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Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76. 
 

Persbericht 

Kijk in milieueffectrapport Aramis naar de hele ke-
ten van CO2-opslag 
 
Onderzoek in het milieueffectrapport voor de CO2-infrastructuur van het Aramis 

initiatief ook de milieugevolgen van CO2-afvang en CO2-opslag. Dat zegt de Com-

missie voor de milieueffectrapportage in haar advies. De minister voor Energie 

en Klimaat en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hadden 

de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport.  

 

TotalEnergies, Shell, Energie Beheer Nederland (EBN) en Nederlandse Gasunie willen 

met het Aramis initiatief infrastructuur aanleggen voor CO2 transport. Bedrijven kunnen 

hiermee CO2, dat ze produceren en afvangen, in lege gasvelden onder de Noordzee 

opslaan. De leiding kan maximaal 22 megaton CO2 per jaar transporteren naar de op-

slaglocaties. Er wordt gestart met de opslag van 5 megaton CO2 per jaar.  

 

De CO2-infrastructuur van het Aramis initiatief is onderdeel van een totale CO2-opslag-

keten. Deze keten omvat naast transport ook de afvang en de opslag van CO2. Het 

milieueffectrapport moet de gevolgen van de hele keten laten zien. Omdat voor de eer-

ste fase de opslaglocaties al bekend zijn, moet het ook de milieugevolgen van de CO2-

opslag weergeven. Voor de volgende fases adviseert de Commissie om indicatief de 

maximale milieugevolgen van afvang en opslag in beeld te brengen.  

 

Het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 heeft als doel om minder broeikas-

gassen uit te stoten. Laat zien wat netto daling van CO2 uitstoot is, zegt de Commissie 

in haar advies. Kijk ook hierbij naar de gehele CO2-opslagketen.  

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – de minister 

voor Energie en Klimaat en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening - besluit over het pro-

ject. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3630
http://www.commissiemer.nl/

