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ALGEMEEN  

Carbon Capture and Storage, afgekort met CCS, is het afvangen, transport en ondergronds 
opslaan van kooldioxidegas CO2 dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen en 
als restproduct uit sommige industriële processen  
 
In een aantal gevallen kan de afgevangen CO2 hergebruikt worden als grondstof in de 
industrie en/of vermeden CO2 generatie in de glastuinbouw (aangeduid als CCUS van Carbon 
Capture, Utilisation and Storage).    
 
CCUS wordt gezien als een noodzakelijke activiteit om de Klimaatakkoord doelstellingen voor 
CO2-emissie reductie van 49% voor 2030 te halen1. Het Klimaatakkoord voorziet de CCUS 
toepassingen in de industriële sector (petrochemie, raffinage, staalproductie, cement, 
afvalverbranding,  ..) en niet in de elektriciteit opwekking.  Ook de IPCC-scenario’s gaan uit 
van CCUS als noodzakelijke tussenoplossing voor het bereiken van de klimaat doelen.2  
 
(eerste plaatje) 

HOE WERKT HET?  

De CO2 die wordt gevormd bij de verbranding van fossiele brandstoffen in industriële 
processen kan op twee plaatsen in het verbrandingsproces worden afgevangen: voor en na 
de verbranding. Hiervoor bestaan verschillende systemen: 

 Bij afvang van CO2 na de verbranding ('post-combustion') worden de rookgassen met 
zo’n 5-20 vol% CO2 'gewassen' in een gaswasser. Speciaal  ontwikkelde absorbenten 
(veelal amines) nemen de CO2 op en geven die elders weer af, waarna de CO2 kan 
worden opgeslagen en het absorbens kan worden hergebruikt. Naast atmosferische 
absorptie als meest gebruikte technologie zijn andere technologieën beschikbaar 
zoals adsorptie, membranen en cryogene scheiding voor niet atmosferische en 
stringentere kwaliteits toepassingen.  

 Bij afvang van CO2 voor de verbranding ('pre-combustion') wordt de fossiele 
brandstof met behulp van zuurstof en/of water omgezet in synthese gas (een 
mengsel van koolmonoxide en waterstof). Vervolgens wordt stoom toegevoegd en 
de water-gas-shift-reactie gebruikt om koolmonoxide en water gedeeltelijk om te 
zetten in CO2 en H2. Door het afscheiden van CO2 wordt deze omkeerbare 
chemische omzetting beïnvloed ('shift') en ontstaat een gas met vrijwel zuiver 
waterstof. Bij verbranding levert waterstof alleen water op en geen CO2. Deze 
technologie wordt aangeduid als Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC).  

 Een derde type afvangtechnologie is verbranding met zuivere zuurstof (oxyfuel). 
Hierbij blijven de rookgassen vrij van stikstof en bevatten zij een hoog percentage 
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CO2 dat gemakkelijk is af te vangen. Voor deze technologie is wel de productie van 
pure zuurstof noodzakelijk. Deze technologie wordt al geruime tijd toegepast bij de 
glasproductie.  

 
De afgevangen CO2 wordt gecomprimeerd en in gasvormige fase getransporteerd naar de 
kust en vandaar verder gecomprimeerd in vloeibare fase en geïnjecteerd in lege gasvelden 
op de Noordzee. Modellen zijn in ontwikkeling voor het beheer van de CO2 netwerken om te 
komen tot een voor alle partijen open en toegankelijk transport en opslagsysteem.  

TECHNOLOGY READINESS LEVELY R 

TRL 9 (CCUS wordt op brede, substantiële schaal internationaal toegepast).  

CO2 BESPARINGt concept is technisch en commercieel gereed; productrijp en klaar voor marktintroductie 

Het merendeel van de industriële locaties waar veel CO2 vrijkomt, bevindt zich in de 
kustregio’s (Rotterdam, IJmuiden, Moerdijk, Zeeland) en is dus gunstig gelegen ten opzichte 
van de offshore opslaglocaties. Ook is 10% van de bronnen verantwoordelijk voor 85% van 
de uitstoot (van bedrijven die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem vallen 
(ETS)). Uitgaande van alleen kustnabije industriële bronnen kan minimaal 14 Mton/jaar 
afgevangen worden. Technische scenario’s zijn ontwikkeld voor 20 en 30 Mton/jaar3  

Het Klimaatakkoord gaat er van uit dat van de in de industrie benodigde 14,3 Mton 
uitstootreductie in 2030 maximaal 7,2 Mton via CCS wordt gerealiseerd en met SDE++ wordt 
gesubsidieerd. Er wordt uitgegaan van een beschikbare opslagcapaciteit offshore in de 
Noordzee van 1700 Mton. 

(tweede plaatje) 

SOCIALE IMPACT  

Plannen voor ondergrondse opslag van CO2 in lege aardgasvelden aan land hebben geleid 
tot maatschappelijke onrust en protesten in verband met maatschappelijke zorgen o.a. 
omtrent onveiligheid door mogelijke CO2 lekkages door transport en opslag van vloeibaar 
gas op land; huidige plannen gaan daarom uit van ondergrondse opslag in lege 
aardgasvelden op de Noordzee.  
 
In de klimaatakkoord discussies zijn zorgen geuit vanuit o.a. NGO’s dat CCUS als ‘end-of-
pipe’ oplossing ontwikkeling en implementatie van structurele CO2-reductie alternatieven 
zou vertragen. In het Klimaatakkoord wordt daarom CCS beperkt tot toepassingen waar 
geen kosteneffectieve alternatieven zijn, wordt een SDE++ subsidie plafond voorgesteld voor 
max 7.2 Mton/jaar in 2030 en zijn de SDE++ subsidies voor CCS gelimiteerd tot 2035.4  

 

                                                 
3
 Transport en opslag van CO2 in Nederland, 2017, EBN en Gasunie 

4
 Klimaatakkoord, 28 juni 2019 



CAPEX / OPEX  

De capex kosten worden voor een groot deel bepaald door de kosten van CO2 afvang; 
afhankelijk van de CO2 bron variëren de technische kosten tussen 15 en 100 €/ton, zie tabel 
voor indicaties. De schattingen voor de technische kosten voor transport en opslag zijn 
grofweg 10 €/ton (afhankelijk geometrie netwerk en schaalgrootte). Het hergebruiken van 
offshore faciliteiten en putten betekent een belangrijke kostenreductie. De operationele 
kosten worden vnl. bepaald door de compressie van CO2. Indicatieve studies suggereren ~ 5 
€/ton over de totale looptijd. 5  Het Klimaatakkoord gaat uit van 50-70 €/ton bovenop de ETS 
6 

(tabel) 

PRIJSONTWIKKELING 

Een toegespitst research en ontwikkelingsprogramma CATO is opgezet in Nederland voor 
nieuwe technologieën en innovatie in CO2 afvang, transport en opslag. 7 Dit zou kunnen 
leiden tot kostenreductie.  
 

PRODUCTIE BESPARING 2  

In Nederland zijn de volgende CCS/CCUS-projecten in ontwikkeling: 

 Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland hebben samen het 
initiatief genomen tot de ontwikkeling van een CCUS Project in het Rotterdamse 
havengebied (Porthos), met als doel een flexibele CCUS-infrastructuur te realiseren in 
het Rotterdamse havengebied, geschikt voor toekomstige aansluiting van meerdere 
leveranciers en gebruikers van CO2. Porthos wil in 2022/2023 operationeel zijn. 
Porthos is onderdeel van de transformatie van de Rotterdamse haven naar een CO2-
arme haven 8 

 Tata Steel, Gasunie, Havenbedrijf Amsterdam en Energie Beheer Nederland 
bestuderen de mogelijkheden voor een project in het Noordzeekanaalgebied9 

 De havenbedrijven van Rotterdam, Antwerpen en North Sea Port (Gent, Terneuzen, 
Vlissingen) zijn een initiatief gestart om mogelijk 10 miljoen ton CO2 uit de 
havengebieden af te vangen en op te slaan in een leeg gasveld. Dit project, 
CO2TransPorts, zal naar verwachting aansluiten bij Porthos.10  

 

GRONDSTOFFENGEBRUIK /RESOURCE 
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De project doorlooptijd van een CCUS project is 5-7 jaar. Voor de operatie van CCUS is 
elektriciteit nodig voor CO2 compressie (ongeveer 5MW per Mton/jaar) en koelcapaciteit 
om compressiewarmte af te voeren (indicatie 4MW per Mton/jaar) 

RISICO’S  

Bij CCUS dienen de volgende, niet-technische risico’s in overweging genomen worden: 
1. Lange termijn verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid voor opgeslagen CO2 
2. Justificatie voor CO2 afvang door hoge kosten van afvang t.o.v. ETS-tarieven 
3. Voldoende schaalgrootte voor kosteneffectiviteit (> 2.5Mton/jaar) 
4. Onduidelijkheid veiligheid CO2 lekkages bij vloeibaar CO2 transport en opslag 
5. Onduidelijkheid integriteit her te gebruiken putten 
6. Regulering en wetgeving rond CO2 opslag transport en gebruik 
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