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Excellentie,

Bijiage(n)

U heeft Staatstoezicht op de Mijnen (verder: SodM) op 23 juni 2020 om advies
gevraagd betreffende de aanvraag voor een wijziging van de opslagvergunning
voor het permanent opslaan van CO2 in het lege gasveld P18-4.
De aanvraag is ingediend doorTAQA Offshore B.V. (verder: TAQA).

Adviesvraag aan SodM
Om CO2 permanent te mogen opslaan is in het kader van de Mijnbouwwet een
opslagvergunning nodig. In juli 2013 is voor P18-4 aan TAQA een CO2
opslagvergunning afgegeven door de minister van Economische Zaken en Klimaat
(verder: de minister). Deze is in april 2015 gewijzigd.
Op 22 juni 2020 heeft TAQA verzocht tot een nieuwe wijziging van deze
vergunning. TAQA verzoekt de minister het volgende in de vigerende vergunning
te wijzigen:
Het begin van het tijdvak van injectie van '1 januari 2021' naar '1 januari
2026'.
Verlenging van de injectieperiode van 8 naar 15 jaar.
Hiervoor vraagt de minister advies van onder andere SodM.
Ten aanzien van de wijziging heb ik geen bezwaar. Ik merk daarbij wel op dat de
vergunning meer dan vijfjaar geleden is verleend en op grond van artikel 31h van
de Mijnbouwwet opnieuw beoordeeld moet worden. Voor die herbeoordeling
adviseer ik u om deze te laten plaatsvinden nadat meer kennis is vergaard over
de vergunningen die naar verwachting binnenkort worden aangevraagd voorde
opslag van CO2 in twee naastgelegen velden, te weten P18-2 en P18-6.
Daarnaast wil ik een kanttekening plaatsen bij de rol van de vergunninghouder in
het Porthos project.
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Advies
Achtergrond
Porthos (Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Storage) ontwikkelt een
project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt
getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Porthos richt
zich op transport naar en opslag van CO2 in de lege gasvelden P18-2, P18-4 en
P18-6. TAQA heeft voor deze velden een winningsvergunning en voor het veld
P18-4 ook een opslagvergunning voor het permanent opslaan van CO2. Voor deze
CO2 opslagvergunning ligt nu een verzoek tot wijziging waarover ik u in deze brief
zal adviseren.
Momenteel is TAQA tevens betrokken in de planvorming over twee nieuwe
opslagvergunningen, om ook in de velden P18-2 en P18-6 CO2OP te kunnen slaan.
Advies met betrekking tot verzoek tot wijziging
TAQA verzoekt de minister tot een wijziging van de vigerende CO2
opslagvergunning op twee onderdelen:
1. wijziging van de uiterlijke aanvangsdatum van 1 januari 2021 voor injectie
naar een nieuwe uiterlijke aanvangsdatum van 1 januari 2026;
2. wijziging van het tijdvak van injectie van 8 jaar naar 15 jaar.
Deze twee wijzigingen betreffen een aanpassing van ARTIKEL I, artikel 5 van het
besluit van 19 juli 2013 met kenmerk DGETM-EM/12055804, welke eerder is
gewijzigd met het besluit van 30 april 2015 met kenmerk DGETM-EM/15005981.
De nu aangevraagde wijzigingen betreffen geen verandering in de beoordeling van
de ondergrondse risico's. De ondergrondse risico's worden mede bepaald door de
in artikelen 7, 8 en 9 van de vigerende vergunning vastgelegde maximum
injectiecapaciteit, totale opslagcapaciteit en de drukken, gemiddeld in het
reservoir en lokaal rond de put. Deze limiteringen blijven ongewijzigd. Ik heb
daarom geen bezwaren tegen de wijziging van de injectieperiode.
Wel wil ik u vanuit mijn rol als wettelijk adviseur op veiligheid bij besluiten die de
minister neemt inzake mijnbouw (artikel 127) informeren over de wenselijkheid
van een inhoudelijke herbeoordeling van de vigerende vergunning. Terwijl de
aangevraagde wijziging geen aanleiding geeft voor een inhoudelijke beoordeling,
geeft de Mijnbouwwet wel aanleiding voor een herbeoordeling van de risico's
waarbij tevens de in de vergunning vastgelegde grenswaardes naar de laatste
stand der techniek moeten worden beoordeeld.

Verzoek tot herbeoordeling van de opslagvergunning
In het kader van artikel 31h lid 2 van de Mijnbouwwet dient een vergunning voor
het permanent opslaan van CO2 beoordeeld te worden na een periode van vijfjaar
na verlening van de vergunning. Deze termijn is reeds verstreken.
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Inmiddels is bekend dat binnenkort aanvragen gedaan zullen worden voor
opslagvergunningen ten aanzien van de velden P18-2 en P18-6.
Gelet op een efficiënte procedure adviseer ik u de herbeoordeling van de
opslagvergunning voor het veld P18-4 te laten plaatsvinden, nadat meer kennis is
vergaard over de opslagvergunningen voor de velden P18-2 en P18-6. Op deze
wijze kan de opslagvergunning voor het veld P18-4 worden herbeoordeeld op
basis van de meest recente wetenschappelijke bevindingen, de technologische
vooruitgang en integraal worden afgestemd met de opslagvergunningen voor de
velden P18-2 en P18-6.
Daarbij ga ik ervan uit dat de gegevens voor de herbeoordeling ook actualisaties
bevatten van de vier plannen: het risicobeheerplan, het plan voor het nemen van
corrigerende maatregelen, het monitoringsplan en het afsluitingsplan.

De rol van de P18-4 opslagvergunninghouder
In het kader van bovengenoemde herbeoordeling en gerelateerde actualisaties
informeer ik u tevens over mijn observaties omtrent de rol van de P18-4
opslagvergunning houder. Ik merk op dat de rol van de vergunninghouder TAQA
op dit moment beperkt is. Dit concludeer ik uit de opslagvergunning gerelateerde
gesprekken die plaatsvinden met de Porthos projectgroep, ook waar het gaat over
de technische aspecten van de ondergrondse opslag. De inbreng van TAQA is
daarbij niet groot.
De Porthos projectgroep bestaat, zoals u ook in uw vaststellingsbesluit Reikwijdte
en Detailniveau MER^ verwoordt, uit het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), Energie
Beheer Nederland (EBN) en N.V. Nederlandse Gasunie.
Ik ga ervan uit dat de inbreng van de Porthos projectgroep gedaan wordt namens
en onder verantwoordelijkheid van TAQA en dat de kennis van de ondergrond
afdoende geborgd blijft in de organisatie van het Porthos project. SodM is
adviseur en toezichthouder en kan niet gezien worden als leverancier van de
technische kennis die nodig is voor het project. De continuïteit en kritische
inbreng van ondergrondse expertise van TAQA blijft daarom noodzakelijk.
In zoverre het juist de bedoeling is dat de inbreng van TAQA beperkt is, kan ik mij
voorstellen dat dit op enig moment tot uiting wordt gebracht in een wijziging van
de vergunninghouder(s) of de uitvoerder. Mocht dat het geval zijn, dan zal ik de
minister nader willen adviseren bij de toepassing van artikel 20 of 22 van de
Mijnbouwwet.

^ Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau Rotterdam CCUS Project Porthos, kenmerk
DGKE-WO / 19151284.
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Conclusie
Ik heb geen bezwaren tegen de aangevraagde wijzigingen van de uiterlijke
aanvangsdatum en het tijdvak van injectie voor de activiteiten zoals beschreven in
de opslagvergunning P18-4. Wel wil ik de minister een aantal overwegingen
meegeven aangaande een inhoudelijk herbeoordeling van de vergunning.
Ik ga ervan uit dat uw adviesvraag hiermee voldoende beantwoord is.
Vanzelfsprekend ben ik bereid dit advies nader toe te lichten.
Hoogachtend,
De Inspecteur-generaal der Mijnen,
namens deze:

BTd. Goen/§^Sc
Directeur (ondergrond en Boren
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