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Persbericht 

 
 
Milieueffecten Porthos bijna compleet in beeld, 
duinnatuur vraagt nog aandacht 
 
Het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 uit bedrijven in het Rotterdamse 

havengebied heeft gevolgen voor onder meer de luchtkwaliteit en de natuur. Het 

aangepaste milieueffectrapport over het ‘Porthos-project’ brengt de effecten 

bijna compleet in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in 

haar advies over het rapport. De minister van Economische Zaken en Klimaat had 

de Commissie gevraagd de inhoud van het aangepaste 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. Voordat de ministers van Economische Za-

ken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten over het 

plan en de verschillende vergunningen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een mili-

eueffectrapport.  

 

Het aangepaste milieueffectrapport geeft nuttige informatie over archeologie op zee en 

over de effecten op beschermde soorten in het havengebied, zoals broedkolonies van 

meeuwen. Ook blijkt aandacht belangrijk voor de uitstoot van zeer zorgwekkende stof-

fen en stikstof die vrijkomt bij het afvangen van CO2. De omvang van die uitstoot is nog 

erg onzeker. Daarom bestaat volgens de Commissie de kans op conflicten met de na-

tuurregelgeving, de doelen voor schone lucht en andere ambities voor bedrijvigheid in 

de haven. Zij vraagt bij de ministers en de regio aandacht hiervoor. 

 

Tot slot adviseert de Commissie de ministers beter te onderbouwen hoe aantasting door 

stikstof van gevoelige duingebieden, in bijvoorbeeld de Voordelta en Coepelduynen, 

wordt voorkomen. 

 

 

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

De Commissie is onafhankelijk, bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffect-

rapporten. 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 Economi-

sche Zaken en Klimaat samen met zijn collega van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - besluit over 

het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3338
http://www.commissiemer.nl/

