
Ook CCS noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan
Geachte leden van de Tweede Kamer,

Morgen, 3 september, bespreekt u in de Kamer de brief van de Ministers Van der Hoeven, EZ, en Cramer, VROM, over afvang, 
transport en opslag van CO2 (CCS, Carbon Capture & Storage), in Nederland. De Ministers vinden dat CCS een noodzakelijk 
onderdeel is van het pakket ter beschikking staande maatregelen “om in aanvulling op alle inspanningen op het gebied van ener-
giebesparing en duurzame energie de komende decennia klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren”.
Wij onderschrijven deze boodschap van de Ministers van harte. De CO2-uitstoot móet omlaag en CCS biedt de mogelijkheid om 
in de overgangsperiode naar duurzame energievoorziening schoner gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Wij hebben enig 
recht van spreken: velen van ons zijn al jaren bezig met onderzoek van CCS-technologieën en daarmee samenhangende processen. 
En de komende jaren zullen wij vele miljoenen investeren, samen met de overheid, om CCS in de praktijk te demonstreren.
Nederland heeft de mogelijkheid en de gelegenheid om de CCS-technologie verder te ontwikkelen en toe te passen. We hebben 
uitgebreide wetenschappelijke kennis, bedrijven die CCS willen en kunnen toepassen, en er zijn opslagmogelijkheden, diep onder 
de grond in bijvoorbeeld leeggeproduceerde gasvelden. Dit brengt natuurlijk ook welkome economische activiteit met zich mee en 
biedt exportkansen. Bovendien is de kennis die we hier ontwikkelen van grote betekenis voor opkomende economieën, waar de 
milieubijdrage van CCS nog vele malen groter zal zijn. Wij vinden het een vanzelfsprekende zaak dat een welvarend land op 
dit gebied voorloper is. Ondergrondse CO2-injectie is overigens niet nieuw, het gebeurt al jarenlang op vele plaatsen in de wereld, 
ook op bescheiden schaal in Nederland, in de Noordzee. We zullen in de komende jaren via demonstratieprojecten en onderzoek in 
Nederland waarborgen dat CO2 afvang, transport en opslag op grotere schaal kán en dat het veilig is, zodat na 2020 CCS groot-
schalig kan worden toegepast.
Wij steken dan ook onze handen uit de mouwen en doen wat in ons vermogen ligt om demonstratieprojecten tot een succes te ma-
ken en zo bij te dragen aan het halen van klimaatdoelstellingen. Het zal duidelijk zijn dat wij de bespreking van de beleidsbrief 
met heel veel belangstelling zullen volgen. Aan energiebesparing en duurzame energie moet met onverminderde inzet worden 
gewerkt, ook door ons, maar we verwachten dat de Kamer over CCS een daadkrachtig standpunt in zal nemen en voortvarende 
maatregelen voor de noodzakelijke wet- en regelgeving, de benodigde infrastructuur en, minstens zo belangrijk, voor het scheppen 
van maatschappelijk draagvlak, zal ondersteunen. Zonder een stevig overheidsbeleid kunnen wij onze plannen niet realiseren en 
missen we een kans om klimaatverandering tegen te gaan. In het zicht van de komende klimaattop in Kopenhagen geeft Neder-
land met stevig beleid ook een duidelijk signaal af.
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