken	en	
Koninkrijksrelaties.

Aramis initiatief

Aramis,	de	initiatiefnemer,	heeft	het	voornemen	nieuwe	infrastructuur	te	realiseren	voor	transport	van	
CO₂	vanaf	land	naar	platforms	op	zee,	waar	de	CO₂	in	lege	gasvelden,	diep	in	de	ondergrond,	kan	worden	
opgeslagen.	Het	is	de	bedoeling	dat	deze	infrastructuur	in	de	toekomst	verder	kan	worden	uitgebreid	voor	
nieuwe	CO₂-leveranciers	en	andere	opslagvelden.

Rollen en verantwoordelijkheden



Hoe kan ik mijn zienswijze indienen?

U kunt op vier	manieren	een	zienswijze	indienen:

Persoonlijk -	Voor	het	opnemen	van	uw	
mondelinge	zienswijze	is	er	tijdens	de	
inloopbijeenkomst	een	notulist	aanwezig.

Digitaal -	Vul	het	digitale	reactieformulier	
in	op:	www.rvo.nl/aramis.	Via	de	blauwe	
knop	‘Digitaal	reactieformulier’	kunt	u	een	
zienswijze	indienen.

Schriftelijk -	U	kunt	uw	zienswijze	sturen	naar:
Bureau	Energieprojecten
Inspraakpunt	“Aramis”
Postbus 111
9200	AC	Drachten

Telefonisch –	Op	werkdagen	tussen	09.00	
en	17.00	uur	kunt	u	bellen	met	het	Bureau	
Energieprojecten	via	070	379	89	79.

Wat gebeurt er met mijn zienswijze?

Alle	zienswijzen	worden	betrokken	in	het	advies	
reikwijdte	en	detailniveau	dat	het	ministerie	van	
Economische	Zaken	en	Klimaat	aan	“Aramis”	
stuurt.	Mede	op	basis	van	dit	advies	wordt	
het	millieueffectrapport	(MER)	door	“Aramis”	
opgesteld.

Op	een	later	tijdstip	wordt	het	MER	samen	met	
de	ontwerpbesluiten	ter	inzage	gelegd.	Vanaf	dat	
moment	kunt	u	weer	een	zienswijze	indienen	over	
het	MER	en	de	ontwerpbesluiten.

Zienswijze indienen



Aramis initiatief

Planning

Januari 2022
• Terinzagelegging voornemen en participatie
• Digitale informatieavond 26 januari

Juni 2022
• Terinzagelegging c-NRD
• Informatieavond 21 juni

2e kwartaal 2023
• Keuze voorkeursalternatief

3e kwartaal 2023
• Terinzagelegging MER,ontwerpbesluiten,

vergunningen en ontwerpinpassingsplan
• Informatieavonden

1e kwartaal 2024
• Terinzagelegging definitieve besluiten
• Publicatie definitief plan

Start
Rijksoverheid coördineert planning met 
initiatiefnemer

Conceptnotitie reikwijdte 
en detailniveau

Milieu-onderzoek

MER, ontwerpbesluiten vergunningen, 
ontwerpinpassingsplan

Besluiten vergunningen
en inpassingsplan

Uitspraak Raad van StateBeroep

Inspraak

Inspraak

Inspraak

Voornemen en participatie



Rijkscoördinatieregeling

Bekendmaking voornemen
Initiatiefnemer maakt het voornemen bekend 
via standaard meldingsformulier. Onderzoeken van alternatieven

De ministeries van EZK en BZK bereiden 
een ruimtelijk besluit voor en onderzoeken 
alternatieven in een milieueffectrapport.

Aanvraag vergunningen 
en onthe�ngen
Initiatiefnemer vraagt alle 
vergunningen en ontheffingen
aan bij de bevoegde overheden.

Ontwerp-
besluiten
De betrokken overheden 
maken in onderling overleg 
hun ontwerp-besluiten.

De�nitieve
besluiten
De overheden verwerken 
de adviezen en de inspraak  
en maken hun besluiten 
definitief.

Terinzagelegging 
ontwerp-besluiten
De ontwerp-besluiten liggen 
ter inzage en een ieder kan 
een zienswijze indienen.

Uitspraak Raad van State
De Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State doet uitspraak op de 
beroepen tegen een of meer van de 
besluiten.

Keuze voorkeursalternatief
Op basis van onderzoek, overleg in 
de regio, advies van de bestuurlijke 
regio en de initiatiefnemer maakt het 
ministerie van EZK een keuze voor een 
voorkeursalternatief.

Beroep indienen 
Raad van State 
De definitieve besluiten liggen 
gezamenlijk ter inzage. Belanghebbenden 
kunnen tegen deze besluiten beroep 
indienen bij de Raad van State.

De Rijksoverheid kan bij projecten van nationaal belang de besluitvorming coördineren. 
Projecten op het gebied van energie-infrastructuur die van nationaal belang zijn, worden gecoördineerd door de 
minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).


