
1 /4

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-732453493 DOS-2015-
0005387

Onderwerp

Porthos als onderdeel van de Transitie Haven en Industrie

 
Advies

1 . In te stemmen met het voorkeursalternatief van het Porthos tracé Noord-Aziëweg. 
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over Porthos als onderdeel van de

Transitie Haven en Industrie, waarmee de Integrale Effect Analyse en de brief ‘CO2-
voorziening glastuinbouw’ aan de Staten wordt toegezonden.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Porthos als onderdeel van de
Transitie Haven en Industrie.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan PS toe te voegen:
- Wanneer er wensen en bedenkingen/zienswijzen ingediend kunnen worden;
- Dat de provincie verderop in het proces een bevoegd gezag-rol heeft inzake de
vergunningverlening.

Bijlagen
 

1 . De GS-brief aan PS
2. De Integrale effectanalyse van Porthos
3. Brief: ‘CO2 voorziening glastuinbouw’ aan min EZK en LNV van Glastuinbouw

NL/Shell/OCAP

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 9 juni 2020 9 juni 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Afvang, transport en opslag van door de industrie geproduceerde CO2 (Carbon Capture and

Storage, CCS) wordt door de industrie en door het Rijk als belangrijk gezien in de mix van

technische maatregelen om de klimaatdoelstelling kosteneffectief te halen. In het Klimaatakkoord

is daarom ruim aandacht gegeven aan CCS als noodzakelijke activiteit om de 2030-doelstelling te

behalen. 

Afvang en transport kunnen bovendien dienen als opmaat naar hergebruik van koolstof (Carbon

Capture and Usage, CCU). Transport naar en opslag van CO2 onder de Noordzee wordt

voorbereid door Porthos (zie kaartje), een projectorganisatie van Energiebeheer Nederland

(EBN), Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam. Porthos is een van de belangrijkste maatregelen die

zijn afgesproken in het Nationale Klimaatakkoord. Porthos is via de Regiotafel Moerdijk-

Rotterdam ingebracht. Het project wordt geleid door het Havenbedrijf Rotterdam en vanuit de

RijksCoördinatieregeling door EZK ingevuld als het gaat om het Inpassingsplan en het regelen

van de benodigde vergunningen. Het Rijksinpassingsplan zal rond de zomer 2020 ter inzage

worden gelegd en in 2021 definitief. Daarna vindt het finale investeringsbesluit (FID) plaats en

start de uitvoering. In 2024 zal Porthos operationeel worden.

OP 17 maart 2020 hebben Jeannette Baljeu en Berend Potjer, Rotterdamse Wethouder Arjan van

Gils een bestuurlijk overleg gehad met het Porthos-programmateam en het ministerie van EZK.

Onderwerp van discussie was: de Integrale Effectanalyse van Porthos. Samenvattend kwamen

de partijen het volgende overeen:

· Het Porthostracé Noord met een compressorstation aan de Aziëweg is het

voorkeursalternatief waar iedere partij achter staat. Op de bovenstaande figuur wordt die
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weergegeven via de donkerblauwe lijn en de meest rechtse rode locatie voor het

compressorstation.

· De koppeling van Porthos aan OCAP moet steviger in het IEA worden benoemd. Niet als

eventualiteit maar als belangrijke maatregel om de CO2 levering en de verduurzaming

van de glastuinbouw te kunnen blijven garanderen.

· Er zal nog stevig ingezet moeten worden op het terugdringen van stikstof-emissies

(extern en intern het project) om de stikstofdepositie binnen de normen te brengen opdat

de Wnb vergunning verstrekt kan worden. 19 maart is daar een eerste ambtelijke

bespreking met ODH en Porthos. Resultaat wordt bestuurlijk gedeeld

 

Het ministerie van EZK en het programmateam Porthos hebben aangeboden om een technische

sessie te verzorgen voor geïnteresseerde Statenleden. Deze technische sessie zal op 17 juni

2020 plaatsvinden.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag (Excl. BTW):  €0,00  

Programma:  Schone energie voor iedereen

Financiële risico’s: n.v.t.

 

Juridisch kader

Porthos is ondergebracht in de Rijkscoördinatieregeling die de rol van bevoegde gezagen

bepaalt: Waar het Porthos project fysiek over het grondgebied van bevoegde gezagen en

bestuursorganen gaat, wordt men zorgvuldig betrokken en wordt men om advies gevraagd voor

het ruimtelijke plan. De adviezen worden betrokken bij het vaststellen van het voorkeursalternatief

en het Voorontwerp Rijksinspassingsplan. 

 

De provincie is bevoegd gezag voor de vergunningverlening voor de Wet Natuurbescherming.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

GS hebben het Nationaal Klimaatakkoord goedgekeurd waarin CC(U)S een belangrijke maatregel

is.

 

3 Proces

 

Het ministerie EZK heeft de volgende planning :

1 . IEA gereed 6 april NB

2. Besluit over Voorkeurs alternatief 

(VKA) o.b.v. vastgesteld IEA 

VKA akkoord Min EZK 25 mei akkoord

3. Besluit over VBB

(voorbereidingsbesluit)

VBB nog niet akkoord Min EZK akkoord met VBB

25 mei

MBZK nog geen akkoord X

juni
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4. Publicatie in huis aan huis bladen en 

staatscourant  

EZK stuurt brief aan college en gs. 

Do 11 juni planning  Mits BZK 4 juni akkoord is

op VBB

5. Voorontwerp IP intern gereed Woe 3 juni  Informeel toesturen

ambtelijk  

6. Uitsturen brief Besluit Ruimtelijke 

Ordening (BRO) aan bestuursorganen 

inzake reactie op het Voorontwerp

Inpassingsplan (aparte brief aan

college/GS en raad/PS). Periode

normaliter 4 tot 6 weken. 

BRO overleg

Uitsturen  

Medio juni 

Pas na vaststelling VBB

7. Informatieavonden publiek 

(informeren, geen mogelijkheid tot 

indienen zienswijze) . Wel evt. indirect 

via bestuursorganen op BRO proces.

24 juni (webex sessie) Uitnodigingen en

afstemming volgt nog

vanuit Porthos 

8. Indienen MER en vergunningen 

aanvragen aan bevoegde gezagen

voor vergunningen fase 1

18 juni 

9. Ontwerp IP gereed 4 september  

10. Indienen eindversie Ontwerp besluiten 

(oa. besluit Wet Natuurbescherming)

1 1 september 

11 . Ter inzage legging MER, ontwerp IP 

(door EZK), ontwerp besluiten n.a.v. 

vergunningaanvragen tevens

mogelijkheid tot indienen zienswijzen

Vrij 25 september – 

Do 5 november

 

 

4 Participatie

 

De provincie Zuid-Holland is niet de leidende partij voor het project Porthos. Porthos wordt door

het programmateam Porthos voorbereid in samenwerking met het ministerie van EZK. Zij zorgen

voor de participatie van de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid- Holland. Het ministerie van

EZK verzorgt de inspraakprocedure richting de samenleving volgens de wetgeving die geldt bij

het maken van een Rijksinpassingsplan.

 

5 Communicatiestrategie

 

Omdat de Provincie hier niet de acterende partij is, is de provincie niet de aangewezen instantie

om de communicatie rond Porthos te verzorgen. Op dit moment gaat het er om de Staten te

(laten) informeren door het ministerie van EZK en het programmateam Porthos.

 


