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Effecten van Porthos op luchtkwaliteit en natuur
nog onvoldoende duidelijk
Het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 afkomstig van bedrijven in het
Rotterdamse havengebied heeft gevolgen voor de luchtkwaliteit en de natuur. Het
milieueffectrapport over wat als het ‘Porthos-project’ bekend staat, brengt die gevolgen nog onvoldoende in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar voorlopige advies over dat rapport. De minister van Economische Zaken en Klimaat had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te
beoordelen.
Porthos (Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage) is een project van
het Havenbedrijf Rotterdam, Energie Beheer Nederland en de Nederlandse Gasunie.
Door het project kunnen bedrijven in het Rotterdamse havengebied het broeikasgas
CO2 dat ze produceren en afvangen, in lege gasreservoirs onder de Noordzee opslaan.
Zo komt er minder van dat gas in de lucht, wat bijdraagt aan de nationale klimaatdoelstellingen. Voordat de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten over het benodigde inpassingsplan en
verschillende vergunningen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
Het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 vraagt veel energie en leidt tot emissies van bijvoorbeeld stikstofverbindingen. Voor het transport en de opslag is dit goed
in beeld gebracht. Voor het afvangen van CO2 ontbreekt deze informatie nog omdat
onduidelijk is welke bedrijven CO2 gaan aanleveren. Het rapport moet echter op hoofdlijnen de luchtverontreiniging door het afvangen van CO2 laten zien en of dat past binnen de luchtkwaliteitsdoelstellingen. Verder zijn mogelijk enkele effecten op omliggende
natuurgebieden en op beschermde soorten in het havengebied onderschat.
De Commissie vindt dat deze soms onzekere effecten beter moeten worden beschreven. Ze adviseert verder om aan te geven hoe de effecten worden gemonitord en hoe
dat wordt gebruikt om het project bij te sturen. De ministers nemen de adviezen van de
Commissie over, zullen het rapport op korte termijn aanvullen en het daarna opnieuw
laten beoordelen. Vervolgens nemen ze een besluit over het Porthos-project.

----------------------------------------------------------De Commissie is onafhankelijk, bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. Ze schrijft geen
milieueffectrapporten. Dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de minister van Economische Zaken en Klimaat samen met zijn collega van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - besluit over
het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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