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Onderwerp:    CCS komt er niet met dit Klimaatakkoord 

 
Volgens het IPCC moet CCS op zeer grote schaal worden toegepast om te voorkomen dat de 
aarde opwarmt met meer dan 2° C. En snel ook. Het was daarom mooi dat het kabinet in het 
regeerakkoord de ambitieuze doelstelling van 18 megaton CO2 injectie in 2030 
presenteerde. Toen al leek een significant deel van die doelstelling alleen haalbaar als het 
kabinet meteen zou beginnen met het opstarten van alvast een eerste concrete project en 
studies voor volgende projecten. Helaas lijkt het kabinet tot nu toe nog geen enkele stap 
gezet te hebben. Sterker nog, wie de drie versies van het Klimaatakkoord (10 juli 2018, 21 
december 2018 en 28 juni 2019) met elkaar vergelijkt, ziet dat er telkens extra barrières 
tegen eventuele CCS-projecten worden opgeworpen. Met de uitgangspunten van dit 
Klimaatakkoord zal waarschijnlijk geen enkel CCS project in Nederland gerealiseerd zal 
worden. Ten onrechte. 
 
CCS is geen ideaal middel om de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer te beperken, in 
tegenstelling tot het reduceren van de CO2-uitstoot en het uit de atmosfeer halen van CO2. 
Maar de urgentie is nu zo hoog dat nu alle redelijke middelen tegelijk moeten worden 
ingezet. Daartoe behoort ook grootschalige toepassing van CCS, zij het onder de voorwaarde 
dat de kosten gemiddeld over vele projecten niet onevenredig hoog zijn. Of aan die 
voorwaarde voldaan kan worden is voor Nederland verre van zeker. Zoals in de bijlage wordt 
betoogd, is er immers nog weinig zekerheid over de beschikbare opslagcapaciteit, over de 
“capture”-capaciteit en over de mogelijkheden voor de benodigde infrastructuur.  
 
Het is daarom terecht dat het kabinet en de andere partijen van het Klimaatakkoord zich 
zorgen maken over de kosten. Maar om er achter te komen of de gemiddelde kosten van 
grootschalige toepassing gerechtvaardigd zijn, moet Nederland wel starten met een eerste 
concrete project en een grootschalig onderzoeksprogramma, ook als de kosten van die start 
erg hoog zijn. Alleen dan kan binnen een paar jaar voldoende zekerheid verkregen worden 
om in te schatten of het zinnig is de weg naar grootschalige toepassing in Nederland in te 
slaan. Vanuit het bedrijfsleven zijn recent enige projectvoorstellen gedaan, waarbij het rijk 
uitgenodigd wordt een belangrijke bijdrage te leveren. Het zou goed zijn als het kabinet die 
uitnodiging aanneemt en de bereidheid toont daar een belangrijke bijdrage aan te leveren, 
ook financieel. Laat het rijk intensief meedoen aan de voorbereiding van tenminste één 
project. Dat levert de beste uitgangspositie om per investeringsfase te kijken of het goed is 
daar veel overheidsgeld in te steken en om te zorgen dat de betrokken bedrijven een redelijk 
aandeel nemen in de risico’s, zodat die niet allemaal bij het rijk komen te liggen.  
 
Na elke fase van het project moet geanalyseerd worden wat hiervan geleerd kan worden. 
Misschien zal men na grote overheidsinvesteringen concluderen dat het project meer kost 
dan aanvankelijk verwacht en minder oplevert. Misschien is dit dan te wijten aan de 
toevallige omstandigheden van dit specifieke project, maar misschien ook moet de conclusie 
luiden dat CCS niet de bijdrage aan de energietransitie kan leveren die er nu van gehoopt 
wordt. Dan kunnen de bakens binnen redelijke tijd verzet worden. Een belangrijke les, die 
misschien ook flink wat gekost zal hebben. Maar Nederland moet dat risico nu nemen en 
heeft geen tijd om de kat uit de boom te kijken.  
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BIJLAGE Onzekerheden betreffende haalbaarheid CCS 
 
Opslagcapaciteit 
Er zijn verschillende studies gedaan, o.a., door CE-Delft, naar de potentiële CCS-capaciteit in 
NL, met name de opslagcapaciteit. Die (high-level) studies geven aan dat er voldoende 
opslagcapaciteit zou moeten zijn, maar om vast te stellen welke oude velden herontwikkeld 
moeten worden voor CO2-injectie om orde 20 megaton in 2030 te halen is meer nodig. Zo 
zullen er gedetailleerde reservoirstudies en -simulaties gedaan moeten worden met 
inachtneming van het fasegedrag van CO2, mogelijke uitwatering van deze reservoirs, aantal 
en plaatsing van de injectieputten, ontwikkelingsstrategie, veldtesten, etc.. Als we 2030 
willen halen zou dit werk al aan de gang moeten zijn. Offshore is een aantal testen gedaan, 
maar dat is het dan ook.  
 

Capture-capaciteit 
Van welke industriële bedrijven moet de CO2 komen? Voor zover bekend zijn alleen de 
nieuwe kolencentrales “capture-ready”. De andere zullen moeten investeren in capture-
installaties. Bij het ene industriële proces gaat dat makkelijker dan bij het andere.  
 

Infrastructuur 
Behalve voor de OCAP-leiding en de nog aan te leggen ringleiding in de Europoort zijn er nog 
geen zichtbare, concrete plannen omtrent het vaststellen van de vereiste transportcapaciteit 
en met name de opbouw van deze capaciteit naar de doelstelling van 2030 en de verdere 
groei daarna. In veel media wordt nog al eens te lichtzinnig gesproken over het 
“hergebruiken van bestaande infrastructuur en bestaande putten”. Recentelijk is onder de 
hoede van EBN en NOGEPA het Nexstep platform gelanceerd, dat zich gaat richten op het 
hergebruik van olie- en gasinfrastructuur, die buiten gebruik is, of binnenkort zal worden 
gesteld. Op zich een goed idee. Maar industrie-ervaring heeft geleerd dat het buitengewoon 
lastig is om bijvoorbeeld pijpleidingen en compressorsystemen na een periode van 
“mothballing” weer geschikt te maken voor een andere service dan waarvoor deze leidingen 
in eerste instantie bedoeld waren. De specificaties van de leiding voor de vorige, beëindigde 
service passen zelden goed bij de nieuwe service. Meestal komt het erop neer dat 
nieuwbouw toch economischer is, ook met het oog op de toekomst.  

Ook voor putten geldt dat de optimale plaatsing voor productie lang niet altijd ook de 

optimale plaatsing voor injectie is, zeker wanneer het veld waterinflux gehad heeft in of na 

de productiefase.  Voor de kostenraming is het verstandig om er van uit te gaan dat velden 

die geselecteerd worden voor injectie geheel ab-initio ontwikkeld zullen moeten worden 

voor de beoogde injectieservice. 


