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Porthos en verder: Het cruciale belang  
van projecten voor CO2 afvang en -opslag  
voor de Nederlandse klimaatdoelstellingen 
Zonder Carbon Capture & Storage (CCS) -projecten Porthos  
zijn de Nederlandse klimaatdoelstellingen voor 2030 onhaalbaar.

De rol van CO2 afvang en-opslag in de Nederlandse  
klimaatdoelstellingen voor 2030

De regering heeft de doelstellingen uit de Klimaatwet aangescherpt. Nederland moet zijn CO2-uitstoot nu met 55% 
verminderen in 2030 en met 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Nederland is de zesde grootste industriële producent in 
de EU en de industrie moet de uitstoot snel verminderen om deze doelstellingen te halen.1 Het zal van cruciaal belang zijn 
om de uitstoot van industriële clusters zoals de haven van Rotterdam aan te pakken. CO2 afvang en -opslag kan de CO2-
uitstoot in Nederland tegen relatief lage kosten verminderen.2

 � Het Nationaal Klimaatakkoord benadrukt 
het belang van CO2 afvang- en opslag, 
als noodzakelijk onderdeel van een reeks 
oplossingen om de uitstoot te verminderen.

 � In 2030 zal meer dan 50% van alle scope 
1-emissiereducties van de industrie 
afkomstig zijn van koolstofafvang- en 
koolstofopslagprojecten, aldus de 
Klimaatnota 2022.

 � Zodra Porthos operationeel is, zorgt 
het ongeveer 17% van de beoogde CO2 
reductie voor de industrie in 2030.

Verwachte emissiereductie van geplande projecten (scope 1)  
per jaar van uitvoering en technologie-optie, 2022

Concept-Klimaatnota 2022, Ministrie van Economische Zaken en Klimaat.

1 De industriële sector moet zijn CO2-uitstoot tegen 2030 met 60% verminderen.

2 Het rapport Balans van de Leefomgeving 2018.

https://climate-laws.org/geographies/netherlands/laws/climate-act-7e97c6bc-9baf-4ccc-be38-b8a1dbc5af08
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Industrial_production_statistics#Industrial_production_by_country
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/national-climate-agreement-the-netherlands
https://open.overheid.nl/repository/ronl-8daa94f1cc56da8c321c26cfccf7886b4e55f424/1/pdf/ezk-concept-klimaatnota-2022.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/20/ezk-concept-klimaatnota-2022
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2018-balans-van-de-leefomgeving-2018-3160.pdf


CATF | Porthos en verder: Het cruciale belang van projecten voor koolstofafvang en -opslag voor de Nederlandse klimaatdoelstellingen 2

3 Beslisnota inzake Garantieregeling Porthos - december 2022

4 De lege gasvelden voor opslag zijn  P18-2, P18-4 and P18-6. 

Hoe het Porthos project werkt:

De afgevangen CO2 
uit meerdere bronnen 
in het gebied wordt 
getransporteerd via een 
collectieve ondergrondse 
leiding in de reeds 
bestaande leidingstrook 
van de Maasvlakte, 
Europoort en Botlek.

De CO2 wordt vervolgens  
in een compressorstation  
op druk gebracht tot 
de vereiste druk en 
temperatuur voor injectie.

De op druk gebrachte 
CO2 wordt via een 
offshore pijpleiding 
getransporteerd naar het 
voormalige gasplatform 
P18-A, ongeveer 20 km uit 
de kust in de Nederlandse 
Noordzee.

Op het platform wordt 
de CO2 meer dan 3 
km diep onder de 
zeebodem gepompt naar 
lege gasvelden onder 
de Noordzee die zich 
bevinden in een afgesloten 
reservoir van poreus 
zandsteen, ideaal voor de 
permanente geologische 
opslag van CO2.4

Platform P18-A

Compressorstation

Het Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage project, bekend als 'Porthos', is een belangrijk 
pioniersproject voor CO2 afvang en -opslag dat door de industrie afgevangen CO2 zal transporteren van de haven van 
Rotterdam in Nederland en opslaan onder de Noordzee. Porthos is een cruciaal project om de klimaatdoelstellingen 
van Nederland en de EU te halen. Zonder dit project zijn de klimaatdoelstellingen voor 2030 onhaalbaar.3 

In de haven van Rotterdam komen twee andere grote projecten voor koolstofafvang- en koolstofopslagprojecten,  
Aramis en CO2next. Deze projecten en het Porthos project maken het mogelijk om een CO2-afvang, -transport en 
-opslag waardeketen op schaal te ontwikkelen. Zodra Porthos is voltooid, zal het een van de grootste CCS-projecten 
ter wereld zijn en is het de eerste keer dat CO2 op grote schaal in Nederland en in een lidstaat van de Europese Unie 
wordt afgevangen en opgeslagen. Met een pijpleiding die gebouwd is om tot 10 Mt CO2 per jaar te transporteren, 
is dit project de sleutel tot de ontsluiting van verdere emissiereducties door middel van koolstofafvang en -opslag in 
Nederland en de bredere regio.

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D53314
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/07/Vastgesteld%20NRD%20Project%20CCUS%20Porthos.pdf
https://www.porthosco2.nl/en/
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37 Mt CO2
Resulterend in 37 miljoen 
opgeslagen CO2 over een 
periode van 15 jaar.

2.5 Mt CO2
Reducties van 2.5 Mt CO2 per 
jaar via de infrastructuur voor 
CO2-transport en -opslag

Het Porthos-project zal resulteren in:

Het belang van Porthos bij het koolstofvrij maken van de  
haven van Rotterdam

1 De haven van Rotterdam is de grootste zeehaven van Europa en had in 2020 een CO2-uitstoot van 22.4 
Mt wat goed is voor 16% van de totale CO2-uitstoot van Nederland.

2 De haven heeft ambitieuze CO2 emissiereductiedoelstellingen vastgesteld: 55% in 2030 en 
koolstofneutraliteit in 2050.

3 CO2 afvang en -opslag is een essentiële stap in de plannen van de haven om een ultramodern 
knooppunt voor decarbonisatie te worden. Het Porthos-project alleen al kan 11% van de CO2-uitstoot 
van de haven aanpakken.

4 Het Porthos-project is ontwikkeld om een flexibele en vrij toegankelijke infrastructuur voor het transport 
en de opslag van CO2 te ontwikkelen en opslaginfrastructuur te creëren voor een cluster van emittenten 
in het havengebied via een gemeenschappelijke CO2 pijpleiding. Het SDE++-beleid vormde de business 
case voor de klanten van het project door de kloof te overbruggen tussen de kosten van afvang, 
transport en opslag van CO2 en de prijs van het emissiehandelssysteem (ETS).

5 Met zijn overgedimensioneerde capaciteit van 10 Mt CO2 per jaar zal het project de infrastructuur 
voor CO2-transport en -compressie leveren voor het havengebied en daarbuiten.

De voorlopige uitspraak van de Raad van State 
Op 2 november 2022 oordeelde de Raad van State dat het project een beoordeling moet omvatten over de gevolgen 
van stikstofemissies voor beschermde Natura 2000-gebieden in de omgeving in verband met de bouw van Porthos, 
waarvoor het eerder een vrijstelling had gekregen. Het project heeft een ecologische beoordeling verstrekt, waarop alle 
partijen zullen reageren, en naar aanleiding daarvan zal de Raad van State definitief beslissen of het Porthos project wel 
zijn milieuvergunningen krijgt. Indien het project geen vergunningen krijgt, kan het niet aanvangen met de bouw van het 
transport en opslagnetwerk. 


