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AFKORTINGENLIJST 

ATEX-regime ATmosphères Explosibles: wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese 
richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische 
omstandigheden. 

Bal Besluit activiteiten leefomgeving 

Barro Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Bevb Besluit externe veiligheid buisleidingen 

Bor Besluit omgevingsrecht 

Brzo (Seveso 
Directive) 

Besluit risico zware ongevallen 

CAPEX Capital Expenditures: de kosten voor ontwikkeling of levering van niet-
verbruikbare onderdelen van een product of systeem (investering). 

CCS/CCU Carbon Capture and Storage / Carbon Capture and Utilisation: afvang van CO2 bij 
productieprocessen, waarbij de CO2 wordt opgeslagen resp. benut als grondstof 

CO2 Kooldioxide 

CUST  Clean Underground Sustainable Transport 

ESCO Energy Service Company: een entiteit die een contract aangaat met gebruikers 
van energie met een prestatiegerelateerde vergoeding voor de overeengekomen 
diensten, vaak op het gebied van verlaging van energiekosten, waarbij de 
aanbieder de financiering en exploitatie op zich neemt. 

EU ETS Europees emissiehandelssysteem in CO2 rechten 

EVOA Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen 

GR Groepsrisico 

GW Gigawatt (Watt = Joules / seconde), is een eenheid voor (productie)capaciteit. 

REACH REACH is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische 
stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. De naam 
'REACH' betekent Registration, Evaluation, Authorization and restriction of 
CHemicals. 

IIEA Ingedeelde Inrichtingen En Activiteiten: Vlaamse milieuwetgeving bevat een lijst 
met ingedeelde inrichtingen en activiteiten (IIEA) naargelang de milieubelasting 

kWh Kilowatt uur, is een eenheid voor energieverbruik 

LNB Landelijk Netbeheerder: wettelijk aangewezen organisatie voor de transmissie van 
energie; in Nederland is Gastransport Services (100% dochter van NV 
Nederlandse Gasunie) LNB voor aardgas, in België is Fluxys België de LNB. 

LOC lost of containment 

MER, m.e.r. Milieueffectrapport, milieueffectrapportage 

MRA Milieu Risico Analyse 
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MUP Multi Utility Providing’-studie (Royal Haskoning 2013) 

NNIP Nationale Nederlanden Investment Partners 

OPEX Operating Expenses: terugkerende kosten voor een product, systeem of 
onderneming 

P2P Peer to peer: een verbinding tussen twee gelijksoortige organisaties, bijvoorbeeld 
twee industriële bedrijven die onderling stoffen aan elkaar leveren t.b.v. het 
productieproces. 

PED Pressure Equipment Directive 

PJ Peta Joules. Joules is een eenheid voor energie 

PPS Publiek Private Samenwerking: een contract tussen een overheidsorganisatie 
(aanbestedende dienst) en een private aannemer voor de levering van een dienst 
aan de overheid of gebruikers, waarbij de private partij een deel van het risico 
draagt en financiering onderdeel is van het contract (andere contractvormen zijn 
mogelijk). 

PR Plaatsgebonden Risico 

PS Provinciale staten 

QRA Kwantitatieve Risico Analyse 

Rarro Regeling algemene regels ruimtelijke ordening 

Revb Regeling externe veiligheid pijpleidingen 

RNB Regionale Netbeheerders: wettelijk aangewezen organisatie voor de distributie 
van energie 

RUP Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

SDE Stimuleringsregeling duurzame energieproductie 

SDR Smart Delta Resources 

TPA Third Party Access: toegankelijkheid van infrastructuur voor meerdere partijen 

TRL Technology Readiness Levels 

TSO Transmission System Operator: zie LNB 

VET Wet Voortgang energietransitie 

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Wr Wet ruimtelijke ordening 
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MANAGEMENT SAMENVATTING 

Het CUST project 
 
Pijpleidingen voor een klimaatneutrale haven 
Om klimaatverandering tegen te gaan willen de Vlaamse en Nederlandse overheden - op basis van het 
klimaatakkoord van Parijs – de uitstoot van broeikasgassen drastisch verlagen. Een belangrijk deel van 
deze reductie komt voor rekening van de energie-intensieve industrie. De CO2-uitstoot van het industrieel 
complex binnen North Sea Port is ongeveer 21,5 Mton per jaar. 
 
De energie-intensieve industrie in het North Sea Port gebied (het grensoverschrijdend havencomplex dat 
zich uitstrekt van Vlissingen via Terneuzen naar Gent) zal dan ook flink moeten bijdragen aan deze 
verduurzamingsdoelstelling. Tegelijkertijd worden daardoor economische kansen benut en wordt 
bedrijvigheid en werkgelegenheid op de lange termijn gegarandeerd.  
 
Verduurzaming van deze vorm van industrie vraagt in veel gevallen om connectiviteit door pijpleidingen. 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van duurzame waterstof als grondstof en het grootschalig 
afvangen, transporteren en hergebruiken/opslaan van CO2. Door inzet van pijpleidingen worden minder 
duurzame vormen van transport (weg, rail, water) vermeden. 
 
Het CUST project 
North Sea Port is daarom, in samenwerking met het Smart Delta Resources (SDR) platform, Provincie 
Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent, het CUST project gestart. CUST staat voor ‘Clean 
Underground Sustainable Transport’. De studie is een verkenning naar de haalbaarheid, vormgeving en 
realisatie van grootschalige pijpleidinginfrastructuur in en om het havengebied en moet concrete impulsen 
geven om te komen tot de aanleg en exploitatie ervan. 
 
Het CUST project bouwt voort op de studie ‘Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta 
region (CE Delft, 2018) in opdracht van Smart Delta Resources en de ‘Multi Utility Providing’-studie (MUP, 
Royal HaskoningDHV, 2013) naar de mogelijkheden voor een pijpleidingstelsel in de Zeeuwse-Vlaamse 
Kanaalzone, in opdracht van voormalig Zeeland Seaports.  
  
Opzet van de studie 
De studie is integraal van opzet, zowel wat betreft de inhoud als de betrokkenheid van stakeholders. 
Relevante industriële bedrijven, netwerkpartijen en overheden zijn betrokken via interviews en in drie 
grote sessies. In grote lijnen is de opzet als volgt:  

• Gestart is met het onderdeel ‘productstromen’ waarin met inbreng van twaalf relevante bedrijven 
in een drietal scenario’s vraag en aanbod van CO2, waterstof en andere productstromen in beeld 
is gebracht voor de huidige situatie, 2030 en 2050.  

• Op basis van deze resultaten zijn de relevante tracés voor pijpleidingen voor de nieuwe 
netwerken in beeld gebracht, evenals bijbehorende technische aspecten en kostenramingen 
(onderdeel ‘tracéstudie’). Ook de bestaande tracés en leidingen zijn in kaart gebracht.  

• Het onderdeel ‘bestuurlijk-juridisch’ richtte zich op Nederlandse, Vlaamse en internationale wet- 
en regelgeving voor pijpleidingen. Hoe en door welke partijen de netwerken gefinancierd en 
geëxploiteerd kunnen worden is onderzocht in het onderdeel ‘Exploitatie en Financiering’. 

• Ten slotte is de ‘Roadmap CUST’ opgesteld om betrokken partijen inzicht en overzicht te geven in 
de te volgen weg naar realisatie van de netwerken die nodig zijn om de tijdige beschikbaarheid 
van de noodzakelijke pijpleidinginfrastructuur te kunnen garanderen. 
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Onderstaand wordt eerst toegelicht wat klimaatneutraal produceren inhoudt en welke mogelijkheden er 
daartoe zijn. Vervolgens worden de belangrijkste resultaten van de studie besproken per onderdeel.  

Klimaatneutraal produceren in drie scenario’s 
 
In deze studie betekent klimaatneutraal produceren de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer sterk 
beperken: met 40 - 50% in 2030 en minimaal 90% in 2050 vergeleken met de emissie van 
broeikasgassen in 1990. Er zijn heel veel verschillende technologieën die toegepast kunnen worden om 
de emissies van broeikasgassen te beperken. De belangrijkste technologieën zijn: 

1. Decarboniseren van energiedragers: Het verminderen van CO2-emissies door het inzetten van 
elektriciteit en brandstoffen die tijdens opwekking en gebruik geen CO2-emissies veroorzaken. Dit 
is mogelijk als de elektriciteit opgewekt is op basis van duurzaam beheerde hernieuwbare 
bronnen en als de brandstoffen geproduceerd zijn op basis van duurzaam beheerde biomassa 
en/of duurzaam opgewekte elektriciteit. Om dit mogelijk te maken is verdere uitbreiding van de 
productiecapaciteit van deze energiedragers nodig. 

2. Gebruik van groene of blauwe waterstof als brandstof of als grondstof. Op dit moment wordt 
bijna alle waterstof geproduceerd uit fossiele grondstoffen waarbij veel CO2 vrijkomt (grijze 
waterstof). Dit kan ook op manieren die in meer of mindere mate klimaatneutraal zijn (blauwe en 
groene waterstof). Volledige overschakeling van grijze naar blauwe waterstof kan in principe voor 
2030 gerealiseerd zijn. Blauwe waterstof wordt nog steeds geproduceerd op basis van aardgas 
en er is vaak ook nog sprake van CO2 emissie, maar deze is wel ongeveer de helft lager dan bij 
grijze waterstof. Overschakeling van blauwe naar groene waterstof vergt meer hernieuwbare 
elektriciteit en/of duurzame biomassa en verbetering van de benodigde technologie (elektrolyse of 
vergassing). 

3. Circulaire productie op basis van gerecyclede grondstoffen en/of biomassa in plaats van 
fossiele “virgin” brandstoffen. Om dit kosteneffectief te doen is vaak herontwerp van het 
productieproces nodig. Daarom is circulaire productie de meest ingrijpende manier om tot 
klimaatneutrale productie te komen.  

4. CCU en CCS (End of pipe): Het voorkomen van CO2-emissies door het afvangen en vastleggen 
van de CO21. Er zijn grofweg twee mogelijkheden na afvangen van CO2: CCU en CCS. CCU staat 
voor Carbon Capture en Usage, dat wil zeggen afvangen van CO2 en gebruiken als grondstof. 
CCS staat voor Carbon Capture en Storage, dat wil zeggen CO2 afvangen en definitief opslaan. 
CCU en CCS hebben als voordeel dat de aanpassing aan de huidige processen minimaal is. Een 
nadeel van CCS is dat er behalve het voorkomen van de CO2-emissie geen sprake is van baten, 
alleen van kosten.  

  
Gebaseerd op bovenstaande technieken zijn in deze studie drie scenario’s opgesteld die tezamen ‘de 
hoeken van het speelveld’ voor wat betreft de ontwikkeling van de klimaatneutrale haven in beeld 
brengen: 

1. CCU/CCS-scenario waarin alleen deze technieken worden toegepast; 
2. High renewable energy (HRE) scenario, waarbij het uitgangspunt is dat grootschalig 

hernieuwbare energie beschikbaar komt; 
3. Circular economy (CE) scenario, waarbij circulair produceren de basis vormt. 

 
Welke technieken in praktijk ingezet gaan worden is afhankelijk van veel factoren zoals technologische 
ontwikkelingen, marktontwikkelingen en keuzes van individuele bedrijven. De extremen van de drie 
scenario’s achten we dan ook niet waarschijnlijk. Voor de vraag naar pijpleidinginfrastructuur en de 
dimensionering ervan gaan we daarom uit van een ‘robuuste vraag’, de gemene deler van de scenario’s.  
                                                      
1 De mate waarin CO2 effectief wordt vastgelegd bij CCU toepassingen varieert sterk, daarom leiden veel CCU toepassingen tot 
hogere broeikasgasemissies dan CCS. 



 

25 september 2019  BG1499T&PRP1809211042 12  

 

 
Relevant is tevens het onderscheid tussen fossiele en biogene CO2. Fossiele CO2 komt vrij bij 
verbranding van aardolie en aardgas of de daarop gebaseerde producten. Dit leidt tot nieuwe CO2 in de 
atmosfeer. Biogene CO2 daarentegen komt vrij bij gebruik van hernieuwbare biomassa en leidt in principe 
niet tot extra broeikasgasemissies. Voor CUST is het belangrijk dat ook transport van biogene CO2 
middels pijpleidingen interessant kan zijn. Dit speelt met name in het Circular Economy scenario.  
 
De totale CO2 uitstoot van de EU ETS bedrijven in het North Sea Port gebied is ongeveer 21,5 Mton per 
jaar, met een kleine jaarlijkse variatie als gevolg van de hoeveelheid productie en grondstofgebruik. 
Voor doorrekening in het CUST project zijn twaalf bedrijven (zie Figuur 0-1) geselecteerd op basis van de 
omvang van hun emissie, het soort proces en de geografische locatie. De totale CO2-uitstoot van deze 
bedrijven is circa 21 Mton. Deze bedrijven zullen de drivers zijn voor realisatie van de 
pijpleidinginfrastructuur. De bedrijven zijn middels interviews betrokken bij de studie.  
  
Deze twaalf bedrijven zijn van noord naar zuid: 

1. Zeeland Refinery 
2. Sloecentrale 
3. Dow (inclusief WKC Elsta) 
4. Trinseo 
5. Yara 
6. Cargill Sas van Gent 
7. Arcelor Mittal (inclusief ENGIE Knippegroen) 
8. Oleon  
9. ENGIE Rodenhuize 
10. Cargill Gent 
11. Stora Enso 
12. Kronos  

 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De resultaten van de scenario’s en hun betekenis voor de behoefte aan transport per pijpleiding van 
stoffen wordt onderstaand nader toegelicht voor achtereenvolgens CO2, waterstof, circulaire nafta en 
warmte.  
  

Figuur 0-1 De twaalf bedrijven betrokken in het CUST-project. 
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Behoefte aan transport van CO2 
 

 
Figuur 0-2 Samenvatting van de resultaten van de scenario's voor CO2. De rode lijn geeft de robuuste vraag naar 
pijpleidinginfrastructuur in 2030 aan. 
 
Uit de berekeningen (samenvatting van resultaten zie Figuur 0-2) en analyses blijkt dat CCS in alle 
scenario’s nodig is om de klimaatdoelen van 2030 te halen. In de periode tussen 2025 en 2030 wordt 
dan ook een groei van de vraag naar CCS verwacht. Bedrijven dienen CO2-afvanginstallaties te bouwen, 
waarbij men wat betreft timing bij voorkeur aansluit op gepland groot onderhoud (‘turnarounds’).  
 
Figuur 0-2 toont de hoeveelheid CO2 die wordt afgevoerd per pijpleiding bij de 12 onderzochte 
bedrijven. Tevens is het aandeel biogene CO2 dat in de scenario’s aangeboden wordt voor transport 
aangegeven. Dit aandeel heeft potentieel waarde (CCU-toepassingen). Het figuur toont niet de 
hoeveelheid CCU in de scenario’s. In het CCU/CCS-scenario is er van uitgegaan dat eventuele CCU niet 
plaats heeft bij de 12 onderzochte bedrijven, maar dat daar nieuwe toepassingen voor dienen te komen. 
In het HRE en het CE scenario is er sprake van CCU bij ArcelorMittal, namelijk de productie van 
respectievelijk synthetische nafta en ethanol. Dit vraagt evenwel geen transport van CO2 per pijpleiding. 
Deze CCU verlaagt dus de hoeveelheid te transporteren CO2.  
 
Tussen 2030 en 2050 wordt een afname van de groei van de vraag naar CCS verwacht door een afname 
van gebruik van fossiele grondstoffen na overschakeling van de industrie op andere grondstoffen, 
processen en producten. De behoefte aan pijpleidingen voor transport van CO2 zien we daarmee 
vooralsnog niet dalen en mogelijk zelfs stijgen: ook hergebruik van CO2 voor het maken van nieuwe 
producten (CCU) zal leiden tot een afname van de vraag naar CCS. Na 2030 wordt tevens een groei 
verwacht van productie, transport en gebruik van biogene CO2.  
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De onzekerheid in de berekeningsresultaten is na 2030 uiteraard hoog als gevolg van de complexiteit. De 
resultaten zijn afhankelijk van noodzakelijke ontwikkelingen in techniek, (wereld)markt van grondstoffen 
en producten én politieke keuzes. Naar verwachting is er echter voor een minimale periode van 20 à 30 
jaar behoefte aan een robuuste CO2-transportinfrastructuur, die qua karakter van vraag en aanbod 
wel kan veranderen in de loop der jaren.  
 
Voor het bepalen van de benodigde capaciteit van het netwerk is het CCU/CCS scenario met als 
uitgangspunt het jaar 2030 het meest aannemelijk. Dit betreft ongeveer 7.5 Mton afgevangen CO2 voor 
CCU/CCS per jaar. Dit is ongeveer één derde van de totale omvang van CO2 emissies (21 Mton/jaar) van 
de 12 industrieën in 2017. Dit is aannemelijk om de volgende redenen: 

• De omvang van de afgevangen CO2 per jaar in 2030 ligt in alle drie de scenario’s relatief dicht bij 
elkaar (7.5 Mton/jaar bij CCU, 5 Mton/jaar bij HRE, 4 Mton/jaar bij CE). In het HRE scenario groeit 
de afgevangen CO2 in 2050 door tot ongeveer 7,6 Mton per jaar, wat overeenkomt met het 
CCU/CCS-scenario in 2030. 

• Na 2030 nemen de onzekerheden over de uitgangspunten en daarmee de uitkomsten van het 
CCU/CCS scenario toe. Aan de Nederlandse klimaattafel industrie is overeenstemming dat het 
opslaan en afvangen van CO2 geen doel op zich is, maar als transitiemaatregel de mogelijkheid 
kan bieden om CO2-uitstoot terug te brengen, vooral voor essentiële sectoren waar op korte 
termijn geen kosteneffectieve alternatieven zijn. In België is er op het moment van schrijven nog 
geen consensus over CCS als transitiemaatregel. Dit maakt het niet opportuun om de doorgroei 
naar ongeveer 20 Mton per jaar in 2050 als uitgangspunt voor het netwerk te nemen. 

• Partijen zullen gezien alle onzekerheden op de lange termijn niet willen investeren in een netwerk 
gedimensioneerd op een planhorizon tot 2050. 

Behoefte aan transport van waterstof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 0-3 Samenvatting van de resultaten van de scenario's voor waterstof. Het betreft waterstof die aangevoerd wordt per 
pijpleiding. De rode lijnen geven de de bandbreedte aan die gebruikt is voor de dimensionering van de pijpleidingen. 
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Figuur 0-3 toont de verwachte ontwikkeling in aanvoer van waterstof per pijpleiding in de drie 
scenario’s. De grijze stippellijn geeft het huidige gebruik van grijze waterstof aan: er worden ook nu in 
North Sea Port reeds grote hoeveelheden waterstof gebruikt (en geproduceerd) bij Yara en ZR. Oleon 
krijgt een beperkte hoeveelheid aangevoerd. Yara krijgt sinds 2018 een gedeelte waterstof van Dow.  
 
De vraag naar blauwe en groene waterstof zal over enkele jaren geleidelijk gaan groeien door nieuwe 
processen in de industrie, die samenhangen met de klimaat- en energiedoelstellingen. In het HRE 
scenario worden in 2050 Yara, ZR, Oleon en ArcelorMittal volledig voorzien in hun waterstof behoefte 
middels groene waterstof op basis van elektrolyse. De getoonde aanvoer vervangt dus het gehele grijze 
gebruik in het gebied (Yara, ZR, Oleon) en wordt daarnaast gebruikt voor productie van synthetische nafta 
bij ArcelorMittal, als ook een voor energieproductie van bedrijven, waaronder de Sloecentrale. In het CE 
scenario is er iets minder behoefte aan waterstof dan in de huidige situatie het geval is.  Waterstof wordt 
dan alleen nog gebruikt voor ZR en Oleon. Yara importeert in dit scenario ammoniak, en ArcelorMittal 
maakt ethanol zonder waterstof. De waterstof wordt gemaakt uit biomassa. 
 
Een grootschalig aanbod van deze waterstof is er vooralsnog niet. Dat vraagt enerzijds om een 
technologische ontwikkeling in de opschaling van de productie en anderzijds om het beschikbaar komen 
van grote hoeveelheden duurzame energie. De productie van blauwe waterstof is gebaseerd op 
bestaande technieken (aardgas met CCS voor het klimaatneutraal maken). Groene waterstof wordt 
geproduceerd op basis van hernieuwbare en duurzame (energie)bronnen. Om CCS tot een minimum van 
enkele miljoenen tonnen te beperken, zullen grote hoeveelheden groene waterstof nodig zijn om CO2-
intensieve grijze waterstof te kunnen vervangen. 
 
Productie van waterstof zal naar verwachting in eerste instantie geplaatst worden daar waar grootschalig 
elektriciteit beschikbaar is (groene waterstof bij 380kV netwerken) en/of bij een bestaande grote producent 
(blauwe waterstof bij bestaande productiefaciliteiten van waterstof op basis van aardgas) en/of bij een 
grote afnemer. 
Om aan de vraag naar groene waterstof te kunnen voldoen is de bouw van een elektrolyzer een 
belangrijk aandachtspunt. Er zijn daarvoor twee logische locaties: in het Sloegebied bij Vlissingen 
(aanlanding van elektriciteit van zee) en bij ENGIE Rodenhuize.  
Import van waterstof (puur of in een andere chemische vorm) uit andere regio’s of uit andere landen ligt 
op termijn in de lijn der verwachting. North Sea Port zou ook een doorvoerfunctie naar landinwaarts 
gelegen gebieden kunnen krijgen.  
 
Ondanks dit verwachte ontwikkelpatroon en de onzekerheden die daarmee samenhangen is het toch van 
belang het netwerk als één samenhangend systeem geheel te ontwerpen, om zo met een integraal 
concept-ontwerp de publiekrechtelijke procedures goed te kunnen doorlopen. Daarnaast biedt het meer 
garanties dat het netwerk tot een optimaal functionerend systeem zal uitgroeien.  
 
Voor wat betreft de dimensionering van het netwerk hebben we te maken met een aantal belangrijke 
onzekerheden. Zo is de prijs van groene waterstof in relatie tot de kosten van alternatieve energiedragers 
een bepalende factor voor de omvang en tempo van de vraag. Ook de herkomst van het aanbod van 
groene waterstof is belangrijk. In de scenario’s zijn meerdere opties opgenomen: uit elektrolyse op basis 
van in Nederland en België opgewekte stroom, uit biomassa, import van waterstof uit het buitenland of 
hergebruik van waterstof dat bij andere bedrijven vrijkomt. Los van de economische haalbaarheid van 
deze productieopties is er daarnaast veel onzekerheid over de snelheid waarmee dit nog niet bestaande 
aanbod gerealiseerd kan worden.  
 
Voor het bepalen van de benodigde capaciteit van het waterstofnetwerk in 2030 is een vraag met als 
uitgangspunt het CE scenario het meest aannemelijk (110 kton/jaar). De waterstofproductie zal op gang 
moeten komen als alternatief voor CCS. De hoeveelheden groene waterstof die benodigd zijn voor het 
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HRE scenario binnen een tijdspanne van 10 jaar achten we minder realistisch door de hoeveelheid 
hernieuwbare elektriciteit die dan nodig is. Verder zullen partijen gezien alle onzekerheden op de lange 
termijn niet willen investeren in een netwerk gedimensioneerd op een planhorizon tot 2050. Bij de 
dimensionering van het netwerk is daarom uitgegaan van richtjaar 2030 met een bandbreedte tussen de 
100 en 200 kton waterstof/jaar. De capaciteit van het netwerk dient verder te groeien richting 2050. 
 
Volumes voor transport nafta 
Onderdeel van het HRE scenario is de Steel2Chemicals pilot van ArcelorMittal. Bij het succesvol 
doorontwikkelen van deze verduurzamingsoptie ontstaat de potentie voor een pijpleidingverbinding voor 
synthetische lichte nafta van ArcelorMittal naar Dow Chemicals. Het realiseren van deze ‘peer-to-peer’ 
verbinding is opgenomen in de tracéverkenning. Uitgangspunt voor de verbinding is een volume van 
enkele tientallen kilotonnen per jaar in 2030. Bij daadwerkelijk realisatie kan rekening worden gehouden 
met overdimensionering van de leiding in verband met mogelijke opschaling.  
 
Volumes voor transport warmte 
Bij diverse grote bedrijven is restwarmte beschikbaar. In deze studie zijn we op basis van beschikbare 
gegevens uitgegaan van benutting van restwarmte van ArcelorMittal uit koelwater en rookgassen. Vanuit 
technisch perspectief heeft deze warmte de potentie om via pijpleidingen als zelfstandig warmtenet bij 
diverse afnemers ingezet te worden. Dit aanvullend op bestaande warmtenetten in het havengebied zoals 
van papierfabriek Stora Enso naar Volvo Cars Gent. Voorbeelden van mogelijke afnemers zijn Cargill Sas 
van Gent en Cargill Gent. Met de hoeveelheid beschikbare warmte is de verwachting dat ook andere 
doeleinden, zoals stadsververwarming voor woningen, technisch mogelijk zijn binnen een straal van 20 
kilometer. Een inschatting van de economische haalbaarheid (kosten afvangen, inkoopprijs, etc.) van 
beide warmtenetten is geen onderdeel van deze studie geweest. Voor de tracéverkenning is als 
theoretisch uitgangspunt genomen dat beide Cargill locaties een warmtebehoefte van 25MW hebben. Op 
basis van dit volume zijn de specificaties voor de pijpleidingen, route en CAPEX verder uitgewerkt.  

Tracéstudie: het CUST-tracé 
 
Uitgebreid bestaand netwerk van bestaande industriële pijpleidingen 
In het havengebied bevindt zich een uitgebreid netwerk van bestaande pijpleidingen. Het betreft 
aardgastransportleidingen (hoog- en laagcalorisch aardgas), leidingen voor aardolieproducten (ethyleen, 
propyleen, nafta), leidingen voor industriële gassen (stikstof, zuurstof, waterstof) en leidingen voor 
restwarmte en CO2 (naar kassen). Het haven- en industriecomplex van North Sea Port is met pijpleidingen 
verbonden met de havens van Antwerpen, Zeebrugge, Rotterdam en Moerdijk. Hier bevinden zich weer 
aansluitingen met onder andere Chemelot en het Ruhrgebied in Duitsland.  
 
De ondergrondse infrastructuur in Nederland en België mag zich verheugen op een groeiende 
belangstelling omdat de economische en duurzaamheidspotentie steeds meer wordt onderkend. Dit 
betekent dat er naast het huidige ondergrondse pijpleidingnetwerk ook initiatieven zijn om het systeem 
uit te breiden of toekomstige ontwikkelingen te faciliteren door leidingstroken te reserveren.  
Dit is onder andere vastgelegd in een aantal structuurvisies, zoals de Nationale  Structuurvisie 
Buisleidingen Nederland, het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de  Structuurvisie Buisleidingen 
Terneuzen. 
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Het CUST-netwerk 
Het tracé voor het CUST-netwerk zoals dat in deze studie ontworpen is heeft een regionale en een lokale 
component: 

• Het lokale netwerk betreft de verbindingen binnen het havengebied; 
• De regionale component betreft de aansluiting(en) van het lokale netwerk aan de omgeving.  

 
Principes voor ontwerp van de tracés 
De tracés zijn binnen het havengebied ontworpen tot een detailniveau passend bij het verkennende 
karakter van deze studie. Voor de tracékeuze van de pijpleidingen is gebruik gemaakt van basisprincipes 
voor pijpleidingen voor gevaarlijke stoffen. Dit zijn kortgezegd het bundelingsprincipe met bestaande 
infrastructuur en juridisch planologische rechten en het vermijden van bestaande en geplande kwetsbare 
objecten en bestaande waarden als archeologie en natuur. 
 
Het gekozen tracé binnen het havengebied is opgedeeld in segmenten, tussen knooppunten. Een 
knooppunt is bijvoorbeeld een industrie waar CO2 wordt afgevangen, een productielocatie van waterstof, 
een afnemer, of een splitsing van leidingen. Naast de deelsegmenten zijn er ‘tie-ins’ (aansluitingen) nodig 
om individuele bedrijven of aan- of afvoermogelijkheden per schip te verbinden met het hoofdtracé. De 
segmenten vormen samen een aaneengesloten tracé.  
Het CUST-netwerk in het North Sea Port gebied is weergeven in Tabel 0-1 en Figuur 0-4. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figuur 0-4 CUST-netwerk binnen havengebied en onderverdeling in segmenten. 
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Tabel 0-1 Segmenten van het CUST-netwerk in het havengebied. 

# Naam Lengte in km Producten 

1 Sloe Centrale – Zeeland Refinery 4,1 Waterstof, CO2 

2 Zeeland Refinery – Zuid-Beveland knoop 4,9 Waterstof, CO2 

3 Westerschelde 12,4 Waterstof, CO2 

4 Dow Trinseo - Sluiskiltunnel 5,8 Waterstof, CO2, Nafta 

5a Sluiskiltunnel – knoop Zwartehoek 8,2 Waterstof, CO2, Nafta 

5b Sluiskiltunnel – knoop Zeeuw Vlaanderen (ZV) 5,0 Waterstof, CO2 

6 Knoop ZV– knoop Zwartehoek 4,1 Waterstof, CO2 

7 Knoop Zwartehoek – Cargill Sas van Gent 3,9 Waterstof, CO2, Nafta, Warmte 

8 Cargill Sas van Gent – Landsgrens 1,6 Waterstof, CO2, Nafta, Warmte 

9 Landsgrens – knoop A11 2,9 Waterstof, CO2, Nafta, Warmte 

10 Knoop A11 – ArcelorMittal 4,3 Waterstof, CO2, Nafta, Warmte 

11 ArcelorMittal – Cargill Gent ENGIE Rodenhuize 2,7 Waterstof, CO2, Warmte 

12 Cargill Gent ENGIE Rodenhuize – Kronos 2,3 Waterstof, CO2 

13 Kronos – Stora Enso 3,7 Waterstof, CO2 

 
Belangrijkste conclusies voor het CUST-netwerk in het havengebied 
1. Algemeen: Het gepresenteerde tracé is een indicatief, maar ruimtelijk haalbaar voorstel dat een basis 

biedt voor het vervolgontwerp van een CO2, waterstof, warmte of naftapijpleidingverbindingen. 
2. Ruimtelijk beleid: Binnen het havengebied bestaat een uitgebreid bestaand netwerk van 

pijpleidingen voor verschillende stoffen. Met het tracé wordt op de meeste plaatsen voldaan aan de in 
het ruimtelijke beleid in Nederland en Vlaanderen opgenomen bundelingsprincipe door ruimtelijk 
zoveel mogelijk (maar om bepaalde redenen niet overal) op dit netwerk aan te sluiten.  

3. Huidige bestemming: Voor het CUST-netwerk (segmenten 1 tot en met 8) in Nederland wordt 
grotendeels aangesloten op bestaande juridisch planologische rechten voor pijpleidingen. De 
bestemmingsplannen moeten wel aangepast worden aan de betreffende stoffen.  
De kern van het CUST-netwerk in Vlaanderen met de segmenten 9 tot en met 13 ligt zone-eigen 
wanneer het aan de westzijde van de R4-oost2 is gebundeld en zone-vreemd voor het overige waar 
het agrarisch gebied en bosgebied wordt doorkruist.  

4. Externe Veiligheid: Er enkele aandachtspunten in de vorm van windmolens, enkele woningen en een 
hotel die in de nabijheid van het tracé zijn gelegen. Vooral bij segment 1 en 2 wordt verwacht dat door 
de aanwezigheid van enkele windmolens op korte afstand mitigerende maatregelen nodig te zijn. 

5. Archeologie: Met het tracé wordt geen beschermd erfgoed of archeologische monumenten 
doorkruist. Op basis van de beschikbare openbare bronnen kan de aanwezigheid van archeologische 
resten echter niet worden uitgesloten. Gezien de omvang van het werk (en de daarbij horende 
bodemingrepen) is voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen vervolgonderzoek 
noodzakelijk. 

6. Natuurwaarden: Op de verbinding onder de Westerschelde na loopt het tracé voor het overgrote deel 
niet door of in de nabijheid van beschermde natuur. De Natura2000-status van de Westerschelde 
sluit de aanleg van nieuwe pijpleidingen niet per definitie uit, maar vormt wel een risico voor het (tijdig) 
realiseren van een aaneengesloten systeem in het havengebied. 

                                                      
2 De R4 wordt op dit moment vernieuwd. Idealiter wordt hierbij ook rekening gehouden met de nieuwe pijpleidingen. Het project is 
echter al te ver gevorderd (aanbestedingsfase). 
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Regionale aansluitingen 
De belangrijkste sturende factoren bij het bepalen van de regionale aansluitingen zijn:  

• Behoefte aan verbindingen tussen CUST en daarbuiten: deze ontstaat door noodzaak tot 
afvoeren van CO2 en mogelijk aan- of afvoer van waterstof; 

• Aansluiting bij bestaande tracés en leidingen (bundelingsprincipe): zowel het Vlaamse als 
het Nederlandse ruimtelijke beleid stimuleert bij de aanleg van nieuwe ondergrondse 
buisinfrastructuur aansluiting bij bestaande tracés; 

• Aansluiting aan Porthos (CO2) via Zuid-Beveland of Antwerpen naar LSNed. Voor verbinding 
per pijpleiding met Rotterdam zal naar verwachting gebruik worden gemaakt van de leidingstraat 
van LSned. Dit is een ongestoord tracé tussen de industriële complexen in Rotterdam, Moerdijk, 
Vlissingen en Antwerpen. Er zijn grofweg twee mogelijkheden voor het havengebied van North 
Sea Port om per buis aan te takken op de leidingstraat. De eerste is via de Antwerpse haven, 
de ander is via Zuid-Beveland naar Bergen op Zoom.  

• Transport per schip (CO2) naar Porthos of elders: Transport per schip kan plaatsvinden 
rechtstreeks uit North Sea Port of via de haven van Zeebrugge. Deze laatste route vraagt een 
pijpleiding vanuit Gent naar Zeebrugge. Bij transport per schip komen ook andere locaties voor 
CSS in beeld, zoals bijvoorbeeld Noorwegen (geen onderdeel van deze studie). 

• Geen tracé via Land van Saeftinghe en Gasdam: Voor het verbinden van de bedrijven in 
Terneuzen, Sas van Gent, Zelzate en Gent met Antwerpen en Rotterdam gaan we, gezien de 
grote onzekerheden over de wenselijkheid van nieuwe leidingen ter plaatse, niet uit van een 
bestaand tracé door het land van Saeftinghe en de Gasdam3.  

 
Op basis van bovenstaande komen we tot vijf opties voor regionale aansluitingen van CUST, zie 
Figuur 0-5 en Tabel 0-2. Deze opties zijn zowel voor afvoer van CO2 als voor transport van waterstof 
inzetbaar. Voor CO2 zal in elk geval één optie noodzakelijk zijn. Voor waterstof hangt dit af van omvang 
van de vraag en de locatie van de productie. De voorgestelde pijpleidingentracés zijn indachtig het 
bundelingsprincipe gebaseerd op bestaande tracés.  

                                                      
3 In de Structuurvisie Pijpleidingen 2012-2035 van het Rijk (paragraaf 7.1.4) is aangeven dat het tracé door Zuid-Beveland de 
voorkeur heeft boven een verbinding door Zeeuws-Vlaanderen. 
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Figuur 0-5 Opties voor regionale verbindingen 

 

Tabel 0-2 Opties voor regionale verbindingen 

# Naam Lengte in km  

R1 Zuid-Beveland 40 (tot R6) 

R2 Zeeuws Vlaanderen 32 (tot R7) 

R3 A11 Vlaanderen 29 (tot R7) 

R 4 of 5 Per schip vanuit North Sea Port (in principe ZR of Dow)  

R8 Per schip vanuit Zeebrugge 58 

 
De Zuid-Bevelandroute verbindt CUST via Nederland rechtstreeks aan LSned. De verbindingen 
‘Zeeuws Vlaanderen’ en ‘A11 Vlaanderen’ sluiten beide aan op het havengebied van Antwerpen. De 
haven van Antwerpen is eveneens gestart het verkennen van de aanleg van een CO2 netwerk voor CCUS 
(R7), inclusief een verbinding met de haven van Rotterdam (R6) via LSned. De drie havenbedrijven zijn 
hierover met elkaar in gesprek. Binnen deze studie is als uitgangspunt het aansluiten op deze potentiele 
verbinding genomen.  
 
Belangrijkste conclusies met betrekking tot de regionale aansluitingen aan het CUST-netwerk 
‘First movers’ zijn sterk van invloed op keuze: Uit het onderdeel productstromen en de gesprekken 
met de twaalf bedrijven is gebleken dat sommige bedrijven meer tempo willen maken met de aanleg van 
de benodigde pijpleidingeninfrastructuur dan andere. Door hun specifieke ligging binnen het havengebied 
hebben ‘first movers’ invloed op het netwerkontwerp. Dit geldt voor de dimensionering maar ook voor de 
keuze tussen eventueel te realiseren regionale verbindingen. 
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Een concreet voorbeeld daarbij betreft de Zuid-Bevelandleiding: indien bedrijven in Vlissingen-Oost 
(zoals Zeeland Refinery en de Sloecentrale) snel een CO2 verbinding wil realiseren met Porthos dan is het 
verstandig snel te verkennen of die leiding gedimensioneerd moet worden alleen voor deze bedrijven, of 
voor CUST als geheel. Dan is het verkennen van de haalbaarheid en realisatietermijn van een verbinding 
onder de Westerschelde urgent. Het realiseren van dit segment in combinatie met de Zuid-Beveland 
route als enige regionale verbinding bepaalt namelijk of deze leiding gedimensioneerd moet worden op 
het volume van het gehele CUST-netwerk. Een alternatief zonder leiding onder de Westerschelde is dat er 
twee regionale verbindingen worden gerealiseerd om de aansluiting op Porthos te kunnen maken (Zuid-
Beveland voor Vlissingen-Oost en een andere voor de rest van CUST).  
 
De twee Antwerpenroutes zijn niet echt onderscheidend, behalve hun vertrekpunt in het havengebied. 
Ook hier kan een ‘first-mover’ bepalend zijn voor de keuze van de verbinding, of een nadere analyse van 
de twee verbindingen.  
 
Twee regionale routes, namelijk verscheping vanuit Zeeland of verscheping vanuit Zeebrugge zijn 
alleen mogelijk indien verscheping van CO2 wordt toegestaan onder EU ETS. Import van waterstof kan op 
termijn een optie zijn. Een directe route naar zee via het North Sea Port gebied is dan waarschijnlijker dan 
via Zeebrugge aangezien die laatste een extra pijpleiding vergt.  
 
Benodigde investeringen 
Het realiseren van grootschalige pijpleidinginfrastructuur vraagt forse investeringen. Op basis van de 
hierboven beschreven tracés voor CO2, waterstof, nafta en warmte en de gekozen specificaties zijn 
globale investeringsramingen (zogeheten CAPEX) gemaakt, zie onderstaande tabel.  

Tabel 0-3 Ordegrootte van de globale investeringsraming voor de CUST-netwerken. 

Onderdeel CAPEX in 
miljoen € Toelichting 

CO2 CUST-netwerk (in North Sea Port) 60 Segmenten 1 t/m 13 (inclusief Westerschelde) 

CO2 regionale verbindingen tot aan LSned 40 - 754 Afhankelijk van gekozen verbinding R1, R2, R3 

CO2 verbinding via LSned naar Rotterdam (Porthos) 555 Verbinding R6 

Waterstof CUST-netwerk (in North Sea Port) 506 Segmenten 1 t/m 13 (inclusief Westerschelde) 

 
Bij het bepalen van de investeringen zijn op hoofdlijnen de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Dimensionering van de CO2-leidingen op basis van transport onder hoge druk in 
superkritische toestand (dense phase), waardoor CO2 met een hoge dichtheid getransporteerd 
wordt. Indien gekozen wordt voor transport van CO2 bij lage druk, dan kan afhankelijk van de 
context en het specifieke tracé de CAPEX voor de leiding verdubbelen. 

• Civieltechnische kosten gebaseerd op onder andere kruisingen met infrastructuur en overige 
veldomstandigheden; 

• Inclusief een booster(pomp)station voor CO2 en waterstof; 
• Exclusief kosten gemaakt voor aansluitingen op de bedrijven (tie-ins) en on-site kosten (zoals 

installaties voor afvang en compressie). 
  

                                                      
4 Indien een dubbele verbinding wordt gekozen dan dient rekening gehouden te worden met twee regionale verbindingen, maar 
wordt bespaard op de Westerscheldeverbinding, nu opgenomen in de kosten voor het lokale netwerk. Een verbinding via Antwerpen 
vraagt uiteraard ook aanvullende investeringen in de Antwerpse haven (niet in deze berekeningen). 
5  Deze verbinding loopt tot aan de start van de CO2 transportleiding van Porthos (Petroleumweg). Verder is afstemming met 
Antwerpen nodig over een eventuele dimensionering van deze leiding voor gezamenlijk gebruik. 
6 Mocht er voor waterstof gebruik kunnen worden gemaakt van bestaande Westerschelde leidingen dan vallen de kosten lager uit. 



 

25 september 2019  BG1499T&PRP1809211042 22  

 

Technische en innovatieve aspecten 
 
Multicore / multiproduct combinatie voor flexibiliteit in vraag CO2 en waterstof 
Een interessante innovatie kan zijn om het netwerk direct als een combinatie van een multicore en 
multiproduct pijpleiding aan te leggen (zie Figuur 0-6). Bij de realisatie wordt dan niet één grote (in het 
figuur regel 1), maar twee kleinere pijpleidingen aangelegd voor CO2. Als op termijn de vraag naar 
transport van CO2 daalt, kan deze leiding voor waterstof gebruikt worden (in het figuur regel 2). Dit kan 
omdat de tracés van beide stromen gebundeld zijn.  
 

 
Figuur 0-6 Traditionele werkwijze en multicore/multiproduct. 
 
Het is ook mogelijk bij realisatie van het CO2 netwerk direct een loze leiding aan te leggen, die in een later 
stadium voor waterstof gebruikt kan worden (Figuur 0-6 regel 3). Of dat kansrijk is hangt af van de 
ontwikkelingssnelheid van vraag en aanbod van waterstof. 
 
Hergebruik van bestaande leidingen 
Een logische gedachte is hergebruik van bestaande leidingen met het ook op potentiële 
kostenbesparing. Hergebruik is echter niet evident en vraagt het nodige onderzoek om duidelijkheid te 
krijgen over de mogelijkheid tot hergebruik. De bruikbaarheid van de non-actieve leidingen hangt namelijk 
af van de specifieke eigenschappen zoals het materiaalgebruik. Als een leiding al langer buiten gebruik is, 
is ook de manier waarop de leiding is weggezet erg bepalend. Afhankelijk van de uitkomst van dit 
(veld)onderzoek zijn er werkzaamheden aan de leiding nodig die de business case bepalen.  
 
Gasunie heeft in 2019 in het North Sea Port gebied een bestaande gasleiding geschikt gemaakt voor 
transport van waterstof tussen Dow en Yara. In het gebied zijn nog meer gasleidingen die in principe 
geschikt zouden kunnen zijn voor hergebruik. De belangrijkste bepalende factor hierin is niet zozeer de 
techniek, maar de vraag of en wanneer ze vrij kunnen komen voor transport van andere stoffen. Dit geldt 
ook voor de gasleidingen in Zuid-Beveland. Het is aan de netwerkbedrijven deze vraag te beantwoorden. 
Onder de Westerschelde ligt een naftaleiding tussen ZR en Dow. De leiding wordt niet of nauwelijks 
gebruikt en zou in aanmerking kunnen komen voor hergebruik. Op grond van de openbaar beschikbare 
technische specificaties lijkt dit mogelijk, maar dit zal ook afhangen van de bedrijfs-/onderhoudsstatus van 
de leiding.  
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Bestuurlijk-juridische aspecten 
 
Bij de beschouwing van de bestuurlijk-juridische aspecten van CUST staat de vraag centraal welke 
aspecten al geregeld zijn en nog aanvullend geregeld moeten worden om te komen tot realisatie en 
exploitatie van de beoogde tracés. Daarbij wordt achtereenvolgens ingegaan op de Nederlandse, de 
Vlaamse en de internationale wet- en regelgeving.  
 
Relevante aspecten aan de Nederlandse zijde 
Het Rijk heeft de  Structuurvisie Buisleidingen Nederland 2012-2035 vastgesteld voor leidingen van 
Nationaal belang. Voor het gebied ten zuiden van de Westerschelde geldt een indicatief tracé, maar dit 
tracé hoeft niet overgenomen te worden in een bestemmingsplan. Wel is deze structuurvisie relevant voor 
CUST voor een verbinding naar Rotterdam indien deze via het tracédeel Zuid-Beveland loopt.  
 
Voor de gemeente Terneuzen geldt de gemeentelijke Structuurvisie ondergrondse infrastructuur, 
(vastgesteld in 2014). In deze visie is aangegeven waar relevante pijpleidingen, zoals nu de leidingen ten 
behoeve van het CUST project, in principe, aangelegd moeten worden. Dit tracé is indertijd bepaald in het 
‘MUP-project’. Het betreft een uitwerking van het indicatieve tracé uit de nationale structuurvisie. De 
verankering van het tracé is voorzien in de aanstaande bestemmingsplanherziening. Uit de structuurvisie 
blijkt ook dat nieuwe ondergrondse infrastructuur zoveel als mogelijk gebundeld wordt aangelegd. Met 
deze beleidsuitspraak kan de realisatie van een centraal geëxploiteerde pijpleidingstraat bewerkstelligd 
worden. 
 
Aan de Nederlandse zijde staat het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) centraal. Op basis 
van de uitgevoerde netwerkberekeningen voor CUST (zie onderdeel tracéstudie) constateren we dat de 
hoofdtracéleidingen allemaal (ruim) onder het Bevb vallen.  
Dat betekent dat de leidingen op de juiste wijze moeten worden opgenomen in het bestemmingsplan. OP 
basis van analyse van de bestemmingsplannen is gebleken dat voor CUST alle bestemmingsplannen 
waarin de tracés voorkomen aangepast dienen te worden. De gemeenteraad is in principe het bevoegd 
gezag voor de planologische toestemming door middel van de herziening van het bestemmingsplan, het 
college van burgemeester en wethouders voor het verlenen van de Wabo vergunning (Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht).  
Onder de huidige Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ook mogelijk dat de provincie de pijpleidingen in 
het CUST project van provinciaal belang acht en dat de provincie hiervoor een provinciaal inpassingsplan 
opstelt. In het kader van dat inpassingsplan zou de provincie ook de vergunning-bevoegdheid aan zich 
kunnen houden. 
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat in de toelichting op het bestemmingsplan in 
ieder geval ‘de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan’ moeten zijn opgenomen. Het gaat daarbij 
over de financiële uitvoerbaarheid: de business case moet inzichtelijk zijn gemaakt door het bevoegd 
gezag. Er hoeft op dat moment nog geen budget te zijn voor de aanleg / realisatie van alle leidingen. 
Op basis van het bestemmingsplan kunnen dan de noodzakelijke vergunningen worden aangevraagd.  
 
Vanuit de Wro is het mogelijk om de verschillende besluiten die samenhangen met de realisatie van 
ontwikkelingen te coördineren middels de coördinatieregeling uit de Wro (het betreft dan een vrijwillige 
coördinatieregeling). Het voordeel hiervan is dat de vergunningen verleend worden op het moment dat 
ook het bestemmingsplan wordt vastgesteld en dat er tegen alle besluiten slechts één mogelijkheid is om 
beroep in te stellen. Dit beroep dient rechtstreeks bij de Raad van State. Daar staat tegenover dat de 
toepassing van de coördinatieregeling iets meer overleg en juridische begeleiding vergt.  
Gezien het complexe karakter van CUST is het hanteren van deze coördinatieregeling aan te bevelen. 
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Het is tevens aan te bevelen dat de eigenaar/exploitant ook de grond in eigendom heeft waar de 
leidingen in gelegen zijn daar dit juridisch de meeste zekerheid geeft, ook naar de toekomst toe. Het 
eigendom kan verworven worden door de exploitant/ beheerder, maar bijvoorbeeld ook door het 
havenbedrijf North Sea Port of een overheid. Voor zover dit niet minnelijk lukt, kan grond onteigend 
worden. Een alternatief is het vestigen van zakelijk recht (ligrecht).  
 
Relevante aspecten aan de Vlaamse zijde 
Voor de aanleg en exploitatie van pijpleidinginfrastructuur of de zgn. ‘vervoersinstallaties voor gasachtige 
producten’ op Vlaams grondgebied zijn zowel de federale als de Vlaamse overheid bevoegd. De 
federale overheid is exclusief bevoegd voor ondergronds vervoer van gas via pijpleidingen. Het Vlaams 
Gewest is dat in het kader van haar bevoegdheden op het vlak van ruimtelijke ordening en milieu. 
Concreet voor het CUST project betekent dit dat er procedures bij twee afzonderlijke overheden zullen 
moeten worden doorlopen om de noodzakelijke vergunningen en toelatingen te verkrijgen.  
 
Het federale luik heeft als voorwerp het vervoer van gas via pijpleidingen en start met de 
vervoersvergunning. Op grond daarvan kunnen vervolgens publieke erfdienstbaarheden op private 
percelen worden gelegd door middel van een verklaring van openbaar nut. Tevens betreft het federale luik 
het vastleggen van de veiligheidsmaatregelen bij het ontwerpen, aanleggen en exploiteren in geval van 
werkzaamheden door derden in de nabijheid van die vervoerinstallaties. De federale 
veiligheidsvoorschriften kennen geen specifieke procedure, maar de niet-naleving hiervan leidt tot 
schorsing of intrekking van de vervoersvergunning.  
 
Het Vlaamse luik is grondgebonden en spitst zich toe op de ruimtelijke ordenings- en milieuaspecten 
verbonden aan de bouw van pijpleidinginfrastructuur. De eerste vraag die men zich hier stelt, is of het 
voorkeurstracé zich in de huidige geldende bestemmingen volgens het gewestplan en/of 
gemeentelijke/provinciale/gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) laat inpassen. Is het 
antwoord positief - de constructie is zone-eigen - dan kan een omgevingsvergunningsaanvraag worden 
ingediend (m.i.v. project-MER).  
Is het antwoord negatief7 - de pijpleiding is zonevreemd - dan is supplementair een voorafgaand 
ruimtelijk planproces noodzakelijk om de stedenbouwkundige bestemming van de onderliggende 
gebieden in overeenstemming met het gekozen tracé te brengen.  
De kern van het CUST-netwerk in Vlaanderen met de segmenten 9 tot en met 13 ligt zone-eigen wanneer 
het aan de westzijde van de R4-oost8 is gebundeld en zone-vreemd voor het overige waar het agrarisch 
gebied en bosgebied wordt doorkruist.  
 
Dit kan volgens het klassieke spoor, waarbij eerst de planfase wordt doorlopen (m.i.v. planMER) en pas 
na de voorlopige goedkeuring hiervan kan de omgevingsvergunning worden verleend. Een alternatief is 
het Decreet complexe projecten, een all-in-one-procedure voor complexe projecten, waarbij zowel de 
planfase als de vergunningsprocedure (m.i.v. de MER’s) in één afzonderlijk traject zijn samengevoegd. 
Deze procedure is bedoeld voor projecten van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang die 
vragen om een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk- planproces. De all-in-one-procedure moet in elk 
geval voor meer robuustheid en rechtszekerheid zorgen, wat de doorlooptijd ten goede komt. Gezien het 
complexe karakter van CUST is het hanteren van dit Decreet complexe projecten aan te bevelen. 
 
 

                                                      
7 Wanneer de ruimtelijke impact in feite beperkt is, dan kan er rechtsgeldig van worden afgeweken op gemotiveerd verzoek samen 
met de indiening van de omgevingsvergunningsaanvraag. Vanaf een bepaalde schaalgrootte zal een beperkte ruimtelijke impact niet 
langer te verantwoorden zijn, zodat er voor de nieuwe hoofdvervoersleiding een gewestelijk RUP zal moet worden opgemaakt. 
8 De R4 wordt op dit moment vernieuwd. Idealiter wordt hierbij ook rekening gehouden met de nieuwe pijpleidingen. Het project is 
echter al te ver gevorderd (aanbestedingsfase). 
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In het pre-vergunningsproces dienen de wettelijk verplichte effectbeoordelingen te worden uitgevoerd 
(o.a. milieueffectrapportage, omgevingsveiligheidsrapportage bij de nabijheid van Seveso-inrichtingen, 
een passende beoordeling bij habitat- of vogelrichtlijngebieden en archeologisch vooronderzoek). 
Daarnaast is er ook vrijblijvend de mogelijkheid tot vooroverleg over de vergunningsaanvraag met de 
relevante overheden en andere stakeholders.  
 
Voor wat betreft het ontwerp van de tracés (zie onderdeel tracéstudie) zelf is het zogenaamde 
bundelingsprincipe van belang. In het belang van een efficiënt ruimtegebruik en om te verhinderen dat 
de toename van pijpleidingen de onbebouwde ruimte verder versnippert, wordt voor de toekomstige 
ontwikkeling een maximale bundeling met lijninfrastructuren van Vlaams niveau vooropgesteld (o.a. 
hoofd- en primaire wegen, hoofdwaterwegen, spoorlijnen etc.).  
 
Relevante internationale wet- en regelgeving 
Het EU ETS is een Europees emissiehandelssysteem in CO2 rechten. Hoe de EU ETS uitpakt is sterk 
afhankelijk van de specifieke omstandigheden en zal dan ook van geval tot geval bekeken moeten 
worden. Voor CUST is in elk geval relevant dat het EU ETS geharmoniseerde allocatieregels kent. Dit 
betekent dat een project dat grensoverschrijdend is geen andere allocatieregels kent dan een project 
dat niet grensoverschrijdend is. Het feit dat CO2, waterstof, waste gasses en warmte in het CUST gebied 
grenzen overschrijden maakt voor het ETS dus niet uit. 
 
Verder is het in het algemeen zo dat het EU ETS in principe wel stimulerend kan werken voor CUST: het 
vermijden van CO2 uitstoot naar de atmosfeer wordt in het systeem ‘beloond’ in het geval van CCS en 
CCU (na 2021 ten dele, casus afhankelijk). Dat geldt ook voor gebruik van waterstof als brandstof ter 
vervanging van fossiele brandstof. Ook de casus Steel2Chemicals wordt erdoor gestimuleerd. Hierbij is 
wel belangrijk dat de voordelen in principe maar bij één van de betrokken bedrijven vallen en men dus tot 
een verdeling van de baten moet komen.  
 
Op dit moment is CCS in het EU ETS alleen mogelijk indien het on-site plaatsvindt, of indien het aan een 
transportnetwerk wordt geleverd, waarbij het transportnetwerk een stelsel van buizen betreft. CCS is niet 
mogelijk als het per schip wordt aangevoerd. Of dit in de toekomst veranderd gaat worden is nog 
onbekend, dat zal moeten blijken uit de nieuwe MRV-richtlijnen (Monitoring, Reporting and Verification 
regulation) die eind dit jaar wordt gepubliceerd.  
 
Voor grensoverschrijdende afval- en grondstoftransporten geldt Europese wet- en regelgeving. In het 
kader van de stoffen in het CUST project hangt het ervan af of de stof wordt aangemerkt als een afvalstof 
(vallend onder EVOA, de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen) of juist een grondstof (met 
REACH als relevante regelgeving). In praktijk is het niet altijd duidelijk of een stof een grondstof of 
afvalstof is. Voor een aantal gevallen is de situatie helder: In het geval van CCU wordt CO2 nuttig 
toegepast en dus kan gemotiveerd worden dat EVOA niet van toepassing is. Waterstof wordt niet als 
afvalstof gezien. Transport van warmte valt ook niet onder de EU-regels.  
 
Bij CCS is de CO2 in principe een afvalstof. Wanneer de CO2 echter wordt opgevangen met het oog op 
geologische opslag, dan is evenwel geregeld dat dit niet onder de Reikwijdte van EVOA valt. De houder 
hoeft dan geen beschikking aan te vragen. Voor opslag in de zeebodem is ook het London protocol9 van 
belang. Sinds 2007 voorziet dit verdrag in de mogelijkheid CO2 op te slaan in de zeebodem. Export per 
schip naar buitenlandse opslagvelden kan vooralsnog niet. Het hiervoor gewijzigde verdrag (oktober 
2009) is nog niet door voldoende lidstaten geratificeerd.  

                                                      
9 Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en 
andere stoffen van 1972 
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Voor CUST zal het effect van deze wetgeving per case moeten worden bekeken, maar in de meeste 
gevallen zal er geen belemmering zijn.  
 
De circulaire nafta (Steel2Chemicals case) is een product dat wordt geproduceerd uit CO en waterstof. Dit 
product zou als afval of grondstof kunnen kwalificeren. Er zijn in dat geval 2 opties. Beschouwen als 
afvalstof en een EVOA beschikking aanvragen, of beschouwen als een grondstof en een “Einde 
afvalstofverklaring (NL-IL&T)”/”grondstofverklaring (B-OVAM)” aanvragen. Voor beide gevallen geldt dat 
de Nafta een nieuw product is en dus de REACH regelgeving van toepassing is.  

Exploitatie en financiering 
 
Bij de beschouwing van de aspecten exploitatie en financiering voor het CUST project is onder meer 
gekeken naar de rollen die verschillende partijen op zich kunnen nemen. Veel partijen in deze studie 
benadrukken dat de energietransitie en het realiseren van de daarvoor benodigde infrastructuur een 
gezamenlijke maatschappelijke opgave is.  
 
Het startpunt is dat de behoefte aan transportinfrastructuur gedreven wordt door vraag en aanbod van 
stoffen door industriële bedrijven en dat deze partijen dus leidend zijn, in de zin dat haar keuzes 
bepalend zijn voor de behoefte.  
 
Voor de ontwikkeling van de CUST pijpleidingnetwerken stellen diverse grote industriële bedrijven het 
belang van betaalbare non-discriminatoire toegang tot infrastructuur voorop. Sommigen stellen 
expliciet dat infrastructuur in publieke handen zou moeten zijn. Andere partijen spreken geen voorkeur uit 
voor een private of publieke partij wat betreft exploitatie van de infrastructuur, zo lang voorkomen wordt 
dat er een te dominante positie wordt opgebouwd die niet adequaat wordt gereguleerd. 
 
Er zijn goede argumenten waarom de bestaande (landelijke) netbeheerders (Fluxys, Gasunie) in staat 
zijn en ook worden gesteld qua regulering om deze transportinfrastructuur te ontwikkelen, 
financieren, realiseren en exploiteren. Netbeheerders hebben lagere financieringskosten en 
rendementseisen, en voor hen passen investeringen in infrastructuur voor de energietransitie in de 
strategische en maatschappelijke doelstellingen die zij zichzelf hebben gesteld. Netbeheerders kunnen 
afhankelijk van de lokale / regionale situatie bestaande (gas)leidingen hergebruiken, in nauwe 
samenwerking met betrokken partijen, waaronder ook eigenaren van andere leidingen in het gebied.  
De netbeheerders Gasunie en Fluxys nemen reeds initiatieven in deze richting.  
 
Dat neemt niet weg dat dat (vooralsnog) niet op exclusieve basis zal zijn. Er moet en zal naar verwachting 
ruimte blijven bestaan voor marktpartijen om - daar waar dat op grond van bedrijfseconomische kaders 
mogelijk is - investeringen te doen in infrastructuur. 
Belangrijk is in elk geval onder welke condities de realisatie en exploitatie plaatsvindt: Third Party 
Access, non-discriminatoire voorwaarden en marktconforme tarieven zijn daarbij essentieel.  
 
Dit zijn tevens essentiële argumenten waarom de overheid een rol zou moeten spelen in de ontwikkeling 
van infrastructuur, naast de significante maatschappelijke baten. Belangrijke rollen van de overheid zijn 
enerzijds gelegen in regulering van de markt en anderzijds in het ondersteunen bij financiering en 
exploitatie.  
 
Regulering van infrastructuur voor waterstof en/of CO2 kan door de bestaande netbeheerders 
verantwoordelijk te maken voor het ontwikkelen, financieren en exploiteren van die infrastructuur, waarbij 
die kosten vervolgens worden gesocialiseerd. Een andere optie is dat de toezichthouder ook toezicht 
houdt op private exploitanten van infrastructuur. Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de 
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Raad d.d. 23 april 2009 schrijft al voor dat toegang tot infrastructuur voor CO2 transport niet-discriminatoir 
moet zijn.  
 
De maatregelen die de overheid op financieel vlak kan nemen zijn onder andere het financieren van 
investeringen of het stimuleren van private financiering door zekerheden te verschaffen. Het afdekken van 
een onrendabele top bij de exploitatie is een mogelijkheid, maar ook het invoeren van een CO2 prijs zal 
invloed kunnen hebben op de realisatie van infrastructuur.  
 
Voor wat betreft de timing van de investeringen in CUST is het benutten van momentum relevant: 
bepalend zijn onder andere het kunnen aansluiten bij groot onderhoud van installaties (industrie), of de 
mogelijkheid voor samenwerking met andere partijen om gezamenlijke doelen te realiseren. 
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Roadmap CUST 
 
Het doel van de Roadmap CUST is het geven van inzicht en overzicht aan betrokken partijen in de te 
volgen weg (of wegen) naar de realisatie van leidingnetwerken die nodig zijn om de bedrijven in het North 
Sea Port gebied tijdig te laten voldoen aan de klimaatdoelstellingen.  
 
De Roadmap is in te delen in vier elkaar overlappende stappen: 
 
Stap 1 noemen we de Consortiumvorming (start: 2019). Deze bestaat uit 2 parallelle, onderling 
afgestemde onderdelen: 

• Consortiumvorming van (semi-)overheden en bedrijven; 
• Zelfstandige studies van private partijen om de individuele behoeften en standpunten te bepalen. 

 
Stap 2 betreft procedures en ontwerpstudies (start: 2020). We onderscheiden daarbij: 

• Integrale studies en procedures met als doel de relevante publiekrechtelijke (planologisch 
juridische) besluitvorming te faciliteren voor de tracés; 

• Technische ontwerpstudies naar optimale configuratie en specificaties van CO2- en waterstof-
netwerk, mede als input voor de publiekrechtelijke procedures; 

• Technische ontwerpstudies naar mogelijkheden voor nafta en warmte door betreffende bedrijven. 
Voor warmte tevens een studie naar gebruik van restwarmte in bebouwd gebied. 

 
In Stap 3 wordt voorzien in nadere organisatie (start: 2021). Hoofdonderdelen zijn: 

• Opzetten van een nieuwe organisatie of aansluiten bij bestaande organisaties voor de 
hoofdtaken: ontwikkeling, eigenaarschap, financiering, exploitatie en beheer van een CO2 
netwerk, een waterstof netwerk en mogelijk ook een warmtenet; 

• Contractvorming tussen partijen: netwerkpartijen, industrie (leveranciers / afnemers), (semi)-
overheden, financiers. 
 

Stap 4 ten slotte betreft voorbereiding, realisatie en operatie (start: 2022). Deze stap zal uitstrekken 
over diverse decennia afhankelijk van het netwerk met daarin: gedetailleerd ontwerp, 
vergunningverlening, financiering, aanbestedingen en realisatie, exploitatie, beheer en onderhoud: 

• De realisatie van het CO2-netwerk wordt daarbij met het oog op de klimaatdoelstelling voorzien 
gereed te zijn tussen circa 2027 en 2030. Het regelen van de ondergrondse opslag (CCS) door 
Porthos of mogelijk andere partijen is cruciaal. 

• De ontwikkeling van een waterstof-netwerk voor blauwe / groene waterstof komt naar verwachting 
pas tussen 2025 en 2030 op gang, als gevolg van benodigde technologische ontwikkeling en 
groei van de marktvraag. 

• Realisatie van de naftaleiding en de warmteleidingen is een peer-peer aangelegenheid en 
daarmee aan de betrokken partijen. Afhankelijk van hun initiatieven voorzien we realisatie voor 
2030. 
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Figuur 0-7 Roadmap CUST 
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Onderdeel Organisatie 
Realisatie van de beoogde netwerken kent veel stakeholders, en vraagt dus samenwerking tussen veel 
partijen:  

• De industriële bedrijven als primaire belanghebbende; 
• Smart Delta Resources als samenwerkingsplatform gericht op een duurzame economie middels 

industriële symbiose; 
• North Sea Port in haar rol als landlord, met een direct belang bij het behoud van de huidige 

industrie, alsmede bij het aan kunnen trekken van nieuwe bedrijven die behoefte hebben aan 
klimaatneutrale faciliteiten; 

• De overheden vanuit hun maatschappelijk belang voor een duurzame economie; 
• De landelijke netbeheerders (Fluxys, Gasunie) en private netwerkpartijen. 

 
Het startpunt van de Roadmap CUST is de vorming van een consortium van deze partijen voor het 
faciliteren van een CO2-netwerk en een waterstof-netwerk10.  Dit consortium werkt in twee sporen aan de 
activiteiten van Stap 2, 3 en 4:  

1. Een tijdige en juiste afwikkeling van het publiekrechtelijk spoor via een samenwerking van met 
name de overheden uit dit consortium; 

2. Het organiseren van de andere activiteiten geschetst in de Roadmap CUST: technische studies 
voor ontwikkeling van de netwerken, verwerven van subsidies, het privaatrechtelijk spoor, en 
financiering, realisatie en exploitatie.  

 
Om realisatie mogelijk te maken moet het publiekrechtelijk spoor doorlopen worden. Centraal daarin 
staat een grensoverschrijdend procedureel en studietraject van milieueffectrapportage (MER11), 
eventueel een passende beoordeling in het kader van de Natura2000 wet en een Maatschappelijke 
kosten-batenanalyse (MKBA). Op basis daarvan dienen de betreffende ruimtelijke plannen te worden 
aangepast om het netwerk mogelijk te maken en kunnen vergunningen worden aangevraagd.  
We adviseren - ook in verband met de grensoverschrijdende coördinatie - in Nederland gebruik te maken 
van de coördinatieregeling voor het bestemmingsplan en in Vlaanderen van het decreet complexe 
projecten. Op deze wijze kunnen procedures voor ruimtelijke plannen en vergunningen in betere 
samenhang met elkaar geregeld worden. De besluitvorming kent dan drie fasen (verkenningsfase, 
onderzoeksfase en Uitwerkingsfase). 
In totaal zal deze procedurestap naar verwachting drie tot vijf jaar duren, inclusief studies en 
beroepsprocedures. Afstemming met de technische concept-ontwerpstudies (zie verder) is daarbij van 
belang gezien de benodigde technische input, onder andere met het oog op veiligheid. 
Beleidsmatig gezien kan het verstandig zijn te voorkomen dat er (los van CUST) een wildgroei aan 
leidingen wordt ontwikkeld. Dit zou geregeld kunnen worden in een structuurvisie voor pijpleidingen. 
 
De andere belangrijke taak van het consortium is haar opvolger te regelen: bestaande organisaties 
dienen ingeschakeld te worden, (of nieuwe organisaties dienen te worden opgezet) voor de ontwikkeling, 
eigenaarschap, financiering, exploitatie en beheer van de netwerken. Die organisatie (in de Roadmap 
CUST ter vereenvoudiging aangeduid als één bedrijf, het CUST-netwerkbedrijf) sluit contracten met de 
industrie (leveranciers / afnemers), financiers, regelt vergunningen, verwerft grond, contracteert 
aannemers voor de realisatie. Als het netwerk operationeel is regelt dit bedrijf de exploitatie, beheer en 
onderhoud. 
 

                                                      
10 De pijpleidingen voor (circulaire) nafta en warmteuitwisseling tussen industriepartijen zijn gezien hun peer-to-peer karakter in 
principe rechtstreeks door de private sector te realiseren. Het kan evenwel voordeling zijn voor hen samen te werken met het 
consortium. 
11 Gezien de omvang van de verschillende netwerken voor CO2 en waterstof is CUST MER-plichtig.  
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Kernconclusies en aanbevelingen van het CUST project 
 
Het CUST (Clean Underground Sustainable Transport) project is een verkenning naar noodzaak, 
haalbaarheid, vormgeving en realisatie van grootschalige pijpleidinginfrastructuur in en om het 
havengebied van North Sea Port. De transitie naar een klimaatneutrale industrie, in lijn met de 
doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs, staat hierbij centraal. Op basis van een drietal scenario’s 
levert de verkenning de volgende conclusies/aanbevelingen op: 
1. De aanleg van pijpleidinginfrastructuur is nodig om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. 

Zonder pijpleidinginfrastructuur is een vergaande CO2-reductie niet mogelijk. Voor North Sea Port 
betreft het met name infrastructuur voor transport van CO2 en waterstof, maar er zullen ook leidingen 
nodig zijn voor synthetische nafta en warmte. 

2. Carbon Capture en Storage (CCS) is in alle scenario’s noodzakelijk.  
3. Om CCS te beperken tot enkele miljoenen tonnen zijn grote hoeveelheden groene waterstof nodig, 

oplopend tot 200 kton in 2030 en verdere groei daarna. Deze waterstof zal ingezet worden voor 
vervanging van de fossiele waterstof en voor nieuwe, innovatie productieprocessen (zoals 
Steel2Chemicals). 

4. Productie van deze groene waterstof – hetzij in North Sea Port, hetzij elders – vraagt eveneens grote 
hoeveelheden duurzame elektriciteit (28 PJ12). De verder groei van waterstofgebruik zal ook 
gepaard gaan met import van waterstof. De havenfaciliteiten zullen hierin een belangrijke rol 
vervullen.  

5. De daadwerkelijk realisatie van de CO2-reductie uit de verschillende scenario’s is geen 
vanzelfsprekendheid om (onder andere) de volgende redenen: 

o De beschikbaarheid van grote hoeveelheden duurzame elektriciteit voor elektrificatie van 
de industrie is een cruciale randvoorwaarde. De elektriciteitsvraag van de industrie in North 
Sea Port stijgt van 3,5 PJ nu naar 8 tot 16 PJ13 in 2030 en verdere groei daarna. Het 
elektriciteitsnet zal hiervoor versterkt moeten worden; 

o Er zal nog veel technologieontwikkeling plaats moeten vinden; 
o De verschillende opties zijn in veel gevallen nog niet rendabel. Om toch snel stappen te 

kunnen zetten, is een geschikt overheidsinstrumentarium nodig.  
6. Het meest voor de hand liggende tracé binnen het havengebied is weergegeven in Figuur 0-4. Hierbij 

is voor het overgrote deel gebruik gemaakt van bestaande tracés.  
7. De kosten (CAPEX14) voor het noodzakelijke netwerk  binnen North Sea Port wordt begroot op 110 

miljoen euro (resp. 60 voor CO2 en 50 voor waterstof).  
8. De aansluitingen buiten het havengebied (Figuur 0-5), voornamelijk ten behoeve van CO2 transport, 

worden begroot op 95 tot 130 miljoen euro (CO2). De daadwerkelijke kosten hiervan zijn afhankelijk 
van timing en samenwerking met met name Antwerpen en Rotterdam. 

9. Indien de CO2 niet bij hoge druk (ofwel superkritisch, uitgangspunt in deze studie), maar bij lage 
druk wordt getransporteerd, kan de CAPEX voor de leidingen afhankelijk van de context en tracé 
verdubbelen.  

10. Bij realisatie ligt het zeer voor de hand om te werken volgens het multi-product / multi-core concept. 
Dit betekent gebruik van meerdere kleinere pijpleidingen die op termijn ingezet kunnen worden voor 
andere gassen. Dit vergroot de flexibiliteit van het netwerk en zal de verschuiving van CCS naar meer 
hernieuwbare/circulaire oplossingen versnellen. 

11. De follow-up van het CUST project zou vormgegeven kunnen worden door:  
o Samenwerking van de overheden over de grens heen voor planologisch juridische borging 

van de tracés; 
o Consortium vorming tussen industrie, netwerkbedrijven, overheden en North Sea Port 

om te komen tot realisatie en de noodzakelijke afspraken/ commitments. Het platform Smart 
Delta Resources kan hier een belangrijke rol in spelen. 

  

                                                      
12 Deze 28PJ komt overeen met de productie van een windmolenpark op zee met een vermogen van ongeveer 1,7 GW.  
13 Deze 16 PJ komt overeen met de productie van een windmolenpark op zee met een vermogen van ongeveer 1 GW.  
14 Exclusief de (aansluit)kosten die op locatie moeten worden gemaakt. 
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1 Inleiding 

1.1 Introductie 
 
Aanleiding: pijpleidingen voor een klimaatneutrale haven 
Om klimaatverandering tegen te gaan willen de Vlaamse en Nederlandse overheden - op basis van het 
klimaatakkoord van Parijs – de uitstoot van broeikasgassen drastisch verlagen. Een belangrijk deel van 
deze reductie komt voor rekening van de energie-intensieve industrie. De CO2-uitstoot van het industrieel 
complex binnen North Sea Port is ongeveer 21,5 Mton per jaar 
 
De energie-intensieve industrie in het North Sea Port gebied (het grensoverschrijdend havencomplex dat 
zich uitstrekt van Vlissingen via Terneuzen naar Gent) zal dan ook flink moeten bijdragen aan deze 
verduurzamingsdoelstelling. Tegelijkertijd worden daardoor economische kansen benut en wordt 
bedrijvigheid en werkgelegenheid op de lange termijn gegarandeerd.  
 
Nederland en België kennen veel ondergrondse pijpleidinginfrastructuur voor vervoer van industriële 
stoffen. Deze infrastructuur is in het verleden (overwegend) aangelegd door de industriële bedrijven zelf. 
De energietransitie vraagt om het vervangen van fossiele brandstoffen en grondstoffen door hernieuwbare 
alternatieven (circulaire grondstoffen, waterstof), en/of het afvangen van CO2 voor hergebruik (Carbon 
Capture and Usage, CCU) of ondergrondse opslag (Carbon Capture and Storage, CCS). Dat betekent dat 
er ook nieuwe infrastructuur noodzakelijk is om die productstromen te transporteren en vraag en aanbod 
met elkaar te verbinden.  
 
Ondergrondse pijpleidingen zijn een modaliteit die veel voordelen kent ten opzichte van wegvervoer, 
spoor of binnenvaart. Na de aanleg is de infrastructuur onzichtbaar en wordt het landschap niet verstoord. 
Er zijn geen kruisingen met andere verkeersdeelnemers die een risico op ongelukken met zich 
meebrengen, dat is zeker met het oog op de vaak gevaarlijke stoffen een belangrijk argument. Daarnaast 
is vervoer door pijpleidingen over het algemeen duurzamer dan andere modaliteiten. De capaciteit van 
ondergrondse infrastructuur is dermate groot dat het een concrete bijdrage kan leveren aan vermindering 
van congestie op de weg. 
 

1.2 Het CUST project 
 
Initiatief 
Het havenbedrijf North Sea Port is daarom, in samenwerking met het Smart Delta Resources (SDR) 
platform, Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent het grensoverschrijdende CUST 
project gestart. CUST staat voor ‘Clean Underground Sustainable Transport’. North Sea Port is de formele 
opdrachtgever van de studie.  
 
Het project bouwt voort op de studie ‘Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta region (CE 
Delft, 2018) in opdracht van Smart Delta Resources en de ‘Multi Utility Providing’-studie (MUP, Royal 
Haskoning, 2013) naar de mogelijkheden voor een pijpleidingstelsel in de Zeeuwse-Vlaamse Kanaalzone, 
in opdracht van de voorloper van North Sea Ports.  
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Doel 
De doelstelling van dit project is in kaart te brengen welke buisinfrastructuur behoefte zich kan gaan 
ontwikkelen in de komende 5 tot 30 jaar in North Sea Port, met name gericht op het realiseren van de 
klimaatdoelstellingen van Parijs. Belangrijke productstromen zijn waterstof en koolstofdioxide (CO2). 
 
De belangrijkste aspecten van het onderzoek zijn daarbij: 

• Identificatie van vraag en aanbod van potentieel met pijpleidingen te transporteren stoffen in het 
havengebied tot 2050, en met name het broeikasgas kooldioxide (CO2) en energiedrager en 
chemische bouwsteen waterstof; 

• Bepalen van potentiële tracés voor deze pijpleidingen, met daarbij aandacht voor technische 
aspecten en potentiële innovaties op hoofdlijnen, alsmede inzicht in de benodigde investeringen; 

• Inzicht in de voorwaardenscheppende bestuurlijk-juridische aspecten, en mogelijkheden voor 
exploitatie en financiering van pijpleidingsystemen. 

1.3 Opzet van de studie 
 
De studie is integraal van opzet, zowel wat betreft de inhoud als de betrokkenheid van stakeholders.  
 
Betrokkenheid van stakeholders 
Relevante industriële bedrijven, netwerkpartijen en overheden zijn betrokken via interviews en in drie 
grote sessies: 

• Een startpresentatie van het CUST project is gehouden op 27 september 2018 voor een grote 
groep van overheden in Vlaanderen en Nederland; 

• In Stakeholder workshop 1 (10 oktober 2018) zijn circa 40 deelnemers uit de industrie, 
netwerkpartijen en overheden betrokken bij de opzet van de studie en is gediscussieerd over de 
kansen en rollen; 

• In Stakeholder workshop 2 (5 februari 2019) is met circa 50 deelnemers op basis van 
deelresultaten van de studie onder andere gekeken naar de wijze waarop netwerken zich kunnen 
ontwikkelen in het gebied. 

 
In ca. 20 interviews met de deelnemende industrie en netwerkbedrijven zijn nadere (technische) gegevens 
verkregen en visies op de ontwikkelingen besproken. 
 
Inhoudelijke onderdelen 
De studie is wat inhoud betreft opgedeeld in 6 onderdelen. Gestart is met het onderdeel ‘productstromen’ 
waarin met inbreng van 12 van de grootste bedrijven in een drietal scenario’s vraag en aanbod van CO2, 
waterstof en andere productstromen in beeld is gebracht voor de huidige situatie, 2030 en 2050.  
Op basis van deze scenario’s zijn conclusies getrokken met betrekking tot de behoefte aan pijpleidingen. 
De relevante tracés voor pijpleidingen voor de nieuwe netwerken zijn vervolgens in beeld gebracht, 
evenals bijbehorende technische aspecten en kostenramingen. Daarbij zijn eerst de bestaande leidingen 
en tracés beschouwd (onderdeel ‘tracéstudie’). Het onderdeel ‘bestuurlijk-juridisch’ richtte zich op 
Nederlandse, Vlaamse en internationale wet- en regelgeving voor pijpleidingen. Hoe en door welke 
partijen de netwerken gefinancierd en geëxploiteerd kunnen worden is onderzocht in het onderdeel 
‘Financiering en Exploitatie’. Ten slotte is de ‘Roadmap CUST’ opgesteld om betrokken partijen inzicht en 
overzicht te geven in de te volgen weg naar de realisatie van de netwerken die nodig zijn om de bedrijven 
in het North Sea Port gebied tijdig te laten voldoen aan de klimaatdoelstellingen. 
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1.4 Leeswijzer 
 
Voor een eerste oriëntatie op de studie als geheel en haar belangrijkste aanbevelingen is het lezen 
van de management samenvatting en vervolgens de Roadmap CUST aan te bevelen.  
 
De rapportage volgt verder de hierboven beschreven inhoudelijke lijn. Deze hoofdstukken gaan elk vrij 
diep in op de desbetreffende materie. Ze zijn afzonderlijk voor belangstellenden / experts in bepaalde 
onderwerpen goed leesbaar.  
 
Een toelichting op de hoofdstukken:  

• Hoofdstuk 2 start met het onderdeel Productstromen. Dit is een technische verhandeling over de 
ontwikkeling van de drie scenario’s en de daaruit afgeleide behoefte aan transport van stoffen; 

• Deze vraag naar pijpleidingen wordt in het onderdeel Tracéstudie (hoofdstuk 3) samengevat als 
basis voor het ontwerp van de tracés en dimensionering van de leidingen. Dit onderdeel gaat 
verder in op de reeds bestaande netwerken. De nieuwe tracés worden beschreven en beoordeeld 
op hun voor- en nadelen. Ook de kosten worden hier beschreven. Dit is een van de meest 
integrale hoofdstukken; 

• Enkele relevante technische aspecten van pijpleidingen en mogelijke innovaties zijn onderwerp 
van hoofdstuk 4, Techniek en Innovatie; 

• De bestuurlijk-juridische context is beschreven in drie achtereenvolgende hoofdstukken voor 
het Nederlandse deel, het Vlaamse deel en Europese regelgeving; 

• Een beschouwing over Exploitatie en Financiering van pijpleidingen is onderwerp van hoofdstuk 
8; 

• In de Roadmap CUST ten slotte wordt op basis van de resultaten uit de andere onderdelen de 
weg of wegen naar de ontwikkeling van de netwerken geschetst. In dit hoofdstuk komen dus veel 
aspecten samen.  
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2 Productstromen 

2.1 Inleiding 
 
Doel van dit onderdeel 
De hoofddoelstelling van dit project is in kaart te brengen welke buisinfrastructuurbehoefte zich kan gaan 
ontwikkelen in de komende 5 tot 30 jaar in North Sea Port, met name gericht op het realiseren van de 
klimaatdoelstellingen van Parijs. Belangrijke productstromen zijn waterstof en koolstofdioxide (CO2).  
Dit is belangrijk om tijdig de aanleg van pijpleidingen voor te kunnen bereiden en tevens te kunnen zorgen 
dat de aanleg van de pijpleidingen en het transport van deze stoffen zo min mogelijk hinder aan de 
omgeving veroorzaakt.  
 
De klimaatdoelstellingen dwingen de maatschappij tot grootschalige veranderingen. Het samenspel van 
politieke, maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen zal de toekomst bepalen. 
Relevant voor de doelstelling van CUST is daarbij de behoefte die gaat ontstaan aan pijpleidingen voor 
transport van stoffen in het havengebied en naar omliggende gebieden.  
 
Scenariostudie 
Om enigszins begrip van mogelijke toekomstige ontwikkelingen te krijgen is een scenariostudie 
toegepast met als doel de volle breedte van mogelijke veranderingen in kaart te brengen. Anders gezegd 
‘de hoeken van het speelveld’ te verkennen. Een goede scenariostudie is zo opgesteld dat de uitkomsten 
inzicht bieden in de effecten van de verschillende ontwikkelingen die als mogelijk of zelfs wenselijk gezien 
worden.  
 
In voorliggend hoofdstuk beschrijven we deze scenariostudie. Drie scenario’s zijn opgesteld die samen de 
hoeken van het speelveld bepalen in 2030 en 2050. De scenario’s zijn opgesteld als uitersten en niet 
getoetst op hun economische haalbaarheid. De ontwikkelingen zullen in praktijk naar verwachting een 
combinatie hiervan zijn. 
 
De resultaten van deze scenariostudie worden gebruikt om de tracés voor pijpleidingen te bepalen 
en de kosten van dergelijke netwerken globaal te ramen. Dat is het onderwerp van hoofdstuk 3.  
 
Leeswijzer voor dit hoofdstuk 
De toekomst proberen te voorspellen op het gebied van klimaat is zoals al gesteld complex. Lezers die 
met name geïnteresseerd zijn in de praktische resultaten kunnen dit hoofdstuk overslaan en starten met 
hoofdstuk 3. De belangrijkste resultaten en wat ze betekenen voor CUST worden daar kort samengevat.  
 
Dit hoofdstuk starten we met een toelichting op klimaatneutraal produceren en welke mogelijkheden 
daartoe zijn. We lichten enkele belangrijke begrippen toe (paragraaf 2.2).  
 
In paragraaf 2.3 beschrijven we allereerst de belangrijkste productstromen in de huidige situatie. Dat 
doen we aan de hand van 12 geselecteerde bedrijven, die geparticipeerd hebben in deze studie.  
 
Vervolgens bespreken we de opzet van de scenario’s (paragraaf 2.4) en de resultaten (paragraaf 2.5).  
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2.2 Klimaatneutraal: wat en hoe? 
 

Centraal in de CUST-studie staat het begrip ‘klimaat neutraal produceren’. Wat dat is en wat de 
mogelijkheden daarvoor zijn lichten we hier nader toe. Vanuit deze begrippen worden verder in dit 
hoofdstuk de scenario’s opgebouwd. 
 
Klimaatneutraal produceren 
Klimaatneutraal produceren betekent produceren zonder dat de concentratie broeikasgassen in de 
atmosfeer toeneemt.  
 
Er zijn heel veel verschillende technologieën die toegepast kunnen worden om klimaatneutraal te 
produceren. De belangrijkste technologieën zijn: 

1. Decarboniseren van energiedragers: Het verminderen van CO2 emissies door het inzetten van 
elektriciteit en brandstoffen die tijdens opwekking en gebruik géén CO2-emissies veroorzaken. Dit 
is mogelijk als de elektriciteit opgewekt is op basis van duurzaam beheerde hernieuwbare 
bronnen of als de brandstoffen geproduceerd zijn op basis van duurzaam beheerde biomassa 
en/of duurzaam opgewekte elektriciteit. Om dit mogelijk te maken is verdere uitbreiding van de 
productiecapaciteit van gedecarboniseerde energiedragers nodig. 

2. Gebruik van klimaatneutraal geproduceerde (‘blauwe’ of ‘ groene’) waterstof : Waterstof is 
zowel een brandstof als een grondstof. Op dit moment wordt bijna alle waterstof geproduceerd uit 
fossiele grondstoffen waarbij veel CO2 vrijkomt. Dit kan ook op manieren die in meer of mindere 
mate klimaatneutraal zijn, hetgeen vaak wordt aangeduid met verschillende kleuren: grijze 
waterstof, blauwe waterstof en groene waterstof. Volledige overschakeling van grijze naar blauwe 
waterstof kan in principe voor 2030 gerealiseerd zijn. Overschakeling van aardgas naar groene 
waterstof vergt meer hernieuwbare elektriciteit en/of duurzame biomassa en verbetering van de 
benodigde technologie hetzij elektrolyse of vergassing. 

3. Circulaire productie op basis van gerecyclede grondstoffen en/of biomassa in plaats van 
fossiele “virgin” brandstoffen. Om dit kosteneffectief te doen is vaak herontwerp van het 
productieproces nodig. Daarom is circulaire productie de meest ingrijpende manier om tot 
klimaatneutrale productie te komen.  

4. CCU en CCS (End of pipe): Het voorkomen van CO2-emissies door het afvangen en vastleggen 
van de CO215. Er zijn grofweg twee mogelijkheden na afvangen van CO2: CCU en CCS. CCU 
staat voor Carbon Capture en Usage, dat wil zeggen afvangen van CO2 en gebruiken als 
grondstof. CCS staat voor Carbon Capture en Storage, dat wil zeggen CO2 afvangen en definitief 
opslaan. CCU en CCS hebben als voordeel dat de aanpassing aan de huidige processen 
minimaal is. Een nadeel van CCS is dat er behalve het voorkomen van de CO2-emissie geen 
sprake is van baten, alleen van kosten.  

 
Klimaatneutraal produceren: onderscheidt tussen fossiel en biogeen CO2 
Klimaatneutraal produceren wordt vaak versimpeld door te zeggen dat er geen CO2-emissie mag 
plaatsvinden. Het is het belangrijk onderscheid te maken tussen CO2 uit biomassa ook wel biogeen CO2 

genoemd en CO2 uit gebruik van fossiele brandstoffen: fossiel CO2.  
 
In een klimaatneutraal systeem is er nog steeds sprake van bomen die groeien en CO2 opnemen en 
doodgaan en daarbij CO2 afgeven. Deze kringloop heeft alleen een korte-termijneffect op de 
concentratie broeikasgassen. De CO2-emissie stijgt pas wanneer de kringloop wordt doorbroken, en er 
veel meer CO2 vrijkomt dan dat er opgenomen wordt. De twee meest voorkomende oorzaken waardoor 

                                                      
15 De mate waarin CO2 effectief wordt vastgelegd bij CCU toepassingen varieert sterk, daarom leiden veel CCU toepassingen tot 
hogere broeikasgasemissies dan CCS. 
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de kringloop doorbroken wordt en de concentratie broeikasgassen sterk kunnen stijgen zijn: 1) als er 
fossiel CO2 vrijkomt door verbranding van fossiele brandstoffen, en 2) als de hoeveelheid biogeen CO2 
die vastgelegd wordt door oceanen of bossen sterk verandert, zoals bijvoorbeeld bij ontbossing het geval 
is.  

 
Hieronder gaan we nog wat dieper in op deze technieken.  
 
Ad 1. Decarboniseren van energiedragers 
Hierbij kan gedacht worden aan elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind, maar ook uit 
duurzaam beheerde biomassa. Ook betreft het zogenoemde carbonvrije brandstoffen, dat wil zeggen 
brandstoffen die bij gebruik niet tot extra broeikasgasemissies leiden, zoals biogas of groene waterstof. 
 
Ad 2. Gebruik van klimaatneutraal geproduceerde (‘blauwe’ of ‘ groene’) waterstof 
Tijdens de huidige waterstof productie vindt er CO2 emissie plaats op twee manieren: 1) bij de opwekking 
van de warmte die nodig is om de waterstof te produceren uit de fossiele grondstoffen, 2) als ongewenst 
bijproduct van de waterstof productie. De huidige waterstofproductie wordt vaak grijze waterstof 
genoemd. Als de CO2 die vrijkomt als bijproduct bij de productie van waterstof uit fossiele grondstoffen 
afgevangen wordt, wordt er vaak gesproken van blauwe waterstof. Om blauwe waterstof klimaatneutraal 
te maken moet ook de CO2 die vrijkomt bij de opwekking van de warmte afgevangen en opgeslagen 
worden (CCS). Als waterstof uit hernieuwbare bronnen geproduceerd wordt is er sprake van groene 
waterstof.  
Groene waterstof kan geproduceerd worden op twee manieren: 1) door duurzaam beheerde en 
geoogste biomassa te vergassen, 2) door elektrolyse van water door toepassing van hernieuwbare 
elektriciteit. Als groene waterstof in Nederland of België geproduceerd wordt op basis van elektrolyse 
betekent dit extra vraag naar hernieuwbare elektriciteit. Er zijn grootschalige plannen voor 
waterstofproductie voor Noord-Europa in zonnige landen. De landen die genoemd worden variëren van 
Zuid-Europa (Spanje, Italië, Griekenland), tot Noord-Afrika (Marokko, Tunesië, Egypte), de Arabische 
emiraten en ook Chili is een mogelijkheid. 
 
Ad 3. Circulaire productie  
Circulaire productie is productie op basis van hernieuwbare grondstoffen. Dit kan biomassa zijn of 
afvalstromen. Beide benaderingen hebben hun beperkingen: Biomassa is beperkt beschikbaar als 
grondstof. Het hergebruik van afvalstromen (bijvoorbeeld gebruikte plastic voorwerpen), geeft op de site 
zelf nog steeds broeikasgasemissies, tenzij 1) een plasticrecycling methode gekozen wordt die inherent 
minder broeikasgasemissies veroorzaakt dan het huidige proces, of 2) als productie op basis van 
recycling aangevuld wordt met biobased productie, omdat dan op (de zeer lange) termijn alle plastics die 
gerecycled worden biobased plastics zijn en de CO2 die vrijkomt in het proces dus ook biogeen CO2 is.  
 
Ad 4. CCU/CCS 
Belangrijk is dat de veel bekende CCU toepassingen gebruik betreft waarbij CO2 weer binnen 50 jaar 
vrijkomt, zoals gebruik in kassen van tuinders, in frisdrank, of als grondstof voor ureum, of als (bijmenging 
in) brandstof. Voor de periode tot 2030 kan dit voldoende zijn om de doelstellingen op het gebied van 
broeikasgasemissiereductie te halen.  
Relevant is verder dat de bedrijven in deze studie bijna allemaal onder de EU-ETS richtlijn vallen16.  

                                                      
16 Volgens deze richtlijn geldt alleen CCU in de vorm van de productie van Precipitated Calcium Carbonate (PCC) op basis van één 
specifieke methode als het definitief vastleggen van CO2. Alle andere CCU methodes gelden als emissie van CO2. Er is geen reden 
om aan te nemen dat dit beleid verandert tenzij afgedwongen in de rechtbank. De reden dat PCC als CCU methode wel erkend is, is 
dat dat ooit door een lagere rechtbank in Duitsland is goedgekeurd en dit besluit indertijd niet aangevochten is.  
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Verder zorgt het EU-ETS er ook voor dat de omzetting van koolstofmonoxide (CO) dat vrijkomt bij de 
staalproductie door reductie van ijzererts met steenkoolachtige producten telt als CO2. Daarom geldt de 
omzetting van deze CO (dus niet CO uit andere processen) tot synthetische nafta of ethanol als CCU. 
 
Circulair produceren en CO2 emissies 
In dit kader wordt uitgelegd uit waarom er bij circulair produceren soms wel en soms geen CO2 emissies 
optreden aan de hand van de plastic productie in het gebied. 
 
De huidige plastic productie in het gebied vindt plaats op basis van nafta. Nafta is een aardoliefractie en 
dus een fossiele brandstof. Tijdens de plastic productie komen zogenaamde kraakgassen vrij. Deze 
kraakgassen bestaan grotendeels uit methaan en waterstof en worden ingezet om de hoge temperaturen 
op te wekken die nodig zijn voor de plasticproductie. Bij de verbranding van dit methaan komt CO2 vrij 
dat geldt als fossiel CO2 omdat het afkomstig is uit een aardolie fractie. Als een bedrijf de productie 
overschakelt van nafta op gerecycled plastic bijvoorbeeld door het gebruikte plastic te pyrolyseren en de 
resulterende olie in te zetten i.p.v. nafta, komt er nog steeds methaan en waterstof vrij. Aangezien de 
methaan vrijkomt uit plastic dat geproduceerd is uit een fossiele brandstof komt bij verbranding van dit 
methaan ook fossiel CO2 vrij. 
 
Omdat bij het maken van pyrolyse olie altijd een deel van het ingezamelde plastic verloren gaat, is 
circulaire productie van plastic alleen mogelijk als de afnemende hoeveelheid grondstof aangevuld wordt 
op een circulaire manier: biobased plastic productie. Op deze manier wordt het aandeel biobased plastic 
steeds groter en neemt de hoeveelheid fossiel CO2 dat vrijkomt in het proces af. 
Voor een beperkt aantal plastic soorten is het mogelijk om plastic chemisch te recyclen zonder helemaal 
terug te gaan tot een nafta achtige substantie. In die gevallen kan het plastic ook weer opgebouwd 
worden zonder productie van kraakgassen, waardoor het proces inherent veel zuiniger is. Vaak is er op 
de korte termijn alleen sprake van significante emissiereductie als een circulair proces ook inherent 
energiezuiniger is dan het huidige productieproces. 

 
 
  



 

25 september 2019  BG1499T&PRP1809211042 40  

 

 

2.3 Productstromen in de huidige situatie 
 
Als startpunt voor de studie is eerst de huidige situatie met betrekking tot de meest relevante 
productstromen van en naar de bedrijven in kaart gebracht. Dit is gedaan voor een selectie van twaalf 
bedrijven in het gebied, die ook in de scenariostudie zijn doorgerekend. 
 
Studie op basis van twaalf representatieve bedrijven  
De totale CO2 uitstoot van de EU ETS bedrijven in het North Sea Port gebied is ongeveer 21,5 Mton per 
jaar, met een kleine jaarlijkse variatie als gevolg van de hoeveelheid productie en grondstofgebruik. 
 
De twaalf bedrijven (zie Figuur 2-1) zijn uitgekozen op basis van de omvang van hun emissie, het soort 
proces en de geografische locatie. De totale CO2-uitstoot van deze bedrijven is circa 21 Mton. Deze 
bedrijven zullen de drivers zijn voor realisatie van de pijpleidinginfrastructuur. De bedrijven zijn middels 
interviews betrokken bij de studie.  
 
Deze twaalf bedrijven (verder ook 
genoemd de onderzoeksgroep) zijn 
van noord naar zuid: 

1. Zeeland Refinery 
2. Sloecentrale 
3. Dow (inclusief WKC Elsta) 
4. Trinseo 
5. Yara 
6. Cargill Sas van Gent 
7. ArcelorMittal (inclusief ENGIE 

Knippegroen) 
8. Oleon  
9. ENGIE Rodenhuize 
10. Cargill Gent 
11. Stora Enso 
12. Kronos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuur 2-1 De twaalf in deze studie betrokken bedrijven 
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Huidige productstromen voor de onderzoeksgroep 
De huidige (grondstof-, brandstof-, warmte en) productstromen die nu per pijpleiding vervoerd worden zijn 
voor de onderzoeksgroep in kaart gebracht. Per bedrijf is een inschatting gemaakt op basis van openbare 
informatie17 en vervolgens getoetst en waar nodig aangepast door de bedrijven.  
 
De (grondstof-, brandstof-, warmte- en) productstromen die nu al per pijpleiding vervoerd worden zijn 
naast aardgas (laag- en hoogcalorisch) ook typisch industriële gassen zoals stikstof (N2), zuurstof (O2) en 
waterstof. Tussen bedrijven wordt etheen en warmte uitgewisseld in de vorm van warm water of stoom. 
Tussen Dow en Trinseo wordt nog een aantal andere koolwaterstoffen uitgewisseld, voortkomend uit de 
tijd dat de styreenproductie nog onderdeel was van Dow. 
 
CO2-emissies 
Voor wat betreft de emissies van CO2 zijn de bedrijven onder te verdelen in drie groepen: 
• Bedrijven met een fossiele CO2-emissie van meer dan een miljoen ton CO2 per jaar. Daarbij is het 

goed zich te realiseren dat in deze groep de onderlinge verschillen ook groot zijn: 
o ArcelorMittal en ENGIE Knippegroen zijn ieder goed voor 4,5-5,5 miljoen ton CO2 per jaar. 

Voor Knippegroen is dit overwegend biogeen.  
o Bij Dow (inclusief ELSTA) en Yara komt er per jaar 3,5-4 miljoen ton CO2 vrij;  
o Bij de Sloecentrale en Zeeland Refinery gaat het om 1,3-1,5 miljoen ton CO2 per jaar.  

• Bedrijven die wel EU ETS plichtig zijn, maar waarvan de fossiele CO2 uitstoot op de locatie beperkt 
blijft tot 200 duizend ton per jaar: Cargill Gent, Cargill Sas van Gent, Kronos, Oleon, Stora Enso en 
Trinseo.  

o Bij een aantal van deze bedrijven zoals Oleon en Stora-Enso komt dit doordat een significant 
gedeelte van hun energievoorziening al biobased is;  

o Bij Trinseo speelt mee dat de energievoorziening voor een groot deel via de ELSTA centrale 
van Dow gaat en dus voor dat gedeelte de emissies bij Dow vrijkomen. Echter zelfs als de 
biogene CO2 en de CO2 die nu bij Dow vrijkomt meegeteld wordt, zijn de emissies bij deze 
bedrijven significant kleiner dan de emissies van de volgende categorie. 

• Bedrijven waarvan de emissie van fossiele CO2 zo beperkt is dat ze niet onder de EU ETS vallen. 
Van de 12 geselecteerde bedrijven geldt dat alleen voor ENGIE Rodenhuize. Deze productielocatie 
stoot wel veel CO2 uit maar van biogene oorsprong.  

 
Geen nieuwe pijpleidingen voor huidige stromen 
Tevens is nagegaan of er productstromen zijn die momenteel niet per pijpleiding vervoerd worden, maar 
daar wel voldoende potentieel voor hebben. Uit de gesprekken met de bedrijven is gebleken dat er 
onvoldoende commerciële of strategische redenen zijn om nieuwe pijpleidingen voor bestaande 
stofstromen aan te leggen, ook als de kwantiteit en samenstelling zich daar wel voor leent. De voorkeur 
gaat daarbij uit naar andere vervoersmodaliteiten (trein, schip of vrachtwagen). Dat is vaak een gevolg 
van het hebben van een groot aantal afnemers en de modaliteit waarin zij bediend willen worden.  
De conclusie is dat de bestaande pijpleidingen voor producten afdoende zijn voor de huidige 
productie. Er is geen behoefte aan extra pijpleiding voor de huidige productstromen. 
  

                                                      
17 Het gaat hierbij om inschattingen van stromen op basis van massa- en energiebalansen, informatie die de bedrijven over hun 
productieproces gepubliceerd hebben of kentallen die beschikbaar zijn uit vergelijkbare processen. In het geval van een aantal SDR 
bedrijven zijn deze inschattingen aangevuld/vergeleken met cijfers die uit een eerdere studie door ECN uit 2014 beschikbaar waren 
gesteld door SDR. 
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2.4 Productstromen in de toekomst: scenariostudie 
 
Zoals al gesteld in de inleiding gebruiken we voor een CUST een scenariostudie om begrip van de 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen te krijgen, om ‘de hoeken van het speelveld’ te verkennen.  
 
Opzet van de scenario’s 
In deze paragraaf lichten we de hoofdlijnen van de opzet van de scenario’s toe.  
 
Om inzicht te krijgen in al de bovengenoemde factoren die de ontwikkeling van de productstromen in 
North Sea Port beïnvloeden zijn drie verschillende scenario’s ontwikkeld, langs de lijn van de 
toegepaste technologie voor klimaatneutraliteit (zie ook paragraaf 2.2). Dit zijn: 

1. Een CCU/CCS-scenario, waarbij dit de centrale technologie is; 
2. Een High Renewable Energy scenario, waarbij duurzame energie in grote hoeveelheden 

beschikbaar komt en gebruikt wordt; 
3. Een Circular Economy scenario, waarbij circulaire productie de basis vormt. 

 
Voor de 12 onderzochte bedrijven zijn (in overleg met hen) aannames gemaakt over de wijze waarop 
deze scenario’s doorwerken in hun bedrijfsvoering. Berekend is hoe de bijbehorende vraag naar 
grondstoffen en energie wijzigt en daarmee de betreffende productstromen. 
 
De scenario’s zijn doorgerekend voor drie tijdstippen dan wel periodes:  

• De huidige situatie;  
• De periode 2025 en 2030; 
• De periode 2030-2050. 

 
De belangrijkste randvoorwaarde bij deze scenario’s is de aanname dat de productie van de bedrijven 
niet wijzigt ten opzichte van de huidige situatie. Alleen de manier waarop erin voorzien wordt varieert 
in deze studie. Dus eventuele veranderingen in de vraag naar producten (groei, afname, andere 
producten) is niet meegenomen. 
 
Andere randvoorwaarden en uitgangspunten betreffende de volgende onderwerpen (details zie Bijlage 
A.1) 

• CO2-emissiereductie minimaal 49% reductie in 2030 ten opzichte van 1990, oplopend tot 
minimaal 90% emissiereductie in 2050; 

• ‘Baseline’ is een toename van de energie-efficiëntie van installaties in de tijd, op basis van 
technologische ontwikkeling (zoals invoering van warmtepompen); 

• Toepassing van innovatieve technologieën die al op voldoende grote schaal bewezen zijn; 
• In alle scenario’s is sprake van CCS;  
• Voor alle scenario’s geldt dat vanaf 2030 ook voor CCU toepassingen het aandeel groene CO2 

zal moeten stijgen wil de CCU toepassing passen binnen de klimaatrandvoorwaarden. 
 
Disclaimer bij de scenario’s 
Deze scenario’s zijn ontwikkeld in het kader van de doelstelling van dit rapport om de volle breedte van 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de vraag en aanbod in het gebied in kaart te 
brengen, binnen genoemde randvoorwaarden, met het oog op de ontwikkeling van pijpleidingen.  
Of een scenario economisch haalbaar is afhankelijk van veel factoren, zoals de ontwikkeling van de CO2 
prijs, de beschikbaarheid van hernieuwbare elektriciteit etc. Sommige van deze scenario’s gaan verder 
dan de scenario’s die door bedrijven zelf onderzocht worden. Het High Renewable Energy scenario voor 
Dow gaat minder ver dan de totale plant elektrificatie die door Dow zelf wordt gecommuniceerd. 
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We lichten de drie scenario’s hier nader toe. 

2.4.1 CCU/CCS scenario 
In dit scenario gaan we ervanuit dat de klimaatdoelstellingen gehaald worden, maar de enige manier 
waarop dat gebeurt is op basis van afvangen van CO2 voor CCU en CCS. Verder verandert er niets aan 
de huidige plannen voor operatie van de fabrieken en energiecentrales tot 2050. Dat betekent dat de 
focus ligt op het gebruik van fossiele energie en grondstoffen.  
 
Let op: ook in de andere scenario’s blijft afvang van CO2 en CCU/CCS een noodzakelijk onderdeel van de 
maatregelen om de klimaatdoelstellingen te halen, maar is dat aandeel minder belangrijk dan in dit 
scenario. 

2.4.2 High Renewable Energy scenario 
Hernieuwbare energie als basis 
In het High Renewable Energy-scenario wordt er, zodra er voldoende hernieuwbare energie beschikbaar 
komt rond circa 2030 grootschalig ingezet op het decarboniseren van energiedragers en 
waterstofvoorziening. Door deze verschuiving van fossiele naar hernieuwbare energie zijn er in 
2050 in het High Renewable Energy Scenario geen emissies meer uit aardgas. 
 
In dit scenario is aangenomen dat de ontwikkeling van wind- en zonne-energie maximaal tot 
ontwikkeling komt. Hierdoor is er volop hernieuwbare elektriciteit. Waterstof wordt geproduceerd via 
grootschalige elektrolyse van water met hernieuwbare elektriciteit. Dit gebeurt op land en op zee18.  
 
Toelichting bij de elektriciteit- en waterstof productie in dit scenario 
In het High Renewable Energy Scenario hebben we de elektriciteitsvraag berekent, die nodig is om 
waterstof te produceren met elektriciteit die opgewekt is in België en Nederland. Dit is in deze studie 
aangegeven als energievraag voor een lokaal elektrolyse station. Dit wil niet zeggen dat al die waterstof 
aan land geproduceerd gaat worden. Het is goed mogelijk dat een groot deel al op zee wordt 
geproduceerd. Gezien de hoge kosten van elektriciteitsproductie, wordt de optie waterstofproductie op 
zee door verschillende consortia onderzocht in het kader van de geplande windcapaciteit op zee voor de 
verder van de kust gelegen Doggersbank (9 GW). 
 
Naast deze capaciteit op zee wordt een beperkte capaciteit voor elektrolyse aan land voorzien. Het is 
bijvoorbeeld logisch dat in dit scenario in Vlaanderen de Rodenhuize centrale zoals gepland gesloten 
wordt in 2023, maar dat op het terrein (met aansluiting op de 380 kV netleiding) gebruikt wordt om een 
elektrolyse station op land te realiseren. In Nederland wordt in het Sloegebied aanlanding van wind op zee 
voorzien, dus daar zou mogelijk ook een elektrolyse station geplaatst kunnen worden.  
 
In dit scenario is door de overmaat aan hernieuwbare elektriciteit geen ruimte meer voor vollast 
elektriciteitsproducenten. Er is alleen nog plaats voor pieklast centrales op de momenten dat wind en 
zonne-energie onvoldoende is om in de vraag te voorzien. De centrales die voldoende flexibel zijn om als 
pieklast centrale geopereerd te kunnen worden, worden in dit scenario een waterstof gestookte centrale. 
We nemen dus aan dat in dit scenario de Sloecentrale omgeschakeld wordt van deellast centrale naar 
pieklast en van aardgas naar waterstof. 
                                                      
18 Op land om tijdelijke misbalans tussen vraag en aanbod van hernieuwbare elektriciteit op te vangen. Op zee wordt waterstof 
geproduceerd in of vlakbij windturbines, die zover van land staan dat het financieel aantrekkelijker is om de opgewekte elektriciteit 
om te zetten in waterstof en in die vorm aan land te brengen dan het als elektriciteit aan te landen. 
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Toelichting bij CCU/CCS in dit scenario 
Ook in dit scenario moet nog CO2 afgevangen worden voor CCU/CCS. Enerzijds omdat er nog CO2 
vrijkomt als gevolg van fossiel grondstofgebruik, zoals bijvoorbeeld door inzet van kraakgassen in de 
energievoorziening. Daarnaast wordt CO2 uit biogene bronnen afgevangen voor CCU toepassingen, 
omdat we er van uitgaan dat er markt is voor toepassing ervan als grondstof. 
Verder is er sprake van CCU bij de hoogovens. In dit scenario worden de koolstofmonoxide (CO) 
stromen die vrijkomen bij de staalproductie niet langer ingezet voor elektriciteitsproductie, omdat er veel 
en goedkope hernieuwbare elektriciteit is. Daarom wordt er een andere toepassing gezocht. 
Er zijn twee mogelijkheden: omzetting tot synthetische nafta en/of omzetting tot low-carbon ethanol. De 
omzetting van CO naar synthetische nafta vraagt veel waterstof en wordt meegenomen in dit scenario, 
omdat in dit scenario waterstof het meest grootschalig beschikbaar is Als gevolg hiervan is er minder 
transport van CO2 maar ontstaat er een nieuwe synthetische naftastroom. 
De andere optie, omzetting tot low carbon ethanol rekenen we door in het Circular Economy scenario. 
 

2.4.3 Circular Economy scenario 
 
Circulaire productie als basis 
In het Circular Economy-scenario wordt door de bedrijven gewerkt aan de ontwikkeling van circulaire 
productiemethodes. De resterende energievraag wordt ingevuld met hernieuwbare energie. Er is in dit 
scenario ook veel hernieuwbare elektriciteit beschikbaar, maar niet genoeg om ook nog veel waterstof te 
produceren. Daarom wordt de waterstof geïmporteerd of geproduceerd door vergassing van biomassa.  
 
Toelichting bij elektriciteit en waterstof productie in dit scenario 
In het Circular Economy-scenario is er ook veel hernieuwbare elektriciteit en waterstof beschikbaar, maar 
de waterstof komt in dit scenario niet uit hernieuwbare “lokaal”19 opgewekte elektriciteit, maar uit:  

• biomassa;  
• import van waterstof dat geproduceerd met hernieuwbare elektriciteit; 
• hergebruik van waterstof dat bij andere bedrijven vrijkomt.  

 
Import van waterstof kan bijvoorbeeld middels aanvoer per schip uit regio’s met veel zon 
(woestijngebieden), waar naar verwachting grootschalige duurzame productie middels zonnecellen gaat 
plaatsvinden. Ook kan gedacht worden aan import per pijpleiding uit Zuid-Europa. 
 
De verwachting is verder dat er potentieel is voor symbiose tussen energiecentrales van PZEM en 
ENGIE en nog te bouwen/ontwikkelen bioraffinagefabrieken. De symbiose bestaat eruit dat de 
bioraffinagefabrieken stoom en demiwater van de energiecentrales krijgen en de energiecentrales 
biomassa van de bioraffinagefabrieken. Deze biomassa vergassen ze en uit het geproduceerde biogas 
halen ze waterstof en op de rest produceren ze elektriciteit.  
 
Gezien de leeftijd van de Rodenhuize centrale is het waarschijnlijker dat te zijner tijd de Rodenhuize 
centrale helemaal gesloten wordt en de Knippegroen centrale zo nodig aangepast wordt voor deze 
toepassing. Echter tot en met 2030 is de ENGIE Knippegroen centrale vol in bedrijf voor de productie van 
elektriciteit op basis van staalgas. Dus bij ENGIE komt deze productie na 2030 op gang. 
 

                                                      
19 in Nederland of Vlaanderen 
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Verder is er sprake van CCU bij de hoogovens. In dit scenario worden de koolstofmonoxide (CO) 
stromen die vrijkomen bij de staalproductie niet langer ingezet voor elektriciteitsproductie, maar wordt het 
omgezet tot low carbon ethanol. 
 
Toelichting bij CCU/CCS in dit scenario 
Ook in dit scenario blijft bij een aantal bedrijven CCS nodig. De noodzaak voor CCS in dit scenario heeft 
verschillende oorzaken: 

• Bij sommige bedrijven is het niet mogelijk om circulair te produceren. Uitgangspunt van 
ArcelorMittal is dat zij hoge kwaliteit staal produceren op basis van ijzererts en hoogstens het 
aandeel gerecycled staal zover dat beschikbaar is verhogen. Bij dit uitgangspunt is geen circulaire 
productie of biobased productie mogelijk; 

• Bij sommige bedrijven wordt wel overgeschakeld op circulaire productie, maar komen er nog 
steeds reststoffen vrij die ingezet worden in de energievoorziening, waardoor er sprake is 
van broeikasgasemissies; 

• Bij sommige bedrijven nemen we aan er biogene CO2 vrijkomt uit biomassa en dat deze CO2 
afgevangen wordt, al is dat niet verplicht onder de EU-ETS. Dat komt omdat we aannemen dat 
deze CO2 relatief makkelijk afgevangen kan worden, hetzij omdat hij vrijkomt in een hoge 
concentratie, hetzij omdat hij vrijkomt samen met fossiele CO2 stroom die ook afgevangen moet 
worden om klimaatneutraal te produceren.  

 
 

2.5 Resultaten van de scenario’s 
 
Op basis van de hierboven beschreven aannames zijn de scenario’s doorgerekend voor de 12 
bestudeerde bedrijven in het gebied. Deze doorrekening geeft een goed beeld van wat er verandert op het 
gebied van grondstof-, brandstof- en productstromen, voorzover ze per pijpleiding plaatsvinden.  
 
We beschrijven in de deze paragraaf de gevolgen van verschillende scenario’s voor de stoffen die met het 
oog op transport per pijpleiding relevant zijn voor de CUST-studie:  

• Koolstofdioxide (CO2) 
• Waterstof  en zuurstof (O2) 
• Synthetische nafta / “low-carbon” ethanol.  

Ook gaan we in op de afname van de vraag naar aardgas.  
 

2.5.1 Ontwikkeling van het aanbod CO2  
We bespreken hier eerst de uitkomsten van de scenario’s in samenhang met elkaar en gaan dan dieper in 
de afzonderlijke resultaten. 
 
Afgevangen CO2 per scenario’s  
In figuur 2-2 zijn de uitkomsten van de verschillende scenario’s weergegeven voor de verwachte 
hoeveelheid CO2 die afgevangen wordt in een klimaatneutrale toekomst20.  

                                                      
20 Hierbij is het van belang om te realiseren dat deze uitkomsten zijn gebaseerd op de aannames dat de toekomst klimaatneutraal is 
en de vraag naar de producten van de 12 bedrijven gelijk blijft. Indien de toekomst niet klimaatneutraal wordt, blijft de hoeveelheid 
CO2 die afgevangen en afgevoerd mogelijk achter bij deze berekende waardes. Indien de vraag naar de producten van de bedrijven 
verandert, zal hun productie navenant stijgen of dalen en beïnvloedt dit ook de hoeveelheid CO2 die afgevoerd wordt. 
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Figuur 2-2 Hoeveelheid CO2 die per pijpleiding vervoerd wordt vanaf de 12 geselecteerde bedrijven 
 
Figuur 2-2 toont de hoeveelheid CO2 die wordt afgevoerd per pijpleiding bij de 12 onderzochte 
bedrijven. Tevens is het aandeel biogene CO2 dat in de scenario’s aangeboden wordt voor transport 
aangegeven. Dit aandeel heeft potentieel waarde (CCU-toepassingen). Het figuur toont niet de 
hoeveelheid CCU in de scenario’s. In het CCU/CCS-scenario is er van uitgegaan dat eventuele CCU niet 
plaats heeft bij de 12 onderzochte bedrijven, maar dat daar nieuwe toepassingen voor dienen te komen. 
Hoeveel dat zal zijn is onbekend. In het HRE en het CE scenario is er sprake van CCU bij ArcelorMittal, 
namelijk de productie van respectievelijk synthetische nafta en ethanol. Dit vraagt evenwel geen transport 
van CO2 per pijpleiding. Deze CCU verlaagt dus de hoeveelheid te transporteren CO2.  
 
Ook is te zien in het figuur dat er ook nu al CO2 afgevangen wordt. Dit is de CO2 die door Yara in het 
eigen ammoniakproces afgevangen wordt. Deze CO2 wordt nu grotendeels ingezet als grondstof bij de 
ureum productie door Yara en een gedeelte wordt per truck geleverd aan frisdrankproducenten en de 
rest wordt via een lokaal netwerk geleverd aan tuinders in het WarmCO2 project.  
 
De hoeveelheid CO2 die afgevangen wordt neemt pas tussen 2025-2030 significant toe. Dat hangt 
samen met de aanname dat eerst een uitbreiding de CO2-infrastructuur nodig is voordat het zin heeft om 
de CO2 af te vangen. Binnen het WarmCO2 project is nog wel ruimte voor meer afzet door Yara maar dat 
verandert het beeld niet significant. Aangezien het hier om een grote infrastructurele onderneming gaat, is 
de verwachting dat een dergelijke infrastructuur pas na 2025 beschikbaar is en dat dan ook pas meer CO2 
afgevangen gaat worden.  
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Hoeveel er uiteindelijk afgevangen in 2050 wordt verschilt sterk per scenario. In het CCU/CCS scenario 
gaat het in totaal om meer dan 19 miljoen ton fossiel CO2. In het High Renewable Energy scenario is de 
verwachting het laagst met ongeveer 7,5 miljoen ton fossiel CO2. Het Circular Economy scenario zit er 
een beetje tussen in, maar daar is weer een significant deel van de aangeboden CO2 biogeen. 
 
Verdieping per scenario 
Om meer inzicht te krijgen in de resultaten gaan hier dieper in op de ontwikkeling per scenario. De figuren 
2-4 t/m 2-6 geven per scenario weer:  

• De hoeveelheid afgevangen CO2, (de dichte vlakken) en  
• de resterende emissies van CO2 naar de atmosfeer (de gearceerde vlakken).  

Dit is onderverdeeld naar de herkomst: fossiel (blauw) of biogeen (groen).  
De lengte van de staafjes staat voor de totale hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de bedrijven per jaar.  
 
 
Details van het CCU/CCS scenario 

 
Figuur 2-3 CO2 balans in het CCU/CCS scenario. 
 
Wat figuur 2-3 laat zien is dat in het CCU/CCS scenario ondanks de energie-efficiency maatregelen die 
we verondersteld hebben, de hoeveelheid CO2 vrijwel constant blijft. De emissie neemt alleen af door een 
stijgend aandeel CO2 dat afgevangen wordt voor CCU of CCS toepassingen. Verder valt op dat het 
aandeel biogene CO2 in de mix zeer beperkt is (minder dan 4%). 
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Details van het High Renewable Energy scenario 
 

 
Figuur 2-4 CO2 balans in het High Renewable Energy scenario 
 
Wat opvalt in Figuur 2-4 is dat in het High Renewable Energy Scenario de hoeveelheid CO2 die 
geproduceerd wordt aanzienlijk afneemt na 2030. Dit komt door de inzet van hernieuwbare elektriciteit 
en groene waterstof in dit scenario. De afname in de CO2 productie komt pas op zijn vroegst rond 2030 
op gang, omdat ook voor het beschikbaar maken van de benodigde hoeveelheden zonnepanelen en 
windturbines tijd nodig is. Dit vergt dus een zeer grote toename in de opwekcapaciteit om dit scenario te 
realiseren.  
 
In totaal vergt dit scenario 52 PJ hernieuwbare elektriciteit in 2030 en 176 PJ in 2050  (Waarvan voor de 
productie van waterstof respectievelijk 37 PJ in 2030 en 144 PJ in 2050). Ter vergelijk: alle windparken 
die op dit moment in het Belgische deel van de Noordzee gerealiseerd of in aanbouw zijn is 1,25 GW. 
Uitgaande van een jaargemiddelde productie van 4500 vollasturen komt dat overeen met 20 PJ. Alle 
windmolens die Nederland gepland heeft in de Noordzee tot en met 2030 is 11,5 GW dat komt overeen 
met 186 PJ. 
 
De hernieuwbare elektriciteit en waterstof worden op drie manieren ingezet die een groot effect 
hebben op de CO2-emissie (2050): 

• Elektriciteitsvoorziening ter vervanging van aardgas: 26 PJ hernieuwbare elektriciteit21 en 200 
duizend ton groene waterstof. Emissiereductie: 6,5 miljoen ton CO2; 

• Groene waterstof wordt direct ingekocht (lokaal geproduceerd of import) in plaats van 
geproduceerd uit aardgas: 445 duizend ton. Emissiereductie: 2,7 miljoen ton CO2; 

• ArcelorMittal voor synthetische nafta: 6 PJ hernieuwbare elektriciteit en 270 duizend ton 
groene waterstof worden ingezet bij ArcelorMittal. Hiermee heeft ArcelorMittal geen elektriciteit 
opgewekt uit staalgas nodig en kan het staalgas met de waterstof omgezet worden tot 
synthetische nafta. Emissiereductie: 2,6 miljoen ton CO2. 

                                                      
21 In de genoemde getallen voor de elektriciteit zit niet de elektriciteit die nodig is om de groene waterstof op te wekken. 
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Daarnaast is er nog een overblijvende emissie uit fossiele verbindingen die vrijkomen als gevolg van 
het gebruiken van fossiele grondstoffen. Deze emissies nemen alleen af door het afvangen van de 
vrijkomende CO2. Vandaar dat er nog steeds een significant aanbod van fossiel CO2 in dit scenario is, al 
is het met 7,5 miljoen ton fossiel CO2 in 2050 significant minder dan de ruim 19 miljoen ton in het 
CCU/CCS scenario. 
 
Verder valt op dat het aandeel biogeen CO2 niet toeneemt. Dit komt doordat High Renewable Energy in 
dit scenario verwijst naar elektriciteit opgewekt met zonnepanelen en windturbines, en niet via biomassa.  
 
 
Details van het Circular Economy scenario 

 
Figuur 2-5 CO2 balans in het Circular Economy scenario 
 
Figuur 2-5 laat zien dat ook in het Circular Economy scenario de hoeveelheid CO2 die geproduceerd 
wordt aanzienlijk afneemt na 2030. Dat is een gevolg van de afname van fossiel CO2, maar 
tegelijkertijd is er een forse toename van biogeen CO2.  
 
De afname in de CO2 productie heeft vergelijkbare redenen als in het High Renewable scenario, met als 
grootste verschil dat er in dit scenario geen synthetische nafta geproduceerd wordt op basis van de 
staalgassen die vrijkomen bij de productie van staal, maar low-carbon ethanol. Het belangrijkste verschil 
tussen de productie van synthetische nafta en ethanol op basis van staalgassen, is dat er voor dit proces 
veel minder en mogelijk helemaal geen waterstof nodig is22, terwijl de CO2 besparing hetzelfde is.  
 

                                                      
22 In het scenario hebben we aangenomen dat er geen toevoeging van waterstof nodig is voor de omzetting tot ethanol. Bij kleinere 
hoeveelheden is dat bewezen, voor de schaal die voor 2050 is aangenomen nog niet. 
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Verder wordt er in dit scenario aangenomen dat de kunststofproductie circulair wordt ingericht. Zoals 
uitgelegd in het begin van deze paragraaf kan dit de CO2 emissie reduceren afhankelijk van de 
toegepaste technologie23. 
 
Ook is er in dit scenario aangenomen dat een iets groter gedeelte van de energievraag van Dow 
geëlektrificeerd wordt omdat in dit scenario Dow een klein deel van de kraakgassen (3 PJ) levert aan 
derde partijen24.  
 
De toename van het aandeel biogeen CO2 is het gevolg van de aanname dat in dit scenario opwekking 
van energie op basis van biomassa duurzaam plaats vindt. De duurzame biomassa voor de 
energiecentrales komt beschikbaar door een toename van bioraffinage als bron van biobased 
grondstoffen te veronderstellen, waarbij de bioraffinage plaatsvindt in symbiose met een 
energiecentrale. Dat wil zeggen dat de energiecentrale functioneert als utiliteitcentrum voor deze 
bioraffinage bedrijven door stoom, elektriciteit en waterstof te produceren op basis van de restproducten 
die vrijkomen bij de bioraffinage. Gezien de schaal van de elektriciteitsopwekking in het gebied, is 
dergelijke productie alleen mogelijk als er verschillende grootschalige bioraffinage plants samenwerken 
met één energiecentrale. De mogelijkheden voor bioraffinage zijn legio en worden al enkele jaren 
onderzocht door Biobased Delta, maar door de lage olieprijzen was het tot nog toe niet mogelijk om de 
business case rond te krijgen. Bij een olieprijs van 140 $/barrel zou dat wel weer mogelijk moeten zijn. 
 
We nemen aan dat uiteindelijk ook de biogene CO2 (6,4 Mton/jaar) afgevangen wordt omdat het 
waarde vertegenwoordigt, hetzij als nuttig gebruik voor CCU toepassingen hetzij als CCS ter compensatie 
van diffuse moeilijk te voorkomen emissies van fossiele bronnen. Indien de biogene CO2 niet afgevangen 
zou worden, resteert dus alleen de fossiele CO2 (6,9 Mton/jaar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
23 Voor Trinseo hebben we een technologie aangenomen, waarbij overschakelen naar circulaire productie direct leidt tot 
emissiereductie. Het is echter de vraag op welk deel van de productie van Trinseo deze technologie geschikt is. Het alternatief, 
productie op basis van pyrolyse olie is aangenomen voor Dow. Het voordeel van dergelijke technologieën is dat de circulaire 
grondstof ín de huidige processen verwerkt kan worden, het nadeel is dat er geen emissiereductie op locatie plaatsvindt voor 2050. 
24 Deze optie nemen we mee omdat Dow communiceert over een scenario waarin zij bijna alle stookgassen aan derde partijen 
leveren en zelf hun hele energievraag elektrificeren zodat er geen emissie meer overblijft. 
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2.5.2 Ontwikkeling van het aanbod waterstof en zuurstof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2-6 Samenvatting van de resultaten van de scenario's voor waterstof. Het betreft waterstof die aangevoerd wordt per 
pijpleiding.  
 
Figuren 2-6 toont de verwachte ontwikkeling in aanvoer van waterstof per pijpleiding in de drie 
scenario’s.  
De grijze stippellijn geeft het huidige gebruik van grijze waterstof aan: er worden ook nu reeds grote 
hoeveelheden waterstof gebruikt (en geproduceerd) bij Yara en ZR. Oleon krijgt een beperkte hoeveelheid 
aangevoerd. Yara krijgt sinds 2018 een gedeelte waterstof van Dow.  
 
Naar de toekomst neemt het aandeel blauwe en groene waterstof toe:  

• In het HRE scenario worden in 2050 Yara, ZR, Oleon en ArcelorMittal (synthetische nafta) 
volledig voorzien in hun waterstof behoefte als grondstof middels groene waterstof op basis van 
elektrolyse. Ook gebruiken bedrijven, waaronder de Sloecentrale, waterstof voor 
energieproductie. De getoonde aanvoer vervangt dus in 2050 het gehele grijze gebruik in het 
gebied (Yara, ZR, Oleon). 

• In het CE scenario is er iets minder behoefte aan waterstof dan in de huidige situatie het geval is.  
Waterstof wordt dan alleen nog gebruikt als grondstof door ZR en Oleon. Yara importeert in dit 
scenario ammoniak, en ArcelorMittal maakt ethanol zonder waterstof. De waterstof die in het 
gebied zelf wordt gemaakt wordt in dit scenario gemaakt uit biomassa. 

De getallen voor 2030 zijn op dezelfde manier opgebouwd, alleen is de behoefte van de bedrijven dan 
nog deels gedekt door grijze waterstof en is de nieuwe vraag voor synthetische nafta lager. In het 
CCU/CCS scenario blijft de productie van waterstof gebaseerd op aardgas en on-site, en er is daarmee 
dus geen aanvoer van waterstof.  
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Beschikbaarheid van voldoende waterstof 
De vraag naar groene waterstof voor de industrie in het gebied (als grondstof en als energievoorziening) 
is in het HRE en het CE scenario hoog. Daarnaast zal er vraag ontstaan vanuit andere domeinen 
(mobiliteit, bebouwd gebied). Het North Sea Port gebied heeft daarmee een stabiele vraag. Om aan deze 
behoefte te kunnen voldoen is de bouw van een elektrolyzer een belangrijk aandachtspunt. Er zijn 
daarvoor twee logische locaties: in het Sloegebied bij Vlissingen (aanlanding van elektriciteit van zee) en 
bij ENGIE Rodenhuize.  
 
In het High Renewable Scenario wordt in 2050 circa 105 duizend ton waterstof geproduceerd (op basis 
van 2 GW wind, waarvan we verwachten maximaal 2000 vollast uren voor waterstofproductie). We 
hebben in dit scenario aangenomen dat dit gebeurt in één elektrolyzer bij ENGIE Rodenhuize. De reden 
daarvoor is dat we in het High Renewable Energy scenario hebben aangenomen dat de energieproductie 
bij ENGIE Rodenhuize in 2030 stopt zoals voorzien en dat in plaats daarvan de locatie gebruikt wordt om 
groene waterstof te produceren. Bij de Sloecentrale zou dit mogelijk ook een optie zijn, maar aangezien 
het niet de verwachting is dat deze centrale open blijft, hebben we bij de Sloecentrale de nadruk gelegd 
op de omschakeling van aardgas centrale naar waterstof gestookte centrale. Het is van belang te 
realiseren dat de aanname dat de elektrolysecapaciteit in het havengebied zelf 105 duizend ton waterstof 
per jaar bedraagt een hoge aanname is, terwijl de vraag in dit scenario veel hoger is.  
 
Zoals eerder al aangegeven is het niet waarschijnlijk dat er voor 2030 voldoende groene waterstof 
beschikbaar komt. Dit betekent dat tot die tijd bedrijven waterstof zelf blijven produceren op basis van 
aardgas en dus aardgas inkopen en geen waterstof. Pas als waterstof beschikbaar komt voor een prijs die 
kan concurreren met zelf grootschalig waterstof produceren zal de vraag naar waterstof toenemen.  
Waarschijnlijk wordt eerst blauwe en later groene waterstof ingezet voor het verduurzamen van de 
energievoorziening en het vervangen van waterstofproductie op basis van aardgas en de productie van 
synthetische nafta uit staalgassen.  
 
Zuurstof als bijproduct van elektrolyse 
In de klassieke elektrolyse processen wordt waterstof geproduceerd uit water, waarbij waterstof en 
zuurstof ontstaan tijdens elektrolyse in de gewichtsverhouding 1:8. Dat betekent dat voor iedere ton 
waterstof die in het High Renewable Energy scenario geproduceerd wordt via elektrolyse er 8 ton zuurstof 
geproduceerd wordt. Als er 105 duizend ton waterstof geproduceerd wordt met elektrolyse, wordt er dus 
ook 840 duizend ton zuurstof geproduceerd. Een grote vraag naar zuurstof is in principe aanwezig bij 
ArcelorMittal, maar ook andere bedrijven als Dow gebruiken dit. Met name voor bedrijven die fossiele 
brandstoffen blijven verbranden is inzet zuurstof interessant, aangezien daardoor de CO2 in een hogere 
concentratie vrijkomt en de afvang daardoor goedkoper wordt dan bij gebruik van lucht.  

2.5.3 Productie van synthetische nafta en/of “low-carbon” ethanol 
In het High Renewable Energy scenario en het Circular Economy scenario produceert ArcelorMittal 
significante hoeveelheden van respectievelijk synthetische nafta en low-carbon ethanol. Deze stromen 
lenen zich potentieel voor transport per pijpleiding. De synthetische nafta wordt getransporteerd naar Dow 
als grondstof. Ethanol is in principe beoogd voor gebruik als brandstof of grondstof.  
 
In deze studie is uitgegaan van een productie van enkele tientallen kton synthetische nafta per jaar. Of 
ArcelorMittal daadwerkelijk zulke grote hoeveelheden zal gaan produceren hangt af van de marktprijs van 
deze producten en de kosten voor het vervangen van de elektriciteitsproductie op basis van staalgas. 
 
Bij de productie van nafta uit hoogovengas zijn grote hoeveelheden waterstof nodig. Onze aanname is dat 
voor de productie van ethanol uit hoogovengas geen additionele waterstoftoevoer nodig is.  
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2.5.4 Afname aardgasvraag 
Figuur 2-7 toont de verwachte ontwikkeling in de hoeveelheid aardgas die de 12 bedrijven nodig 
hebben.  
 
De afname tussen 2017 en 2025 wordt grotendeels verklaard door de aanname dat na 2020 de Elsta 
centrale alleen produceert om te voorzien in de behoefte van Dow en Trinseo. Daarnaast is er sprake van 
enige variatie in de vraag van de Sloecentrale. 
 
Ook is te zien dat de aardgasvraag constant is in het CCU/CCS scenario, maar in de andere twee 
scenario’s naar 2050 afloopt naar nul. Dit is een direct gevolg van de aannames die gemaakt zijn in de 
scenario’s.  
 
Voor wat betreft de mogelijkheid om aardgastransportleidingen die niet meer nodig zijn te 
hergebruiken is het belangrijk te beseffen dat deze scenario’s uitersten zijn. Alleen als het ene bedrijf in 
het CCU/CCS scenario zit en het andere bedrijf in het High Renewable Energy scenario of het Circular 
Economy scenario is er een mogelijkheid om gedeeltes van aardgasleidingen die nu in gebruik zijn vrij te 
spelen voor waterstof of CO2 transport. 
 

 
Figuur 2-7 Vraag naar aardgas voor de 12 geselecteerde bedrijven per scenario.  
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3 Tracéstudie 

3.1 Inleiding 
 
Doelstelling en afbakening 
De tracéstudie vormt samen met het onderdeel productstromen de kern van deze verkenning. Het doel 
van dit onderdeel is om in het gebied van Vlissingen – Terneuzen – Gent te komen tot een meest voor de 
hand liggend pijpleidingentracé gebaseerd op een studie naar de bestaande pijpleidingen, geplande 
pijpleidingen, additionele behoefte aan pijpleidingen, kosten, en ruimtelijke knelpunten.  
 
Bij de afbakening van het plangebied voor de tracéstudie is onderscheid gemaakt naar twee 
schaalniveaus. Het primaire plangebied is het havengebied van North Sea Port (Gent, Vlissingen en 
Terneuzen), inclusief tussenliggende gebieden. Het secundaire plangebied bestaat uit de regionale 
verbindingen naar de nabijgelegen haven- en industrieclusters in Antwerpen, Rotterdam, Moerdijk en 
Zeebrugge. De twee schaalniveaus kennen een verschil in de mate van verdieping, waarbij de primaire 
focus ligt op het havengebied van North Sea Port. 
 
In dit hoofdstuk wordt als resultaat van de tracéstudie een indicatief pijpleidingentracé binnen het 
havengebied gepresenteerd. Daarbij wordt toegelicht hoe ruimtelijk tot dit tracé is gekomen, en welke 
uitgangspunten over volume en andere specificaties zijn gekozen om het netwerk vorm te geven. Per 
onderdeel van het tracé worden belangrijke ruimtelijke aandachtspunten voor het vervolg meegegeven. 
Daarnaast worden verschillende mogelijkheden voor het realiseren van regionale verbindingen naar 
Antwerpen en Rotterdam voorgesteld en afgewogen.  
 

3.2 Huidig pijpleidingnetwerk in het havengebied 
 
Uitgebreid bestaand netwerk van bestaande industriële pijpleidingen 
Als start van de tracéstudie is het bestaande industriële pijpleidingennetwerk in en rondom het 
havengebied gecategoriseerd en in kaart gebracht. Daarbij is gekeken naar de eigenaar en specificaties 
zoals druk, uitwendige diameter en buismateriaal.  
 
In het havengebied bevindt zich een uitgebreid netwerk van bestaande pijpleidingen. Deze zijn Het 
betreft de volgende leidingen (zie Figuur 3-1 voor een schematische versie van deze leidingen).  
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Figuur 3-1 Schematische weergave van transportleidingen voor respectievelijk aardgasleiding, aardolieproducten en overige 
leidingen. 
 
Aardgastransportleidingen (geel):  

• Hoogcalorisch aardgas 
• Laagcalorisch aardgas (“Groningen gas”) 

 
Leidingen aardolieproducten (bruin): 

• Ethyleen 
• Propyleen 
• Nafta 

 
Leidingen industriële gassen (grijs): 

• Stikstof 
• Zuurstof 



 

25 september 2019  BG1499T&PRP1809211042 56  

 

• Waterstof 
CO2 en warmteleidingen (grijs): 

• Restwarmte 
• CO2 

 
Het haven- en industriecomplex van North Sea Port is verbonden middels pijpleidingen met de havens 
van Antwerpen, Zeebrugge, Rotterdam en Moerdijk. Hier bevinden zich weer aansluitingen met onder 
andere Chemelot en het Ruhrgebied in Duitsland. Het zijn de volgende regionale 
pijpleidingverbindingen: 

• Een leiding voor olieproducten tussen Zeeland Refinery en de Maasvlakte in Rotterdam; 
• Een ethyleenleiding van Shell die via Zeeuws Vlaanderen met Antwerpen en Rotterdam 

verbonden is; 
• Een propyleenleiding van Dow Benelux die via Zuid-Beveland met Rotterdam en Antwerpen 

verbonden is; 
• Een waterstofleiding van Air Liquide die de Gentse haven met Zeebrugge, Terneuzen en 

Antwerpen verbindt; 
• Het gasleidingnetwerk van ZEBRA25; 
• Het gasleidingnetwerk van Gasunie; 
• Het gasleidingnetwerk van Fluxys. 

 

3.3 Bestemd en reeds gepland netwerk 
 
De ondergrondse infrastructuur in Nederland en België mag zich verheugen op een groeiende 
belangstelling omdat de economische en duurzaamheidspotentie steeds meer wordt onderkend. Dit 
betekent dat er naast het huidige ondergrondse pijpleidingnetwerk ook initiatieven zijn om het systeem uit 
te breiden of toekomstige ontwikkelingen te faciliteren door leidingstroken te reserveren.  
We bespreken hier de structuurvisies waarin dit is vastgelegd evenals een concrete nieuwe ontwikkeling. 
 

3.3.1 Netwerk op regionaal en nationaal niveau 
Nationale Structuurvisie Buisleidingen Nederland 
De Structuurvisie Buisleidingen is de visie van het Rijk met als doel om ruimte vrij te houden in Nederland 
voor de aanleg van toekomstige leidingen van nationaal en internationaal belang voor het transport van 
gevaarlijke stoffen. In het onderdeel bestuurlijk juridisch wordt nader ingegaan op de betekenis en 
doorwerking van de structuurvisie. Ruimtelijk gezien is relevant dat er binnen Zeeland twee tracés zijn 
opgenomen. De eerste betreft een verbinding door Zuid-Beveland die aftakt van de Leidingstraat 
Nederland (LSNed). Deze leidingstrook gaat naar het Sloegebied en vanuit daar naar de haven- en 
industriegebieden bij Terneuzen en Gent. Dit tweede tracédeel, dat start bij de noordoever van de 
Westerschelde bij het Sloegebied en eindigt bij de landsgrens met België bij Sas van Gent, is als indicatief 
opgenomen in de structuurvisie (zie ook Figuur 5-1).  
 
De pijpleidingenstrook door Zuid-Beveland is door de betreffende gemeenten inmiddels vastgelegd in 
bestemmingsplannen. Het indicatieve tracé op het grondgebied van Terneuzen is niet meteen vertaald 

                                                      
25 ZEBRA Gasnetwerk B.V. draagt zorg voor het beheer en exploitatie van een hoge druk gastransportleiding. Door deze 
gastransportleiding wordt hoog calorisch gas getransporteerd, wat in een importstation te Sas van Gent wordt ingenomen vanuit het 
gastransportnet van Fluxys. Dit gas wordt getransporteerd naar de diverse aangesloten grootverbruikers in Zeeland en Brabant 
(Bergen op Zoom, Moerdijk). 
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naar een definitief tracé en bestemmingsplan. Dit is gedaan vanwege het project MUP (zie volgende 
paragraaf).  
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: bundelingsprincipe 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (2011) is voor de aanleg van pijpleidingen het principe 
opgenomen dat hoofdtransportleidingen maximaal gebundeld dienen te worden met lijninfrastructuur van 
Vlaams niveau of aangelegd in leidingstroken. Dit ten behoeve van efficiënt ruimtegebruik en om te 
verhinderen dat de toename van leidingen de onbebouwde ruimte verder versnippert, de ruimtelijke 
kwaliteit vermindert en tot aantasting van het fysisch systeem en het ecologisch functioneren leidt. 

3.3.2 Netwerk binnen  het havengebied van North Sea Port 
Tracéverkenning Multi Utility Providing en Structuurvisie ondergronde infrastructuur Terneuzen 
In 2012 is er in opdracht van Zeeland Seaports (nu North Sea Port) een tracéverkenning voor de 
ontwikkeling van een Multi Utility Providing (MUP) uitgevoerd in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (Royal 
HaskoningDHV, 2013). Het MUP voorziet in een voorkeurstracé voor de ondergrondse uitwisseling van 
stoffen en energiedragers. Om het MUP te kunnen realiseren moeten de noodzakelijke ruimtelijke 
reserveringen voor de aanleg vastgelegd worden. In de Structuurvisie Buisleidingen Terneuzen is het 
voorkeurstracé van het MUP beleidsmatig verankerd. Tevens is in de visie het tracé aangegeven voor 
pijpleidingen die van nationaal belang zijn.  
 
Bij de vaststelling van het voorkeurstracé van het MUP is rekening gehouden met de effectbeoordeling in 
het planMER, de passende beoordeling en het archeologisch onderzoek. Uit deze beoordelingen volgen 
geen onoverkomelijke belemmeringen: daar waar effecten kunnen optreden, zijn maatregelen mogelijk om 
de effecten te voorkomen. Wél is het uitvoeren van nader onderzoek noodzakelijk bij vervolgbesluiten in 
het kader van de aanleg van de MUP-strook. Het gaat hierbij om archeologisch onderzoek. Het ontwerp 
van de MUP-strook is qua diepteligging aangepast vanwege de voorwaarde dat de externe 
veiligheidscontour binnen de breedte van de MUP-strook dient te blijven. Ruimtelijke beperkingen 
vanwege externe veiligheid zijn hiermee niet meer aan de orde. 
 
De gemeentelijke structuurvisie ondergrondse infrastructuur van Terneuzen is tevens de uiteindelijke 
invulling van de bestuursafspraak tussen het Rijk en de gemeente over het definitieve tracé van de 
nationale buisleidingenstraat zoals aangegeven in de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035. In de 
gemeentelijke structuurvisie moet een ononderbroken tracé met een breedte van 50 meter vanaf de 
Westerschelde tot aan de grens met België (bij Sas van Gent) worden aangewezen dat wordt 
vrijgehouden voor buisleidingen. Daarbij geldt een ruimtelijke reservering van een strook met een breedte 
van 30 meter voor buisleidingen van nationaal belang en 20 meter voor overige (regionale) ondergrondse 
infrastructuur. Dit is ook in overeenstemming met het provinciale beleid. Hiermee zijn zowel de route 
(noord-zuid) als de breedte (namelijk 50 meter) van het aan te wijzen hoofdtracé in beginsel gegeven. Het 
tracé komt grotendeels overeen met het voorkeurstracé uit het MUP. Het MUP vookeurstracé is nog niet 
als leidingstrook bestemd in de geldende bestemmingsplannen (met name ‘Bestemmingsplan 
Buitengebied Terneuzen’ en beheersverordeningen.  
 
Zuurstof Leiding Air Liquide Temse - Zelzate 
In de zomer van 2019neemt Air Liquide een nieuwe ondergrondse zuurstofleiding, tussen Temse en de 
terreinen van ArcelorMittal in Gent, in gebruik. Met deze 35 km lange leiding wordt ArcelorMittal 
aangesloten op het bestaande zuurstofnetwerk van Air Liquide. In oktober 2018 zijn de werken gestart 
voor de aanleg van de zuurstofleiding (diameter 40 cm). Het traject bevindt zich grotendeels buiten het 
havengebied van North Sea Port. 
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3.4 Behoefte aan pijpleidingen 

3.4.1 Uitkomst onderdeel Productstromen 
In het onderdeel productstromen is aan de hand van drie scenario’s verkend welke stoffen relevant zijn bij 
het bepalen van de behoefte aan toekomstige pijpleidingeninfrastructuur. Via de scenario’s CCU/CCS, 
High Renewable Energy en Circular Economy is voor de twaalf geselecteerde bedrijven onderzocht welke 
veranderingen er in hun productieprocessen in de komende 5 tot 30 jaar zouden kunnen plaatsvinden in 
combinatie met het streven om de klimaatdoelen van Parijs te realiseren. Deze verandering bepalen 
vervolgens de behoefte aan transport van stoffen per pijpleiding.  
 
De scenarioverkenning leidt tot een aantal belangrijke uitkomsten: 
• Waterstof en CO2 zijn de producten waarbij de behoefte bij de bedrijven de grootste veranderingen 

ondergaat. Dit maakt deze stoffen het meest relevant voor de verdere uitwerking voor 
pijpleidinginfrastructuur; 

• Op kleinere schaal zijn er mogelijkheden voor de realisatie van een leiding voor circulaire nafta en 
een warmteleiding tussen enkele bedrijven; 

• Voor CO2 geldt dat er met name sprake is van aanbod. Het is in de huidige situatie vooral een 
afvalstof van het primaire productieproces van bedrijven. De mogelijkheden tot hergebruik en daaruit 
voortkomende vraag op de korte termijn nog beperkt. In de toekomst kan de vraag naar biogene CO2 
toenemen; 

• Voor waterstof staat een groeiende vraag centraal. In de huidige situatie is het gebruik van grijze 
waterstof beperkt tot een paar bedrijven. In de toekomst zal de vraag naar blauwe en later groene 
waterstof als energiedrager en grondstof naar verwachting een grote vlucht nemen; 

• Er zitten grote verschillen in het aanbod van CO2 en vraag naar waterstof in zowel de scenario’s, 
als in de tijd. Dat maakt de bandbreedte aan mogelijke volumes erg groot, en flexibiliteit bij de 
verdere uitwerking van de infrastructuur belangrijk is. Tegelijkertijd is het voor de tracéverkenning 
noodzakelijk om te komen tot reële uitgangspunten voor de verdere uitwerking van het netwerk. 
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Figuur 3-2 Samenvatting van de resultaten van de scenario's voor CO2. De rode lijn is de robuuste hoeveelheid gebruikt voor de 
dimensionering van de pijpleidingen. 
 

 
Figuur 3-3 Samenvatting van de resultaten van de scenario's voor waterstof. Het betreft waterstof die aangevoerd wordt per 
pijpleiding. De rode lijnen geven de bandbreedte aan die gebruikt is voor de dimensionering van de pijpleidingen. 
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3.4.2 Gehanteerde volumes voor bepalen van het netwerk 
Op basis van bovenstaande resultaten (zie ook Figuur 3-2 en Figuur 3-3) komen we tot de volgende 
argumentatie voor het te hanteren volume voor de dimensionering van de leidingen.  
 
Volumes voor transport CO2 
Voor het bepalen van de benodigde capaciteit van het netwerk is het CCU/CCS scenario met als 
uitgangspunt het jaar 2030 het meest aannemelijk. Dit betreft ongeveer 7,5 Mton afgevangen CO2 voor 
CCU/CCS per jaar. Dit is ongeveer één derde van de totale omvang van CO2 emissies (21 Mton/jaar) van 
de 12 industrieën in 2017. Dit is aannemelijk omdat: 

• De omvang van de afgevangen CO2 per jaar in 2030 in alle drie de scenario’s relatief dicht bij 
elkaar ligt (7,5 Mton/jaar bij CCU, 4,6 Mton/jaar bij HRE, 4,2 Mton/jaar bij CE). In het HRE 
scenario groeit de afgevangen CO2 in 2050 door tot ongeveer 7,6 Mton per jaar, wat overeenkomt 
met het CCU scenario in 2030; 

• Na 2030 nemen de onzekerheden over de uitgangspunten en daarmee de uitkomsten van het 
CCU/CCS scenario toe. Aan de Nederlandse klimaattafel industrie is overeenstemming dat het 
opslaan en afvangen van CO2 geen doel op zich is, maar als transitiemaatregel de mogelijkheid 
kan bieden om CO2-uitstoot terug te brengen, vooral voor essentiële sectoren waar op korte 
termijn geen kosteneffectieve alternatieven zijn. Ook North Sea Port ziet CSS als tussenoplossing 
voor de korte en middellange termijn. In België is er op moment van schrijven nog geen 
consensus over CCS als transitiemaatregel. Dit maakt het niet opportuun om de doorgroei naar 
ongeveer 20 Mton per jaar in 2050 als uitgangspunt voor het netwerk te nemen. 

• Partijen zullen gezien alle onzekerheden op de lange termijn niet willen investeren in een netwerk 
gedimensioneerd op een planhorizon tot 2050. 

 
Volumes voor transport waterstof 
Het komen tot uitgangspunten vanuit de drie scenario’s voor een pijpleidingnetwerk voor het transport van 
waterstof is complexer dan dat van CO2. Bij CO2 zijn de huidige emissies bekend en is de ontwikkeling 
daarvan inclusief de afvangmogelijkheden per bedrijf relatief goed in te schatten. Voor groene waterstof 
gelden veel meer onzekerheden die van invloed zijn op het volume en het netwerkontwerp: 

• De verhouding van de prijs van groene waterstof in relatie tot de kosten van alternatieve 
energiedragers is de bepalende factor voor de omvang en tempo van de vraag.  

• De herkomst van het aanbod van groene waterstof. In de scenario’s zijn meerdere opties 
opgenomen: uit elektrolyse op basis van in Nederland en België opgewekte stroom, uit biomassa, 
import van waterstof uit het buitenland of hergebruik van waterstof dat bij andere bedrijven 
vrijkomt. Los van de economische haalbaarheid van deze productieopties is er daarnaast veel 
onzekerheid over de snelheid waarmee dit nog niet bestaande aanbod gerealiseerd kan worden.  

 
Voor het bepalen van de benodigde capaciteit van het waterstofnetwerk in 2030 is een vraag met als 
uitgangspunt het CE scenario het meest aannemelijk (110 kton/jaar). De groene waterstofproductie zal op 
gang moeten komen om de omvang van de af te vangen CO2 te beperken en een alternatief voor CCS te 
bieden. De hoeveelheden groene waterstof die benodigd zijn voor het HRE scenario binnen een 
tijdspanne van 10 jaar achten we minder realistisch door de hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit die dan 
nodig is. Daarnaast zullen partijen gezien alle onzekerheden op lange termijn partijen niet willen 
investeren in een netwerk gedimensioneerd op een planhorizon tot 2050. Bij de dimensionering van het 
netwerk is daarom uitgegaan van richtjaar 2030 met een bandbreedte tussen de 100 en 200 kton 
waterstof/jaar. De capaciteit van het netwerk dient verder te groeien richting 2050. 
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Voor het doel van deze verkenning is mede op basis van de uitkomsten van de scenariostudie bekeken 
welke aanbodmogelijkheden van waterstof er in het havengebied zijn: 
• Lokale productielocaties via elektrolyse: 

- ENGIE Rodenhuizen: gelegen bij 380KV leiding 
- Sloecentrale en omgeving: gelegen bij 380KV station Borselle 

• Locaties voor aanlanding van op Noordzee geproduceerde waterstof (per pijpleiding naar land): 
- Sloegebied 
- Dow Chemicals en omgeving 

• Locaties voor import en opslag van waterstof, aanvoer per schip: 
- Sloegebied 
- Yara 
- Dow Chemicals 
- ArcelorMittal 

• Productie van waterstof als bijproduct: 
- Dow Chemicals 

• Productie bij grote afnemers. 
 
Uitgangspunt voor het vervolg van de tracéverkenning is dat de tracés zoveel mogelijk aansluiten bij 
bovenstaande locaties. Hiermee wordt flexibiliteit gecreëerd. Daarnaast is in tegenstelling tot een CO2-
netwerk veel meer de verwachting dat het waterstof-netwerk zich stap voor stap in de tijd zal ontwikkelen. 
In eerste instantie vooral tussen de grootste vragers en de eerste grootschalige aanbodmogelijkheden. 
 
Volumes voor transport nafta 
Onderdeel van het HRE scenario is de Steel2Chemicals pilot van ArcelorMittal. Bij het succesvol 
doorontwikkelen van deze verduurzamingsoptie ontstaat de potentie voor een pijpleidingverbinding voor 
synthetische lichte nafta van ArcelorMittal naar Dow Chemicals. Het realiseren van deze ‘peer-to-peer’ 
verbinding is opgenomen in de tracéverkenning. Uitgangspunt voor de verbinding is een volume van 
enkele tientallen kilotonnen per jaar in 2030.  
 
Volumes voor transport warmte 
Uit de scenarioverkenning komt naar voren dat er bij ArcelorMittal warmte beschikbaar is uit koelwater en 
rookgassen26. Vanuit technisch perspectief heeft deze warmte de potentie om via pijpleidingen als 
zelfstandig warmtenet bij diverse afnemers ingezet te worden. Dit aanvullend op bestaande warmtenetten 
in het havengebied zoals van papierfabriek Stora Enso naar Volvo Cars Gent. Voorbeelden van mogelijke 
afnemers zijn Cargill Sas van Gent en Cargill Gent. Met de hoeveelheid beschikbare warmte is de 
verwachting dat ook andere doeleinden, zoals stadsververwarming voor woningen, technisch mogelijk zijn 
binnen een straal van 20 kilometer. Een inschatting van de economische haalbaarheid (kosten afvangen, 
inkoopprijs, etc.) van beide warmtenetten is geen onderdeel van deze studie geweest. 
 
Voor de tracéverkenning is als theoretisch uitgangspunt genomen dat beide Cargill locaties een 
warmtebehoefte van 25MW hebben. Op basis van dit volume zijn de specificaties voor de pijpleidingen, 
route en CAPEX verder uitgewerkt.  
 
Rol van volumes in deze studie 
Voor het vormgeven van het pijpleidingennetwerk zijn aannames over de te transporteren volumes per 
bedrijf en het totale netwerk cruciaal. Op basis hiervan is het mogelijk om uitgangspunten te formuleren 
voor technische specificaties zoals druk en temperatuur van de transportleidingen. Deze gegevens zijn 

                                                      
26 Rookgas is het gas dat overblijft na de verbranding van een brandstof. Bij verbrandingsprocessen verdwijnt een aanzienlijke 
hoeveelheid warmte via de schoorsteen. Er zijn technieken om deze restwarmte af te vangen. 
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nodig om uitspraken te kunnen doen over bijvoorbeeld externe veiligheid en het berekenen van de 
CAPEX.  
In paragraaf 3.5 zijn de gehanteerde technische specificaties voor de leidingen van de vier 
productstromen opgenomen. In bijlage B.2 worden deze nader onderbouwd. Na deze verkennende studie 
zullen in overleg met partijen de systeemkeuzes voor het netwerk in een conceptontwerp uitgewerkt 
dienen te worden. Daarbij zullen andere relevante factoren voor het netwerkontwerp zoals een 
definitievere timing waarop bedrijven afgevangen CO2 beschikbaar hebben, belangrijk zijn.  
 

3.5 CUST-netwerk binnen het havengebied 
De netwerken voor CO2 en waterstof kennen een regionale en een lokale component: 

- Het lokale netwerk betreft de verbindingen binnen het havengebied; 
- De regionale component betreft de aansluiting(en) van het lokale netwerk aan de omgeving.  

 
In deze paragraaf staat het lokale pijpleidingentracé dat het havengebied van North Sea Port met elkaar 
verbindt centraal. Toegelicht wordt via welke principes gekomen is tot de tracékeuze en hoe het netwerk 
gestructureerd is. De onderdelen van het tracé zijn beoordeeld op deze basisprincipes en er zijn 
aandachtspunten voor het vervolg meegegeven. 

3.5.1 Methodiek tracékeuze 
Principes voor ontwerp van de tracés 
De tracés zijn binnen het havengebied uitgewerkt tot een detailniveau passend bij het verkennende 
karakter van deze studie en hebben een indicatief karakter. Voor de tracékeuze van de pijpleidingen voor 
CO2 en waterstof is gebruikt gemaakt van basisprincipes die niet afwijken van andere pijpleidingen voor 
gevaarlijke stoffen. Dit zijn: 
1. Volg bestaande pijpleidingtracés en andere transportcorridors (weg, spoor) en maak zoveel mogelijk 

gebruik van bestaande juridisch planologische rechten; 
2. Minimaliseer de nabijheid van bestaande bebouwing en met name kwetsbare objecten zoals 

woningen; 
3. Vermijd locaties waar in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden die mogelijk 

onverenigbaar zijn met de aanwezigheid van pijpleidingen; 
4. Vermijd locaties met archeologische of ecologische waarde; 
5. Vermijd waar mogelijk grote wateroppervlakten (kanalen, rivieren) en kruisingen met snelwegen; 
6. Kies de gronden die relatief geschikt zijn voor de aanleg van pijpleidingen (bereikbaar, grondsoort). 
 
Bij de uitwerking van de tracés zijn verder de volgende randvoorwaarden toegepast: 
• De tracés verbinden de 12 selecteerde bedrijven; 
• De minimale afstand tot bestaande leidingen is 1 meter in horizontale richting. 
 

3.5.2 De deelsegmenten binnen het havengebied 
Het gekozen tracé binnen het havengebied is opgedeeld in segmenten, tussen knooppunten. Segment 
1 is bijvoorbeeld het tracédeel tussen de Sloecentrale en ZR, zie figuur 3-2. Een knooppunt is bijvoorbeeld 
een industrie waar CO2 wordt afgevangen, een productielocatie van waterstof, een afnemer, of een 
splitsing van leidingen. Naast de deelsegmenten zijn er ‘tie-ins’ (aansluitingen) nodig om individuele 
bedrijven of aan- of afvoermogelijkheden per schip te verbinden met het hoofdtracé. De segmenten 
vormen samen een aaneengesloten tracé.  
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Voor de verbinding tussen de Sluiskiltunnel en knooppunt Zwartehoek zijn twee alternatieven 
voorgesteld: 

• Segment 5a: een westelijke route zoals voorgesteld in het MUP en welke opgenomen is in de 
Structuurvisie ondergrondse infrastructuur Terneuzen; 

• Segment 5b en 6: een oostelijke route die grotendeels overeenkomt met het indicatieve tracé uit 
de nationale Structuurvisie Buisleidingen en het Omgevingsplan Zeeland. 

Beide segmenten hebben voor- en nadelen in relatie tot het definitieve netwerkontwerp voor CO2 of 
waterstof. Zo sluit bijvoorbeeld de oostelijke route beter aan op een mogelijke regionale verbinding naar 
Antwerpen via Zeeuws Vlaanderen (zie volgende paragraaf).  
 
Deze gekozen werkwijze biedt flexibiliteit en maakt het tevens mogelijk de tracédelen individueel te 
beschrijven en op hun merites te beoordelen (zie verder in deze paragraaf). Onderstaand worden de 
segmenten en een aantal belangrijke kenmerken weergegeven. 
 
 
Tabel 3-1 Segmenten van het CUST-netwerk in het havengebied. 
# Naam Lengte in km Producten 

1 Sloe Centrale – Zeeland Refinery 4,09 waterstof, CO2 

2 Zeeland Refinery – Zuid-Beveland knoop 4,90 waterstof, CO2 

3 Westerschelde 12,36 waterstof, CO2 

4 Dow Trinseo - Sluiskiltunnel 5,83 waterstof, CO2, Nafta 

5a Sluiskiltunnel – knoop Zwartehoek 8,20 waterstof, CO2, Nafta 

5b Sluiskiltunnel – knoop Zeeuw Vlaanderen (ZV) 5,01 waterstof, CO2 

6 Knoop ZV– knoop Zwartehoek 4,06 waterstof, CO2 

7 Knoop Zwartehoek – Cargill Sas van Gent 3,93 waterstof, CO2, Nafta, Warmte 

8 Cargill Sas van Gent – Landsgrens 1,56 waterstof, CO2, Nafta, Warmte 

9 Landsgrens – knoop A11 2,85 waterstof, CO2, Nafta, Warmte 

10 Knoop A11 – ArcelorMittal 4,31 waterstof, CO2, Nafta, Warmte 

11 ArcelorMittal – Cargill Gent ENGIE Rodenhuize 2,66 waterstof, CO2, Warmte 

12 Cargill Gent ENGIE Rodenhuize – Kronos 2,32 waterstof, CO2 

13 Kronos – Stora Enso 3,74 waterstof, CO2 
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Figuur 3-4 CUST-netwerk binnen havengebied en onderverdeling in segmenten 
 

 
Figuur 3-5 CUST-netwerk binnen havengebied inclusief tie-ins 
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Tabel 3-2 Beoordeling van de segmenten van het lokale CUST-netwerk. 
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3.5.3 Beoordeling van de segmenten 
Het tracé is bepaald conform de bovengenoemde basisprincipes voor een tracékeuze voor het transport 
van gevaarlijke stoffen per pijpleiding. 
 
De segmenten zijn beoordeeld op de aspecten juridisch-planologische status, het ruimtelijke beleid voor 
pijpleidingen, externe veiligheid, archeologische waarden en natuurwaarden. Een toelichting per aspect is 
opgenomen in bijlage B.1. 
 
In onderstaande Tabel 3-2 staan de hoofdconclusies per segment weergegeven. De kleuren geven aan of 
er knelpunten verwacht worden en of er een aandachtspunt of risico voor het vervolg is. 
 
Belangrijkste conclusies met betrekking tot het CUST-netwerk in het havengebied 
1. Algemeen: Het gepresenteerde tracé is een indicatief, maar ruimtelijk haalbaar voorstel dat een basis 

biedt voor het vervolgontwerp van een CO2, waterstof, warmte of naftapijpleidingverbindingen. 
2. Ruimtelijk beleid: Binnen het havengebied bestaat een uitgebreid bestaand netwerk van 

pijpleidingen voor verschillende stoffen. Met het tracé wordt voldaan aan het in het ruimtelijke beleid in 
Nederland en Vlaanderen opgenomen bundelingsprincipe, door ruimtelijk zoveel mogelijk op dit 
netwerk aan te sluiten. Op drie plekken wordt om de volgende redenen hiervan afgeweken: 

• Segment 7 en 8: het tracé is ten zuiden van de Eversdam, hier westelijk van de N62 
(Tractaatweg) gelegen, waar bestaande tracés zich hier oostelijk van de N62 en deels 
evenwijdig aan de Middenweg bevinden. De keuze van het tracé is in dit geval op gebaseerd 
op het voorkeurstracé van het MUP en daaruit vloeiende beleidsmatige uitgangspunten in de 
Structuurvisie ondergrondse infrastructuur van de gemeente Terneuzen. 

• Segment 11: het tracé loopt ter hoogte van ENGIE Rodenhuizen, hier westelijk van de R4-
oost (John Kennedylaan), evenwijdig aan het spoor. Langs een deel van dit tracé lopen zover 
bekend geen bestaande pijpleidingen. Ten behoeve van het zoveel mogelijk maken van een 
directe verbinding is tot de huidige tracékeuze gekomen, waarbij volledige bundeling met 
bestaande spoor- en weginfrastructuur plaatsvindt. 

• Segment 12: het tracé loopt hier westelijk van de R4-oost, evenwijdig aan het spoor. Tussen 
grofweg de Belgicastraat en de Langerbruggestraat lopen voor zover bekend geen bestaande 
pijpleidingen. Ten behoeve van het zoveel mogelijk realiseren van een directe verbinding is 
tot de huidige tracékeuze gekomen, waarbij volledige bundeling met bestaande spoor- en 
weginfrastructuur plaatsvindt. 

3. Huidige bestemming: Voor het CUST-netwerk (segmenten 1 tot en met 8) in Nederland wordt 
grotendeels (zie punt 2) aangesloten op bestaande juridisch planologische rechten voor pijpleidingen, 
vaak in de vorm van een ‘dubbelbestemming’. De meest brede bestemming geldt voor een groot deel 
van segment 2 en 3, waar de leidingstroken uit de nationale Structuurvisie Buisleidingen met een 
breedte van 50 meter zijn opgenomen in de bestemmingsplannen. Mits de 10-6-risicocontour van de 
nieuwe leidingen binnen de breedte van de leidingstrook past is er geen bestemmingswijziging 
noodzakelijk27. Op de overige plekken is een bestemmingplanwijziging waarschijnlijk omdat de CO2- 

en waterstofleidingen niet precies passen binnen de huidige leidingbestemmingen.. Ten eerste is de 
relevante plaatsgebonden risicocontour (10-6/jaar) conform de geldende regelgeving in veel gevallen 
op 5 meter vanaf het hart van de bestaande leiding vastgelegd. Met het leggen van nieuwe 
pijpleiding(en) naast de bestaande is verbreding noodzakelijk. Ten tweede is in veel gevallen een 
pijpleiding voor een specifieke stof (aardgas, propyleen, etc.) bestemd en niet voor de in deze studie 
voorgestelde productstromen.   

                                                      
27 De gemeente Terneuzen  
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De kern van het CUST-netwerk in Vlaanderen met de segmenten 9 tot en met 13 ligt zone-eigen 
wanneer het aan de westzijde van de R4-oost28 is gebundeld (6,06 km) en zone-vreemd voor het 
overige waar het agrarisch gebied en bosgebied wordt doorkruist (4,35 km). Indien de ruimtelijk 
beperkte impact van het zonevreemde deel kan aangetoond worden (beoordeling in concreto), is de 
pijpleiding hier vergunbaar op grond van het afwijkingsregime voor de handelingen van algemeen 
belang. In dat geval moet geen nieuw GRUP worden opgemaakt. Enkel de vergunningsprocedure 
volstaat. 

4. Externe Veiligheid: Voor het aan te leggen tracé tussen de Sloehaven en Gent is geïnventariseerd 
welke knel- of aandachtspunten er voor de veiligheid voor de directe omgeving te verwachten zijn op 
basis van het ingetekende tracé. De conclusie is dat er geen grote knelpunten worden verwacht. Wel 
zijn er enkele aandachtspunten in de vorm van windmolens, enkele woningen en een hotel die in de 
nabijheid van het tracé zijn gelegen. Vooral bij segment 1 en 2 worden door de aanwezigheid van 
enkele windmolens op korte afstand (<20 meter) mitigerende maatregelen verwacht nodig te zijn. 

5. Archeologie: Met het tracé wordt geen beschermd erfgoed of archeologische monumenten 
doorkruist. Op basis van de beschikbare openbare bronnen kan de aanwezigheid van archeologische 
resten echter niet worden uitgesloten. Gezien de omvang van het werk (en de daarbij horende 
bodemingrepen) is voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen vervolgonderzoek 
noodzakelijk. 

6. Natuurwaarden: Op de verbinding onder de Westerschelde na loopt het tracé voor het overgrote deel 
niet door of in de nabijheid van beschermde natuur. De Natura2000 status van de Westerschelde sluit 
de aanleg van nieuwe pijpleidingen niet per definitie uit, maar vormt wel een risico voor het (tijdig) 
realiseren van een aaneengesloten systeem in het havengebied. 

3.5.4 Technische specificaties  
Technische specificaties per productstroom 
Op basis van de informatie uit het onderdeel productstromen zijn uitgangspunten geformuleerd voor de te 
transporteren volumes per jaar voor de vier relevante productstromen. Voor deze stromen zijn technische 
specificaties zoals diameter, druk en temperatuur van de transportleidingen geformuleerd, zie Tabel 3-2. 
 

Tabel 3-3 Specificaties van de netwerken gehanteerd in deze studie. 
 

 Volume (kton/jaar) Temperatuur (°C) Druk (barg) 
CO2 7500 50 128 

waterstof 100-200 15 110 
Nafta Enkele tientallen kton 15 50 

Warmte  (25MWth) 90 10 
 
 
In bijlage B.2 worden de gemaakte keuzes toegelicht. Belangrijk is dat er beargumenteerde keuzes zijn 
gemaakt ten behoeve van de tracéstudie, en dat dit dus een eerste verkenning betreft van mogelijke 
netwerkuitgangspunten en geen technische studie is naar een netwerkontwerp. Gezien de achterliggende 
onzekerheden moeten de gepresenteerde specificaties als een indicatie gezien worden en niet als enige 
mogelijkheid.  
 
 
 
 
 

                                                      
28 De R4 wordt op dit moment vernieuwd. Idealiter wordt hierbij ook rekening gehouden met de nieuwe pijpleidingen. Het project is 
echter al te ver gevorderd (aanbestedingsfase). 
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3.6 Regionale aansluitingen 

3.6.1 Uitgangspunten netwerkconfiguraties tracé  
Zoals hierboven gesteld kennen de tracés een regionale en een lokale component. In deze paragraaf 
gaan we in op de regionale aansluitingen en bijbehorende overwegingen.  
 
De belangrijkste sturende factoren bij het bepalen van de regionale aansluitingen zijn:  

• Behoefte aan verbindingen tussen CUST en daarbuiten: deze ontstaat door noodzaak tot 
afvoeren van CO2 en mogelijk aanvoer van waterstof. We sluiten aan bij concrete plannen en 
projecten op dat vlak; 

• Aansluiting bij bestaande tracés en leidingen (bundelingsprincipe): zowel het Vlaamse als 
het Nederlandse ruimtelijke beleid stimuleert bij de aanleg van nieuwe ondergrondse 
buisinfrastructuur aansluiting bij bestaande tracés. Dit ‘bundelingsprincipe’ is daarom als 
uitgangspunt genomen bij deze verkenning. 

 
Verder zijn de volgende factoren sturend bij tracékeuze van de regionale aansluitingen:  
 

1. Aansluiting aan Porthos: CO2 via Zuid-Beveland of Antwerpen naar LSNed 
Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN hebben samen het initiatief genomen tot het Rotterdam CCUS 
Project (Porthos, zie Figuur 3-6), met als doel een flexibele CCUS-infrastructuur29 te realiseren in het 
Rotterdamse havengebied, geschikt voor toekomstige aansluiting van meerdere emitters en gebruikers 
van CO2. Voor deze verkenning is als uitgangspunt genomen dat het te realiseren CO2-netwerk in het 
havengebied van North Sea Port aangesloten wordt op het Porthos project. Diverse bedrijven in het 
havengebied hebben hier hun interesse in uitgesproken. Er zijn in Nederland en België geen alternatieve 
CCS initiatieven in de periode tot 2030 te verwachten.  
 

 
Figuur 3-6: Overzicht van de infrastructuur en reservoirs van Porthos, inclusief varianten. 

                                                      
29 CCUS is de combinatie van CCU en CCS. 
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Voor verbinding per pijpleiding met Rotterdam zal naar verwachting gebruik worden gemaakt van de 
leidingstraat van LSned (Zie Figuur 3-7). Dit is een ongestoord tracé tussen de industriële complexen in 
Rotterdam, Moerdijk, Vlissingen en Antwerpen. Er zijn grofweg twee mogelijkheden voor het 
havengebied van North Sea Port om per buis aan te takken op de leidingstraat. De eerste is via de 
Antwerpse haven, de ander is via Zuid-Beveland naar Bergen op Zoom.  
 
Een alternatief voor het transport via LSned is transport per schip.Transport per schip kan plaatsvinden 
rechtstreeks uit North Sea Port of via de haven van Zeebrugge. Deze laatste route vraagt een pijpleiding 
vanuit Gent naar Zeebrugge. Bij transport per schip komen ook andere locaties voor CSS in beeld, zoals 
bijvoorbeeld Noorwegen (geen onderdeel van deze studie).. Later in deze paragraaf worden de 
alternatieven op hun merites beoordeeld. 
 

 
Figuur 3-7: Het tracé van Leidingenstraat Nederland (LSned) 
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2. Geen tracé via Land van Saeftinghe en Gasdam 
Voor het verbinden van de bedrijven in Terneuzen, Sas van Gent, Zelzate en Gent met Antwerpen en 
Rotterdam gaan we, gezien de grote onzekerheden over de wenselijkheid van nieuwe leidingen ter 
plaatse, niet uit van een bestaand tracé door het land van Saeftinghe en de Gasdam. In de Structuurvisie 
Buisleidingen 2012-2035 van het Rijk (paragraaf 7.1.4) is aangeven dat het tracé door Zuid-Beveland de 
voorkeur heeft boven een verbinding door Zeeuws-Vlaanderen. “Het tracé van deze verbinding loopt aan 
Zeeuws-Vlaamse kant van de Schelde langs het Verdronken Land van Saeftinghe door een voor leidingen 
bestemde dam. In deze zogenoemde Gasdam ligt al een aantal leidingen en kabels; ruimte voor nieuwe 
leidingen is beperkt. Het Verdronken Land van Saeftinghe is een kwetsbaar en waardevol natuurgebied. 
Aan de andere kant van de Gasdam ligt een ander natuurgebied, het Sieperdaschor en daarnaast de 
Hertogin Hedwigepolder. Hier speelt de kwestie van ontpoldering. Ingeval van ontpoldering zal de 
Gasdam ter weerszijden in een uitgestrekt natuurgebied komen te liggen. Met het oog op een 
ongestoorde ontwikkeling van dit gebied ligt het verder belasten van dit gebied met nieuwe 
pijpleidinginfrastructuur door dit deel van Zeeuws-Vlaanderen niet voor de hand.”  
 

3. Waterstof aanvoer per schip en Externe veiligheid Westerschelde  
Om te kunnen voldoen aan de vraag naar waterstof in het havengebied is aanvoer per schip een 
mogelijke optie. Een alternatief is aanvoer van ammoniak, maar dat is in deze studie niet verder 
beschouwd. Beide transporten kennen risico’s op het gebied van externe veiligheid. Deze risico’s zijn in 
deze verkenning niet berekend of getoetst aan huidige kaders.  

3.6.2 Potentiele regionale verbindingen 
Op basis van bovenstaande komen we tot 5 opties voor regionale aansluitingen van CUST, zie Figuur 
3-6 en Tabel 3-3. Deze opties zijn zowel voor afvoer van CO2 als voor transport van waterstof inzetbaar. 
Voor CO2 zal in elk geval één optie noodzakelijk zijn. Voor waterstof hangt dit af van omvang van de vraag 
en de locatie van de productie. De voorgestelde pijpleidingentracés zijn indachtig het bundelingsprincipe 
gebaseerd op bestaande tracés.  
 

Tabel 3-4 Opties voor regionale verbindingen van het CUST-netwerk. 

# Naam Lengte in km  

R1 Zuid-Beveland 40 (tot R6) 

R2 Zeeuws Vlaanderen 32 (tot R7) 

R3 A11 Vlaanderen 29 (tot R7) 

R8 Zeebrugge 58 

R 4 of 5 Schip (in principe ZR of Dow)  

 
De Zuid-Bevelandroute verbindt CUST via Nederland rechtstreeks aan op LSned. De verbindingen 
‘Zeeuws Vlaanderen’ en ‘A11 Vlaanderen’ sluiten beide aan op het havengebied van Antwerpen. De 
haven van Antwerpen is eveneens gestart het verkennen van de aanleg van een CO2 netwerk voor 
CCUS (R7), inclusief een verbinding met de haven van Rotterdam (R6) via LSned. De drie havenbedrijven 
zijn hierover met elkaar in gesprek. Binnen deze studie is als uitgangspunt het aansluiten op deze 
potentiele verbinding genomen30.  
 

                                                      
30 Dit betekent dat verbindingen R6 en R7 geen onderdeel zijn van de investeringsraming (CAPEX). 
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Figuur 3-8 Het CUST-netwerk (lokaal: groen) en de opties voor regionale verbindingen (rood).  
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3.6.3 Beoordeling van de opties 
De opties voor de regionale verbindingen zijn ontworpen conform de basisprincipes voor een tracékeuze 
voor het transport van gevaarlijke stoffen per pijpleiding. Tevens zijn door de verschillende opties de 
relevante ontwikkelaspecten in kaart gebracht. 
 
In onderstaande Tabel 3-5 staan de hoofdconclusies per optie weergegeven. De kleuren geven aan of er 
knelpunten verwacht worden en of er een aandachtspunten of risico’s zijn voor het vervolg. 

Tabel 3-5 Beoordeling van de regionale netwerkaansluitingen . 

  Optie Land Bundeling Ontwikkelaspecten 
1 Zuid-Beveland NL Volgt bestaand tracé, 

hoofdzakelijk door 
buitengebied. Tracé 
opgenomen in Structuurvisie 
Buisleidingen 

Keuze voor segment 1 
betekent dat 
Westerscheldeverbinding 
noodzakelijk is voor 
verbinden met intern 
CUST netwerk.  

2 Zeeuws Vlaanderen - Antwerpen NL - B Volgt bestaand tracé, 
hoofdzakelijk door 
buitengebied. 

Keuze voor segment 2 
betekent dat 
samenwerking met 
Antwerpen nodig is voor 
verbinding met 
Rotterdam.  

3 A11 - Antwerpen B Volgt bestaand tracé, 
hoofdzakelijk door 
buitengebied. 

Keuze voor segment 3 
betekent dat 
samenwerking met 
Antwerpen nodig is voor 
verbinding met 
Rotterdam.  

4 Zeebrugge B Volgt bestaand tracé, 
hoofdzakelijk door 
buitengebied. 

Keuze voor segment 4: 
alleen per schip af- en 
aanvoer mogelijk. Dat is 
beperkend voor 
waterstof en binnen 
huidige wetgeving voor 
CO2 niet mogelijk. 

5 Per schip vanuit Vlissingen en/of Terneuzen NL Aantakking op CUST-
netwerk via tie-in 

Keuze voor schip: alleen 
per schip af- en aanvoer 
mogelijk. Dat is 
beperkend voor 
waterstof en binnen 
huidige wetgeving voor 
CO2 niet mogelijk. 
Voordeel is geen 
regionale 
pijpleidingverbinding 
nodig. 

 
Belangrijkste conclusies met betrekking tot de regionale aansluitingen aan het CUST-netwerk 
 
Twee regionale routes, namelijk verscheping vanuit Zeebrugge (4) of verscheping vanuit Zeeland (5) 
zijn alleen mogelijk indien verscheping van CO2 wordt toegestaan onder EU ETS (zie hoofdstuk 7). Import 
van waterstof kan op termijn een optie zijn. Een directe route naar zee via het North Sea Port gebied is 
dan waarschijnlijker (optie 5) dan via Zeebrugge, aangezien die laatste een extra pijpleiding vergt.   
 
‘First movers’ zijn sterk van invloed op keuze: Uit het onderdeel productstromen en de gesprekken 
met de 12 bedrijven is gebleken dat niet elk bedrijf hetzelfde beeld of planning heeft van de toepassingen 
van groene waterstof en CCUS. Afhankelijk van het productieproces zijn de mogelijkheden en kosten voor 
het afvangen van CO2 bijvoorbeeld verschillend. Dit maakt dat sommige bedrijven meer tempo willen 
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maken met de aanleg van de benodigde pijpleidingeninfrastructuur. Door hun specifieke ligging binnen het 
havengebied hebben ‘first movers’ invloed op het netwerkontwerp. Dit geldt voor de dimensionering maar 
ook voor de keuze tussen eventueel te realiseren regionale verbindingen. 
 
Een concreet voorbeeld daarbij betreft de Zuid-Bevelandleiding: indien Zeeland Refinery snel een CO2 
verbinding wil realiseren met Porthos, dan is het verstandig snel te verkennen of die leiding 
gedimensioneerd moet worden alleen voor ZR, of voor CUST als geheel. Dan is het verkennen van de 
haalbaarheid en realisatietermijn van een verbinding onder de Westerschelde urgent. Het realiseren 
van dit segment in combinatie met de Zuid-Beveland route als enige regionale verbinding bepaalt namelijk 
of deze leiding gedimensioneerd moet wordt op het volume van het gehele CUST-netwerk. Een alternatief 
zonder leiding onder de Westerschelde is dat er twee regionale verbindingen worden gerealiseerd om de 
aansluiting op Porthos te kunnen maken (Zuid-Beveland voor ZR en een andere voor de rest van CUST).  
 
De twee Antwerpenroutes zijn niet echt onderscheidend, behalve hun vertrekpunt in het havengebied. 
Ook hier kan een ‘first-mover’ bepalend zijn voor de keuze van de verbinding, of een nadere analyse van 
de twee verbindingen.   

3.7 Benodigde investeringen 
Het realiseren van grootschalige pijpleidinginfrastructuur vraagt forse investeringen. Op basis van de 
hierboven beschreven tracés voor CO2, waterstof en de gekozen specificaties zijn investeringsramingen 
(zogeheten CAPEX) gemaakt.   
 
De investeringskosten zijn als volgt geraamd:  

Tabel 3-6 Ordegrootte van de globale investeringsraming voor de CUST-netwerken. 

Onderdeel CAPEX in 
miljoen € Toelichting 

CO2 CUST-netwerk (in North Sea Port) 60 Segmenten 1 t/m 13 (inclusief Westerschelde) 

CO2 regionale verbindingen tot aan LSned 40 - 7531 Afhankelijk van gekozen verbinding R1, R2, R3 

CO2 verbinding via LSned naar Rotterdam (Porthos) 5532 Verbinding R6 

Waterstof CUST-netwerk (in North Sea Port) 5033 Segmenten 1 t/m 13 (inclusief Westerschelde) 

 
Uitgangspunt voor de dimensionering van de CO2-leidingen is transport onder hoge druk in 
superkritische toestand (dense phase), waardoor CO2 met een hoge dichtheid getransporteerd wordt 
(zie bijlage B.2.1. voor een toelichting). Indien gekozen wordt voor transport bij lage druk, dan kan 
afhankelijk van de context en het specifieke tracé de CAPEX voor de leiding verdubbelen. 
 
Ter onderbouwing van de civieltechnische aspecten van de raming zijn voor het CUST-netwerk de 
volgende aspecten in kaart gebracht: 

• Kruisingen met andere infrastructuur (spoor, weg), met water (grote of kleine watergang), dijken 
en andere pijpleidingen; 

• Overige omstandigheden (agrarisch of bewoond gebied). 
Op basis daarvan is een uitspraak gedaan over de complexiteit per segmentdeel en het bijbehorende 
kostenniveau bij de aanleg van de leiding. 
                                                      
31 Indien een dubbele verbinding wordt gekozen dan dient rekening gehouden te worden met twee regionale verbindingen, maar 
wordt bespaard op de Westerscheldeverbinding, nu opgenomen in de kosten voor het lokale netwerk. Een verbinding via Antwerpen 
vraagt uiteraard ook aanvullende investeringen in de Antwerpse haven (niet in deze berekeningen). 
32  Deze verbinding loopt tot aan de start van de CO2 transportleiding van Porthos (Petroleumweg). Verder is afstemming met 
Antwerpen nodig over een eventuele dimensionering van deze leiding voor gezamenlijk gebruik. 
33 Mocht er voor waterstof gebruik kunnen worden gemaakt van bestaande Westerschelde leidingen dan vallen de kosten lager uit. 
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Verder zijn bij het bepalen van de CAPEX de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Inclusief een booster(pomp)station voor CO2 en waterstof; 
• Exclusief kosten gemaakt voor aansluitingen op de bedrijven (tie-ins) en on-site kosten (zoals 

installaties voor afvang en compressie). 

4 Techniek en innovatie 
 
Deze paragraaf gaat in op verschillende innovaties en technieken op het gebied van pijpleidingen. De 
voor- en nadelen van multicore, multiproduct en concentrische pijpleidingen worden behandeld, evenals 
pijpleidingen voor vaste productdelen. Tevens wordt gekeken naar andere vormen van innovaties. Op 
basis van deze analyse wordt een aanbeveling voor het CUST project gedaan.  

4.1 Innovaties en technieken van pijpleidingentransport 
 
In deze paragraaf worden verschillende vormen van pijpleidinginnovaties aangestipt. 
 
Historisch gezien blijkt dat transport via een pijpleiding de veiligste manier van transporteren is. Eén 
van de oorzaken daarvoor is – wellicht gevoelsmatig wat tegenstrijdig – dat er meestal gebruik wordt 
gemaakt van proven technology en dat er dus weinig geïnnoveerd wordt.  
 
Desalniettemin wordt er ook in deze sector uiteraard geïnnoveerd. Innovaties zijn hoofdzakelijk te 
bespeuren in onderhoud, beheersmaatregelen, compliance en exogene factoren (graafschades zorgen 
voor 80% van de incidenten). We noemen de volgende innovaties en ontwikkelingen:  
 
Toepassing van technieken voor ‘complexere pijpleidingsystemen’:  

• Multicore leidingen en multiproduct leidingen om in te spelen op veranderingen in productvraag;  
• Concentrische pijpleidingen voor een efficiëntere stroming in de buis; 
• Transport van vaste productdelen met een pijpleiding. 

 
Materialen en (her-)gebruik: 

• Ontwikkelingen op het gebied van materialen van de leiding (o.a. kunststof); 
• Ontwikkelingen op het gebied van coatings van pijpleidingen; 
• Kennis op het gebied van hergebruik van bestaande pijpleidingen. Dit is uiteraard afhankelijk van 

factoren als de toestand en materiaal van de bestaande leiding en het gewenste hergebruik. 
 
Digitalisering 

• Voor instructie en onderhoudsdoeleinden wordt een digital twin (modelsimulatie) gecreëerd, waar 
in een veilige omgeving instructie op beide vlakken gegeven kan worden.  

 
Beheer, onderhoud en veiligheid 

• Beheerstoepassingen van pijpleidingen middels dronetechnieken i.p.v. per helikopter; 
• Integrity management van de pijpleiding door Intelligent pigging (inspectie vanaf de binnenkant tot 

aan de gronddekking); 
• Het toepassen van lekdetectie op de nieuw te leggen pijpleidingen. Een lekkage wordt direct 

gedetecteerd en gepositioneerd.  
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We gaan hieronder eerst in op de verschillende typen ‘complexe leidingen’. Daarna behandelen we de 
voor CUST relevante technieken en innovaties. 
 
 

4.2 Voor- en nadelen van verschillende typen ‘complexe leidingen’  
 
Er bestaan verschillende typen complexere leidingen. In deze paragraaf worden zowel ‘multicore’, 
‘multiproduct’, ‘concentrische’ pijpleidingen als leidingen voor het transport van vaste productdelen 
behandeld.  

4.2.1 Multicore pijpleidingen 
Multicore pijpleidingen bestaan uit een bundeling van meerdere pijpleidingen, die in één keer geplaatst 
worden en zo dus geschikt zijn voor het transport van verschillende stoffen en/of producten. 
Dit principe/deze techniek is al langere tijd in gebruik.  
 
Redenen voor toepassing van multicore pijpleidingen zijn: 

• Multicore pijpleidingconcepten leiden in principe tot een kostenbesparing. Door tijdens de aanleg 
van de pijpleidingen direct meerdere leidingen te plaatsen, zijn de CAPEX-kosten gemiddeld per 
pijpleiding gezien aanzienlijk goedkoper. Ook in de OPEX-kosten kan een besparing worden 
gerealiseerd; 

• Bij beperkt beschikbare fysieke ruimte kan een multicore pijpleiding een uitkomst bieden, 
doordat er met een dergelijk systeem in het dwarsprofiel van het tracé minder ruimte benodigd is. 
Dit speelt o.a. bij onderdoorgangen van wegen en waterwegen; 

• Er is potentieel sprake van flexibiliteit binnen een beperkt beschikbare veiligheidszone, door 
binnen de limieten van de vergunde situatie stoffen met elkaar uit te wisselen; 

• Commercieel: indien bij aanleg van multicore pijpleidingen gekozen wordt voor het installeren 
van overcapaciteit, kan daarmee snel worden ingespeeld op een nieuwe of groeiende vraag in de 
markt.  
 

De belangrijkste nadelen van dit concept zijn de volgende:  
• Commercieel / kosten: Indien de aangelegde overcapaciteit niet vermarkt wordt, is er onnodig 

veel geïnvesteerd. Er is dan dus geen besparing van kosten.;  
• Veiligheidszone: de impact van deze stoffen op de veiligheidszone worden zichtbaar in de 

Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) en de Milieu Risico Analyse (MRA). Indien de multicore 
pijpleidingen worden uitgelegd voor een groep aan stoffen is de “zwaarste” stof maatgevend en 
zal deze de beschikbare ruimte in de QRA/MRA bepalen. Tevens zal buiten het tracé een groter 
milieuruimtebeslag ingenomen worden dan nodig als een “lichtere” stof uiteindelijk door de 
multicore pijpleiding stroomt. 
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Figuur 4-1 Illustratie van een multi-productleiding. 
 

4.2.2 Multiproduct pijpleidingen 
Een multiproduct pijpleiding is op grond van zijn technische specificaties in staat verschillende soorten 
stoffen te transporteren.  
 
Voordelen van dit type leidingen zijn: 

• Hergebruik van een leiding: indien de vraag naar pijpleidinginfrastructuur voor het transport van 
een bepaalde stof afneemt, kan de vrijgekomen capaciteit worden ingezet voor een ander 
product; 

• Een dergelijke verandering in vraag kan met een multiproduct pijpleiding worden opgevangen. Dit 
in tegenstelling tot traditionele pijpleidingen, waarbij een bestaande buis moet worden 
opgegraven en een nieuwe (specifieke) pijpleiding moet worden aangelegd. Ook risico op 
graafschade wordt zo vermeden; 

• Het toepassen van multiproduct pijpleiding zal daarom in het geval van hergebruik zowel in de 
CAPEX als de OPEX een besparing betekenen.  

 
Het multiproduct principe kent ook enkele nadelen:  

• Het materiaal waarvan de leiding gemaakt wordt moet geschikt zijn voor de gewenste range aan 
stoffen die men wil kunnen transporteren. Niet elk materiaal is geschikt voor een grote range aan 
stoffen. De kosten voor een leiding van een geschikt materiaal kunnen daardoor aanzienlijk 
toenemen;  

• Alle aanvullende voorzieningen dienen ook geschikt te zijn voor de verschillende stoffen. Het 
betreft:  

o De benodigde compressorstations: Niet ieder product kan middels dezelfde compressor 
worden opgejaagd. Het verdringingsprincipe verschilt per stof en kan daarmee de 
zogeheten ‘opjaagcapaciteit’ beïnvloeden. Dit heeft ook gevolgen voor de lengte van het 
tracé dat met een dergelijke compressor bediend kan worden.  

o De intakkingen op de multiproduct pijpleiding in het tracé. Deze tie-ins bij de gebruikers 
dienen immers ook geschikt te zijn voor de volledige range aan stoffen waarvoor de 
pijpleiding uitgelegd is; 
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o Het toe te passen ATEX-regime34 als ook de benodigde afdichtingen in pompen en 
compressoren, per stof, beperken de toepassing van multiproduct pijpleidingen. Sommige 
stoffen hebben een ATEX-classificatie waardoor andere instrumenten en 
beheersmaatregelen nodig zijn. Afhankelijk van de stof dient het juiste afdichtingsprincipe 
per pomp en/of compressor gekozen te worden. Het afdichtingsprincipe is niet altijd 
meteen uitwisselbaar met een andere stof.  

  
Een combinatie van multicore leidingen die als multiproduct worden aangelegd is ook mogelijk.  
 

 
Figuur 4-2 Illustratie van een multi-core leidingen, in dit geval bij een kunstwerk. 
 

4.2.3 Concentrische pijpleidingen 
Concentrische pijpleidingen bestaan uit een buis-in-buis-concept waarbij de producten die door de 
kernbuis en de mantelbuis stromen gezamenlijk een efficiency bewerkstelligen (Figuur 4-3).  
 
Een goed voorbeeld van een concentrische pijpleiding is een warmteleiding als kernbuis in een 
mantelbuis. De viscositeit van de stof die door de mantelbuis getransporteerd wordt, wordt door de 
warmte beïnvloed. Op deze wijze kan de stromingsefficiëntie van het te transporteren product gestuurd 

                                                      
34 ATEX: ATmosphères Explosibles  en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied 
van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. 
Integrity management: het vermogen van een asset om de vereiste functie effectief en efficiënt uit te voeren, terwijl 
het de gezondheid, veiligheid en het milieu beschermt. De middelen om ervoor te zorgen dat de mensen, systemen, 
processen en bronnen die integriteit leveren aanwezig zijn, worden gebruikt en zullen presteren wanneer vereist 
gedurende de gehele levenscyclus van de asset. 
De Richtlijn Drukapparatuur (97/23/EG of PED 97/23/EC in het Engels, is nu 2014/68/EU) van het Europees 
Parlement en de Raad is een Europese richtlijn voor lidstaten van de Europese Unie, waarmee beoogd wordt de 
lidstaten regelgeving te laten implementeren met betrekking tot de eisen die worden gesteld aan drukapparatuur. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_richtlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Explosie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Parlement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Parlement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_richtlijn
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worden. De mantelbuis met het product werkt tevens als isolatie van de warmteleiding waarmee de totale 
efficiency van het systeem verder wordt vergroot. Dergelijke concentrische principes worden bijvoorbeeld 
toegepast bij zwavel of benzine-achtige stoffen. Bij zwavel wordt het principe gebruikt om de zwavel 
viscositeit op niveau te houden waardoor het niet stolt. Bij de benzine-achtige stoffen wordt middels 
Marlotherm in de mantel - een soort olie - de kernleiding op temperatuur gehouden voor een optimaal 
transport. 
 
Het voordeel van een concentrische pijpleiding is, zoals de voorbeelden hierboven ook verduidelijken, dat 
de stromingsefficiëntie van het te transporteren product kan worden verbeterd.  
 
Een belangrijk nadeel van concentrische pijpleidingen is dat een inwendige lekkage niet altijd direct 
wordt opgemerkt. Dit zou kunnen leiden tot ongewenste situaties zoals een loss of containment. Tevens is 
de inwendige leiding niet inspecteerbaar. In deze afgesloten ruimtes zouden zich onvoorspelbare 
situaties kunnen voordoen, wat tot ongewenste situaties zou kunnen leiden. Daarnaast zijn concentrische 
pijpleiding erg duur en dienen daarom alleen ingezet te worden als ze ook echt voordelen bieden. 
 
 
 
                                 Mantel(buis): blauw 
                       Kern(buis): rood 
 
        
        
 
 
 
 

4.2.4 Transport van vaste productdelen met pijpleidingen 
Naast het transport van vloeibare producten via multicore, multiproduct en concentrische pijpleidingen 
behandelen we beknopt het transport van vaste productdelen via pijpleidinginfrastructuur.  
 
Er zijn twee hoofdprincipes voor het transporteren van vaste productdelen: 

• Transport van een vast product in pure vorm; 
• Transport van een vast product middels een drager (vloeistof). 

 
Nadelen bij transport van vaste stoffen zijn de kans op verstopping en de kosten voor scheiding van de 
vaste stof en de drager. Een voorbeeld van een techniek die deze nadelen voorkomt is de Beumer Pipe 
Conveyor35. Dit is een gesloten transportsysteem voor alle soorten bulkmaterialen. Bij de laad- en 
lospunten is het transportsysteem identiek aan een open transportband. Het verschil wordt pas zichtbaar 
na het laadpunt, wanneer de transportband wordt gevormd tot een typische buisvorm. Op het ontlaadpunt 
opent de transportband automatisch. De conveyor ligt in principe bovengronds.  
 
 

                                                      
35 Voor een impressie, zie: https://www.youtube.com/watch?v=PHnKDqqxnBg&feature=youtu.be 
 

Figuur 4-3 Principe doorsnede van een concentrische pijpleiding. Door beide buizen stromen stoffen.  



 

25 september 2019  BG1499T&PRP1809211042 79  

 

4.3 Technieken en innovaties voor CUST 
 
In deze paragraaf worden de voor CUST relevante technieken en innovaties nader toegelicht. 
 
CUST: Multicore / multiproduct combinatie voor faciliteren CO2 en waterstof 
Zoals boven besproken is een combinatie van multicore / multiproduct leidingen mogelijk. Deze 
combinatie (direct aanleggen van meerdere leidingen die elke meerdere stoffen kunnen transporteren) 
leidt tot een grote flexibiliteit bij veranderende behoefte aan transport van stoffen (soort en omvang). 
Uit deze studie blijkt dat dat voor CUST in principe het geval is:  

• Er is behoefte aan transportcapaciteit voor CO2 op redelijk korte termijn (2030). De behoefte op 
langere termijn zal naar verwachting dalen; 

• Een naar verwachting groeiende vraag naar waterstof op middellange termijn, als de productie 
van blauwe of groene waterstof op gang komt; 

Traditionele aanleg van deze netwerken zou betekenen dat eerst een CO2-netwerk wordt aangelegd en in 
een later stadium parallel daaraan een waterstof-netwerk. De capaciteit van het CO2-netwerk is op dan op 
langere termijn te hoog.  
 
Een interessante innovatie kan zijn om het netwerk direct als een combinatie van een multicore en 
multiproduct pijpleiding aan te leggen (zie Figuur 4-4). Bij de realisatie wordt dan niet één grote (in het 
figuur regel 1), maar twee kleinere pijpleidingen aangelegd voor CO2. Als op termijn de vraag naar 
transport van CO2 daalt, kan deze leiding voor waterstof gebruikt worden (in het figuur regel 2). Dit kan 
omdat de tracés van beide stromen gebundeld zijn.  
 

 
Figuur 4-4 Traditionele werkwijze en multicore/multiproduct. 
 
Het is ook mogelijk bij realisatie van het CO2 netwerk direct een loze leiding aan te leggen, die in een later 
stadium voor waterstof gebruikt kan worden (Figuur 4-4 regel 3). Of dat kansrijk is hangt af van de 
ontwikkelingssnelheid van vraag en aanbod van waterstof.  
 
Hergebruik van bestaande leidingen 
Een logische gedachte is hergebruik van bestaande leidingen. Het voordeel van hergebruik is met name 
gelegen in een potentiële kostenbesparing. Hergebruik is echter niet evident en vraagt het nodige 
onderzoek om duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheid tot hergebruik. De bruikbaarheid van de non-
actieve leidingen hangt namelijk af van de specifieke eigenschappen zoals het materiaalgebruik. Als een 
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leiding al langer buiten gebruik is, is ook de manier waarop de leiding is weggezet erg bepalend. De 
volgende vragen moeten beantwoord worden:  

• Wat is de classificatie van de bestaande leiding (ontwerpdruk en temp); 
• Van welk materiaal is de leiding gemaakt (faalmechanismes t.a.v. het medium); 
• Wat is de ontworpen wanddikte van de buis? 
• Wat is de actuele wanddikte na jaren gebruik (de wanddikte kan afnemen aan zowel buiten als 

binnenzijde)? 
• Wat zijn de eigenschappen van de aanvullende voorzieningen (compressorstations e.d.)? 
• Indien de leiding niet meer in gebruik is, hoe is de leiding buiten bedrijf gesteld? Is de leiding 

gespoeld, drooggemaakt en onder stikstof weggezet?  
• Is deze leiding nog periodiek gekeurd/her beoordeeld? 
• Wat is de resterende levensduur van de leiding? 

 
Afhankelijk van de uitkomst van dit (veld)onderzoek zijn er werkzaamheden aan de leiding nodig die de 
business case bepalen.  
 
Gasunie heeft in 2018/2019 in het North Sea Port gebied een bestaande gasleiding geschikt gemaakt en 
in gebruik genomen voor transport van waterstof tussen Dow en Yara. In het gebied zijn nog meer 
gasleidingen die in principe geschikt zouden kunnen zijn voor hergebruik. De belangrijkste bepalende 
factor hierin is niet zozeer de techniek, maar de vraag of en wanneer ze vrij kunnen komen voor transport 
van andere stoffen. Dit geldt ook voor de gasleidingen in Zuid-Beveland. Het is aan de netwerkbedrijven 
deze vraag te beantwoorden. 
Onder de Westerschelde ligt een naftaleiding tussen ZR en Dow. De leiding wordt niet of nauwelijks 
gebruikt en zou in aanmerking kunnen komen voor hergebruik. Op grond van de openbaar beschikbare 
technische specificaties lijkt dit mogelijk, maar dit zal ook afhangen van de bedrijfs-/onderhoudsstatus van 
de leiding.  
 
Er is in de beschikbare database geen informatie beschikbaar over eventuele buiten gebruik gestelde 
leidingen.  
 
Kunststofleidingen 
Het gebruik van kunststof als materiaal voor pijpleidingen is in principe niet nieuw. Ten aanzien van 
gewicht van de leiding (bij toepassing in bovengrondse kolommenbanen) en installatie lijkt dit voordelen te 
hebben. Er zijn echter ook kanttekeningen te plaatsen bij toepassing van kunststofleidingen voor 
chemische stoffen. De kunststoffen hebben zich in de praktijk nog niet voor alle stoffen langdurig 
bewezen, waar traditionele materialen dat wel hebben. Verder dienen ook kunststof leidingen 
geïnstalleerd en aan elkaar verbonden te worden middels o.a. koppelingen/flenzen of zwaard 
lasverbindingen. Bij kunststof lassen stellen we ons de vraag hoe kunnen we deze las toetsen naast de 
dichtheids- en sterkte persing. Bij staal wordt dit uitgevoerd door een niet destructief onderzoek, NDO, en 
of onderzoek via röntgenen. Tenslotte blijken in praktijk de kosten (Total cost of ownership of Total 
installed cost) overeen te komen met de kosten bij toepassing van traditionele materialen. Kunststof is dan 
ook vooral een van de mogelijke materialen die toegepast kunnen worden met eigen voor- en nadelen en 
niet direct een oplossing die een project als geheel veiliger, goedkoper en qua planning korter maakt.  

 
 
 
 
 
 
 

Exploitatiefase 



 

25 september 2019  BG1499T&PRP1809211042 81  

 

Naast deze innovaties bij de realisatie kan ook nog ingezet worden op het toepassen van ‘digital twin’ 
concepten en het implementeren van integrity management. Deze innovaties zijn nuttig in de 
exploitatiefase.  
 
Uit deze studie blijkt dat er géén behoefte is aan het transport van stoffen die geschikt zijn voor 
concentrische pijpleidingen. Ook het transport van vaste productdelen middels pijpleidingen blijkt niet 
nodig. 
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5 Bestuurlijk-juridische beschouwing voor het Nederlandse deel 

5.1 Inleiding 
 
De bestuurlijk-juridische aspecten met betrekking tot pijpleidingen zijn onderwerp van de voorliggende drie 
hoofdstukken. De situatie voor Vlaanderen is onderwerp van hoofdstuk 6 en relevante Europese 
regelgeving wordt behandeld in hoofdstuk 7. 
 
In dit hoofdstuk worden de bestuurlijk-juridische aspecten met betrekking tot de ontwikkeling en exploitatie 
van pijpleidingen beschouwd voor wat betreft het Nederlandse grondgebied. We behandelen eerst het 
beleid rondom pijpleidingen, dan de relevante wet- en regelgeving omtrent pijpleidingen in het algemeen 
en vervolgens voor CUST in het bijzonder. Daarna gaan we dieper in op bestemmingsplannen en 
vergunningen en de wijzigingen die er aan komen bij invoering van de Omgevingswet.  
Ten slotte gaan we in op privaatrechtelijke aspecten, mededinging en EU ETS regelgeving. 

5.2 Beleid rondom pijpleidingen 
 
Structuurvisie Buisleidingen Nederland 2012-2035 
Het Rijk heeft een structuurvisie vastgesteld (12 oktober 2012) 
voor leidingen van Nationaal belang. Deze structuurvisie geldt 
voor de volgende leidingen: 

• leidingen voor het hoofdtransport over langere afstand 
ten behoeve van de levering van aardgas (‘HTL-
leidingen’ met een druk groter dan 40 bar); 

• leidingen voor het hoofdtransport van olie(-
producten) en chemische stoffen tussen haven- en 
industrieclusters in binnen- en buitenland; 

• leidingen voor transport van CO2; 
• leidingen betreffende de nationale 

veiligheid/defensieleidingen. 
 
In de structuurvisie zijn tracés opgenomen voor deze leidingen 
(zie Figuur 5-1). Hierbij worden nieuwe pijpleidingen zo veel 
mogelijk gebundeld met bestaande leidingen en wordt beoogd 
de risicozonering voor nieuwe leidingen binnen de 
leidingenstrook te houden. Leidingen benoemd in de 
structuurvisie moeten in principe in de leidingenstroken worden 
gelegd. 
 
De structuurvisie is een nadere uitwerking van de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (vastgesteld 13 maart 2012) 
 
 
 
  

Figuur 5-1 Visiekaart Structuurvisie Pijpleidingen 
(uitsnede). 
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De pijpleidingenzone wordt bepaald door het indirecte ruimtebeslag van de risicocontouren van de 
leidingenstrook. Hierbij wordt aangesloten bij de eisen zoals opgenomen in het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb). Het Bevb gaat uit van grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico (PR) 
en een verantwoordingsplicht van het groepsrisico (GR). Bij de aanleg van een leiding is het 
plaatsgebonden risico (10-6 contour) maatgevend. Deze wordt berekend en is afhankelijk van de 
omstandigheden van de pijpleiding. 
 
Voorbeeld 
Bij aanleg van een nieuwe pijpleiding of vervanging van een bestaande pijpleiding voor aardgas met een druk tussen de 1.600 tot en 
met 4.000 kPa mag het PR op 4 meter afstand van weerszijden van de pijpleiding niet hoger zijn dan 10-6 per jaar. 
 
Visueel kan dit als volgt worden weergegeven (Figuur 5-2). 
 

 
Figuur 5-2 Schematische weergave pijpleidingzone en eisen Bevb. 
 
De structuurvisie gaat uit van een ruimtereservering voor de omschreven leidingen. Wanneer een 
leiding niet voldoet aan de criteria kan deze in principe niet in het tracé worden gelegd. Uitzonderingen 
zijn mogelijk: in paragraaf 6.6 is een mogelijkheid opgenomen dat de minister andere leidingen in de 
tracés toestaat. Voorwaarde hierbij is dat een Rijksinpassingsplan ten grondslag moet liggen aan de 
realisatie van de leiding. Gelet op het feit dat het instrument van het Rijksinpassingsplan onder de 
Omgevingswet komt te vervallen, is de vraag onder welke voorwaarde de minister te zijner tijd deze 
ontheffing wil geven. 
 
De structuurvisie is echter formeel niet van kracht binnen het havengebied van North Sea Port. Wel ligt er 
een indicatief tracé. 
 
Doorwerking structuurvisie in wetgeving: via Barro naar bestemmingsplan 
De structuurvisie Pijpleidingen kent een juridische doorwerking via het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro) met de daarbij behorende Regeling algemene regels ruimtelijke 
ordening (Rarro). 
Deze regelingen zorgen via Titel 2.9. (Pijpleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen) voor de juridische doorwerking van de voorkeurstracés. Op grond van deze regeling moeten 
gemeenten die te maken hebben met pijpleidingstroken bij het wijzigen van bestemmingsplannen 
rekening houden met toekomstige leidingen op hun grondgebied en voorkomen dat er nieuwe 
belemmeringen ontstaan. Het gaat dus om vrijwaren. 
 
De leidingtracés hebben conform het Barro een breedte van maximaal 70 meter. De provincie Zeeland 
heeft hierover in het Omgevingsplan bepaald dat dit in principe gaat om 50 meter. 
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In het Barro is aangegeven dat aan weerszijden van de voorkeurstracés een zoekgebied geldt van 250 
meter. Daarbinnen kan de gemeente de exacte ligging van het pijpleidingentracé bepalen, mits het tracé 
aansluit op het voorkeurstracé bij de naastliggende gemeenten, en het tracé dezelfde breedte heeft als de 
breedte van het grootste deel van het tracé.  
 
Relevantie voor CUST: gezien bovenstaande is deze structuurvisie relevant voor leidingen tussen haven- 
en industrieclusters (voor CUST in principe waterstof verbinding met Rotterdam) én om CO2-leidingen 
ongeacht waar ze liggen. Voor overige stoffen kan de minister een uitzonder maken. Dit zou mogelijk ook 
relevant kunnen zijn voor het leggen van loze leidingen in leidingstraten voor anticipatie op groei. 
Voor het gebied ten zuiden van de Westerschelde geldt een indicatief tracé, dit tracé is niet opgenomen 
in het Barro. Een dergelijk tracé hoeft dus niet overgenomen te worden in een bestemmingsplan36. 
 
Omgevingsplan Zeeland 2018 
In de provinciale structuurvisie (Omgevingsplan Zeeland, 2018) is bepaald dat de provincie het gebruik 
van pijpleidingen stimuleert Paragraaf 8.4 Transportleidingen)37. De provincie hanteert hierbij het 
bundelingsprincipe en sluit daarbij aan bij de  Structuurvisie Buisleidingen en het Barro. 
 
Structuurvisie ondergrondse infrastructuur, gemeente 
Terneuzen 
Voor de gemeente Terneuzen geldt de gemeentelijke 
Structuurvisie ondergrondse infrastructuur, vastgesteld 
door de Raad op 8 mei 2014. In deze visie is aangegeven 
waar relevante pijpleidingen, zoals nu de leidingen ten 
behoeve van het CUST project, in principe, aangelegd 
moeten worden. Het betreft een uitwerking van het 
indicatieve tracé uit de nationale structuurvisie. 
 
Dit tracé is indertijd bepaald in het ‘MUP-project’. Deze 
voorkeurstracés moeten te zijner tijd worden opgenomen 
in een bestemmingsplan (momenteel gaande). Gelet op 
het feit dat het een gemeentelijke structuurvisie betreft kan 
hier door de gemeente gemotiveerd van afgeweken 
worden. 
 
Relevantie voor CUST: gezien bovenstaande is deze 
structuurvisie relevant voor leidingen in het kader van 
CUST. Het tracé is nog niet verankerd in een 
bestemmingsplan. Uit de structuurvisie blijkt dat het 
principe van duurzaam ruimtegebruik voor wat betreft de 
gemeente leidend is. Dit houdt in dat nieuwe ondergrondse 
infrastructuur zoveel als mogelijk gebundeld wordt 
                                                      
36 Op 4 april 2019 heeft de minister per brief aangegeven dat de status van indicatieve tracés niet op korte termijn wordt gewijzigd 
naar definitief tracé omdat dit meer onderzoek vereist. Voor CUST heeft dit in feite weinig of geen consequenties omdat het tracé al 
is opgenomen in de gemeentelijke structuurvisie MUP. 
37 De tekst luidt: “Het Zeeuwse beleid hanteert uit veiligheidsoverwegingen en om (verdere) versnippering tegen te gaan het 
bundelingsprincipe; ook leidingen van regionaal belang dienen in de leidingenstroken aangelegd te worden. Solitaire aanleg van 
hoofdtransportleidingen is alleen toegestaan wanneer een bestemming niet bereikbaar is via het landelijke en regionale net van 
leidingenstroken of wanneer, door het volgen van de leidingenstroken, een onaanvaardbaar lang tracé ontstaat of bundeling 
vanwege veiligheidsrisico’s of technische beperkingen niet realiseerbaar is. Echter hoe gevaarlijker een product, hoe minder 
aanvaardbaar het is om de leiding buiten de leidingenstroken aan te leggen. Verdringing van leidingen van regionaal belang buiten 
de strook is niet gewenst, ook al wordt het ruimtelijk bundelen van leidingen van nationaal belang onderschreven.”  
 

Figuur 5-3 MUP-tracé (bron Gemeente structuurvisie ondergrond). 
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aangelegd. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de doelstelling om versnippering van het landschap 
in de open, grootschalige landbouwgebieden tegen te gaan teneinde de agrarische productie daar te 
faciliteren. Met deze beleidsuitspraak kan de realisatie van een centraal geëxploiteerde pijpleidingstraat 
bewerkstelligd worden. 
 

5.3 Overzicht relevante wet- en regelgeving 
 
Realiseren van pijpleidingen in het algemeen  
Startpunt bij de beschouwing is dat het aanleggen van pijpleidingen (in alle vormen: water, riolering, 
chemicaliën) moet worden beschouwd als het realiseren van een werk in de zin van de Wabo. 
 
Relevante wetgeving op het gebied van werken en bouwwerken zijn de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), met de daarbij behorende algemeen 
verbindende voorschriften. 
 
In bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor), artikelen 2 en 3, is bepaald dat het onderdeel 
bouwen voor een groot deel van de pijpleidingen vergunningsvrij is.  
Ondersteunende voorzieningen (bouwwerken, bijvoorbeeld drukstations als ze groter zijn dan 15m2 of 
3m hoog), kunnen evenwel vergunningplichtig zijn. 
 
CUST: Pijpleidingen vallend onder Bevb 
Voor pijpleidingen die onder het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vallen – en daarvan is 
in principe sprake zoals we hierna bespreken bij CUST – is uitsluitend voor het gebruik van de leidingen 
een toets aan het bestemmingplan nodig. Dat kan betekenen dat een herziening van het 
bestemmingsplan nodig is.  
 
Overige vergunningen 
Naast deze wetten zijn voor de pijpleidingen veelal diverse vergunningen nodig. De meest voor de hand 
liggende vergunningen zijn hieronder opgenomen in Tabel 5-1. In bijzondere gevallen, afhankelijk van de 
lokale situatie, kan het zijn dat aanvullende vergunningen noodzakelijk zijn. 
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Tabel 5-1 Meest relevante wetgeving en vergunningen voor CUST 

Wetgeving Vergunning Toelichting 

Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) 

Planologische toestemming 
voor pijpleiding 

In het kader van de planologische toets worden onderzoeken 
uitgevoerd waarmee wordt aangetoond dat sprake is van 
een goede ruimtelijke ordening en een economische 
uitvoerbaarheid. 
Tevens vallen Regelingen Barro en Rarro onder de Wro. 
Structuurvisies en bestemmingsplannen zijn besluiten onder 
de Wro 

Wet algemene 
bepalingen 
omgevingsrecht 
(Wabo)  

Vergunning voor bouwen / 
aanleggen leiding met 
voorzieningen 

De vergunning ziet toe op bouw- en aanlegactiviteiten.  
 
Daarin inbegrepen Besluit Risico Zware Ongevallen, Brzo 
(Seveso Directive) 

Besluit ruimtelijke 
ordening 

Vrijstelling voor vergunning 
van de activiteit bouw op 
grond van artikel 2 onderdeel 
8 aanhef en onder d van 
bijlage II Bor 

Een bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele of 
openbare voorziening, voor zover het betreft: 
• ondergrondse buis- en leidingstelsels, met uitzondering 

van een pijpleiding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
van het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

 Voor leidingen die wel onder 
de Bevb vallen geldt artikel 3 
aanhef en onder 7 van bijlage 
II Bor 

Op grond van dit artikel is het onderdeel bouwen 
vergunningsvrij voor leidingen die onder de Bevb vallen. Er 
moet alleen een toets plaatsvinden aan het 
bestemmingsplan voor het gebruik. 

Wet Milieubeheer MER of m.e.r.-beoordeling Op grond van het Besluit milieueffectrapportage kan de 
aanleg van een pijpleiding MER-plichtig zijn. Dit is afhankelijk 
van de aard en omvang van de pijpleiding. 

Besluit externe 
veiligheid 
buisleidingen (Bevb) 

 Eisen voor het in bedrijf hebben van een inrichting 

Waterwet Vergunning voor het leggen 
van leidingen in of nabij 
Waterstaatswerken 

Het kan hier gaan om vergunningen van Rijkswaterstaat of 
het waterschap 

Wet 
natuurbescherming 

Ontheffing voor 
natuurgebieden (Natura2000) 
en beschermde soorten 

Afhankelijk van het Tracé en de werkzaamheden moet op 
basis van een natuurstudie worden bepaald of een ontheffing 
nodig is 

 
 
 
 
 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028265&artikel=1&g=2019-04-17&z=2019-04-17
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028265&artikel=1&g=2019-04-17&z=2019-04-17
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5.4 Situatie voor CUST 
 
CUST pijpleidingen: Bevb van toepassing 
In het kader van het CUST project is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) relevant. In dit 
besluit en de daarbij behorende regelingen, waaronder de Regeling externe veiligheid pijpleidingen (Revb) 
zijn eisen opgenomen waaraan een exploitant van een pijpleiding moet voldoen. Er hoeft geen vergunning 
aangevraagd te worden, maar er kan wel een beschikking worden afgegeven (Artikel 5 Bevb) waarin een 
exploitant verplicht wordt om technische en organisatorische maatregelen te treffen om het groepsrisico 
voor de omgeving in relatie tot de pijpleiding te beperken. 
 
Op grond van het Bevb moet de exploitant van een leiding een veiligheidsbeheersplan hebben. 
 
Het Bevb is van toepassing op:  

a. pijpleidingen voor aardgas met een uitwendige diameter van 50 mm of meer en een druk van 
1.600 kPa of meer;  

b. pijpleidingen voor brandbare stoffen (zoals Waterstof) met een uitwendige diameter van 70 mm 
of meer of een binnendiameter van 50 mm of meer en een druk van 1.600 kPa of meer;  

c. pijpleidingen voor vergiftige stoffen (acuut toxische stoffen);  
d. pijpleidingen voor specifieke stoffen (zoals CO2 en stikstof) met een uitwendige diameter van 70 

mm of meer of een binnendiameter van 50 mm of meer en een druk van 1.600 kPa of meer.  
 
In bijlage C.1 is de vorenstaande opsomming toegelicht. Het Bevb is niet van toepassing op leidingen 
voor vervoer van gevaarlijke stoffen die deel uitmaken van een inrichting. 
 
Relevantie voor CUST: Op basis van de uitgevoerde netwerkberekeningen voor CUST (zie onderdeel 
tracéstudie) constateren we dat de hoofdtracéleidingen allemaal (ruim) onder het Bevb vallen. Indien een 
detailontwerpfase leidingdiameters toch lager uitvalt, kan dat wellicht op onderdelen wijzigen. 
 
Stroomschema 
Om de hantering van deze wetgeving bij de ontwikkelingen van pijpleiding voor CUST inzichtelijk te 
maken hebben we onderstaand stroomschema opgesteld (Figuur 5-4).  
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Figuur 5-4 Stroomschema hantering wetgeving voor CUST (Nederland) 
 
Toelichting stroomschema 

1. Vraag 1 is: valt een leiding onder het Bevb? Is dat niet het geval, dan komen we terecht in blokje 
1: Op grond van het Bor is de aanleg van pijpleidingen in principe vergunningsvrij op grond van de 
Wabo. Andere vergunningen (bijvoorbeeld Waterwet) zijn wel nodig indien van toepassing. 

2. Is dat wel het geval, en dat zal voor CUST dus meestal zo zijn, komen we terecht in de blokjes 2 
en 3. Voor leidingen die onder de Bevb vallen geldt de vrijstelling vergunning op grond van de 
Wabo niet (Bor Bijlage II artikel 2 lid 18 sub d.). Er moet een vergunning komen. 

3. Pijpleidingen die voldoen aan de criteria van de Bevb moeten in het bestemmingsplan (blokje 4) 
worden opgenomen. 

4. Het kan zijn dat voor het geplande tracé al een bestemming voor leidingen aanwezig is (blokjes 5 
en 7). Vaak is de dubbelbestemming specifiek voor de aanwezige leiding (bijvoorbeeld 
aardgasleiding). Om een andere stof te vervoeren moet dan toch een herziening van het 
bestemmingsplan plaatsvinden. 
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5. Het herzien van het bestemmingsplan zal ten minste 1 jaar in beslag nemen, zie hiervoor bijlage 
C.1. Afhankelijk van de leiding kan het MER-plichtig zijn. Als het bestemmingsplan is vastgesteld, 
is voor de aanleg niet langer een omgevingsvergunning nodig (blokje 8). 

 

5.5 Bestemmingsplan en vergunningen 
 
Om de pijpleidingen in het kader van het CUST project te kunnen realiseren zal veelal een 
bestemmingsplanherziening noodzakelijk zijn. Dit is in ieder geval aan de orde voor leidingen die vallen 
onder het Bevb (zie boven).  
 
In algemene zin maakt de omvang van het beoogde tracé vastlegging in een bestemmingsplan wenselijk. 
De gronden worden immers aan hun huidige bestemming onttrokken. 
Het herzien van een bestemmingsplan kost circa 1 jaar. Een procedureschema met doorlooptijden is 
opgenomen in bijlage C.2. 
 
Bij de vaststelling van bestemmingsplannen moet rekening gehouden worden met het rijksbeleid, 
provinciale en gemeentelijke beleid. In dit kader moet voor pijpleidingstroken rekening gehouden worden 
met de structuurvisies die hier specifiek voor opgesteld worden, zoals boven toegelicht. Wanneer de 
tracés in het kader van het CUST project afwijken van de tracés in de structuurvisies, dan zal gemotiveerd 
moeten worden waarom hiervan afgeweken wordt. 
 
In het kader van een bestemmingsplan moet worden beoordeeld of sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening. Dit betekent dat aan diverse wetten en regelingen moet worden getoetst. In het kader van 
pijpleidingen zijn dat de volgende onderdelen: 

• Externe veiligheid 
• Bodem 
• Archeologisch waardevolle gebieden 
• Aantasting Natuurgebieden 
• Water 

 
Op basis van het bestemmingsplan kunnen dan de noodzakelijke vergunningen worden aangevraagd. 
In geval haast geboden is, kan in plaats van een volgtijdelijke aanpak gebruik gemaakt worden van een 
coördinatieregeling (het betreft dan een vrijwillige coördinatieregeling). Het voordeel hiervan is dat de 
vergunningen verleend worden op het moment dat ook het bestemmingsplan wordt vastgesteld en dat er 
tegen alle besluiten slechts één mogelijkheid is om beroep in te stellen. Dit beroep dient rechtstreeks bij 
de Raad van State. Daar staat tegenover dat de toepassing van de coördinatieregeling iets meer overleg 
en juridische begeleiding vergt.  
 
Nadat het herziene bestemmingsplan in werking is getreden, kunnen op basis daarvan de noodzakelijke 
omgevingsvergunningen worden aangevraagd en verleend.  
 
Alternatieve wijze: via omgevingsvergunning 
De realisatie van het CUST project is eveneens mogelijk met een omgevingsvergunning waarbij wordt 
afgeweken van het vigerende bestemmingsplan (Wabo 2.12 lid 1, sub a onder 3). De procedure hiervoor 
is eveneens opgenomen in bijlage III. In praktijk wordt deze procedure gevolgd bij kleinere projecten; in dit 
geval zouden we denken aan een aftakking tussen het hoofdtracé en een bedrijf.  
 
 
 



 

25 september 2019  BG1499T&PRP1809211042 90  

 

Economische uitvoerbaarheid 
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat in de toelichting op het bestemmingsplan in 
ieder geval ‘de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan’ moeten zijn opgenomen. Dit volgt uit artikel 
3.1.6 Bro. Het gaat daarbij over de financiële uitvoerbaarheid: de business case moet inzichtelijk zijn 
gemaakt door het bevoegd gezag. Er hoeft op dat moment nog geen budget te zijn voor de aanleg / 
realisatie van alle leidingen. 
Het gaat hier dus niet om de economische noodzaak van een project. Ten aanzien van het CUST project 
kan wel gesteld worden dat in het licht van de energietransitie de aanleg van leidingen van groot 
maatschappelijk belang is. Dat helpt in de motivering van het bestemmingsplan, aangezien er wel sprake 
is van een ruimtereservering die anderen beperkingen oplegt en daarmee planschade kan veroorzaken. 
Het uitgevoerde productstromenonderzoek in deze studie biedt hier al een aardige basis voor.  
 
Rol bevoegd gezag 
De gemeenteraad is in principe het bevoegd gezag voor de planologische toestemming door middel van 
de herziening van het bestemmingsplan, het college van burgemeester en wethouders voor het verlenen 
van de Wabo vergunning.  
Onder de huidige Wro wetgeving is het ook mogelijk dat de provincie de pijpleidingen in het CUST 
project van provinciaal belang acht en dat Provinciale Staten hiervoor een provinciaal inpassingsplan 
opstellen. In het kader van dat inpassingsplan zou de provincie ook de vergunningbevoegdheid aan zich 
kunnen houden (Gedeputeerde Staten). 
 

5.6 Wijzigingen in het kader van de Omgevingswet bij publiekrechtelijke 
deel 

 
De stelselherziening van het omgevingsrecht is in volle gang. In 2021 moet deze volledig van kracht zijn. 
De wet heeft deregulering tot doel. Het motto is eenvoudig beter. Onder de Omgevingswet zijn er straks 6 
kerninstrumenten, te weten de omgevingsvisie, het programma, de decentrale regelgeving, de algemene 
regelgeving, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. 
 
Voor pijpleidingen zal het gemeentelijke Omgevingsplan (als onderdeel van de decentrale regelgeving) 
het meest relevant zijn. Het omgevingsplan vervangt het bestemmingsplan maar kent een breder 
afwegingskader, namelijk de fysieke leefomgeving. In het omgevingsplan moeten gemeenten, in het kader 
van pijpleidingen, rekening houden met de mogelijkheden om een brand, ramp of crisis te voorkomen. 
Hiervoor heeft het Rijk in het Besluit kwaliteit leefomgeving (bijlage VII) instructieregels met betrekking tot 
externe veiligheid in het Omgevingsplan opgenomen. In het Omgevingsplan worden daarom de 
aandachtsgebieden voor brand, explosie of gifwolk als gevolg van een risicobron opgenomen. Tevens 
worden de zeer kwetsbare gebouwen op de plankaart geplaatst. Hierdoor is vooraf bekend of 
pijpleidingen met gevaarlijke stoffen mogelijk zijn. 
 
In het stelsel van de Omgevingswet is bouwen niet vergunningplichtig, tenzij dit expliciet is vermeld. De 
realisatie en exploitatie van een pijpleiding met gevaarlijke stoffen wordt onder het nieuwe stelsel gezien 
als een milieubelastende activiteit. In paragraaf 4.108 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn voor 
pijpleidingen met gevaarlijke stoffen algemene regels opgenomen. Voor deze pijpleidingen is geen 
omgevingsvergunning nodig. Het gaat om de volgende leidingen: 
• Aardgas. De pijpleiding heeft een uitwendige diameter van minimaal 50 mm en een druk van minimaal 

1.600 kPa; 
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• Kooldioxide, zuurstof, stikstof of andere brandbare stoffen dan aardgas. De pijpleiding heeft een 
uitwendige diameter van minimaal 70 mm of een binnendiameter van minimaal 50 mm. Bovendien 
heeft de pijpleiding een druk van minimaal 1.600 kPa; 

• Giftige stoffen. 
 
Onder de milieubelastende activiteit vallen alle voorzieningen die bij de pijpleiding horen. Denk hierbij aan 
afsluiters, scraperfaciliteiten (voor inwendige reiniging) en kathodische bescherming. Een 
verpompingsstation of compressorstation valt niet onder de milieubelastende activiteit.  
 
Pijpleidingen die een extern veiligheidsrisico met zich meebrengen als bedoeld in de bijlage VII van het 
besluit kwaliteit leefomgeving, behoren niet tot de milieubelastende activiteit. Hiervoor moet het bevoegd 
gezag het externe risico verbonden aan de leiding beoordelen. Het bevoegd gezag kan specifiek op die 
situatie toegesneden voorschriften voor de pijpleiding in de omgevingsvergunning opnemen. Het gaat 
hierbij vooral om pijpleidingen binnen Seveso-inrichtingen, op locaties met gasdrukregelstations en 
gasdrukmeetstations, bij mijnbouwactiviteiten en bij activiteiten die vallen onder de richtlijn industriële 
emissies. 
 
Relevantie voor CUST: Het uitgangspunt voor het CUST project is dat het leidingen betreft die niet 
behoren tot een Seveso-inrichting. Onduidelijk is nog of voor specifieke stoffen, waaronder waterstof, 
algemene regels komen. De huidige regelgeving voorziet nog niet goed in een regeling voor waterstof. Op 
grond van het Bal zijn tankstations met waterstof wel vergunningplichtig. Dit kan aan de orde zijn wanneer 
waterstof vanuit leidingen wordt overgezet naar schepen. Omdat de regelgeving nog niet volledig is kan 
nog niet concreet worden aangeven wat er verandert. Het doel van de Omgevingswet is wel om het 
realiseren van projecten makkelijker te maken. Minder vergunningen en meer regelen op grond van 
algemene regels. 
 

5.7 Privaatrechtelijke aangelegenheden 
 
Eigendom en ligrecht 
Voor de leidingen in het kader van CUST zal het meest voor de hand liggen dat deze in eigendom van de 
leidingeigenaar/exploitant komen te liggen. Dit geeft deze instantie het meeste controle over de leiding. Dit 
zal zeker gelden voor het hoofdtracé. Voor zijtakken kunnen andere keuzes gemaakt worden. 
 
Het eigendom kan verworven worden door de exploitant/ beheerder, maar ook bijvoorbeeld door het 
havenbedrijf North Sea Port of een overheid. Voor zover dit niet minnelijk lukt, kan grond onteigend 
worden. Hiervoor is wel een onteigeningstitel nodig. Wanneer een bestemmingplan of inpassingsplan 
wordt vastgesteld, kan hierin bepaald worden dat gronden nodig zijn voor de realisatie en derhalve een 
onteigeningstraject worden ingesteld. De onteigening vindt formeel plaats door de overheid. Wanneer dit 
ten behoeve van een initiatiefnemer gebeurt, zal hier een samenwerkingsovereenkomst aan ten grondslag 
liggen. 
 
Wanneer niet overgegaan wordt tot verwerving zijn er diverse mogelijkheden: 
• Ligrecht op basis van overeenkomst. Er is of wordt een overeenkomst gesloten met voorwaarden 

om een leiding in eigendom van derden te leggen. De eigenaar van de grond wordt niet de eigenaar 
van de leiding (er is geen sprake van natrekking). Sinds 1 februari 2007 geldt de bepaling van artikel 
5:20 lid 2 BW, op grond waarvan de kabels en leidingen toebehoren aan diegene die bevoegd is om 
deze aan te leggen. Voor kabels en leidingen bestaat aldus een uitzondering op de werking van 
natrekking ex artikel 5:20 lid 1 BW. 
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• Ligrecht op basis van een zakelijk recht. Een leidingbeheerder kan een zakelijk recht, zoals een 
recht van opstal, vestigen voor de leidingen. Dit heeft het voordeel dat hiermee naast het eigendom 
van de kabels en leidingen ook een ligrecht op een bepaalde, gefixeerde plaats (te weten in het tracé) 
wordt verworven. 

• Ligrecht op basis van een vergunning. De gemeente kan een Leidingenverordening vaststellen. 
Het ligrecht voor kabels en leidingen wordt in deze Leidingenverordening gegeven krachtens 
publiekrecht, te weten een gemeentelijke vergunning. Hiermee wordt getracht van oudsher gemaakte 
afspraken met netbeheerders omtrent de ligging van kabels en leidingen in de gemeentegrond onder 
de vlag van een ‘uniforme regeling’ te vervangen door een vergunningstelsel. Onder dit 
publiekrechtelijke regime is het verboden om zonder een vergunning kabels en leidingen in de 
gemeentegrond te hebben. De leidingenverordening bevat vaak een regeling waarin staat dat de 
privaatrechtelijke toestemming als vergunning geldt, waardoor het vergunningenstelsel ook geldt ten 
aanzien van de kabels en leidingen die van oudsher op basis van een verbintenisrechtelijke grondslag 
in de grond liggen. De gemeenten voor het CUST project hebben, voor zover bekend, niet een 
dergelijke verordening. 

• Ligrecht op basis van een gedoogplicht. Kabels en leidingen kunnen ook in de grond worden 
gelegd op basis van een gedoogplicht krachtens de Belemmeringenwet Privaatrecht. Een dergelijke 
gedoogplicht vormt een licht alternatief voor onteigening, waarbij de grondeigenaar behoudens recht 
op schadevergoeding de plicht krijgt opgelegd om te gedogen dat een ‘openbaar werk van algemeen 
nut’ duurzaam op, in, onder of boven zijn grond ligt. Hierbij is het van belang dat onder andere artikel 
20 Elektriciteitswet 1998 respectievelijk artikel 39a Gaswet uitdrukkelijk bepalen dat een 
elektriciteitsnet en een gasnet zijn aan te merken als een ‘openbaar werk van algemeen nut’. 
Daarmee kan zonder een voorafgaand concessie- en erkenningsbesluit van de Kroon een 
gedoogplicht worden aangevraagd voor de aanleg van elektriciteitskabels en gasleidingen. Voor 
leidingen waarvan het openbaar belang en het algemeen nut niet in een sectorale wet is neergelegd, 
zoals CO2 leidingen ten behoeve van de glastuinbouw, zal eerst een concessie- en erkenningsbesluit 
door de Kroon moeten worden genomen, waarbij de concessie nodig is voor het realiseren van de 
leidingen en de erkenning voor het verkrijgen van de kwalificatie ‘openbaar werk van algemeen nut’. 
Vervolgens kan een gedoogplicht in een procedure bij de rechter worden opgelegd indien wordt 
voldaan aan de volgende criteria: 

1. Partijen hebben een redelijke poging gedaan om schriftelijke overeenstemming te bereiken 
omtrent de ligging van het werk; 

2. Het werk wordt op de minst belemmerende wijze aangelegd; 
3. De belangen van rechthebbenden vorderen redelijkerwijs geen onteigening. 

 
Wijzigen door de Omgevingswet bij privaatrechtelijke aangelegenheden 
De Omgevingswet wijzigt niets aan de situaties waarbij overeenkomsten of zakelijke rechten zijn gesloten. 
Onder de omgevingswet wordt wel de gedoogplicht gewijzigd. Hoofdstuk 10 van de Omgevingswet gaat 
over gedoogplichten. Hierin worden de vele soorten gedoogplichten die thans zijn geregeld in 
verschillende wetten samengevoegd in één uniforme regeling. Ook de gedoogplicht uit de 
Belemmeringenwet privaatrecht valt hieronder. 
 
Net als bij de Belemmeringenwet privaatrecht kan volgens de Omgevingswet een gedoogplicht worden 
aangevraagd ten aanzien van een werk van algemeen belang. In de wet is het begrip ‘werk van openbaar 
belang’ uitgewerkt. Zo worden in paragraaf 10.3.2 negen activiteiten omschreven die ieder zijn aan te 
merken als een werk van openbaar belang. Ten aanzien van kabels en leidingen is in dit verband van 
belang dat artikel 10.14 Omgevingswet een elektriciteitsnet, een gasnet en leidingen ten behoeve van de 
levering van warmte als werken van openbaar belang aanmerkt. Ook de infrastructuur die nodig is voor de 
productie en distributie van drinkwater zoals bedoeld in de Drinkwaterwet is ingevolge artikel 10.13 van de 
Omgevingswet aan te merken als een werk van openbaar belang. De Omgevingswet gaat niet in op 

https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/welke-invloed-heeft-de-omgevingswet-op-de-aanleg-van-kabels-en-leidingen#_ftn5
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leidingen die CO2 en Waterstof transporteren. Dit neemt niet weg dat deze leidingen ook als een werk van 
openbaar belang kunnen worden aangemerkt. Ze vallen dan onder de restcategorie van artikel 10.21, 
waarbij een gedoogplicht kan worden opgelegd ten aanzien van een werk indien het belang van de 
openbare veiligheid, het belang van het beschermen van de fysieke leefomgeving, zwaarwegende 
economische belangen of zwaarwegende andere maatschappelijke belangen dit rechtvaardigen. 
De Omgevingswet hanteert voorts dezelfde criteria voor het verlenen van een gedoogplicht. Wel wordt de 
procedure vereenvoudigd. 
 
In de Omgevingswet wordt eveneens een regeling opgenomen voor onteigening (Aanvullingswet 
grondeigendom). Voor de planning van projecten is van belang hier te melden dat de levering van de 
grond en de schadeloosstelling losgekoppeld worden. Waar nu de lange procedure over de 
schadeloosstelling het onteigeningsproces beïnvloedt, wordt onder de Omgevingswet het 
onteigeningsbesluit genomen en kan daarna geprocedeerd worden over de hoogte van de 
schadeloosstelling. De onteigening is dan al een feit zodat het project door kan gaan. 
 

5.8 Mededinging 
 
Particuliere aanleg en exploitatie 
In beginsel is iedere particulier vrij een pijpleiding in de grond te leggen voor zover hij met de 
grondeigenaren daar overeenstemming over heeft en de wet hem dat niet verhindert. Het bepaalde in de 
Gaswet en Elektriciteitswet 1998 is niet van toepassing op een CO2 of waterstofleiding. Ook de in het 
kader van de energietransitie aangenomen Wet Voortgang energietransitie (VET) ziet niet toe op de 
aanleg en exploitatie van CO2 pijpleidingen en waterstofpijpleidingen. 
 
De particuliere aanlegger/exploitant is in beginsel niet aanbestedingsplichtig en ook niet gehouden derden 
toegang te verlenen tot zijn leidingennet. Immers derden kunnen zelf ook een leidingennet aanleggen en 
exploiteren.  
 
Gelet op het gebrek aan ruimte in Nederland is het niet wenselijk dat er (bijvoorbeeld door concurrerende 
particuliere partijen) parellel allerlei leidingen met een zelfde functie worden aangelegd en zullen vanuit 
het belang van de leefomgeving en de ruimtelijke kwaliteit nadere regels worden gesteld via 
bestemmingsplan, en/of op provinciaal of rijksniveau. Indien dit leidt tot een enkel te vergunnen tracé 
waarin leidingen mogen worden gelegd, is er sprake van een zogenaamde ’schaarse vergunning’. In dat 
geval zal het bevoegd gezag een passende mate van openbaarheid moeten betrachten ten aanzien van 
het proces, zodat meerdere partijen een kans krijgen. Daarbij kan zij op grond van ruimtelijke motieven 
mede bepalen dat derden ook toegang dienen te krijgen tot de leidingen. 
 
Publieke aanleg en exploitatie 
Indien een publieke partij een dergelijk leidingennet zou willen aanleggen zal hij zich dienen te gedragen 
conform de door de Wet Markt en Overheid gestelde gedragsregels te weten: 
• Doorberekening kosten. Overheden moeten alle kosten die zij maken voor een dienst 

doorberekenen in de prijs;  
• Bevoordelingsverbod. Overheid mag eigen bedrijf niet bevoordelen ten opzichte van andere 

partijen; 
• Gegevensgebruik. Overheden mogen de gegevens waarover ze beschikken niet opnieuw gebruiken 

voor andere activiteiten; 
• Functiescheiding. Heeft een overheid bij bepaalde diensten een bestuurlijke rol, en voert zij die 

diensten ook zelf uit? Dan mogen niet dezelfde personen betrokken zijn bij zowel het bestuur als de 
uitvoering. 
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Voor de aanleg c.q. exploitatie van het leidingennet zal de publieke partij aanbestedingsplichtig zijn.  
 
Netbeheerders: bijzondere vorm van publieke aanleg en exploitatie 
Indien een netbeheerder die thans onder Gaswet en Elektriciteitswet valt de leidingen zou willen 
aanleggen, dient zij een aparte juridische entiteit op te richten. Uiteraard is voor de oprichting van een 
rechtspersoon voor een dergelijke activiteit toestemming nodig van de eigenaar. De eigenaar kan 
bijvoorbeeld beslissen dat hij alleen toestemming verleent voor het oprichten en het uitvoeren van deze 
activiteit als hij ook toegang verleent aan derden tot het leidingennetwerk tegen kostendekkende tarieven. 
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6 Bestuurlijk-juridische beschouwing voor het Vlaamse deel 

6.1 Inleiding 
 
Voor de aanleg en exploitatie van pijpleidinginfrastructuur of de zgn. ‘vervoersinstallaties voor gasachtige 
producten’ op Vlaams grondgebied zijn zowel de federale als de Vlaamse overheid bevoegd. De federale 
overheid is exclusief bevoegd voor ondergronds vervoer van gas via pijpleidingen. Het Vlaams Gewest is 
dat in het kader van haar bevoegdheden op het vlak van ruimtelijke ordening en milieu.  
 
Concreet voor het CUST project betekent dit dat er procedures bij twee afzonderlijke overheden zullen 
moeten worden doorlopen om de noodzakelijke vergunningen en toelatingen te verkrijgen. Deze twee 
regelgevende kaders worden hierna eerst gesitueerd en nadien verder in detail besproken.  
Als eerste komt het federale luik aan bod met de vervoersvergunning, de verklaring van openbaar nut en 
de veiligheidsvoorschriften. In het Vlaamse luik worden vervolgens de mogelijke vergunningsscenario’s 
besproken, want zoals verder nog zal blijken hangt veel af van het uiteindelijke tracé van de pijpleiding. 
Ten slotte worden enkele relevante aspecten inzake onteigeningen en concessies (mededinging) 
behandeld. 
 

6.2 Relevante wetgeving 
 
Federaal regelgevend kader 
Voor het vervoer van gasachtige en andere stoffen via pijpleidingen is de federale overheid exclusief 
bevoegd in het kader van de energiepolitiek. De regelgeving bestaat uit specifieke wetten, koninklijke en 
ministeriële besluiten en spitst zich toe op twee domeinen: 

• het verlenen van een vervoersvergunning die de verkrijger het recht verleent vervoerinstallaties 
aan te leggen en te exploiteren, en daarvoor publieke en private grond te doorkruisen (bij private 
gronden is ook verklaring van openbaar nut vereist); 

• het vastleggen van de veiligheidsmaatregelen bij het ontwerpen, aanleggen en exploiteren en in 
geval van werkzaamheden door derden, in de nabijheid van die vervoerinstallaties. 

Gewestelijk regelgevend kader 
Het Vlaams Gewest is niet specifiek bevoegd voor het ondergronds vervoer via pijpleidingen. Anderzijds is 
het wel zo dat vervoersinstallaties die zich op het grondgebied van het Vlaams Gewest bevinden, gevat 
worden door de gewestelijke bevoegdheden van de Vlaamse overheid op het vlak van ruimtelijke 
ordening en milieu. De aanleg en exploitatie van een vervoerinstallatie zal gewoonlijk eerst voorafgegaan 
worden door een ruimtelijk planproces en vervolgens altijd een vergunningsproces moeten doorlopen. 
Verschillende scenario’s zijn mogelijk, gaande van de korte termijn (enkel een vergunningsprocedure; 
minstens 1 jaar) tot de langere termijn (ook een ruimtelijk planproces; minstens 2 jaar). Dit zal afhangen 
van de juridische bestemmingen van de gebieden die het tracé van de vervoersinstallatie doorkruist. 
 

6.3 Vergunningsprocedures op federaal niveau 
 
Het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen is een bevoegdheid van de 
federale overheid en wordt geregeld in de Gaswet. Deze wet bepaalt welke federale vergunningen nodig 
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zijn voor de oprichting en exploitatie van een installatie voor het vervoer van gasachtige producten en 
vormt de basis voor de regels betreffende de veiligheid van deze vervoersinstallaties. 
 
Vervoersvergunning 
De aanleg en exploitatie van een leiding voor het vervoer van gasachtige en andere producten vereist een 
vervoersvergunning die wordt verleend door de minister van Energie. Om deze vervoersvergunning te 
verkrijgen moet de aanvrager, naast het voldoen aan bepaalde voorwaarden inzake zijn technische en 
financiële capaciteit, een technisch dossier verstrekken. Dit dossier wordt onderzocht door alle bij het 
tracé betrokken besturen en diensten, zoals de beheerders van het openbare domein in het projectgebied, 
de netbeheerders van nutsleidingen betrokken bij het tracé, de gemeente- en provinciebesturen op wiens 
grondgebied de installaties gelegen zijn en de diensten die bevoegd zijn voor Ruimtelijke Ordening en 
Leefmilieu. Het overleg duurt 60 dagen en wordt georganiseerd door de Algemene Directie Energie. 
 
De vervoersvergunning wordt toegekend voor een periode van maximaal vijftig jaar. Op de vervaldag 
moet de houder van de vergunning ofwel een aanvraag indienen voor een verlenging met een duur van 
maximaal dertig jaar, eenmaal hernieuwbaar, ofwel afstand doen van de vergunning en alle technische en 
financiële maatregelen nemen die nodig zijn om personen en milieu te beschermen. 
 
Verklaring van openbaar nut 
Wanneer het gebruik van het publieke domein niet mogelijk is, is het essentieel om de vervoersinstallaties 
te laten passeren op particulier terrein. Voor dit doel kan de aanvrager een aanvraag indienen met het oog 
op het verklaren dat het van openbaar nut is om vervoersinstallaties op te richten met leidingen, onder, op 
of over een gedeelte of het geheel van onbebouwde particuliere gronden die niet volledig door muren of 
ondoordringbare omheiningen worden afgesloten.  
Deze verklaring van openbaar nut verleent de houder van een vervoersvergunning het recht om 
vervoersinstallaties op te richten, onder, boven of op deze privé-gronden, er het toezicht over te houden 
en de werkzaamheden en het onderhoud uit te voeren die nodig zijn voor hun werking, onder de 
voorwaarden voorgeschreven in genoemde verklaring. De gedeeltelijke bezetting van het openbaar 
domein of particuliere terreinen moet voldoen aan het doel waarvoor ze zijn toegewezen. Zij veroorzaakt 
geen onteigening, maar vormt een juridische publieke erfdienstbaarheid die elke handeling verbiedt die 
schadelijk kan zijn voor de vervoersinstallaties of hun exploitatie. 
 
De aanvraag wordt ingediend bij de Algemene Directie Energie die het dossier onderzoekt door aan de 
betrokken gemeenten te vragen om een openbaar onderzoek uit te voeren. Dit openbaar onderzoek duurt 
twee weken en wordt uitgevoerd door aanplakking en door het per aangetekend schrijven in kennis stellen 
van de belangrijkste eigenaars, huurders of andere bewoners van de betrokken percelen. De klachten of 
opmerkingen waartoe de aanvraag aanleiding kan geven, worden verzameld door het college van 
burgemeester en schepenen. Na analyse van de mogelijke klachten of opmerkingen wordt de verklaring 
van openbaar nut toegekend, waarin de kadastrale percelen die overeenstemmen met particuliere 
gronden ingenomen door het tracé van de vervoersinstallatie, zijn opgenomen. 
 
Veiligheid van de vervoersinstallaties 
In uitvoering van de Gaswet gelden strikte veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen in het 
raam van de installatie en exploitatie van vervoersinstallaties. Deze regelgeving bestaat in de eerste 
plaats uit de algemene veiligheidsvoorschriften. Daarnaast zijn er de technische codes met 
gedetailleerde voorschriften inzake het ontwerp/constructie, de exploitatie, de risicoanalyse en het 
managementsysteem voor de veiligheid. Ten slotte kan de vervoersvergunning zelf individuele 
veiligheidsvoorschriften bevatten. 
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Deze wetgeving werd recentelijk aangepast in functie van technologische ontwikkelingen, incidenten uit 
het verleden en de nood aan administratieve vereenvoudiging. Zij neemt de regels van goede praktijk in 
aanmerking alsook de functionele normen die op Europees en internationaal niveau zijn opgesteld.  
 

6.4 Vergunningsprocedures op Vlaams niveau 
 
Wanneer installaties voor het vervoer van gasachtige producten zich op Vlaams grondgebied bevinden, is 
het zo dat de gewestelijke bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening en milieu (omgeving) gevat worden. 
De aanleg en exploitatie van de vervoersinstallatie zal in dat geval waarschijnlijk moeten voorafgegaan 
worden door een ruimtelijk planproces en in ieder geval een vergunningsproces doorlopen, dit zowel voor 
het stedenbouwkundige als voor het milieuaspect van de omgevingsvergunningsaanvraag. 
 
Het CUST-initiatief moet tot concrete impulsen leiden om de daadwerkelijke aanleg en exploitatie van 
grensoverschrijdende pijpleidinginfrastructuur in en tussen havengebieden te bewerkstelligen. Hierbij ligt 
de geografische focus op de Kanaalzone Gent - Terneuzen en de verbinding met Nederland naar de 
haven van Vlissingen. Zoals uit de tracéstudie blijkt, wordt daarnaast ook rekening gehouden met de 
kansrijke koppelingen naar aangrenzende havengebieden zoals Antwerpen en Zeebrugge. Uiteraard zijn 
dit allemaal bepalende parameters voor het te doorlopen ruimtelijk plan- en/of vergunningsproces. 
 
Op basis van de huidig beschikbare informatie is het daarom in dit stadium nog niet mogelijk om reeds 
een optimaal vergunningstraject uit te stippelen, dit zowel op vlak van snelheid (time-to-permit) als op 
vlak van juridische robuustheid en rechtszekerheid. In plaats daarvan wordt in wat volgt een overzicht 
gegeven van de mogelijke vergunningsscenario’s in het kader van de toepasselijke wetgeving.  
Welk scenario uiteindelijk gevolgd zal moeten worden hangt in essentie af van de vraag of de aanleg van 
het pijpleidingtransportnetwerk kan worden ingepast in de huidige planologische bestemming van de 
onderliggende gebieden of niet. Anders gezegd: is de constructie zone-eigen, dan wel zonevreemd? 
 
Overzicht vergunningsscenario’s 
Ons vertrekpunt is het meest eenvoudige traject, namelijk enkel het omgevingsvergunningsproces, omdat 
deze fase hoe dan ook doorlopen moet worden. Vanaf dan volgen de scenario’s elkaar subsidiair op. 
 
1) De pijpleiding is zone-eigen als het tracé volgens het geldende plan in de juiste bestemming ligt. 
Hierbij valt te denken aan de ‘harde’ bestemmingen, zoals industrie- en havengebieden en reeds 
bestaande leidingstraten, maar ook aan reservatie- en erfdienstbaarheidstroken voor werken van 
openbaar nut of andere planbestemmingen waarvan de stedenbouwkundige voorschriften de aanleg van 
leidinginfrastructuur toestaan.  
De omgevingsvergunningsprocedure zal volstaan, waarbij zowel het stedenbouwkundig als het 
milieuaspect wordt vergund. Naast de specifieke stedenbouwkundige handelingen voor de aanleg van de 
pijpleiding is bv. ook de kapmachtiging voor het vellen van bomen inbegrepen in de procedure. 
 
2) De pijpleiding is zonevreemd als het tracé niet in de juiste planbestemming ligt. Dan nog kan een 
omgevingsvergunning volstaan, indien de pijpleidinginfrastructuur in aanmerking komt voor het 
afwijkingsregime voor de handelingen van algemeen belang.  
Op gemotiveerd verzoek kan de vergunningverlenende overheid voor leidinginfrastructuur met een 
ruimtelijk beperkte impact toelaten dat wordt afgeweken van stedenbouwkundige voorschriften in de 
bestemmingsplannen. Indien de constructie gelegen is in ruimtelijk kwetsbaar gebied (o.a. natuur, bos, 
park) zal de aanvraag tot afwijking overigens strenger beoordeeld worden. 
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Beide scenario’s situeren zich op projectniveau, zodat de omgevingsvergunning binnen een relatief korte 
termijn (en goedkoper) kan worden afgeleverd. 
  
3) Als het voormelde afwijkingsregime niet zou worden aanvaard en de pijpleiding is zonevreemd, dan is 
supplementair een voorafgaandelijk ruimtelijk planproces noodzakelijk om de stedenbouwkundige 
bestemming van de onderliggende gebieden in overeenstemming met het gekozen tracé te brengen. 
Hierbij heeft men vrij de keuze tussen het klassieke planproces of de regeling voor complexe projecten.   

a. In het klassieke planproces gaat het Vlaamse Gewest over tot de opmaak van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) en kan na de definitieve vaststelling hiervan een 
omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend. In het planproces zit de opmaak van plan-
MER en andere effectbeoordelingen vervat, zodat de gevolgen voor mens en milieu constant 
worden nagegaan en het plan kan worden bijgestuurd waar nodig. 

b. De regeling voor complexe projecten is een sui generis-procedure voor projecten van groot 
maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang. Deze vernieuwende procesaanpak voorziet in 
een geïntegreerd vergunningen- en planproces (all-in-one), zodat projecten die noodzaken tot 
bestemmingswijzigingen via een RUP alsook de vergunningen, machtigingen en toelatingen, 
binnen een aanvaardbare termijn en met een zo ruim mogelijk draagvlak worden gerealiseerd. 

Waar mogelijk geven we een indicatie van de timing. Uiteraard met het nodige voorbehoud, aangezien 
een aantal externe factoren, die wij vandaag niet (kunnen) kennen en waarop wij geen vat hebben - zoals 
juridische procedures bij de relevante rechtscolleges - impact hebben op de termijnen.  
Onze ervaring leert ons dat voldoende vooroverleg met de betrokken overheden en andere stakeholders 
de slaagkansen op het bekomen van de vergunningen substantieel vergroten en de meeste tijdswinst 
oplevert door o.a. het vermijden van bezwaren en beroepsprocedures. 
 

6.5 Omgevingsvergunning 
 
Sinds de invoering van de omgevingsvergunning moeten de stedenbouwkundige- en milieuvergunning 
niet langer twee aparte trajecten volgen, maar worden beide aspecten in één aanvraag ingediend. Dit 
betekent dat over beide aspecten slechts één adviesronde en één openbaar onderzoek doorgaat. Na 
afloop volgt er één beslissing van de bevoegde overheid, waartegen beroep kan worden ingesteld. 
 
Vergunningsplicht 
De aanleg van een pijpleiding met bijhorende bovengrondse infrastructuur wordt in de Vlaamse Codex 
Ruimtelijk Ordening beschouwd als een stedenbouwkundige handeling, namelijk het plaatsen van een 
constructie, die onder de vergunningsplicht valt.  
De Vlaamse milieuwetgeving bevat een lijst met ingedeelde inrichtingen en activiteiten (IIEA) naargelang 
de milieubelasting. Met het oog op de exploitatie van zulke IIEA zal een milieuvergunning moet worden 
aangevraagd. Pijpleidingen zelf worden hier niet vermeld, maar de randvoorziening die wordt gebruikt 
voor het behandelen van gassen staan wel ingedeeld in de eerste klasse (hoogste milieubelasting). 
Voorbeelden zijn compressorinstallaties, verdeelinstallaties, drukreduceerstations, dienstgebouwen e.d. 
die naast of boven de pijpleiding liggen en noodzakelijk zijn voor het normaal functioneren ervan. 
 
Hieruit volgt dat voor het CUST project een omgevingsvergunning zal moeten worden aangevraagd voor 
zowel de stedenbouwkundige handelingen als de IIEA. 
Vergunningverlenende overheid 
Volgens het Omgevingsvergunningsdecreet is de Vlaamse Regering in eerste administratieve aanleg 
bevoegd om kennis te nemen van en te beslissen over die aanvragen waarvoor normaal gezien het 
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college van burgemeester en schepenen (gemeente) dan wel de deputatie (provincie) bevoegd zijn, maar 
die gelegen zijn op het grondgebied van twee of meer provincies. 
 
Uit de tracéstudie blijkt dat naast de verbinding Gent – Terneuzen – Vlissingen ook vertakkingen naar de 
havengebieden van Zeebrugge en Antwerpen worden overwogen, wat impliceert dat het CUST project 
verder strekt dan het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen, zodat bijgevolg niet de deputatie, 
maar de Vlaamse Regering de vergunningverlenende overheid is die haar bevoegdheid delegeert aan de 
Minister van Omgeving of de gewestelijke omgevingsambtenaar.  
In die hypothese zal er omwille van de grootschaligheid allicht eerst een RUP moeten worden opgemaakt, 
vooraleer de vergunningsaanvraag kan worden ingediend. De kans is immers klein dat het voorkeurtracé 
zich over het volledige traject laat inpassen in de huidige geldende bestemmingsplannen, met als gevolg 
dat het project in eerste instantie niet vergunbaar is. In dat geval is de Vlaamse overheid bevoegd om het 
gewestelijk RUP op te maken. Na de goedkeuring hiervan is de Vlaamse Regering, in de schoot van haar 
minister of omgevingsambtenaar, dan bevoegd om over de omgevingsvergunningaanvraag te beslissen. 
 
Omgevingsvergunningsprocedure 
Vooraleer de eigenlijke omgevingsprocedure kan worden aangevat, zullen er heel wat voorbereidende 
stappen moeten worden doorlopen. Het pre-vergunningsproces bestaat uit het opstellen van de wettelijk 
verplichte effectbeoordelingen, zoals o.a. milieueffectrapportage, omgevingsveiligheidsrapportage bij de 
nabijheid van Seveso-inrichtingen, een passende beoordeling bij habitat- of vogelrichtlijngebieden en 
archeologisch vooronderzoek in het kader van de wetgeving op het onroerend erfgoed.  
Daarnaast is er ook vrijblijvend de mogelijkheid tot vooroverleg over de vergunningsaanvraag met de 
relevante overheden en andere stakeholders. Een behoorlijk voorbereide en volledige aanvraag faciliteert 
immers het verdere verloop van de procedure en kan eventuele beroepsprocedures vermijden.  
Wij raden de initiatiefnemer dan ook ten stelligste aan om van deze mogelijkheid gebruik te maken. 
 
De omgevingsvergunningsprocedure vat aan met het indienen van de aanvraag (dag 0). De bevoegde 
overheid heeft dan 30 dagen de tijd om na te gaan of het dossier ontvankelijk en volledig is (dag 30). 
Zodra de aanvraag ontvankelijk en volledig is bevonden, wordt er: 

• een adviesvraag over de vergunningsaanvraag en het project-MER verstuurd aan de adviesinstanties 
- adviestermijn van 30 dagen voor project-MER (dag 30-60) 
- adviestermijn van 60 dagen voor vergunningsaanvraag (dag 30-90) 

• binnen de 10 dagen een openbaar onderzoek (OO) georganiseerd (dag 40) 
- het publiek beschikt over 30 dagen om opmerkingen te geven op de vergunningsaanvraag en 

op het project-MER (dag 40-70) 
 
Rekening houdend met de reacties tijdens het openbaar onderzoek en de ontvangen adviezen, beslist de 
dienst Mer 60 dagen na de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring over de goed- of afkeuring van het 
project-MER (dag 90-100). Indien er al een voorlopige goedkeuring werd bekomen van het project-MER 
(optioneel tijdens het pre-vergunningsproces) kan de dienst mer niet meer terugkomen op die beslissing 
en wordt de voorlopige goedkeuring automatisch omgezet in een definitieve goedkeuring, tenzij er uit het 
openbaar onderzoek nieuwe informatie zou opduiken. De dienst mer informeert de initiatiefnemer en de 
vergunningverlenende overheid en in voorkomend geval de omgevingsvergunningscommissie (OVC) over 
haar beslissing en heeft hiervoor 10 dagen de tijd. Indien het project-MER wordt afgekeurd stopt de 
vergunningsprocedure van rechtswege. 
 
120 dagen na de start van de omgevingsprocedure bezorgt de omgevingsvergunningscommissie (OVC) 
haar advies aan de vergunningverlenende overheid (VVO). Deze heeft dan 30 dagen de tijd om een 
beslissing over de omgevingsvergunning te nemen en 10 dagen voor de betekening (dag 120-160). 
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Figuur 6-1 Omgevingsprocedure: maximale doorlooptijd 160 dagen 
 
Vervolgens moet een affiche van de beslissing over de omgevingsvergunning worden aangeplakt binnen 
de 10 dagen na ontvangst van de beslissing, voor een periode van 30 dagen. De vergunning is definitief 
verkregen als de aanvrager niet binnen de 35 dagen, na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte 
is gebracht van de instelling van een schorsend beroep. Vanaf dan kan de vergunning worden gebruikt. 
 
Voor aanvragen die in eerste aanleg vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Regering, zoals het 
CUST project, is geen administratieve beroepsmogelijkheid voorzien tegen de vergunningsbeslissing, 
bijvoorbeeld bij weigering. Een jurisdictioneel beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is wel 
mogelijk. 
 
Tussentijds besluit 
De omgevingsvergunningsprocedure is volledig digitaal via het online platform van het ‘omgevingsloket’. 
Binnen maximum 160 dagen valt de beslissing die na de aanplakking uitvoerbaar wordt. Uiteraard moet 
ook rekening gehouden worden met het pre-vergunningsproces dat, afhankelijk van het vooroverleg en de 
op te maken effectbeoordelingen zoals o.a. de project-MER, al snel een half jaar tot een jaar duurt. 
Zonder rekening te houden met de impact van beroepsprocedures op de termijn, zal het minimum een 
jaar tot anderhalf duren vooraleer de omgevingsvergunning definitief is bekomen (inclusief voortraject). 
 
In feite zal de omgevingsvergunning pas de laatste stap zijn om het CUST project te realiseren. Het is 
immers onwaarschijnlijk dat de pijpleiding over het hele tracé in de juiste bestemmingen ligt (zone-eigen), 
zoals industrie- en havengebied, bestaande leidingstraten of reservatie- en erfdienstbaarheidsstroken 
voor werken van openbaar nut. Landbouw- of natuurgebied zijn bijvoorbeeld bestemmingen waarin een 
pijpleiding niet is toegelaten (zonevreemd). Indien het tracé zulke gebieden doorkruist, is het project niet 
vergunbaar. De mate waarin het project zonevreemd is - betreft het bijvoorbeeld een grote oppervlakte of 
ruimtelijk kwetsbaar gebied? - zal bepalen of al dan niet een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden 
opgemaakt, vooraleer de vergunning kan worden aangevraagd. De verschillende scenario’s worden 
hierna besproken. 
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6.6 Handelingen van algemeen belang 
 
Afwijkingsregime 
Hoger werd gewezen op de stedenbouwkundige vergunningsplicht voor de aanleg van constructies zoals 
pijpleidinginfrastructuur. Tijdens de behandeling van de aanvraag zal worden beoordeeld of deze 
constructie verenigbaar is met de bestemmingsvoorschriften die gelden voor de verschillende gebieden 
langs het tracé, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken. 
  
Een van die afwijkingsmogelijkheden bestaat voor de zgn. handelingen van algemeen belang. Het gaat 
om de wettelijk bepaalde lijninfrastructuur- en nutswerken, zodat ook het CUST project aanmerking komt. 
Indien het concrete tracé van de pijpleiding en/of de bijhorende randvoorziening niet volledig te rijmen valt 
met de juridische bestemmingen van het onderliggende gebied (zonevreemd), kan de bevoegde overheid 
afwijkingen toelaten op voorwaarde dat de ruimtelijke impact beperkt is. In dat geval blijft het project 
vergunbaar zonder dat er een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor nodig is. 
 
Ruimtelijk beperkte impact 
Concreet motiveert de aanvrager in zijn vergunningsaanvraag waarom de voorgenomen constructie een 
ruimtelijk beperkte impact heeft. De vergunningverlenende overheid beoordeelt dan in concreto of de 
handelingen de grenzen van het ruimtelijk functioneren van het gebied en de omliggende gebieden niet 
overschrijden; dit gebeurt aan de hand van de aard en omvang van het project en ten laatste in de 
beslissing over de vergunningsaanvraag. Bij die beoordeling kan tevens rekening worden gehouden met 
beleidsmatige geplande of gewenste ontwikkelingen (bv. het behalen van de klimaatdoelstellingen). 
 
Relevantie voor CUST 
Indien er enkel een leidingnetwerk tussen de gebieden Gent – Vlissingen – Terneuzen wordt aangelegd 
kan dit een geschikt scenario zijn op voorwaarde dat het tracé grotendeels het havengebied volgt of met 
bestaande lijninfrastructuur wordt gebundeld en slechts voor een beperkt gedeelte op conflicterende 
bestemmingen stuit. Dankzij de afwijkingen is er geen planningsinitiatief vereist, zodat procedureel heel 
wat tijd en geld wordt bespaard. Mits een motivering van de ruimtelijk beperkte impact zal de 
omgevingsvergunningsprocedure volstaan om het CUST project te kunnen realiseren. 
Uit de tracéstudie blijkt dat vertakkingen naar de havens van Zeebrugge en/of Antwerpen mogelijk zijn. 
Zulke grootschaligheid maakt een ruimtelijk beperkte impact niet langer verantwoordbaar, zodat er 
noodgedwongen een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgesteld. 
 

6.7 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 
 
Ruimtelijke plannen regelen voor elke lap grond in Vlaanderen wat er allemaal is toegelaten en wat niet. 
De overheid kan deze plannen steeds bijsturen. Tot 2002 gebeurde dit door actualisering van het 
gewestplan, tegenwoordig door de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). In tegenstelling tot 
het gewestplan kunnen RUP’s worden opgemaakt door het (Vlaams) gewest, de provincie en de 
gemeente. 
 
Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 
Het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen werd vervangen door RUP’s. Die plannen vertrekken 
steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Vroeger maakte de Vlaamse overheid 
gewestplannen. Gewestplanwijzigingen worden echter niet meer doorgevoerd. Bestemming werden vanaf 
toen vastgelegd in RUP’s. De gewestplannen blijven wel gelden op de plaatsen waar ze (nog) niet 
vervangen zijn door deze nieuwe RUP’s. 
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Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen  
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (2011) worden de krachtlijnen en richtinggevende principes 
inzake gewenst ruimtegebruik voor pijpleidinginfrastructuur opgesomd. 
 
Transport via pijpleidingen wordt in het RSV aangemerkt als een duurzaam vervoermiddel: filevrij, veilig 
en milieuvriendelijk. Omdat pijpleidingen voornamelijk ondergronds liggen is er geen interactie met het 
reguliere verkeer en ook aanzienlijk minder uitstoot dan bij andere vervoersmodi. Bovengronds behoeven 
pijpleidingen enkel randvoorziening en relatief smalle veiligheidsstroken, wat de ruimtelijke impact op 
lange termijn eerder beperkt. De grootste verstoring van de leefomgeving treedt op tijdens de aanleg, 
zowel qua geluid als visueel. Na constructie krijgt het landschap weer de kans om zich te herstellen, zodat 
het zijn oorspronkelijke functie niet verliest. Ook op vlak van veiligheid scoren zij goed. Pijpleidingen 
ontzien immers dichtbevolkte gebieden en de grootste risico’s, zoals corrosie en (graaf)werkzaamheden in 
de direct nabije omgeving, zijn mits de nodige voorzorgen vrij makkelijk te beheersen. 
Uiteraard spelen er diverse randvoorwaarden (bijvoorbeeld te respecteren veiligheidsafstanden, bouwvrij 
en onbebost houden van de leidingstrook, knelpunten met andere lijninfrastructuur, etc.), maar in het 
algemeen is pijpleidingtransport goedkoop, onzichtbaar, geur- en geluidloos. Het biedt daarom een te 
stimuleren alternatief voor transport via auto-, spoor- en waterwegen. 
 
Gewenst ruimtegebruik inzake pijpleidingen 
Vanwege de strategische plaats van de Gentse haven in de economische structuur van Vlaanderen en 
gelet op het grensoverschrijdend karakter van het CUST project, zal het beoogde pijpleidingnetwerk 
beschouwd worden als een hoofdtransportleiding. Zij worden geselecteerd op Vlaams niveau aan de 
hand van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), tenzij de hoofdtransportleiding wordt aangelegd in een 
leidingstraat die al op plan staat aangeduid (of een ander type bestemming die inplanting ervan toelaat).  
 
In functie van een efficiënt ruimtegebruik en om te verhinderen dat de toename van pijpleidingen de 
onbebouwde ruimte verder versnippert, de ruimtelijke kwaliteit vermindert en tot aantasting van het fysisch 
systeem en het ecologisch functioneren leidt, wordt voor de toekomstige ontwikkeling een maximale 
bundeling met lijninfrastructuren van Vlaams niveau vooropgesteld (bundelingsprincipe). 
Pijpleidingen worden zoveel mogelijk aangelegd in leidingstroken en gebundeld met andere bestaande 
lijninfrastructuren op Vlaams niveau (o.a. hoofd- en primaire wegen, hoofdwaterwegen, spoorlijnen etc.). 
Volgende principes staan daarbij voorop: 

• de aan te leggen leiding verhindert niet het functioneren en de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
lijninfrastructuur waarmee gebundeld wordt; 

• bundeling verhindert niet het functioneren en de ontwikkelingsmogelijkheden van de leiding zelf; 

• bundeling houdt in dat de pijpleiding ‘zo dicht als mogelijk’ bij de infrastructuur wordt aangelegd; 

• voor de toepassing van de bundeling worden alle technische oplossingen in overwegen genomen; 

• de toepassing van het bundelingsprincipe gebeurt binnen de wettelijke voorschriften en 
veiligheidsnormen en binnen het BATNEEC-principe. 

Met het bundelingsprincipe zal terdege rekening moeten gehouden worden bij de trajectstudie. Het is dus 
van belang reeds in een vroeg stadium de plannen voor te leggen aan het departement omgeving van de 
Vlaamse overheid. Die bepaalt of een RUP nodig is en start de procedure. Gemeenten wiens grondgebied 
de hoofdtransportleiding doorkruist worden bij de opmaak van het RUP betrokken. 
 
Opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
De procedure voor de opmaak van GRUP’s (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) is opgenomen in de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en werd recent gewijzigd met als doel de planmilieueffectrapportage 
en andere effectbeoordelingen (o.a. veiligheid, passende beoordeling, mobiliteit, …) volledig in het 
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planproces te integreren. Er is voortaan één procedure, waarbij tijdens de opmaak van het RUP constant 
wordt nagegaan wat de gevolgen zijn voor mens en milieu en het plan zo nodig wordt bijgestuurd.  
 
Grafisch plan en voorschriften 
Een RUP bestaat uit een besluit van de Vlaamse Regering, met doorgaans drie bijlagen: 

• Een grafisch plan, dat weergeeft voor welke gebieden het plan van toepassing is en welke 
bestemmingen er zullen gelden; 

• De stedenbouwkundige voorschriften inzake bestemming, inrichting en/of beheer van het 
plangebied; 

• Een toelichtingsnota, die de context, inhoud en doelstellingen van de stedenbouwkundige 
voorschriften omschrijft (anders dan bij de vorige twee heeft dit gedeelte geen verordenende 
kracht). 

Specifiek voor een hoofdvervoersleiding geldt dat die als overdruk op het plan wordt aangeduid. De 
aanleg van een pijpleiding verandert dus niets aan het gewestplan: landbouwgrond blijft landbouwgrond 
en ook de andere inkleuringen blijven ongewijzigd. Na de aanleg kunnen de percelen worden gebruikt 
zoals voordien: een veld kan normaal worden bewerkt en ondiep geploegd. 

Relevantie voor CUST 
Als in het kader van CUST een RUP moet worden opgesteld is dat ten eerste omdat het voorkeurstracé 
van de pijpleiding (gedeeltelijk) zonevreemd komt te liggen en ten tweede omdat er geen afwijkingen op 
de stedenbouwkundige voorschriften worden toegestaan in toepassing van het uitzonderingsregime voor 
de handelingen van algemeen belang met een ruimtelijk beperkte impact (zie vorige deel). 
Concreet zal er dan een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) moeten worden opgemaakt. Door 
de opmaak van zo’n GRUP zal de Vlaamse Regering als plannende overheid de bestemmingen en 
inrichtingsprincipes vastleggen voor de gebieden die door de pijpleidinginfrastructuur worden doorkruist, 
zoals bijvoorbeeld de maximale afmetingen voor de voorbehouden zone en de functies die zijn toegelaten 
in het gebied of er juist verboden zijn. 
Het GRUP verleent een vergunningsbasis voor de ondergrondse vervoersleiding. Pas wanneer het GRUP 
voorlopig is vastgesteld, kan de omgevingsvergunning worden verleend, maar pas wanneer het GRUP 
definitief is goedgekeurd door het Vlaams Parlement heeft de vergunninghouder echte rechtszekerheid. 
 
Een planproces neemt, afhankelijk van de uit te voeren effectbeoordelingen zoals o.a. de plan-MER, en 
zonder rekening te houden met eventuele beroepsprocedures voor de Raad van State, al gauw een jaar 
tot anderhalf jaar in beslag. Dat is uiteraard bovenop de duur van de omgevingsvergunningsprocedure. 
 

6.8 Decreet complexe projecten 
 
Dit decreet voorziet in een facultatieve procedure sui generis voor projecten van groot maatschappelijk 
en ruimtelijk-strategisch belang die vragen om een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces. 
Dit proces, en de daaraan gekoppelde procedure, heeft tot doel een optimaler, gestroomlijnder, 
geordender en parallel verloop te kennen, en dit ten opzichte van de huidige afzonderlijke procedures en 
stappen in functie van het wijzigen van de bestemming door een ruimtelijk uitvoeringsplan enerzijds en het 
bekomen van de onderscheiden vergunningen, machtigingen en/of toelatingen anderzijds.  
De procedure leidt tot twee besluiten sui generis van de Vlaamse Regering, zijnde het voorkeursbesluit en 
het projectbesluit. Op het einde van de rit kan het project onmiddellijk worden uitgevoerd. 
Belangrijke nuance is dat dit decreet een proceduredecreet betreft en dus geen afbreuk doet aan de 
doelstellingen en inhoudelijke regels op vlak van de stedenbouwkundige en milieuvergunningsplicht: heb 
ik een vergunning nodig en kan ik een vergunning krijgen? (zie deel van de omgevingsvergunning). 
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Relevantie voor CUST 
In de hypothese dat er een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan zal moeten worden opgemaakt, biedt deze 
procedure zeker perspectieven voor het CUST. In de plaats van het klassieke traject te volgen, waarbij 
eerst het ruimtelijk planproces dient afgerond te zijn alvorens de omgevingsvergunningsaanvraag kan 
worden ingediend, biedt dit scenario evenwel de mogelijkheid om zowel plan- als vergunningsfase in één 
enkele procedure te doorlopen.  
De keuze tussen het klassieke traject of een complex project is geheel vrijblijvend en zal in belangrijke 
mate bepaald worden door de ruimtelijke en maatschappelijke impact van project. De all-in-one-procedure 
moet in elk geval voor meer robuustheid en rechtszekerheid zorgen, wat de doorlooptijd ten goede komt. 
 

6.9 Overzicht Vergunningsprocedures 
 
Stroomschema 
Om de verschillende niveaus van wetgeving met hun respectievelijke vergunningsprocedures 
overzichtelijk te maken, hebben we onderstaand stroomschema opgesteld en tevens tabellen met de 
bevoegde en betrokken overheidsinstanties per vergunningsonderdeel. Alvorens dieper in te gaan op het 
stroomschema willen we erop wijzen dat niets belet om de procedures bij zowel de federale overheid en 
het Vlaams Gewest tegelijk te voeren (1). 
 
Het federale luik (2) heeft als voorwerp het vervoer van gas via pijpleidingen en vat aan met de 
vervoersvergunning (3).  
Op grond daarvan kunnen vervolgens publieke erfdienstbaarheden op private percelen worden gelegd 
door middel van een verklaring van openbaar nut (4).  
De federale veiligheidsvoorschriften (5) kennen geen specifieke procedure, maar de niet-naleving hiervan 
leidt tot schorsing of intrekking van de vervoersvergunning. 
 
Het Vlaamse luik (6) is grondgebonden en spitst zich toe op de ruimtelijke ordenings- en milieuaspecten 
verbonden aan de bouw van pijpleidinginfrastructuur.  
De eerste vraag die zich hier stelt, is of het voorkeurstracé zich in de huidig geldende bestemmingen 
volgens het gewestplan en/of gemeentelijke/provinciale/gewestelijke RUP’s laat inpassen (7).  
Is het antwoord positief - de constructie is zone-eigen (8) - dan kan een omgevingsvergunningsaanvraag 
worden ingediend (m.i.v. project-MER) (9).  
Wanneer het tracé daarentegen niet verenigbaar is met de bestemmingsplannen (10) en de ruimtelijke 
impact (11) hiervan in feite beperkt is (12), dan kan er rechtsgeldig van worden afgeweken op 
gemotiveerd verzoek samen met de indiening van de omgevingsvergunningsaanvraag (13). 
Vanaf een bepaalde schaalgrootte van het CUST project, zoals bij vertakkingen naar Zeebrugge en 
Antwerpen, zal een beperkte ruimtelijke impact niet langer te verantwoorden zijn (14), zodat er voor de 
nieuwe hoofdvervoersleiding een gewestelijk RUP zal moet worden opgemaakt (15).  
Dit kan volgens het klassieke spoor, waarbij eerst de planfase wordt doorlopen (m.i.v. plan-MER) en pas 
na de voorlopige goedkeuring hiervan, kan de omgevingsvergunning worden verleend (16). 
Een alternatief is de all-in-one-procedure voor de complexe projecten, waarbij zowel de planfase als de 
vergunningsprocedure (m.i.v. de MER’s) in één afzonderlijk traject zijn samengevoegd (17). 
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Figuur 6-2 Stroomschema hantering wetgeving voor CUST (Vlaanderen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 september 2019  BG1499T&PRP1809211042 107  

 

Federale regelgeving 

 
 
Vlaamse regelgeving 
 
Vergunning of  
Milieueffectrapport 

Afgeleverd of 
goedgekeurd door 

Betrokken  
administraties 

Taak/rol  
gemeente 

PlanMER 
 
Duurtijd: 
± 1 tot 1,5 jaar 
(gelijktijdig met GRUP) 

Dienst mer Vlaamse overheid: departement 
omgeving, afdeling leefmilieu, 
natuur en energie (LNE) 
 
Gemeenten 

Geïntegreerd in de procedure van 
de opmaak van een GRUP 

GRUP 
 
Duurtijd: 
± 1 tot 1,5 jaar 

Vlaams Gewest Vlaamse overheid: 
departement omgeving, afdeling 
Ruimtelijke 
Ordening (RO) 
 
Gemeenten 

- Deelnemen aan plenaire 
vergadering 

- OO van 60 dagen 
- Advies bezorgen 

Project-MER 
 
Duurtijd: 
± 1 tot 1,5 jaar 

Dienst mer LNE 
Gemeenten 

- Terinzagelegging gedurende 
30 dagen 

- Inspraakreacties publiek 
bezorgen aan de dienst mer 

Omgevingsvergunning 
 
Duurtijd: 
± 1 tot 1,5 jaar 

Vlaams Gewest Vlaamse overheid:  
LNE & RO 
 
Gemeenten 

- OO van 30 dagen 
- Advies bezorgen 

 

Vergunning Afgeleverd door Betrokken administraties Taak/rol gemeente 

Vervoersvergunning 
 
Duurtijd: 
± 6 tot 9 maanden 

Ministerieel Besluit FOD Energie 
Administraties 
Provincies 
Gemeenten 
Openbare instanties (vb. 
AWV, Infrabel) 

Advies bezorgen aan de FOD 
Energie 

Verklaring van  
Openbaar nut 
 
Duurtijd: 
± 6 tot 9 maanden 

Koninklijk Besluit FOD Energie 
Gemeenten 

• Openbaar onderzoek (OO) 
van 30 dagen 

- Betrokken eigenaars en 
gebruikers van percelen op 
de hoogte brengen van het 
OO 

• PV opmaken van alle 
bezwaren en opmerkingen na 
afloop van het OO 

• Betrokken eigenaars en 
gebruikers van de private 
percelen op de hoogte 
brengen van het OO 

• PV opmaken van alle 
bezwaren en opmerking na 
afloop van het OO 



 

25 september 2019  BG1499T&PRP1809211042 108  

 

6.10 Onteigening 
 
Begripsinvulling 
Onder een onteigening wordt verstaan een gedwongen, onherroepelijke en volledige overgang van een 
zakelijk recht (doorgaans een eigendomsrecht) van de onteigende, dit is de vroegere houder van het recht 
(eigenaar) naar de onteigenaar, die doorgaans een overheidsinstantie is. 
 
Een onteigening moet worden onderscheiden van het opleggen van een erfdienstbaarheid van 
openbaar nut door de overheid, zelfs al is deze zwaar om te dragen voor de burger (bv. bouwverbod), 
want er is geen overgang van de titel zelf: de burger blijft houder van het zakelijk recht. Hierbij valt te 
denken aan de hoger vermelde verklaring van openbaar nut bij de vervoersvergunning. Deze geeft de 
vervoerder het recht om gasvervoersinstallaties aan te leggen, te exploiteren en te onderhouden op de 
private, onbebouwde en niet ommuurde of omheinde percelen die in de verklaring staan opgesomd (bv. 
landbouwgronden). In dat geval wordt het betrokken perceel dus bezwaard met een wettelijke 
erfdienstbaarheid van openbaar nut, opgelegd door de federale overheid. 
Indien geen minnelijke regeling met de betrokken eigenaar kan worden bekomen en/of de wettelijke 
erfdienstbaarheid niet volstaat om de aanleg van de pijpleidinginfrastructuur te realiseren, kan de 
onteigening als ultimum remedium eventueel een uitweg bieden. 
 
Vlaanderen kent sinds kort een eigen onteigeningsrecht dat geldt voor alle onteigeningen op Vlaams 
grondgebied, tenzij de federale overheid de onteigenaar is, want dan blijft het federale recht toepasselijk. 
 
Relevantie voor CUST 
Indien private eigendommen de pijpleiding in de weg staan, verdient het uiteraard de voorkeur om zoveel 
mogelijk gebruik te maken van de erfdienstbaarheid op grond van de verklaring van openbaar nut.  
Indien onteigening onvermijdbaar is, zal dit initiatief in principe uitgaan van de bouwheer, tenzij de te 
onteigenen percelen mee worden opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan (de zgn. samenlopende 
procedure). In dat geval kan de Vlaamse Regering als plannende overheid ook de onteigenaar zijn.  
 
Omdat het CUST project gericht is op het vervoer van gasachtige producten, is niet enkel het Vlaams 
onteigeningsrecht relevant. Het (verouderde) federale onteigeningsrecht kan nog steeds getriggerd 
worden door specifieke gevallen voorzien in de federale Gaswet.  
Zo kan bijvoorbeeld diegene op wiens perceel een wettelijke erfdienstbaarheid rust ten gunste van een 
pijpleiding, verzoeken dat de beheerder het perceel binnen de twee jaren koopt. Indien beide partijen niet 
tot een minnelijk akkoord komen, zal de federale overheid vervolgens een onteigeningprocedure starten. 
 

6.11 Concessies 
 
Begripsinvulling 
Indien de eigenaar van de pijpleidinginfrastructuur – we gaan ervan uit dan dit het havenbedrijf NSP is - 
de uitbating ervan wil uitbesteden aan een derde, zal dit gebeuren in de vorm van een concessie. Om het 
begrip ‘concessie’ duidelijk af te bakenen dient er eerst en vooral een onderscheid gemaakt te worden 
tussen enerzijds de domeinconcessie en anderzijds de concessie van openbare dienst. 
 
Bij een domeinconcessie verleent de overheid door middel van een overeenkomst een persoon de 
toelating om tijdelijk privaat gebruik te maken van openbare domeingoederen en dit op een wijze die het 
recht van anderen uitsluit. De concessie wordt verleend los van elke exploitatie van een openbare dienst. 
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Het gaat immers niet om een taak van algemeen belang die de overheid bestendig gerealiseerd wil zien. 
De nadruk ligt eerder op het gebruik van een domein.  
Zo wordt er in havengebieden veelvuldig gebruikt gemaakt van domeinconcessies, omdat de terreinen 
nagenoeg altijd in eigendom van het betrokken havenbedrijf zijn. Via een domeinconcessie verleent het 
havenbedrijf dan het recht aan ondernemingen om op deze terreinen activiteiten te ontwikkelen. 
 
Een concessie van een openbare dienst is een administratief contract waarbij de overheid een 
particulier of een publiekrechtelijk orgaan tijdelijk ermee belast - onder haar gezag en mits naleving van de 
door haar bepaalde voorwaarden - een openbare dienst op eigen kosten en risico te exploiteren tegen 
een vergoeding die normaliter op de gebruikers ervan wordt verhaald. De concessie hoeft niet gepaard te 
gaan met de privatieve bezetting van het openbaar domein. Wanneer de overheid samen met de 
domeinovereenkomst ook een openbare dienst in concessie geeft, en de wederpartij ook een recht van 
exploitatie heeft, zal er sprake zijn van een concessie van openbare dienst. 
 
Het komt aan de overheid toe te beslissen of een bepaalde activiteit als een openbare dienst moet 
beschouwd worden en te bepalen op welke wijze die dienst moet worden beheerd. In principe kunnen dus 
het voorwerp van een concessie uitmaken, de diensten waarvoor de overheid een concessie heeft 
toegelaten om redenen die zij zelf beoordeelt. 
Zo stellen de havenbedrijven de openbare havendiensten vast en organiseren zij die. Daarbij kan het 
havenbedrijf de verstrekking van de openbare havendiensten – bijvoorbeeld exploitatie van een 
pijpleidingnetwerk - al dan niet bij wijze van concessie van openbare dienst overlaten aan private 
personen. 
 
Relevantie voor CUST 
De concessie van een openbare dienst wordt nergens door de wetgever geregeld. Het concessierecht 
bestaat uit een onsamenhangend geheel van wetgeving als gevolg van de ad hoc-benadering, waarbij de 
wetgever tussenkwam om de overheid toe te laten om in bepaalde sectoren op te treden of omdat de 
ontwikkeling van bepaalde industriële technieken reglementering noodzakelijk maakte.  
Relevant voor het CUST project zijn de Gaswet (concessie van het vervoer van gasachtige producten 
d.m.v. leidingen) en het Havendecreet (verlenen van domeinconcessies door de havenbedrijven en 
verlenen van concessies van openbare dienst voor de verstrekking van havengebonden diensten). 
 
De gunning van concessies van openbare diensten is wel onderworpen aan een regelgevend kader. 
De Europese wetgever wilde voor deze overheidscontracten, net zoals bij de overheidsopdrachten, 
voorzien in een regeling met de principes van gelijkheid en transparantie om een zo ruim mogelijke 
mededinging te creëren binnen de interne markt.  
Concreet voor het CUST project betekent dat indien de waarde van de concessieovereenkomst de 
drempelwaarden overschrijdt, het specifieke gunningsregime moet worden nageleefd zoals voorzien in de 
Wet betreffende de concessieovereenkomsten en het uitvoeringsbesluit betreffende de plaatsing en de 
algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten (vergelijkbaar aan overheidsopdrachten).  
 
Ook wanneer voormelde wetgeving niet van toepassing zou zijn, dan nog moet de concessie steeds 
gepaard gaan met de nodige mededinging en bekendmaking omdat een concessie in het kader van 
CUST een duidelijk grensoverschrijdend en economisch belang heeft. 
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7 Europese regelgeving 

7.1 Europese regelgeving ETS 
 
Algemene principes 
Het EU ETS is een Europees emissiehandelssysteem in CO2 rechten. Allocatie van rechten wordt 
geregeld in de algemene ETS Directive (EC/2018/410, EC/2009/29 en EC/2003/87) en in de Monitoring 
and Reporting Regulations (EC/2012/601 en de implementing directive EC/2018/2066)38.  
 
In het kader van het CUST project is ETS relevant vanwege mogelijk transport (transfers) van vier 
mogelijke stromen in het kader van industriële symbioseprojecten. Het betreft: 

1. Transfer van waterstof; 
2. Transfer van CO2; 
3. Transfer van warmte; 
4. Transfer van waste gasses (inclusief CO). 

 
Voorop wordt gesteld dat het EU ETS geharmoniseerde allocatieregels kent. Dit betekent dat een project 
dat grensoverschrijdend is geen andere allocatieregels kent dan een project dat niet 
grensoverschrijdend is. Het feit dat CO2, waterstof, waste gasses en warmte grenzen overschrijden maakt 
voor het ETS dus niet uit.  
 
Werking ETS bij transfers/transport 
Bij transfers ontstaat er vaak de situatie dat de vraag wordt opgeroepen op welke manier dit de allocatie 
van de emissierechten beïnvloedt. Daarbij is het van belang om te beseffen dat het EU ETS een 
monitoringssysteem kent dat grotendeels gebaseerd is op emissiefactoren van energiedragers die niet 
als feedstock worden gebruikt. Als een transfer niet leidt tot verminderd gebruik van energiedragers, 
zal er over het algemeen geen verandering in allocatie optreden. 
 
Voorts is van belang te beseffen dat aan het gebruik van biomassa een nulemissie wordt toegekend in 
het EU ETS, maar dat geldt niet voor synthetic fuels, feedstocks en met duurzame energie 
opgewekte brandstoffen die tot CO2 emissies leiden, zoals methanol.  
 
Specifieke aandachtspunten 
Daarnaast gelden de volgende specifieke aandachtspunten voor transfers zoals die voorkomen in deze 
studie. 
 
1. Transfer van waterstof 
 
Productie van waterstof valt onder het EU ETS mits het gebeurt met een installatie die meer dan 25kt 
emissies heeft en een installatie heeft met een thermisch vermogen groter dan 20MW (35MW per 
1/1/2021). Bedrijven krijgen gratis rechten tot aan een productbenchmark. Productie met duurzame 
energiebronnen (ook biomassa) kent de waterstof productie een nulemissie toe.  
Consumptie van waterstof leidt niet tot emissies in het EU ETS. Derhalve kan consumptie van 
waterstof opgewekt met duurzame energiebronnen ook niet leiden tot gratis rechten in het ETS. Wel kan 
het gebruik van waterstof als brandstof leiden tot een verminderd gebruik van fossiele 
energiebronnen en dus tot een lagere CO2 uitstoot. Dit heeft geen invloed op de gratis uitgifte van 
rechten.  

                                                      
38 We gebruiken in deze paragraaf veel Engelse woorden om aan te sluiten bij de termen zoals die in deze EU regelgeving 
gehanteerd worden. 
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Relevantie voor CUST: Bij projecten met waterstof transfers heeft de consumptie van waterstof ter 
vervanging van fossiele brandstoffen, het voordeel dat er door de gebruiker van waterstof minder rechten 
hoeven te worden ingeleverd bij het ETS (zoals moet bij gebruik van fossiele brandstoffen). Dit is voor 
CUST voor veel bedrijven het geval in het High Renewable Energy scenario het Circular Economy 
scenario. Bij waterstof gebruik als grondstof zijn er geen voordelen.  
 
 
2. CO2 transfers 
 
De regelgeving met betrekking tot CO2 transfers zullen vanaf 2021 veranderen.  
 
Tot 2021 
CO2 transfers in het ETS leiden niet tot verminderde emissies tenzij het gaat om opslag ondergrond 
(CCS in geologische aardlagen), of om CO2 dat wordt aangewend bij de productie van Precipitated 
Calcium Carbonate (PCC). 
Dit laatste is vooralsnog niet een activiteit die wordt ondernomen door bedrijven in het CUST gebied. 
 
Na 2021 
CO2 afgevangen voor CCS in geologische aardlagen zal, net als nu, leiden tot verminderde emissie bij de 
producent waar de CO2 wordt afgevangen.  
CO2 afgevangen voor CCU-toepassingen kan tot verminderde CO2 emissies leiden als de ontvanger van 
de CO2 een activiteit is die conform Annex 1 van de ETS Directive onder de werking van de directive 
valt en de getransfereerde CO2 wordt gezien als een “source stream”. De Guidance document van de 
Directive stelt dat een “source stream” gedefinieerd is als “a 'source stream' means a specific fuel type, 
raw material or product giving rise to emissions of relevant greenhouse gases at one or more emission 
sources as a result of its consumption or production”. De eerste eis stelt dat CCU alleen mogelijk is als de 
afgevangen CO2 wordt geleverd aan industriële activiteiten die thans ook in het ETS vertegenwoordigd 
zijn. Wat de tweede eis precies inhoudt is op dit moment onduidelijk omdat de Directive zelf onduidelijk is 
over de definitie van een “source stream”. Het lijkt er echter op dat pure (afgevangen) CO2 ook als een 
source stream zal worden gezien, zodat de afgevangen CO2 emissies kunnen worden verminderd op de 
“verified” emissies.  
 
De Directive stelt dat het gebruik van synthetische brandstoffen niet tot verminderde emissies 
leiden, dus alleen het afvangen en transporteren naar andere installaties die onder het ETS vallen zal als 
grondslag kunnen dienen om de emissies te verminderen.  
Dit beïnvloedt de allocatie van rechten niet, alleen de installatie die de emissies afvangt zal minder 
emissies hoeven te rapporteren en dus een deel van zijn gratis verkregen rechten te koop kunnen 
aanbieden op de markt. 
 
Op dit moment is in het EU ETS CCS alleen mogelijk indien het on-site plaatsvindt, of indien het aan een 
transportnetwerk wordt geleverd, waarbij transportnetwerk een stelsel van buizen betreft. CCS is niet 
mogelijk als het per schip wordt aangevoerd. Een optie zou kunnen zijn dat het schip dat CO2 vervoert 
een opt-in clausule zou kunnen ondergaan (artikel 24) waardoor het onderdeel van het EU ETS wordt. Het 
is echter onduidelijk of dat positief beantwoord zou worden. Of dit in de toekomst veranderd gaat worden 
is nog onbekend, dat zal moeten blijken uit de nieuwe MRV-richtlijn (Monitoring, Reporting and Verification 
regulation) die eind dit jaar wordt gepubliceerd. Het is duidelijk dat diverse projecten er baat bij zouden 
hebben.  
Het reguleren van de manier waarop CCU moet worden gemonitord en onder welke voorwaarden 
afgevangen CO2 tot emissiereducties kan leiden is overigens ook onderwerp van de nieuwe MRV-
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richtlijnen. Hierin worden mogelijkerwijs ook regels opgenomen of CCU alleen geldt voor transport per 
pijplijn, of dat ook transport per schip als mogelijkheid bestaat om CO2 emissies te transfereren – maar dat 
is op dit moment onduidelijk. 
 
Relevantie voor CUST: CCS leidt onder EU ETS tot verminderde emissies, zolang het transport per 
pijpleiding plaatsvindt (per schip is vooralsnog niet mogelijk). De regelgeving voor CCU is in ontwikkeling 
en wordt verwacht eind 2019. 
 
3. Heat transfers 
 
De allocatie van rechten in het EU ETS bij heat transfers zijn complex en ingewikkeld en volledig 
afhankelijk van het soort warmtenetwerk dat wordt ingezet. De volgende vragen zijn daarbij van belang:  

- Zijn de aanbieders alleen bedrijven die onder het EU ETS vallen of ook aanbieders die niet onder 
het EU ETS vallen?  

- Komen de aanbieders in aanmerking voor gratis rechten onder de carbon leakage provisions of 
niet? 

- Zijn de afnemers bedrijven die onder het EU ETS vallen, bedrijven die niet onder het EU ETS 
vallen, huishoudens of een combinatie van deze 3 (en zo ja, welke combinatie)? 

- Is er een apart bedrijf, holding of stichting, die het warmtenetwerk beheert of gaat het om levering 
zonder een dergelijke constructie?  

 
Veel van de projecten die worden beschouwd binnen het gebied zullen een warmtelevering van het ene 
EU ETS bedrijf naar het andere EU ETS bedrijf bevatten (de hier beschouwde casus ArcelorMittal naar de 
beide Cargills). In dit geval zal de installatie die de warmte consumeert gratis rechten kunnen ontvangen 
als de installatie getypeerd is als zijnde gevoelig voor koolstoflekkage. De producent van de warmte kan 
geen gratis rechten ontvangen voor de productie van de warmte. Veruit het grootste deel van de 
industriële emissies zijn gevoelig voor koolstoflekkage, dus het is waarschijnlijk dat de installatie in dit 
geval gratis rechten ontvangt. Naar onze inschatting zijn alle industriële bedrijven in deze studie gevoelig 
voor koolstoflekkage, met uitzondering van de elektriciteit producerende installaties.  
 
Gratis rechten worden uitgegeven tot aan de benchmark vermenigvuldigd met de historische activiteit van 
het bedrijf. De hoeveelheid gratis rechten hangt dus niet direct af van de hoeveelheid warmte die wordt 
geleverd, maar warmte geleverd betekent meestal dat er minder CO2 uitgestoten wordt door het 
ontvangende bedrijf zodat men netto meer gratis rechten krijgt.  
 
Indien er een warmtenetwerk zou worden opgezet voor levering aan huishoudens gelden er andere 
regels. In dat geval kan de producent van de warmte een gedeelte van de rechten gratis krijgen. Dit 
gedeelte is vastgesteld op 30% van de warmte-benchmark.  
 
4. Transfers van restgassen39 

 
Een bijzondere toepassing kan vervolgens nog plaatsvinden rondom de CO emissies van bijvoorbeeld 
ArcelorMittal (Steel2Chemicals). CO emissies worden op dit moment, samen met hoogovengas, 
verbrand in elektriciteitscentrales waar de CO wordt omgezet in CO2. ArcelorMittal ontvangt hiervoor gratis 
rechten equivalent aan het verschil in carbon content van de restgassen verminderd met de carbon 
content van aardgas. Het hoogovengasmengsel kan ook worden aangewend voor CCU bij Dow. In dit 
geval ontvangt ArcelorMittal nog steeds de gratis rechten tot aan de benchmark inclusief de gratis rechten 
voor de berekende additionele carbon content van restgassen. Dow ontvangt echter geen gratis rechten 

                                                      
39 Met restgassen bedoelen we hier “wastegasses”, zoals gebruikt in de definitie van de EU ETS regelgeving.  
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voor de CO2-vrije feedstock die het gebruikt omdat feedstocks zijn uitgezonderd van het EU ETS (met 
uitzondering van aardgas bij Urea ten behoeve van kunstmest). 
 
Dit industriële symbioseproject heeft derhalve geen invloed op de uitgifte van rechten in het EU ETS. 
Arcelor Mittal zou een deel van hun gratis rechten kunnen overhandigen aan Dow, op eenzelfde manier 
als dat nu gebeurt bij verbranding in een elektriciteitscentrale.  
 

7.2 Grensoverschrijdend transport grondstof / afval 
 
Voor grensoverschrijdende afval en grondstoftransporten geldt Europese wet- en regelgeving. In het 
kader van de stoffen in het CUST project hangt het ervan af of de stof wordt aangemerkt als een grondstof 
of een afvalstof. Hierbij wordt opgemerkt dat Waterstof  niet als afvalstof wordt gezien. Transport van 
warmte valt niet onder de EU-regels 
 
Relevante wetgeving 
Afval:    EVOA = Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen 
Grondstof:   REACH = goedkeuring voor economisch verkeer 
 
Omdat niet altijd duidelijk is of een stof een grondstof of afvalstof is, wordt hieronder ingegaan op enkele 
stoffen. 
 
CO2 

De van toepassing zijnde regelgeving is afhankelijk van de situatie:  
• Gasvormige emissies naar de atmosfeer zijn uitgesloten van EVOA (Art 2 Kaderrichtlijn 

afvalstoffen); 
• CCU (afvangen en toepassen CO2), CO2 wordt dan nuttig toegepast en dus kan gemotiveerd 

worden dat EVOA niet van toepassing is;  
• CCS (afvangen en opslaan CO2), dan betreft het een afvalstof. De houder van de afvalstof moet 

dan een EVOA beschikking aanvragen. Wanneer de CO2 wordt opgevangen met het oog op 
geologische opslag, overeenkomstig de Europese CCS-richtlijn (PbEU, L 104), dan is evenwel 
geregeld dat dit niet onder de Reikwijdte van EVOA valt.  
De houder hoeft dan geen beschikking aan te vragen. Voor opslag in de zeebodem is ook het 
London protocol40 van belang. Sinds 2007 (wijziging artikel 6 in 2006) voorziet dit verdrag in de 
mogelijkheid CO2 op te slaan in de zeebodem. Export per schip naar buitenlandse opslagvelden 
kan vooralsnog niet. Het hiervoor gewijzigde verdrag (oktober 2009) is nog niet door voldoende 
lidstaten geratificeerd.  

 
Het verkrijgen van een EVOA beschikking duurt ca. 2 maanden. De beschikking wordt aangevraagd bij 
IL&T in Nederland. In België gebeurd dit bij OVAM. Wanneer in het kader van CUST een 
pijpleidingenstraat wordt gerealiseerd waar diverse partijen gebruik van maken zal het zo zijn dat CO2 
gemengd wordt in de leidingen. In het kader van de EVOA beschikking zullen hier voorwaarden aan 
gesteld worden. In overleg met de overheid zal bezien moeten worden of het beginsel dat de houder 
van het afval de beschikking aangevraagd kan worden losgelaten. De juridische entiteit die de leiding 
exploiteert zou dit moeten kunnen doen. 

 
 

                                                      
40 Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en 
andere stoffen van 1972 
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Circulaire Nafta (AM-Dow)  
De circulaire Nafta is een product dat wordt geproduceerd uit CO en waterstof. Dit product zou als afval of 
grondstof kunnen kwalificeren. Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden en zal per geval 
beschouwd moeten worden. Uit de jurisprudentie blijkt in dit geval dat de beoordeling heel casuïstisch is. 
Er zijn in dat geval 2 mogelijkheden. 
 
1. beschouwen als afvalstof, in dit geval moet gemotiveerd worden dat de Nafta een afvalstof is. 

Vervolgens kan een EVOA beschikking worden aangevraagd.  
2. beschouwen als een grondstof, in dit geval wordt gesteld dat een bewerking heeft plaatsgevonden om 

de circulaire nafta te maken. In dat geval moet een “Einde afvalstofverklaring (NL-
IL&T)”/”grondstofverklaring (B-OVAM)” worden aangevraagd.  

 
Voor beide gevallen geldt dat de Nafta een nieuw product is. Hierop is de REACH regelgeving van 
toepassing. Hiermee wordt het nieuwe product geregistreerd zodat het wordt toegelaten in de EU. Niet 
verwacht wordt dat deze registratie tot problemen zal leiden, maar deze route zal meer tijd in beslag 
nemen dat de EVOA beschikking. 
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8 Exploitatie en financiering 

8.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de aspecten exploitatie en financiering van pijpleidingen. De 
hoofdvraag daarbij is: 

 
Welke partijen (type en specifiek) zijn geëquipeerd en bereid om de exploitatie en/of financiering op 
zich te nemen van grootschalige pijpleidinginfrastructuur in het CUST-gebied en onder welke 
condities? 

 
Vanuit deze hoofdvraag zijn vijf vragen afgeleid, die de structuur vormen voor dit onderdeel: 

1. Wat bepaalt of partijen bereid zijn om te investeren in pijpleidingen of om deze te exploiteren? 
2. Is er voldoende volume in het gebied om een pijpleiding voor de productstromen te kunnen 

financieren en rendabel te exploiteren, of kan dit gefaseerd worden opgebouwd? 
3. Welke modellen voor exploitatie en financiering zijn mogelijk en kansrijk in deze context? 
4. Wat zijn de verwachte relevante ontwikkelingen in termen van marktordening en de daaruit 

voortvloeiende rolverdeling tussen private en publieke partijen? 
5. Welke concrete partijen zijn (mogelijk) geïnteresseerd / gepositioneerd om een rol te spelen in de 

ontwikkeling, financiering, realisatie en exploitatie van pijpleidingen? 
 
Paragraaf 8.6 sluit af met een conclusie. 
 
Voor dit adviesrapport is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn interviews gehouden met diverse type 
partijen, die van belang kunnen zijn bij de exploitatie en financiering van industriële pijpleidingen.  
 
De geïnterviewde partijen zijn: 

• Een producent/ leverancier van industriële gassen 
• Fluxys, landelijk netbeheerder van het gastransportnet in België 
• Gasunie, landelijk netbeheerder van het gastransportnet in Nederland 
• LSNed, exploitant van een ondergrondse leidingstraat in Nederland 
• Een grote industriële producent in de regio 
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8.2 Welke factoren zijn van invloed? 

8.2.1 Inleiding 
Uit onderhavige studie komt naar voren dat industriële bedrijven niet direct een rol voor henzelf zien 
weggelegd in de financiering en exploitatie van nieuwe pijpleidingen voor CO2 en waterstof. Dit roept de 
vraag op waarom die bedrijven in het verleden wel pijpleidingen realiseerden als daar behoefte aan was 
en daar nu minder toe genegen zijn. Deze paragraaf gaat in op de overwegingen die daar een rol bij 
spelen. 

8.2.2 Corebusiness  
Hoewel er veel factoren zijn die van invloed zijn op de bereidheid om een specifieke leiding te exploiteren 
of financieren, blijkt uit de interviews één primaire factor bepalend voor de bereidheid in het algemeen: 
het moet passen in de corebusiness van de organisatie. Er bestaat in Nederland voor industriële 
pijpleidingen geen organisatie vergelijkbaar met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat or Prorail, die hoe dan ook 
verantwoordelijk is voor de totstandkoming van nieuwe infrastructuur waar een bestuurlijk besluit aan ten 
grondslag ligt. Voor conventionele energiedragers als aardgas is dit wel het geval, daar zijn de landelijk 
netbeheerders (LNB, ook wel TSO41 genoemd) en regionale netbeheerders (RNB) verantwoordelijk op 
grond van de Gaswet in Nederland en in België. De netbeheerders hebben binnen de wettelijke kaders en 
het door toezichthouder vastgestelde investerings- en verdienmodel het mandaat om te beslissen over 
investeringen in nieuwe infrastructuur indien daartoe (aantoonbaar) behoefte bestaat in de markt. Die 
wetten houden thans nog geen verplichting in om ook de transmissie en/of distributie van andere stoffen 
zoals waterstof en CO2 te verzorgen, maar bieden daartoe wel ruimte (dit wordt nader besproken in 
paragraaf 7.3 en het rapport over de bestuurlijk-juridische aspecten). 
 
Momenteel is het transport van waterstof en CO2 een ‘hybride’ markt, in de zin dat nu nog niet 
uitgekristalliseerd is aan welke partijen het is om de exploitatie/financiering op zich te nemen. Het is nu een 
grootzakelijke markt, waar met name private bedrijven aan elkaar leveren en daartoe infrastructuur 
aanleggen en exploiteren (als dat aantrekkelijker is dan andere vervoersmodaliteiten). De corebusiness van 
die bedrijven is doorgaans niet het exploiteren van die pijpleidingen, althans er zijn geen private partijen 
actief in Nederland en België die louter de commerciële exploitatie van industriële pijpleidingen als 
verdienmodel hebben. Hun corebusiness is het inkopen / produceren en leveren van grond- of hulpstoffen 
(leverancier) of het produceren van producten met behulp van de grond- of hulpstoffen (afnemer). Het 
transporteren van de stoffen is in de regel simpelweg een noodzaak voor het primaire model: productie en 
levering42.  
 
Dat neemt niet weg dat private bedrijven, zoals industriële gasproducenten, bereid kunnen zijn te investeren 
in nieuwe infrastructuur. Een voorbeeld hiervan is OCAP, een dochteronderneming van Linde Gas, die nu 
werkt aan de ontwikkeling van een CO2 Smart Grid (zie kader). Dit zullen zij doen indien zij daardoor ofwel 
meer volume kunnen leveren aan klanten ofwel met de exploitatie een bedrijfseconomisch aantrekkelijk 
rendement kunnen behalen. Dat laatste lijkt realistischer voor waterstof (een waardevolle grondstof en 
energiedrager met vele hoogwaardige toepassingen) dan voor CO2 (vaak beschouwd als afval- c.q. 
bijproduct met een beperkt aantal toepassingen). Het ligt minder voor de hand dat afnemers zelf 
pijpleidingen exploiteren of financieren, maar indien infrastructuur een strategisch belang dient (zoals 
bijvoorbeeld voor de industriële producent die geïnterviewd is voor dit onderzoek) kunnen zij wel een 
drijvende kracht achter een initiatief zijn of als launching customer zekerheid bieden en zo een cruciale rol 
spelen in de totstandkoming van die infrastructuur. 
 
                                                      
41 Transmission System Operator 
42 Zoals dit overigens ook gold voor aardgas en elektriciteit voor de splitsing (‘unbundling’) van energiebedrijven. 
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8.2.3 Business case 
De primaire drijfveer zal dus zijn: het exploiteren van pijpleidingen is onderdeel van of past in het 
bedrijfsmodel van de organisatie. De marktordening is daarop van invloed en de verwachting is dat die 
invloed zal toenemen (dit wordt verderop nader besproken). Daarnaast zal voor specifieke pijpleidingen, 
voor een specifieke stof met een specifiek tracé en specifieke aangesloten leveranciers en afnemers, een 
veelheid aan randvoorwaarden een rol spelen bij een investeringsbeslissing. De belangrijkste overwegingen 
zijn terug te brengen tot drie typen: 

• Financiële overwegingen: zekerheden / risico’s met betrekking tot de business case; 
• Ruimtelijke overwegingen: regelgeving en omgevingsmanagement; 
• Technische overwegingen: bijv. product specifieke risico’s m.b.t. lekkage, corrosie, aspecten m.b.t. 

zuiverheid, capaciteit, tracéspecifieke risico’s zoals kans op explosieven, archeologische vondsten, 
etc. 

 
De ruimtelijke en technische risico’s, aandachtspunten en randvoorwaarden zijn nader uitgewerkt in andere 
deelprojecten van de CUST studie. De financiële factoren worden hier besproken. 
 
De business case en de eisen die daarin worden gesteld aan risico en rendement zijn de resultante van 
een samenspel van een aantal elementen: 

• Het type initiatiefnemer: privaat of publiek; dit is sterk bepalend is voor de overige elementen, mede 
als gevolg van de huidige en mogelijk toekomstige regulering van de betreffende markt; 

• Het motief om te investeren: 
o Strategisch, bijv. het versterken of op lange termijn zeker stellen van een marktpositie, het 

tijdig invloed uitoefenen op een tracé of het behouden van bestaansrecht,  
o Maatschappelijk, bijv. het faciliteren van de energietransitie en/of behalen van 

klimaatdoelstellingen, of  
o Commercieel, het behalen van een marktconform rendement; 

• De investeringshorizon: een netbeheerder hanteert doorgaans langere termijnen waarop een 
investering in infrastructuur wordt beschouwd (tientallen jaren) terwijl een beursgenoteerde 
onderneming zal eisen dat de investering binnen enkele jaren bijdraagt aan de winstgevendheid; 

• De financieringsstructuur en -kosten van de initiatiefnemer: deze zijn mede bepalend voor het 
geëiste rendement op de investering; een groepsmaatschappij waar een netbeheerder toe behoort 
zal in de regel als gevolg van de inkomsten uit gereguleerde activiteiten een hogere 
kredietwaardigheid kennen dan een commerciële gasproducent43; 

• De mate waarin capaciteit in de transportleiding contractueel is gecommitteerd en voor welke 
periode; in het gereguleerde deel van de activiteiten van netbeheerders is het gebruikelijk dat 
capaciteit die gebouwd wordt is gecommitteerd in lange termijn contracten44. Paragraaf 8.3 gaat 
nader in op het volumerisico. 

 
Uit de interviews komt naar voren dat de huidige perceptie / verwachting is dat het transporteren van CO2 
en in mindere mate waterstof geen hoge financiële rendementen oplevert, maar concrete cijfers zijn niet 
bekend. Bij het bespreken van deze afwegingen in de interviews bleek het niet goed mogelijk om de 
bovengenoemde criteria concreter in te vullen. Enerzijds was te verwachten, omdat de meeste organisaties 
niet graag inzicht geven in hun investeringsbeleid en rendementseisen. Anderzijds speelt ook het feit dat dit 
grotendeels onontgonnen gebied is een belangrijke rol: veel criteria zijn nog niet vastgesteld, omdat er nog 
niet veel investeringen (recent) hebben plaatsgevonden. De markt is sterk in ontwikkeling, wat maakt dat 
ook de criteria voor besluitvorming dat zijn. Voor zover er concreet over zou kan worden gesproken, zou 
                                                      
43 Ter illustratie: NV Nederlandse Gasunie heeft een lange termijn credit rating van AA- (S&P) / A1 (Moody’s), de credit rating van 
bijv. Air Products is circa een categorie lager met een lange termijn rating van A (S&P) / A2 (Moody’s). 
44 Doorgaans verloopt dit via een ‘Open Season’ proces in meerdere rondes met Expressions of Interest, intentieverklaringen tot 
uiteindelijk bindende reservering van capaciteit, en/of d.m.v. een veilingsystematiek. 
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dat eerder een hypothetisch karakter hebben op basis van verwachtingen dan feitelijk op basis van 
daadwerkelijke kaders die al veelvuldig zijn toegepast.  
 
Hier is bijvoorbeeld over gesproken met de landelijk beheerder van het gastransportnet Gasunie. Gasunie 
kent momenteel geen specifieke rendementseisen voor investeringen in nieuwe pijpleidingen voor waterstof 
of CO2. Haar aandeelhouder, de Nederlandse Staat, hanteert voor alle staatsdeelnemingen een 
normrendement (voor Gasunie is dat rond 5 procent met een bepaalde bandbreedte), maar het “vereist 
rendement op een specifieke investering hoeft niet gelijk te zijn aan het vereist rendement voor de 
onderneming als geheel. Een deelneming kan bijvoorbeeld een investering doen die risicovoller is dan het 
risicoprofiel van het bedrijf. Het vaststellen van een normrendement betekent dus niet automatisch dat 
daarmee een minimale investeringsdrempel wordt vastgesteld voor individuele investeringen. Deze moeten 
door de aandeelhouder apart worden beoordeeld op basis van hun specifieke risicoprofiel.” (Ministerie van 
Financiën, 2018).  
 
Tot slot is het mogelijk dat bepaalde institutionele beleggers of specifieke investeringsfondsen interesse 
hebben in weliswaar lage, maar stabiele rendementen uit infrastructuur. Dit wordt nader besproken in 
8.6.5.  

8.2.4 Conclusie 
Terugkijkend naar de vraag die aan het begin van deze paragraaf is opgeworpen “Waarom legden 
industriële bedrijven voorheen wel zelf infrastructuur aan en nu niet”, komt er nu een reden naar voren. In 
(ruwweg) de tweede helft van de vorige eeuw moesten bedrijven die behoefte hadden aan ondergrondse 
infrastructuur wel het heft zelf in handen nemen. Voor de stoffen die vervoerd moesten worden wierp geen 
andere partij dan de producent/ leverancier of afnemer zich op om infrastructuur te realiseren. Er was geen 
partij die als specifiek bedrijfsmodel had om ondergrondse pijpleidingen voor industriële gassen te 
ontwikkelen, financieren, aanleggen en exploiteren. NV Nederlandse Gasunie werd weliswaar opgericht in 
1963, maar hield zich uitsluitend bezig met aardgas. Daarnaast was Gasunie tot de juridische splitsing 
(‘unbundling’) in 2005 een handelsonderneming die tevens het daarvoor noodzakelijke transport van 
aardgas verzorgde. De onafhankelijke landelijke netbeheerder Gastransport Services BV (GTS) bestond 
nog niet. Fluxys België ontstond als onafhankelijke netbeheerder toen Distrigas zich in 2001 uitsluitend met 
handel ging bezig houden. 
 
Vanuit het perspectief van een industriële onderneming staat de corebusiness centraal en is het 
transporteren van stoffen daar in principe geen onderdeel van (hoewel in veel gevallen wel van strategisch 
belang). Dat betekent dat private bedrijven uitsluitend zullen investeren in gevallen waar (bij uitzondering) 
toch een rendement kan worden behaald dat past bij hun doelstellingen of waar het transport van strategisch 
belang is en de infrastructuur zonder hun initiatief niet zal worden gerealiseerd. Netbeheerders hebben 
lagere financieringskosten en rendementseisen en voor hen passen investeringen in infrastructuur voor de 
energietransitie in de strategische en maatschappelijke doelstellingen die zij zichzelf hebben gesteld. Elke 
business case voor een nieuwe investering zal echter alsnog op zijn eigen merites worden beoordeeld, 
waarbij onder andere volumerisico en belangen van alle betrokken aangesloten gebruikers worden 
afgewogen. 
 

8.3 Hoe om te gaan met volumerisico?  

8.3.1 Inleiding 
De concrete vraag of er nu of in de nabije toekomst voldoende vraag naar en aanbod van waterstof c.q. 
aanbod van, vraag naar en/of opslagcapaciteit voor CO2 zal zijn voor een rendabele exploitatie van een 
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pijpleiding op een tracé waar nog geen besluit over is genomen, is niet zinvol in algemene zin op 
kwalitatieve wijze te beantwoorden. Er kunnen concrete gevallen zijn waar op korte termijn een partij is die 
een bepaald volume vraagt of aanbiedt en een tegenpartij die zich verbindt om dat volume te leveren 
resp. af te nemen. Voor die leidingen kan een partij besluiten dat er een business case ligt die voldoet aan 
zijn eisen qua rendement en risico om tot aanleg over te gaan. Bij onderzoeksvraag 5 gaan we concreter 
in op cases waar partijen in beeld zijn om infrastructuur te realiseren. In deze paragraaf benaderen we de 
vraag meer door te beschouwen wat het volumerisico inhoudt en welke strategie gebruikt kan worden om 
het risico te mitigeren of structureren. 

8.3.2 Onzekerheid m.b.t. marktonwikkeling 
Het feit dat de energietransitie zich gaat voltrekken in de komende decennia wordt breed erkend en er 
wordt toegewerkt naar de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs. 
 
De vraag met welke maatregelen dit wordt bereikt en in welk tempo die maatregelen zich ontwikkelen is 
een complexe, aangezien het antwoord afhangt van een ingewikkeld samenspel van factoren op micro, 
regionaal, landelijk en mondiaal niveau. Een concreet voorbeeld: hoe snel waterstof een voor industriële 
grootverbruikers financieel aantrekkelijk alternatief wordt hangt o.a. af van de volgende factoren: 

• Mondiaal: Technologische vooruitgang en kostenreductie van elektrolyse installaties, 
transportkosten over grote afstanden; 

• Nationaal: overheidsbeleid t.a.v. subsidiëring duurzame energie; 
• Regionaal: aanleg van infrastructuur om partijen binnen een cluster en clusters onderling te 

verbinden; 
• Micro: alle factoren die een rol spelen bij investeringsbeslissingen in productieprocessen 

(afschrijvingstermijn, internationaal vestigingsbeleid op concernniveau, duurzaamheidsambities, 
rendementseisen, technische factoren). 

 
Deze complexiteit betekent voor de nu voorliggende vraag dat er veel onzekerheid is over het volume. Het 
is een kip-ei probleem: zonder infrastructuur kunnen bedrijven niet over op waterstof, maar de 
beschikbaarheid van infrastructuur is slechts een van voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om 
waterstof te gaan gebruiken. Hetzelfde kan gezegd worden voor CO2 transport: zonder CO2 leiding geen 
CCS, maar alleen de infrastructuur om CO2 te transporteren maakt nog niet dat bedrijven hun CO2 
emissies gaan afvangen en aanbieden voor opslag, daar is meer voor nodig. 
 
Grote systeemwijzigingen brengen dus logischerwijs risico’s met zich mee. Een manier om daar mee om 
te gaan is te kijken welke lessen kunnen worden getrokken uit het verleden. De historie van 
Leidingenstraat Nederland is interessant om twee redenen45: het laat zien dat de ontwikkeling van het 
volume een zeer belangrijk risico is bij aanleg van nieuwe leidingen, het adagium Build it and they will 
come gaat niet op. Het illustreert ook dat het van belang is om af te wegen wie het volumerisico draagt.  
 

                                                      
45 Weliswaar ging het bij LSNed om een leidingstraat en niet om leidingen, maar dat onderscheid is voor dit doel minder van belang. 



 

25 september 2019  BG1499T&PRP1809211042 121  

 

 
 

8.3.3 Volumerisico  
Sommigen wijten de lange periode van onderbenutting van de leidingenstraat aan het feit dat de markt 
‘vrijblijvend’ kon vragen om capaciteit en de overheid niet in staat was onafhankelijk te bepalen hoeveel 
de daadwerkelijke behoefte zou zijn in de markt. Het is echter verdedigbaar om te stellen dat 
netbeheerders als Gasunie en Fluxys nu beter geëquipeerd zijn dan het Rijk destijds om in te schatten 
wat de daadwerkelijke behoefte is in de markt. Immers, zij hebben decennialange ervaring met het 
aanleggen van nieuwe infrastructuur op basis van mechanismen om de benodigde capaciteit te peilen en 
deze geheel of gedeeltelijk te laten committeren. Op die manier is het risico in elk geval terug te brengen 
tot een minimum in het scenario waar een publieke partij en niet de uiteindelijke gebruiker van de 
infrastructuur het volumerisico draagt. 
 
Daarbij is het onderscheid tussen gereguleerde domein en niet-gereguleerde domein wel van groot 
belang: het kunnen socialiseren van kosten46 beïnvloedt de investeringsbeslissing zowel qua risico als 
rendement. Gasunie bevestigt dat investeringen in waterstof-, CO2- en warmteleidingen eenvoudiger te 
realiseren worden als ze tot het gereguleerde domein gaan behoren. Fluxys geeft aan: “waar veilingen 
van capaciteit bij gereguleerde activiteiten waarborgen dat investeringen uitsluitend worden gedaan als de 
behoefte toereikend is, bestaan dergelijke mechanismen nog niet voor niet-gereguleerde activiteiten. De 
business case voor dergelijke investeringen zou bij gebrek aan afdoende lange termijn contracten (t.t.v. 
de investeringsbeslissing) gebaat zijn bij zekerheden vanuit de overheid.” 
 
Er zijn mogelijkheden te bedenken om die zekerheid direct op projectniveau te bieden, maar met de 
overheid als enig (Gasunie) of grootste (Fluxys) aandeelhouder liggen die opties wellicht minder voor de 
hand. De Rijksoverheid kan wel via energie- en klimaatbeleid beïnvloeden in welk tempo marktpartijen 
welke maatregelen nemen. Effectief ligt het volumerisico bij aanleg van de pijpleidingen door de 
netbeheerder hoe dan ook bij de maatschappij, ofwel via de dividenduitkeringen bij de belastingbetaler 

                                                      
46 Onder socialiseren van kosten wordt verstaan dat de investeringen worden terugverdiend door de tarieven voor gastransport 
diensten te verhogen, met als gevolg dat alle gebruikers van de infrastructuur gezamenlijk de investeringen bekostigen. 

 
Historie Leidingstraat Nederland (LSNed) 
Gedreven door een wens om de industrie in Nederland meer te spreiden is in 1978 LSNed opgericht 
om ondergronds transport van industriële gassen mogelijk te maken tussen de haven van Rotterdam, 
Moerdijk en Antwerpen1. Shell Chemie was in feite een soort ‘launching customer’ voor de 
leidingenstraat, maar de aangelegde capaciteit was groter dan de vraag op dat moment. In de jaren 
’70 werd verwacht dat de bezetting met 3,5 à 4 procent per jaar zou toenemen en de leidingstraat in 
een periode van 20 jaar zou vollopen,. Echter, als gevolg van de laagconjunctuur in de jaren ’80 viel 
dit tegen en bleek de groei slechts 1,25 procent per jaar.  
 
Het model qua financiering en exploitatie was als volgt: het Rijk nam de financiering op zich, een 
onafhankelijke private partij zonder winstoogmerk (LSNed) zou de leidingstraat beheren en de 
gebruikers zouden de kosten betalen (en zo ook het Rijk terugbetalen). De facto dragen de gebruikers 
de kosten, maar de overheid het volumerisico. De situatie anno 2019 is dat de tunnels in de 
leidingstraat (die destijds ontworpen zijn op de helft van de capaciteit op land) vrijwel volledig benut 
zijn, de lening van de Rijksoverheid is echter nog niet volledig terugbetaald. 
 
Bron: Graven om vooruit te komen – een blik op de toekomst in historisch perspectief, A. Wiegeraad, LSNed, 2012. 
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(niet-gereguleerde activiteiten) ofwel via de gastransporttarieven bij alle aangesloten afnemers (indien 
waterstof en / of CO2 onder de Gaswet zouden komen te vallen).  
 
Een andere overweging die een rol speelt bij het alloceren van het volumerisico is dat er een 
maatschappelijk doel is gediend bij het overdimensioneren van leidingen als daardoor latere groei 
eenvoudig en kosteneffectief kan worden gefaciliteerd. De aanleg van leidingen is weliswaar eenmalig, 
maar kan landschappelijk wel ingrijpend zijn en bestaande leidingen vereisen ook inspectie en 
onderhoud47. De aanlegkosten zijn fors en nemen minder dan evenredig toe met de diameter / capaciteit. 
Het kan economisch dus efficiënt zijn om bij de aanleg rekening te houden met toekomstige toename van 
het volume, uiteraard binnen de grenzen die aan de business case worden gesteld. Daarnaast kan multi-
inzetbaarheid van leidingen (zowel technisch als qua veiligheidsnormen) soelaas bieden om het risico te 
verminderen, hoewel de fysieke verschillen tussen stoffen dit niet eenvoudig maken. 
 
Specifiek voor CO2 geldt dat de vraag vooral is in welk tempo infrastructuur voor afgevangen CO2 naar 
opslag of benutting beschikbaar komt, maar niet zozeer of dit er komt. Voor veel bedrijven geldt dat er 
geen reëel alternatief is voor afvang van CO2. Het SDR consortium kan een rol spelen in het verminderen 
van volumerisico voor CO2 infrastructuur door partijen bij elkaar te brengen en het proces te organiseren. 
Analoog aan de EOI voor het Porthos project kan er een proces worden opgezet om een betrouwbare, 
onderbouwde prognose te komen van het volume, waar partijen zich aan committeren. Vervolgens 
kunnen de genoemde ‘technische’ optimalisaties als multi-inzetbaarheid en overdimensionering worden 
ingezet om het risico nog verder te beperken. 
 
De situatie bij waterstof is complexer in termen van volumerisico. Daar waar op korte termijn behoefte is of 
ontstaat aan waterstof, maar geen infrastructuur aanwezig is of kan worden gerealiseerd binnen de 
randvoorwaarden zal de waterstof op locatie geproduceerd worden, zoals dat nu ook op diverse plaatsen 
het geval is. Vooralsnog overtreft de potentiële vraag naar duurzame waterstof, mits tegen een 
concurrerende prijs, het aanbod. Een kansrijke casus voor een pijpleidingen zal dus pas kunnen ontstaan 
als er concreet zicht is op productie of import / aanlanding van blauwe of groene waterstof in de regio in 
substantiële hoeveelheden. Het ligt in de rede dat in eerste instantie een beperkt aantal grote industriële 
afnemers zal worden aangesloten, die als launching customer het volume kunnen garanderen. De 
pijpleidingen zullen dan ook vooral directe verbindingen zijn, waarbij wel geanticipeerd kan worden op 
latere uitbreiding als ook het achterland of stedelijk gebied wordt ontsloten. 
 

8.4 Welke modellen zijn kansrijk? 
De onderzoeksvraag die centraal staat in deze paragraaf is: Welke modellen voor exploitatie en financiering 
zijn mogelijk en kansrijk in deze context? De volgende conceptuele modellen zijn gedefinieerd om 
verschillende situaties in de praktijk te beschrijven (Figuur 8-1). 
 

                                                      
47 Hoewel er technieken bestaan om dit te doen waarbij er geen of beperkte overlast is voor de omgeving 
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Figuur 8-1: Conceptuele modellen (P = producent, A = afnemer) 
 
Het eerste model, peer-to-peer, beschrijft een situatie waarin tussen twee industriële bedrijven een 
pijpleiding ligt om een stof te transporteren. De waterstofleiding tussen Dow en Yara is hiervan een 
voorbeeld48. In die situatie ging het om een bestaande leiding van Gasunie, die vrijgespeeld kon worden. 
Een alternatief is dat een van de betrokken partijen de financiering en exploitatie op zich neemt of dat de 
partijen samen een joint venture oprichten voor de financiering en exploitatie van de leiding. Welke optie 
het meest waarschijnlijk is, hangt sterk af van de specifieke situatie. Een sterk strategisch belang van een 
van de partijen maakt een rol in de financiering / exploitatie waarschijnlijker. Als een pijpleiding op termijn 
deel kan uitmaken van een groter tracé (een deel van een backbone kan worden), kan het voor een 
netbeheerder interessant zijn om te investeren. Als er ook andere aanbieders worden toegelaten (Third 
Party Access) kan de verbinding uitgroeien tot een netwerkmodel.  
 
Het tweede model beschrijft een situatie waarin een industriële aanbieder een restproduct 
(bijvoorbeeld warmte of CO2) afzet naar niet-industriële partijen in de omgeving, zoals de glastuinbouw 
of gebouwde omgeving. Uitgangspunt hierbij is dat het gaat om een aanbieder die niet produceert om te 
leveren, maar om nuttig gebruik van een product dat anders verloren zou gaan. In de CUST regio is 
WarmCO2 een goed voorbeeld van dit model. Het huidige OCAP netwerk (zie 8.6.2) is ontstaan uit deze 
situatie: CO2 uit de raffinaderij van Shell werd getransporteerd naar meerdere afnemers. Gaandeweg 
groeide de vraag, waardoor meerdere bronnen werden aangesloten.  
 
Het derde model kent één producent/ leverancier met meerdere afnemers. Hier gaat het niet meer om 
levering van een rest-/ bijproduct, maar er wordt geproduceerd ten behoeve van de afname. De 
infrastructuur is eenrichtingsverkeer: een commerciële producent van industriële gassen levert zijn 
producten aan zijn klanten. In het bedrijfsmodel van de producent staat de omzet van de producten 
centraal, de pijpleiding is puur het medium.  
 
Het vierde model is ook eenrichtingsverkeer, maar in de andere richting: meerdere partijen bieden een 
product aan voor transport naar één centrale afnemer. Dit model past goed bij CCS, bijvoorbeeld een 
situatie waar meerdere industriële bedrijven hun CO2 afvangen en transporteren naar het Porthos project.  
 
Het vijfde model is een netwerk van industriële bedrijven met een common carrier die de backbone 
exploiteert. De aangesloten bedrijven kunnen zowel invoeden als afnemen. Het common carrier concept 
wordt veel toegepast in de olie- en gasindustrie, waarbij een partij optreedt als gezamenlijke transporteur, 
bijvoorbeeld bij het naar land transporten van offshore geproduceerd aardgas uit verschillende velden. Het 
grensoverschrijdende ARG netwerk voor ethyleen distributie is een ander voorbeeld van dit model. 

                                                      
48 waarbij de mogelijkheid bestaat om door te groeien naar meerdere afnemers als ook ICL-IP wordt beleverd 
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Het zesde model wordt wel als ‘rotonde’ aangeduid: een netwerk op lokale, regionale of uiteindelijk zelfs 
landelijke schaal. Dit model kan worden toegepast voor warmte, maar de plannen voor het CO2 Smart 
Grid (zie kader) illustreren hoe ook de synergie tussen CCS en CCU kan leiden tot een doorgroei naar het 
zesde model. Een dergelijk model kan ontstaan als gevolg van regulering (zoals de netten voor 
transmissie en distributie van aardgas gereguleerd zijn).  
 
In het CUST gebied zijn de modellen als volgt toepasbaar in verschillende fasen van de ontwikkeling: 

• Voor waterstof (zoals geschetst in 8.3.3) zal aanvankelijk het eerste model (“peer-to-peer”) het 
minste volumerisico en de laagste transactiekosten opleveren. De vraag zal waarschijnlijk 
voorlopig het aanbod nog overstijgen (vooropgesteld dat er een concurrerende prijs is, al dan niet 
met inzet van subsidiemaatregelen). Hiermee kan de eerste infrastructuur worden gerealiseerd. 
Naarmate het aanbod toeneemt, kunnen er meer industriële afnemers worden aangesloten en 
dient het derde model als transitiemodel naar een model waarbij uiteindelijk ook andere sectoren 
en achterliggende gebieden worden bediend en er een scheiding ontstaat tussen een 
onafhankelijk beheerder van de infrastructuur en meerdere commerciële aanbieders, het zesde 
model. 

• Voor CO2 ligt een kruising tussen het tweede en vierde model in de lijn der verwachting: het 
tweede model is al praktijk voor CCU, het vierde model kan gerealiseerd worden zodra er 
voldoende volume is gecommitteerd en er een reële business case ontstaat voor bijvoorbeeld het 
Porthos project of andere projecten voor CCS. Het voorbeeld van het CO2 Smart Grid (zie kader) 
illustreert hoe CCS en CCU verweven kunnen zijn qua infrastructuur en elkaar kunnen versterken. 
Het ‘rotondemodel’ kan hier dan ook aan de orde zijn. 

 

 

 
CO2 Smart Grid 
 
Er zijn vergevorderde plannen om van de CO2 leiding tussen Amsterdam en Rotterdam een smart 
grid te maken. Bronnen van CO2 in het gebied zijn afvang bij AVR, AirLiquide, AirProducts, AEB en 
TATA Steel. Benutting kan plaatsvinden bij glastuinbouwgebieden Aalsmeer, Prima4A, Tinte en 
Vierpolders van CO2. Daarnaast wordt voorzien opslag/buffering te realiseren in lege gasvelden in 
zee. De initiatiefnemer hiervoor is de ontwikkelaar BLOC, het consortium bestaat uit een breed scala 
aan partijen (22 in totaal): afval en energiebedrijven, glastuinbouw, industrie, kennisinstellingen, 
netwerkbedrijven, natuur- en milieuorganisaties, havenbedrijven, gemeentes, provincies, ministeries 
en samenwerkingsplatforms. 
 
In juli 2018 is de haalbaarheidsfase afgerond. Het eindrapport laat onder andere zien dat hoewel de 
potentiële volumes voor CCS veel groter zijn dan die voor CCU, er significante synergievoordelen te 
behalen zijn door deze twee oplossingen samen te laten komen in één smart grid. De betrokken 
partijen zien de volgende rollen t.a.v. de beoogde investeringen in infrastructuur: 

• OCAP: investeringen in ontwikkeling van net om CO2 toe te passen in (initieel) glastuinbouw 
en (later) andere industriële sectoren; 

• Havenbedrijf Amsterdam: bereid een rol in financiering te overwegen; 
• Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN: combinatie met investeringen in Porthos. 

 
Een rol van de overheid in het stimuleren van een innovatief klimaat, w.o. R&D budgetten en 
financiële steun om aanloopverliezen te compenseren. Individuele partijen zijn autonoom in hun 
projecten, maar het Smart Grid fungeert als platform voor coördinatie.  
 
Bron: CO2 smart grid feasibility phase – results of 1 ½ years of thorough study, BLOC, 2018. 
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8.5 Hoe ontwikkelt de marktordening zich? 

8.5.1 Marktordening waterstof 
Uit marktstudies [3, 5] naar de rol van waterstof in de industrie is naar voren gekomen dat grote industriële 
bedrijven het belang van betaalbare non-discriminatoire toegang tot infrastructuur (of negatief 
geformuleerd, het voorkomen van misbruik van een monopoliepositie) voorop stellen. Sommigen stellen 
expliciet dat infrastructuur in publieke handen zou moeten zijn, bijvoorbeeld op grond van het argument 
dat infrastructuur moet worden ontwikkeld om industriële clusters met elkaar te verbinden voordat de 
vraag zich heeft kunnen ontwikkelen. Andere partijen spreken geen voorkeur uit voor een private of 
publieke partij wat betreft exploitatie van de infrastructuur, zo lang voorkomen wordt dat er een te 
dominante positie wordt opgebouwd die niet adequaat wordt gereguleerd. De vergelijking met aardgas 
wordt vaak gemaakt, waarbij sommigen zelfs verwachten dat er een virtuele handelsplaats komt om 
waterstof in het systeem te kunnen verhandelen, analoog aan de TTF of ZTP49 voor aardgas.  
 
Zowel Gasunie als Fluxys zijn al actief op het gebied van waterstof. Gasunie Waterstof Services 
exploiteert de leiding van Dow naar Yara. De oprichting van deze dochteronderneming was nodig omdat 
het transport van waterstof niet onder de wettelijke taken van de netbeheerder Gasunie Transport 
Services valt. Deze mag zich enkel bezig houden met het transport van ‘gas’ zoals dat is gedefinieerd 
onder de Nederlandse Gaswet. Waterstof valt niet onder deze definitie die is beperkt tot gassen die 
hoofdzakelijk uit methaan bestaan. Daarnaast is Gasunie via haar dochterondernemingen betrokken bij 
projecten op het gebied van blauwe waterstofproductie (waterstofM), groene waterstofproductie (GZI 
Next, Delfzijl), opslag van waterstof (HyStock) en toepassing in de mobiliteit. Gasunie onderzoekt de 
mogelijkheden voor een landelijk transportnetwerk om industriële clusters te verbinden. Fluxys is 
betrokken bij een haalbaarheidsstudie voor een 25 MW elektrolyser o.b.v. windenergie, waarbij Fluxys 
zich zou richten op de injectie van de waterstof in haar aardgasnetwerk en mogelijk ook als mede-
eigenaar een conversiedienst zou aanbieden. 

8.5.2 Marktordening CO2 
Er zijn argumenten waarom de overheid een rol zou moeten spelen in de ontwikkeling van CO2 
infrastructuur, bijvoorbeeld: 

• Anders dan bij industriële brand- en grondstoffen wordt er op CO2 vooralsnog minder of geen 
commerciële marge verdiend en weegt de huidige prijs van CO2 emissierechten niet op tegen de 
kosten van opslag [3]; 

• De maatschappelijke baten van CCS/CCU zijn – afhankelijk van CO2 prijsontwikkeling en 
klimaatbeleid – significant [3, 4]; 

• Het risico op optreden van grootschalige lekkage van opgeslagen CO2 in verlaten gasvelden is te 
groot voor marktpartijen om te dragen [3]; 

• Er bestaat een risico op het ontstaan van een monopolie bij het ontwikkelen van een CO2-net [3]. 
 
Tegelijkertijd is de marktordening voor CO2 niet vanzelfsprekend analoog aan die voor waterstof. CCU/ 
CCS is een grootzakelijke / industriële aangelegenheid qua productie en benutting of opslag. Er is geen 
sprake van fijnmazige distributie en geen levering aan kleinverbruikers. Dit zal ook in de toekomst niet 
veranderen. Dit kan een argument zijn om CCS en CCU aan de markt over te laten.  
 

                                                      
49 Title Transfer Facility resp. Zeebrugge Trading Point, de virtuele handelsplaatsen voor aardgas dat zich bevindt in het netwerk van 
landelijk netbeheerder, resp. Gastransport Services B.V. in Nederland en Fluxys Begium S.A.. 
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De maatregelen die de overheid op financieel vlak kan nemen zijn onder andere het financieren van 
investeringen of het stimuleren van private financiering door zekerheden te verschaffen of het verhogen 
van de CO2 prijs [3] c.q. invoeren van een minimumprijs. 
 
Sommige grote industriële partijen geven expliciet aan van mening te zijn dat Gasunie als netbeheerder 
infrastructuur voor CO2 zou moeten ontwikkelen [5]. Gasunie heeft zelf ook CCU/CCS als een van haar 
vijf transitiepaden benoemd (zie 0) en haar deelname aan het Porthos project illustreert dit. Ook Fluxys is 
reeds betrokken bij twee projecten:  

• in samenwerking met Havenbedrijf Antwerpen onderzoekt zij de mogelijkheden om CO2 af te 
vangen in het industrieel gebied rond Antwerpen en dit ofwel te benutten in de regio ofwel te 
transporteren naar een opslaglocatie50; 

• In de Kanaalzone Gent – Terneuzen wordt onderzocht of er een CCU hub kan worden gecreëerd. 
Fluxys ambieert in dat geval om aanbieders en afnemers met elkaar te verbinden.  

 
Er zijn dus argumenten waarom de overheid op enigerlei wijze een rol zou moeten spelen in de realisatie 
van CO2 infrastructuur. Dit wordt ondersteund door de ontwikkelingen rond het CO2 Smart Grid (zie 
kader): hoewel het huidige netwerk van OCAP privaat is, wordt voor de uitbreiding een beroep gedaan op 
ondersteuning door de overheid [2]. 
 

8.5.3 Regulering 
Er zijn verschillende argumenten te noemen om de markt te reguleren, w.o. [3]: 

• Indien er een pijpleiding ligt, is er vaak geen reëel, kosteneffectief alternatief meer; 
• De toetredingsdrempels zijn aanzienlijk als gevolg van de investeringskosten en het vollooprisico; 
• Het zekerstellen van non-discriminatoire toegang tegen een niet-excessief tarief. 

 
Regulering van infrastructuur voor waterstof en/of CO2 kan door de bestaande netbeheerders 
verantwoordelijk te maken voor het ontwikkelen, financieren en exploiteren van die infrastructuur, waarbij 
die kosten vervolgens worden gesocialiseerd. Een andere optie is dat de toezichthouder (ACM in 
Nederland en CREG in België) ook toezicht houdt op private exploitanten van infrastructuur. Zo hebben 
private beheerders van offshore aardgas productieleidingen al de plicht om met derde partijen in 
onderhandeling te treden over toegang.  
 
Hoewel er geen sectorale wetgeving bestaat op EU of nationaal niveau die de toegang tot 
waterstofinfrastructuur reguleert, zijn de algemene mededingingsregels wel van toepassing. Bij de 
systematische en onredelijke weigering van toegang voor derden kan er sprake zijn van machtsmisbruik 
[9]. 
 
De recente ontwikkeling in de Nederlandse regelgeving laat een tendens zien dat de netbeheerders in de 
toekomst in staat worden gesteld om een rol te spelen [6]: 
 

“Waar waterstof voorheen niet expliciet genoemd werd in de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet, bevat 
de herziene wetgeving51 hier wel bepalingen voor. Waterstof wordt nu expliciet genoemd onder de 
activiteiten waar ‘een met een netbeheerder verbonden groepsmaatschappij’ zich in Nederland toe 
moet beperken. Dit betekent dat netwerkbedrijven wel het transport van waterstof mogen aanbieden, 
maar niet zelf mogen produceren of verhandelen. De Memorie van Toelichting op de herziene 

                                                      
50 Dit zou via de leidingenstraat van LSNed naar het Porthos project in Rotterdam kunnen. De capaciteit in de tunnels van LSNed zal 
daarvoor vergroot moeten worden. 
51 Wijziging op basis van het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VET). Dit wetsvoorstel is op 3 april 2018 door de Eerste 
Kamer aangenomen. 
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wetgeving onderkent in dit verband dat netwerkbedrijven een aanjagende rol kunnen spelen in de 
transitie, maar dat dit wel zodanig ingekaderd moet worden dat het netwerkbedrijf geen 
onverantwoorde risico’s loopt. Deze nieuwe bepaling geeft ruimte voor netwerkbedrijven om actief te 
zijn in de markt voor waterstoftransport, maar geeft hen nog geen actieve taak of opdracht. De 
activiteiten op het gebied van waterstoftransport moeten ook los staan van het netbeheer en kunnen 
niet door de netbeheerder worden verricht.” 

 
Dit verruimen van de toegestane activiteiten van netwerkbedrijven kan een voorbode zijn voor eenzelfde 
toekomstige verruiming van de wettelijke taken van de gereguleerde netbeheerders. 
 
Ook “handelingen of activiteiten met betrekking tot infrastructuur voor koolstofdioxide” en “aanleg en 
beheer van [..] infrastructuur” voor warmte worden expliciet genoemd in artikel 10d van de Gaswet met 
ingang van 1 januari 2019. 
 
In België valt het vervoer van aardgas, brandgas voor industrieel gebruik (o.m. waterstof), oxiderend gas 
(zuurstof), vloeibare koolwaterstoffen of restproducten onder het toepassingsgebied van de wet van 12 april 
1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (kort 
“Gaswet”). Die wet vormt de basis voor de besluiten waarin de administratieve en technische regels worden 
bepaald om de federale vergunningen te bekomen die nodig zijn voor de oprichting en de exploitatie van 
een installatie voor het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en vormt 
tevens de basis voor het reglementair instrument betreffende de veiligheid van de installaties. 
 
In tegenstelling tot Nederland zijn er in België echter nog geen (eerste) initiatieven genomen om de toegang 
tot de markt voor het transport van waterstof en/of CO2 te reguleren via de Gaswet. Wat de marktordening 
en -werking betreft, beperkt de Gaswet zich immers vandaag tot het regelen van de toegang tot 
aardgasvervoersnet, de opslaginstallaties voor aardgas en de LNG-installatie (hoofdstuk IVBis artikel 15/5 
e.v.).  
 
Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad d.d. 23 april 2009 schrijft voor dat toegang 
tot infrastructuur voor CO2 transport niet-discriminatoir moet zijn. Fluxys geeft evenwel aan dat de 
wijze waarop dit moet worden vormgegeven niet is gedefinieerd en dat de Richtlijn op nationaal niveau 
nog niet is vertaald in wetgeving. Beide landelijk netbeheerders, Gasunie en Fluxys, bevestigen dat er 
Third Party Access (TPA) zal zijn op infrastructuur voor waterstof en CO2, zodat deze infrastructuur 
toegankelijk is en blijft voor meerdere leveranciers. Dit is onontkoombaar gegeven het feit dat er met 
publieke middelen investeringen worden gedaan. Interessant in deze context is de volgende opmerking in 
het interview met de industriële gasleverancier:  
 

“Als [wij] een leiding voor waterstoftransport zouden aanleggen t.b.v. de belevering van onze 
industriële klanten is het wel denkbaar dat op termijn de druk vanuit overheid en bedrijfsleven 
toeneemt om ook andere toegang te verlenen om gassen in te voeden of af te nemen van die 
pijpleiding. Indien er een adequate vergoeding beschikbaar is [zullen wij onze] pijpleiding mogelijk 
ook niet afschermen. Op korte termijn zal dit niet aan de orde zijn, maar als de waterstofeconomie 
zich echt substantieel gaat ontwikkelen is dit wel een denkbaar scenario.” 

 
Een belangrijke kanttekening bij de discussie over marktordening is dat veel partijen benadrukken dat de 
energietransitie en het realiseren van de daarvoor benodigde infrastructuur een gezamenlijke 
maatschappelijke opgave is. Gasunie formuleerde het als volgt: er moet eerst een markt zijn om te 
reguleren, daarvoor is het nodig dat zowel private partijen met een commercieel belang als publieke 
netbeheerders zoals Gasunie samenwerken. Dit is ook de huidige praktijk.  

https://economie.fgov.be/nl/legislation/wet-van-12-april-1965-1
https://economie.fgov.be/nl/legislation/wet-van-12-april-1965-1
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8.5.4 Subsidiëring 
Naast het reguleren van de markt kan de overheid ook ontwikkelingen t.a.v. CO2 en waterstof versnellen 
door het subsidiëren van de onrendabele top. De huidige SDE+ (Stimuleringsregeling duurzame 
energieproductie) is ontworpen om precies dat te doen voor productie van hernieuwbare energie. De 
opvolger, SDE++, zal zich richten op het subsidiëren van technologieën die CO2 uitstoot verminderen, en 
ook elektrolyse t.b.v. groene waterstofproductie en CCS behoren daartoe. De SDE++ blijft een 
exploitatiesubsidie en is daarmee niet zozeer gericht op aanleg van infrastructuur [8]:  
 

“Sommige technieken die binnen de scope van de verbrede SDE+ vallen, zoals de productie van 
duurzame warmte of de opslag van CO2, gaan gepaard met (deel)activiteiten die weliswaar 
essentieel zijn voor de uitrol van technieken, maar zich minder goed lenen voor subsidiëring via 
de SDE+, zoals bijvoorbeeld de aanleg van hoofdinfrastructuur. Deze activiteiten komen in 
principe niet in aanmerking voor subsidie in de verbrede SDE+.” 

 
Uiteraard draagt deze subsidie wel bij aan het bevorderen van productie van waterstof en het afvangen 
van CO2 en daarmee aan vraag naar infrastructuur. 

8.6 Welke concrete partijen?  
In de voorgaande paragrafen ging de discussie vooral in algemene zin over het type partijen, modellen en 
voorwaarden voor exploitatie en financiering. Onderzoeksvraag 5 luidt: Welke concrete partijen zijn 
(mogelijk) geïnteresseerd / gepositioneerd om een rol te spelen in de ontwikkeling, financiering, realisatie 
en exploitatie van pijpleidingen? Deze paragraaf is gestructureerd naar de verschillende typen partijen: 
netbeheerders, industriële gasleveranciers, klanten, assetmanagers en institutionele beleggers. Met elk 
type partij is (minstens) een interview gehouden om een goed beeld te kunnen krijgen van die groep.  

8.6.1 Netbeheerders 
Onder netbeheerders wordt hier verstaan: wettelijk aangewezen beheerders van het landelijke of 
regionale netwerk voor gastransport. Voor het hoofdtransportnet zijn dat Gasunie in Nederland en Fluxys 
in België. Daarnaast is Zebra wettelijk aangemerkt als TSO van een hoge-druk transportleiding waarmee 
hoogcalorisch gas vanuit importstation Sas van Gent wordt geleverd aan een aantal grootverbruikers52. 
Enduris is de regionale netbeheerder in Zeeland, Fluvius in Vlaanderen. 
 
NV Nederlandse Gasunie 
Een partij die zich nadrukkelijk profileert op dit gebied is Gasunie. De missie/visie van de 
groepsmaatschappij NV Nederlandse Gasunie, waartoe de landelijk netbeheerder Gastransport Services 
BV behoort, heeft drie pijlers: 

1. Zorgdragen voor een veilige, betrouwbare, betaalbare en duurzame gasinfrastructuur in ons 
kerngebied. 

2. Bijdragen aan efficiënte gasinfrastructuur en diensten voor een goed functionerende Europese 
aardgas- en LNG -markt. 

3. Versnellen van de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening. 
 
In de derde pijler passen de vijf transitiepaden die Gasunie heeft benoemd in het kader van het 
klimaatakkoord: 

• Hernieuwbaar gas 
• Warmte 
• CCS/CCU 

                                                      
52 Het tracé van de Zebra pijpleiding loopt via Terneuzen en Bergen op Zoom naar Moerdijk. 
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• Waterstof 
• Data 

 
Refererend aan de primaire drijfveer en randvoorwaarden die besproken zijn bij onderzoeksvraag 1, kan 
het volgende voor Gasunie worden opgemerkt: 

• Er is een strategische drijfveer voor Gasunie om een rol te spelen in de ontwikkeling, realisatie 
en exploitatie van pijpleidingen voor transport van zowel CO2 als waterstof. Het past direct binnen 
haar strategie en draagt bij aan het blijven benutten van de huidige infrastructuur (en daarmee ook 
bestaansrecht van de organisatie) op de lange termijn; 

• Zowel aanleg van nieuwe leidingen als het benutten van bestaande leidingen heeft de 
aandacht van Gasunie, zoals geïllustreerd door de pijpleiding waarmee waterstof van Dow aan Yara 
wordt geleverd. Gasunie heeft evenwel aangegeven dat het benutten van bestaande leidingen een 
‘lastige puzzel’ is waarin de belangen van alle aangesloten partijen (industrie, huishoudens en evt. 
mobiliteit) een rol spelen; 

• Het huidige wettelijk kader stelt Gasunie niet verplicht, maar wel in staat om een rol te spelen in 
het transport van waterstof (zoals besproken in 0). TPA zal daarbij altijd het uitgangspunt zijn; 

• De grote mate van zekerheid van inkomsten uit gereguleerde activiteiten maakt dat Gasunie een 
goede kredietwaardigheid heeft, die haar in staat stelt om te investeren in nieuwe 
infrastructuur. De kaders die haar aandeelhouder, de Nederlandse staat, hierbij hanteert 
faciliteren dit (zoals besproken bij onderzoeksvraag 1); 

• Voor specifieke leidingen zal Gasunie een analyse (moeten) maken van het risicoprofiel. Hierin 
zal de ontwikkeling van het volume een belangrijke rol spelen en zoekt Gasunie de samenwerking 
met de industrie om een goed beeld te krijgen van toekomstig vraag en aanbod.  

 
Fluxys 
Fluxys heeft onlangs haar missie uitgebreid om zich ook te richten op waterstof en CO2 en is ook al 
betrokken bij diverse initiatieven op dit vlak (zie ook paragraaf 8.5). Naast de landelijk netbeheerder (LNB) 
Fluxys België is er een breed palet aan dochtermaatschappijen onderdeel van de Fluxys Groep, 
waaronder bedrijven die zich richten op gereguleerde gastransportactiviteiten in andere markten, maar 
ook bedrijven die zich bezig houden met niet-gereguleerde activiteiten binnen België.  
 
Fluxys onderzoekt in hoeverre en wanneer leidingen in het bestaande netwerk vrijgespeeld kunnen 
worden voor transport van bijvoorbeeld waterstof of CO2. Qua visie op regulering van de markt pleit Fluxys 
er niet voor dat een reguleringsregime voor waterstof en CO2 per se identiek is aan dat voor aardgas, 
maar er zal wel altijd sprake moeten zijn van TPA op de daarvoor bestemde transportinfrastructuur. De 
reden hiervoor bij CO2 is dat zodoende een natuurlijk monopolie kan worden voorkomen. Daarnaast is de 
onvermijdelijke publieke bijdrage om dergelijke netten rendabel te kunnen exploiteren reden om de 
infrastructuur open te stellen voor andere gebruikers. 
 
Regionale beheerders 
Er is in het kader van het onderzoek niet gesproken met regionale netbeheerders in Nederland of België 
of met Zebra. De verwachting is dat zij een rol kunnen spelen als partner van landelijke netbeheerders, 
bijvoorbeeld door gezamenlijk te onderzoeken hoe aangesloten afnemers kunnen worden beleverd in een 
analyse om leidingen vrij te spelen voor waterstof of CO2. De LNB hebben vaak meer kennis, ervaring en 
middelen om studies te doen op dit vlak, kunnen landelijk betrokken zijn bij initiatieven en zodoende meer 
overzicht krijgen van de markt en activiteiten in verschillende gebieden op elkaar afstemmen. Om die 
reden is het aannemelijk dat de LNB meer een leidende rol kan vervullen dan de RNB. 
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8.6.2 Industriële gasleveranciers 
De belangrijkste bedrijven in deze categorie zijn Air Liquide, Air Products en Linde Gas. Er is met een van 
deze partijen gesproken om een beeld te krijgen. Voor deze partijen is een pijpleiding een noodzakelijk 
medium om klanten te beleveren, maar geen zelfstandig bedrijfsmodel. De perceptie is dat de 
rendementen op louter transport van CO2 voor private partijen onvoldoende is om investeringen te 
rechtvaardigen. Het leveren van technologie voor afvang van CO2 past wel in het bedrijfsmodel. 
 
Productie van blauwe of groene waterstof past eveneens goed in het bedrijfsmodel, mits voldoende 
winstgevend. Transport van waterstof zal mogelijk betere rendementen opleveren dan CO2, afhankelijk 
van de ontwikkelingen in de regelgeving. Kansen voor de industriële gasproducenten liggen vooral in de 
industriële regio’s en minder bij levering aan retail-gebruikers of gebruikers met een grote mate van 
geografische spreiding. De bestaande grootzakelijke markt vergt geen overheidsinterventie, voor de 
belevering van retail-gebruikers ligt meer regulering voor de hand. Niettemin, als zij een leiding voor 
waterstoftransport zouden aanleggen t.b.v. de belevering van hun industriële klanten, is het wel denkbaar 
dat op termijn de druk vanuit overheid en bedrijfsleven toeneemt om ook andere toegang te verlenen om 
gassen in te voeden of af te nemen van die pijpleiding. Indien er een adequate vergoeding beschikbaar is 
zullen zij hun pijpleiding mogelijk ook niet afschermen. Op korte termijn zal dit niet aan de orde zijn, maar 
als de waterstofeconomie zich echt substantieel gaat ontwikkelen is dit wel een denkbaar scenario. 
 
Het is daarnaast interessant om kort stil te staan bij de activiteiten van OCAP. OCAP is een 100% 
dochteronderneming53 van Linde Gas die zich bezig houdt met levering van CO2 die vrij komt bij de 
productie van waterstof in de raffinaderij van Shell te Pernis en een bio-ethanolfabriek aan de regionale 
glastuinbouw. Het transport van de CO2 verloopt (grotendeels) via een distributienetwerk en een 
voormalige oliepijpleiding die voorheen eigendom was van de NPM, een maatschappij die is opgericht 
door de Staat en gemeente Amsterdam. De pijpleiding werd tot 1976 door Gasunie onderhouden, 
tegenwoordig door een private assetmanager. OCAP speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van het 
CO2 Smart Grid (zie kader). 

8.6.3 Industrie  
Binnen de groep industriële bedrijven in de ‘CUST-regio’ is een interview gehouden met één partij. Voor 
die partij zijn de ontwikkelingen in de North Sea Port regio van strategisch belang. Afvang van CO2 is in 
haar proces technisch een goede optie en zij wil nauw betrokken zijn bij het initiële proces dat leidt tot 
realisatie van infrastructuur (een “backbone”) om CO2 te transporteren en op te slaan. Zij heeft daarom 
een Expression of Interest ingediend bij het Porthos project. Deze partij is ook geïnteresseerd in 
pijpleidingen voor aanvoer van waterstof in de regio, zodat zij op termijn – bij gunstige economische 
condities – over kan gaan op inkoop van groene waterstof. Er is voor deze partij ook een belang om haar 
onafhankelijkheid te waarborgen en een (leidende) positie in te nemen bij de ontwikkeling van 
infrastructuur. Exploitatie en financiering van pijpleidingen is voor haar geen corebusiness en een 
actieve rol hierin ligt dus ook niet in de verwachting. Die visie is mede ingegeven door de verwachting dat 
voor de markten voor waterstof en CO2 ook splitsing in levering (privaat) en transport (publiek) zal 
plaatsvinden. Daarnaast heeft zij geen ervaring met dergelijke infrastructuur.  

8.6.4 Assetmanagers 
Onder assetmanagers wordt in dit geval verstaan: partijen die dienstverlenend zijn aan 
leidingeigenaren, maar zelf geen eigenaar zijn van de leiding of van de stoffen die ermee 
getransporteerd worden. LSNed is de beheerder van de leidingenstraat van Rotterdam via Moerdijk naar 

                                                      
53 Sinds 2013, vanaf de oprichting van OCAP in 2003 tot 2013 was OCAP een joint-venture tussen Linde en VolkerWessels Stevin. 
Bron: https://www.linde-gas.nl/nl/news_and_media/press_releases/news_130311_2.html 

https://www.linde-gas.nl/nl/news_and_media/press_releases/news_130311_2.html
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Antwerpen (zie ook kader LSNed). LSNed heeft ruime ervaring met waterstof; in haar straat liggen 
leidingen van Air Products en Air Liquide. LSNed stelt zich waar mogelijk ondernemend op (bijvoorbeeld 
door initiatief te nemen voor een waterstof tankstation), maar is gebonden aan statuten die de organisatie 
verplichten om zich te concentreren op haar hoofdtaak: het veilig beheren van de huidige leidingstraat. 
LSNed is een stichting zonder winstoogmerk. In de huidige financieringsstructuur en het huidige 
bedrijfsmodel heeft zij geen mogelijkheid om te investeren in de aanleg van nieuwe leidingen, noch om 
deze risicodragend te exploiteren.  

8.6.5 Institutionele beleggers 
De risicovrije rente op Nederlandse staatsobligaties is op het moment van schrijven negatief54. Elke 
mogelijkheid om tegen beperkt risico toch een rendement voor lange termijn te kunnen realiseren dat 
compenseert voor inflatie, is dan potentieel interessant. Institutionele beleggers 
(verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, etc.) zijn op zoek naar investeringen met een 
risicoprofiel dat anders is dan schommelingen in de economische conjunctuur, die stabiele 
kasstromen opleveren waarvan het rendement compenseert voor inflatie. Zo is PGGM in 2011 een 
joint venture aangegaan met de PPP afdeling van bouwconcern BAM; gezamenlijk realiseren en 
exploiteren zij projecten in de vorm van concessies met de overheid als debiteur, doorgaans zonder 
volumerisico.  
 
Naast ‘traditionele’ infrastructuur kan ook ‘nieuwe’ infrastructuur zoals die voor energietransitie dit doel 
dienen, zeker waar het gereguleerde markten betreft die een grotere mate van zekerheid kennen. Dit 
wordt geïllustreerd door het (80%) belang van PGGM in warmtebedrijf Ennatuurlijk, maar ook door de 
recente lancering van het European Sustainable Infrastructure Debt fonds van Nationale Nederlanden 
Investment Partners (NNIP). Dit fonds richt zich op investeringen in sectoren met een duidelijk 
maatschappelijk belang, waaronder energie en nutsbedrijven en streeft naar een jaarlijks brutorendement 
van 3%-4% en een duratie van 12 tot 15 jaar55.  
 
Een ander voorbeeld van investeringen in infrastructuur door een institutionele belegger is de aankoop 
door ABP van een fonds van DIF (Dutch Infrastructure Fund) ter waarde van EUR 700 miljoen in 2017. 
Het gaat daarbij om een pakket aan investeringen in ziekenhuizen, scholen, bruggen, wegen, kantoren en 
duurzame energieprojecten. 
 
In dit kader valt bijvoorbeeld ook te denken aan Invest-NL, de nieuwe instelling van het Rijk voor 
ontwikkeling en financiering voor investeringssponsors en projecteigenaren. Deze instelling wordt een 
privaatrechtelijke rechtspersoon met een eigen investeringsvermogen van 2,5 miljard euro. Invest-NL gaat 
bijdragen aan het financieren van maatschappelijke transitieopgaven door investeringen op gebieden als 
energie, verduurzaming, mobiliteit en voedsel en maatschappelijke domeinen als zorg, veiligheid en 
onderwijs. De recente uitgifte van groene staatsobligaties t.w.v. EUR 5,9 miljard is ook een indicatie van 
de interesse die de financiële markt heeft in investeringen in (onder andere) energie en klimaat. Onder 
andere ABP en PGGM hebben gebruik gemaakt van het aanbod. Het betreft een obligatielening met een 
looptijd van 20 jaar en een rentevergoeding van 0,5%56. 
 
 
 
 
 

                                                      
54 https://fd.nl/beurs/1303244/nederlandse-tienjaarsrente-daalt-onder-nul 
55 https://theasset.nl/deze-week/nn-investment-partners-lanceert-european-sustainable-infrastructure-debt-fonds/ 
56 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/21/nederlandse-staat-haalt-liefst-6-miljard-euro-op-met-uitgifte-groene-staatsobligatie-
a3961020 

https://fd.nl/beurs/1303244/nederlandse-tienjaarsrente-daalt-onder-nul
https://theasset.nl/deze-week/nn-investment-partners-lanceert-european-sustainable-infrastructure-debt-fonds/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/21/nederlandse-staat-haalt-liefst-6-miljard-euro-op-met-uitgifte-groene-staatsobligatie-a3961020
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/21/nederlandse-staat-haalt-liefst-6-miljard-euro-op-met-uitgifte-groene-staatsobligatie-a3961020
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Aan de Vlaamse zijde kan worden gedacht aan onder andere:  
• de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV); 
• GIMV: Een Belgische investment company (met private equity funding) met focus op industriële 

ontwikkeling van o.a. Vlaanderen; 
• Institutionele beleggers als Argenta en AG insurance. 

Vanuit het Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt een overzicht gegeven van de mogelijke funding 
mogelijkheden (https://www.vlaio.be/nl) 
 
Samengevat valt dus te denken aan de volgende partijen waar het gaat om financiering van grootschalige 
infrastructuur met een beperkt risico en een rendement dat relatief laag is, maar wel compenseert voor 
inflatie: ABP, PGGM, NNIP, Invest-NL, DIF, Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), GIMV, Argenta 
en AG insurance. 

8.6.6 North Sea Port 
De havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam zijn betrokken bij initiatieven op het gebied van productie 
van (blauwe en groene) waterstof, CCS/CCU e.d. Vaak doen zij dat als aanjager, maar in sommige 
gevallen investeren zij ook mee. North Sea Port fungeert in SDR en het CUST project als actieve partner 
en aanjager van het realiseren van infrastructuur om industriële partijen met elkaar te verbinden. 
Vooralsnog is een rol als financier, investeerder of exploitant van nieuwe infrastructuur niet aan de orde. 

8.7 Conclusie 
Het beeld dat uit de literatuurstudie en interviews naar boven komt is dat de markt (industrie) leidend is 
in de zin dat haar keuzes bepalend zijn voor het aanbod en de vraag naar stoffen en daarmee de 
behoefte aan transportinfrastructuur. Er zijn goede argumenten waarom de bestaande (landelijke) 
netbeheerders in staat zijn en ook worden gesteld qua regulering om de transportinfrastructuur te 
ontwikkelen, financieren, realiseren en exploiteren. Dat neemt niet weg dat dat niet op exclusieve basis 
zal zijn; er moet en zal naar verwachting ruimte blijven bestaan voor marktpartijen om daar waar dat 
op grond van bedrijfseconomische kaders mogelijk is investeringen te doen in infrastructuur. Wellicht 
belangrijker nog dan wie de infrastructuur realiseert en exploiteert is de vraag onder welke condities dit 
plaatsvindt. Als Third Party Access, non-discriminatoire voorwaarden en marktconforme tarieven de norm 
zijn, zijn veel van de mogelijke bezwaren tegen het ‘overlaten aan de markt’ al weggenomen.  
 
 
  

https://www.vlaio.be/nl
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9 Roadmap CUST 

9.1 Introductie 
 
Het doel van de Roadmap CUST is het geven van inzicht en overzicht aan betrokken partijen in de te 
volgen weg (of wegen) naar de realisatie van pijpleidingnetwerken die nodig zijn om de bedrijven in het 
North Sea Port gebied tijdig te laten voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Concreet betreft het een CO2-
netwerk en een waterstof-netwerk en de peer-to-peer verbindingen voor circulaire nafta en warmte. Het 
warmtenetwerk kan uitgebreid worden naar een groter systeem waarbij ook stedelijk gebied van warmte 
wordt voorzien. 
 
Realisatie van de netwerken is een complex proces met veel partijen. Gezamenlijk inzicht in, en 
consensus over de te zetten stappen is daarbij belangrijk. De stappen zijn evenwel niet in beton gegoten: 
succesvolle ontwikkeling betekent ook dat ingespeeld moet worden op nieuwe ontwikkelingen en kansen 
die zich voordoen. De Roadmap is dus met name een nuttig hulpmiddel voor coördinatie tussen partijen 
en activiteiten en dient geregeld herzien te worden. 
 

9.2 Beschrijving Roadmap CUST 
 
De Roadmap CUST (zie Figuur 9.1) is samengesteld op basis van inzichten uit de CUST-studie, met 
daarin opgenomen de bijdragen van veel betrokken stakeholders. De Roadmap wordt in deze paragraaf 
nader beschreven.  
 
De illustratie van de Roadmap CUST toont de belangrijkste te zetten stappen, keuzemomenten en 
marktontwikkelingen in de tijd uitgezet (blokken), met daarbij de belangrijkste relaties tussen de 
verschillende onderdelen (pijlen). Bovenaan is de tijdbalk weergegeven, waarbij de stappen in de eerste 
jaren (2019 tot 2025) uiteraard concreter zijn in te schatten dan in de periodes daarna (2025-2030-2050).  
Van boven naar beneden worden de verschillende hoofdonderwerpen behandeld: Organisatie (inclusief 
Financiering/Exploitatie), bestuurlijk-juridische stappen en technische stappen per productstroom. 
 
Eerst lichten we de grote lijn toe in vier stappen en dan gaan we nader in op de deelonderwerpen. 
 
Grote lijn: vier stappen 
De Roadmap is in te delen in vier elkaar overlappende stappen: 
 
Stap 1 noemen we de Consortiumvorming (start: 2019). Deze bestaat uit 2 parallelle, onderling 
afgestemde onderdelen: 

• Consortiumvorming van (semi-)overheden en bedrijfsleven; 
• Zelfstandige studies van private partijen om de individuele behoefte en standpunten te bepalen. 

 
Stap 2 betreft procedures en ontwerpstudies (start: 2020). We onderscheiden daarbij: 

• Integrale studies en procedures onder leiding van het consortium met als doel de relevante 
publiekrechtelijke besluitvorming te faciliteren voor de tracés; 

• Technische ontwerpstudies naar optimale configuratie en specificaties van CO2- en waterstof-
netwerk, mede als input voor de publiekrechtelijke procedures; 

• Technische ontwerpstudies naar mogelijkheden voor nafta en warmte door betreffende bedrijven. 
Voor warmte tevens een studie naar gebruik van restwarmte in bebouwd gebied. 
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Figuur 9-1 Roadmap CUST 
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In Stap 3 wordt voorzien in nadere organisatie (start: 2021). Hoofdonderdelen zijn: 
• Opzetten van een nieuwe organisatie of aansluiten bij bestaande organisaties voor de 

hoofdtaken: ontwikkeling, eigenaarschap, financiering, exploitatie en beheer van een CO2 
netwerk, een waterstof netwerk en mogelijk ook een warmtenet; 

• Contractvorming tussen partijen: netwerkpartijen, industrie (leveranciers / afnemers), (semi-) 
overheden, financiers. 
 

Stap 4 ten slotte betreft voorbereiding, realisatie en operatie (start: 2022). Deze stap zal zich 
uitstrekken over diverse decennia afhankelijk van het netwerk met daarin: gedetailleerd ontwerp, 
vergunningverlening, financiering, aanbestedingen en realisatie, exploitatie, beheer en onderhoud: 

• De realisatie van het CO2-netwerk wordt daarbij met het oog op de klimaatdoelstelling voorzien 
gereed te zijn tussen circa 2027 en 2030. Het regelen van de ondergrondse opslag (CCS) door 
Porthos of mogelijk andere partijen is cruciaal; 

• De ontwikkeling van een waterstof-netwerk voor blauwe / groene waterstof komt naar verwachting 
pas tussen 2025 en 2030 op gang, als gevolg van benodigde technologische ontwikkeling en 
groei van de marktvraag; 

• Realisatie van de naftaleiding en de warmteleidingen is een peer-to-peer aangelegenheid en 
daarmee aan de betrokken partijen. Afhankelijk van hun initiatieven voorzien we realisatie voor 
2030. 

 
Onderdeel Organisatie 
Realisatie van de beoogde netwerken kent veel stakeholders, en vraagt dus samenwerking tussen veel 
partijen:  

• De industriële bedrijven als primaire belanghebbende; 
• Smart Delta Resources als samenwerkingsplatform gericht op een duurzame economie middels 

industriële symbiose; 
• North Sea Port in haar rol als landlord, met een direct belang bij het behoud van de huidige 

industrie, alsmede bij het aan kunnen trekken van nieuwe bedrijven die behoefte hebben aan 
klimaatneutrale faciliteiten; 

• De overheden vanuit hun maatschappelijk belang voor een duurzame economie; 
• De landelijke netbeheerders (Fluxys, Gasunie) en private netwerkpartijen. 

 
De samenwerkingsvorm tussen partijen is vrij te kiezen en wordt dus met name bepaald door rolopvatting 
en strategie van organisaties. 
 
We zien vier mogelijke opties voor organisatie van CUST: 
1. Overlaten aan de markt: private partijen nemen alle rollen op zich, de (semi-)overheden beperken 

zich tot meewerken bij aanvragen van vergunningen en dergelijke; 
2. Een consortium van (semi-)overheden en bedrijven neemt het voortouw in het opstarten van 

CUST, mede gemotiveerd vanuit het maatschappelijk belang van de energietransitie en 
klimaatdoelstellingen; 

3. De regionale overheid besteedt het netwerk aan, marktpartijen krijgen gelegenheid in te schrijven. 
Dit kan indien er sprake is van een zogenaamde schaarse vergunning, waarbij het dan wel nodig is 
dat de aanbestedende overheid een formele taak heeft op het vlak van CO2 en waterstof (een lichte 
vorm van regulering). Vooralsnog is dat niet het geval en is deze route dus nog niet bewandelbaar.  

4. Volledige regulering zou de verantwoordelijkheid voor de netwerken in de handen leggen van de 
netbeheerders. Dit wettelijk monopolie vraagt een vergaande vorm van regulering door het Rijk. Ook 
dat is momenteel nog niet het geval. 

 
 



 

25 september 2019  BG1499T&PRP1809211042 137  

 

Deze keuze uit de vier opties is het startpunt van de Roadmap CUST. Met het oog op het grote 
maatschappelijke belang tijdig te komen tot een efficiënt en effectief netwerk voor transport van CO2 en 
waterstof, zien we een consortium van (semi-)overheidspartijen en bedrijven (optie 2) die in elk geval 
in de eerste twee hierboven beschreven stappen faciliteren als meest kansrijk. Daarbij speelt mee dat het 
vanuit publiek belang bovendien wenselijk is voldoende sturend te kunnen zijn in de vorm van de 
netwerken (o.a. een gezamenlijk efficiënt en levensvatbaar systeem met beperkt (veiligheids-) 
ruimtebeslag, aansluitmogelijkheden voor alle partijen in de haven).  
Optie 1, waarin de realisatie volledig door private partijen plaatsvindt is uiteraard niet onmogelijk, maar is 
minder waarschijnlijk gezien de resultaten van deze studie. Dat betekent niet dat private netwerkpartijen 
geen rol kunnen hebben in transport van CO2 of waterstof, maar op basis van deze studie is de 
verwachting dat deze partijen zich meer zullen richten op productie en opslag. 
Opties 3 en 4 zijn vooralsnog niet mogelijk wegens gebrek aan regulering.  
 
De eerste stap in Roadmap CUST is de vorming van een consortium van bovengenoemde partijen voor 
het faciliteren van een CO2-netwerk en een waterstof-netwerk. De juridische vorm van een dergelijk 
consortium is nader te bepalen, maar zal in elk geval gebaseerd dienen te zijn op een intentieverklaring.  
 
De meeste bedrijven zijn bezig of gaan aan de slag met hun eigen planvorming in het kader van de 
klimaatneutraliteit. Op basis van deze studies kunnen partijen besluiten (in enige vorm) aansluiting te 
zoeken bij het consortium. De pijpleidingen voor (circulaire) nafta en warmteuitwisseling tussen 
industriepartijen zijn gezien hun peer-to-peer karakter in principe rechtstreeks door de private sector te 
realiseren. Het kan voor hen evenwel voordelig zijn samen te werken met het consortium.  
 
Dit consortium werkt in twee sporen aan de activiteiten van Stap 2, 3 en 4:  

1. Een tijdige en juiste afwikkeling van het publiekrechtelijk spoor via een samenwerking van met 
name de overheden uit dit consortium; 

2. Het organiseren van de andere activiteiten geschetst in de Roadmap CUST: technische studies 
voor ontwikkeling van de netwerken, verwerven van subsidies, het privaatrechtelijk spoor, en 
financiering, realisatie en exploitatie.  

 
Bij de tweede groep activiteiten hoort ook dat het consortium haar opvolger regelt: bestaande 
organisaties dienen ingeschakeld te worden, of nieuwe organisaties dienen te worden opgezet, voor de 
ontwikkeling, eigenaarschap, financiering, exploitatie en beheer van de netwerken. Die organisatie 
(in de Roadmap CUST ter vereenvoudiging aangeduid als één bedrijf, het CUST-netwerkbedrijf) sluit 
contracten met de industrie (leveranciers / afnemers), financiers, regelt vergunningen, verwerft grond, 
contracteert aannemers voor de realisatie. Als het netwerk operationeel is regelt dit bedrijf de exploitatie, 
beheer en onderhoud. 
 
In de Roadmap is tevens aangegeven dat het op enig moment mogelijk is dat de Rijksoverheid besluit 
CO2 en / of waterstof verder te reguleren. Indien dat gebeurt zal bekeken moeten worden wat de beste 
manier is om verder te gaan. Door het opnemen van de netbeheerders in het consortium wordt in elk 
geval voorgesorteerd op verdergaande regulering. 
 
Onderdeel bestuurlijk-juridisch 
Om realisatie mogelijk te maken moet het publiekrechtelijk spoor doorlopen worden. Centraal daarin 
staat een grensoverschrijdend procedureel en studietraject van milieueffectrapportage (MER57), 
eventueel een passende beoordeling in het kader van de Natura2000 wet en een Maatschappelijke 

                                                      
57 Gezien de omvang van de verschillende netwerken voor CO2 en waterstof is CUST MER-plichtig.  
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kosten-batenanalyse (MKBA). Op basis daarvan dienen de betreffende ruimtelijke plannen te worden 
aangepast om het netwerk mogelijk te maken en kunnen vergunningen worden aangevraagd.  
 
We adviseren - ook in verband met de grensoverschrijdende coördinatie - in Nederland gebruik te maken 
van de coördinatieregeling voor het bestemmingsplan en in Vlaanderen van het decreet complexe 
projecten. Op deze wijze kunnen procedures voor ruimtelijke plannen en vergunningen in betere 
samenhang met elkaar geregeld worden. De besluitvorming kent dan drie fasen (verkenningsfase, 
onderzoeksfase en uitwerkingsfase). In Vlaanderen worden deze fasen met formele besluiten bekrachtigd 
(startbeslissing, voorkeursbesluit en projectbesluit). In Nederland worden uitsluitend in de uitwerkingsfase 
formele besluiten genomen (bestemmingsplan en vergunningen). 
In totaal zal deze procedurestap naar verwachting drie tot vijf jaar duren, inclusief studies en 
beroepsprocedures. Afstemming met de technische concept-ontwerpstudies (zie verder) is daarbij van 
belang gezien de benodigde technische input, onder andere met het oog op veiligheid. 
 
Beleidsmatig gezien kan het verstandig zijn te voorkomen dat er (los van CUST) een wildgroei aan 
leidingen wordt ontwikkeld. Dit zou geregeld kunnen worden in een structuurvisie voor pijpleidingen 
(bundelingsprincipe). 
 
Zodra de realisatie in zicht is kunnen privaatrechtelijke zaken (verwerving van grond of ligrecht) en ook 
vergunningen geregeld worden. Uitgaande van geleidelijke groei van de netwerken zal dit een langlopend 
traject zijn.  
 
Onderdeel CO2-netwerk 
Om de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen zal het CO2 netwerk dan uiteraard operationeel moeten 
zijn. Randvoorwaardelijk daarbij is het hebben van opslagmogelijkheden voor CO2 in geologische lagen 
(CCS). Een logische optie daarvoor is Porthos (opslag onder de Noordzee), waarbij CO2 per pijpleiding 
naar Rotterdam wordt vervoerd. Ook Northern Lights (opslag onder zee bij Noorwegen, transport per 
schip) behoort tot de mogelijkheden. Beide projecten zijn waarschijnlijk per 2023 operationeel. Aansluiting 
van CUST kan dus tussen 2023 en 2029 plaatsvinden.  
 
Om zover te komen zal het netwerk eerst verder ontworpen moeten worden. Het conceptontwerp van 
het netwerk en de daarmee samenhangende systeemkeuzes (aansluitingsroute naar Porthos, technische 
specificaties e.d.) dienen parallel aan de eerste periode van het publiekrechtelijke spoor plaats te 
vinden (m.n. het MER, 2020/2021). Aanbesteding en detailontwerp volgen daarna en zijn dan ongeveer 
gelijktijdig met het publieke spoor gereed.  
 
De omvang van het CO2 transport is een resultante van een aantal marktontwikkelingen. In de periode 
tussen 2025 en 2030 wordt een groei van de vraag naar CCS verwacht. Bedrijven dienen CO2-
afvanginstallaties te bouwen, waarbij men wat betreft timing bij voorkeur aansluit op gepland groot 
onderhoud (‘turnarounds’). Na 2030 wordt een daling van de vraag naar CCS verwacht door een afname 
van gebruik van fossiele grondstoffen na overschakeling van de industrie op andere grondstoffen, 
processen en producten. Ook hergebruik van CO2 voor het maken van nieuwe producten (CCU) zal 
leiden tot een afname van de vraag naar CCS. Na 2030 wordt tevens een groei verwacht van productie, 
transport en gebruik van biogene CO2.  
 
Onderdeel waterstof-netwerk 
Bij de ontwikkeling van het waterstof-netwerk staat het samenspel tussen de groei van vraag naar en 
aanbod van blauwe en groene waterstof (beide klimaatneutraal) centraal. De vraag naar waterstof zal 
over enkele jaren geleidelijk gaan groeien door nieuwe processen in de industrie, die samenhangen met 
de klimaat- en energiedoelstellingen. Een grootschalig aanbod van groene waterstof is er vooralsnog niet. 
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Dat vraagt enerzijds om technologische ontwikkeling in de opschaling van de productie en anderzijds in 
het beschikbaar komen van grote hoeveelheden duurzame energie. De productie van blauwe waterstof 
(bestaande technieken, gebaseerd op aardgas met CCS voor het klimaatneutraal maken) zal daarbij 
vooruitlopen op het beschikbaar komen van groene waterstof. 
 
De productie van blauwe en groene waterstof vergt nieuwe installaties en een belangrijke launching 
customer. De productie zal naar verwachting dan ook in eerste instantie geplaatst worden daar waar 
grootschalig elektriciteit beschikbaar is (bij 380kV netwerken) en/of bij een grote afnemer. Dit zijn dus in 
eerste instantie peer-to-peer projecten, die nog niet direct een om een grootschalig waterstof-netwerk 
vragen. In tegenstelling tot het CO2-netwerk, dat alleen nut heeft als het voor een aanzienlijk en 
samenhangend deel voor 2030 gerealiseerd is, is het waterstof-netwerk dus eerder een systeem dat met 
vraag en aanbod mee zal uitbreiden in de loop der jaren. Ook import van waterstof uit andere regio’s of 
uit andere landen ligt op termijn in de lijn der verwachting. Het CUST-netwerk zou ook een 
doorvoerfunctie naar landinwaarts gelegen gebieden kunnen krijgen.  
 
Ondanks dit verwachte ontwikkelpatroon en de onzekerheden die daarmee samenhangen is het toch van 
belang het netwerk aan de voorkant als één samenhangend systeem geheel te ontwerpen. Niet alleen 
zal het dan tot een optimaal functionerend systeem groeien, ook is een concept-ontwerp van belang om 
de publiekrechtelijke procedures goed te doorlopen.  
 
Onderdelen nafta en warmte 
Transport van circulaire nafta per pijpleiding is een peer-to-peer aangelegenheid tussen de twee grootste 
zware bedrijven van North Sea Port (ArcelorMittal en Dow). Voor de ontwikkeling en realisatie is het 
CUST-netwerkbedrijf dan ook niet nodig. Afstemming met de ontwikkeling van de andere netwerken is 
wel belangrijk omdat ze in principe hetzelfde tracé gebruiken (denk aan ruimte en veiligheid). Het is dan 
ook nuttig als het consortium de partijen uitnodigt voor afstemming en participatie in de planvorming 
en procedurele fase (Stappen 1 en 2). 
 
Onderdeel warmte 
Ook het onderdeel warmte betreft peer-to-peer verbindingen tussen grote bedrijven (ArcelorMittal en 
beide Cargillvestigingen). Afstemming en samenwerking met het consortium wordt hier dan ook 
geadviseerd. Een eerste intentiefase tussen de bedrijven dient wel nog doorlopen te worden. 
 
Verder is het logisch als de uitkoppeling van warmte vanuit de industrie in het havengebied in breder 
verband bekeken wordt en ook de kansen voor bebouwd gebied in beeld worden gebracht. Daarbij wordt 
opgemerkt dat bij gebruik van restwarmte uitgegaan moet worden van een dalend aanbod: bedrijven 
zoeken door de invloed van energienormen naar het voorkomen van restwarmte en het hergebruik in 
eigen processen. Ook bij de afvang van CO2 kan restwarmte gebruikt worden. 
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A. Randvoorwaarden 

 
A.1 Randvoorwaarden bij de scenario’s 
 
Voor alle scenario’s gelden de volgende randvoorwaarden e: 

• De vraag naar de producten van de fabrieken blijft hetzelfde; 
• De CO2-emissiereductie is in alle scenario’s er op gericht om als gebied binnen de berekende 

emissieruimte te blijven. Dat betekent dat er zo snel mogelijk zoveel mogelijk broeikasgas 
emissies gereduceerd moeten worden, maar minimaal 49% reductie in 2030 ten opzichte van 
1990, oplopend tot minimaal 90% emissiereductie in 2050; 

• In alle scenario’s gaan we uit van een intensivering van de energie-efficiëntie, onder meer door 
het invoeren van warmtepompen. Dit noemen we de Baseline. De aannames die we hierbij doen 
op basis van expert judgement zijn: 

o Gemiddelde energie efficiëntie verbetering van 0,1% per jaar van veelgebruikte 
elektrische apparatuur zoals compressoren, pompen, etc. 

o Gemiddelde energie efficiëntie verbetering van 1,5% per jaar nieuwe technologie die sterk 
onderzocht wordt en waarvan de toepassing sterk gaat toenemen zoals CO2 afvang 
technologie en chemische recycling. 

o Voor elektrolyse van waterstof is de verwachting dat de energie-efficiëntie verbetering wel 
groot is maar niet de 1,5% per jaar haalt omdat elektrolyse al wijd verbreid is alleen nog 
niet voor het gebruik van waterstof. Toch verwachten we sterke verbetering van de 
efficiëntie van de waterstof productie. Daarom zijn we uitgegaan van het huidige 
opwekrendement van 42,8 kWh/kg waterstof op basis van de huidige NEL ASA alkaline 
elektrolyse technologie (78%) en zijn we ervan uitgegaan dat dit toeneemt tot 80% in 
2025, 84% in 2030 en 90% in 2050. 

o In alle scenario’s gaan we ervan uit dat de komende 5 jaar 50% van de warmte van 
200°C of minder die nu buiten een WKK om opgewekt wordt op basis van aardgas, 
opgewekt gaat worden door warmtepompen met een COP van 4.  

• Alle scenario’s zijn per bedrijf gevuld met innovatieve technologieën. Alleen technologieën die al 
voldoende grote schaal aangetoond zijn, zijn in de scenario’s opgenomen; 

• In alle scenario’s is sprake van CCS. Bij CCS is er afvang, zuivering en transport naar 
opslaglocaties nodig. De huidig bekende locaties liggen onder de Noordzee. We hebben in deze 
studie aangenomen dat de CO2 voor transport naar opslaglocaties onder de Noordzee gezuiverd 
wordt en daarna gecomprimeerd wordt tot 120-130 bar (superkritisch CO2). Om te berekenen 
hoeveel energie nodig is voor het afvangen en zuiveren van de CO2 zijn we uit gegaan van 
standaard amine technologie (MEA). Voor afvang van CO2 uit rookgassen is bij de huidige stand 
der techniek ongeveer 0,1 GJe/ton CO2 nodig.  

Naast elektriciteit is ook 3,5 GJ/ton warmte nodig. Voor de regeneratie van voor CO2-afvangst gebruikte 
amines is lage druk stoom nodig. We nemen standaard aan dat de benodigde lage druk stoom 
beschikbaar is als restwarmte. In de gevallen dat deze restwarmte niet beschikbaar was omdat dat nu al 
niet het geval is of omdat de warmtehuishouding in het betreffende scenario te sterk verandert, gaan we 
ervan uit dat de benodigde warmte opgewekt kan worden uit een condensatiestroom met behulp van een 
warmtepomp. In dat geval berekenen we het elektriciteitsgebruik van de warmtepomp. 
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Het uitgangspunt voor het afvangen van de CO2 is standaard amine technologie (MEA), maar we houden 
rekening met procesverbeteringen waardoor de energievraag daalt met 0,1% per jaar voor compressie 
van de CO2 en met 1,5% per jaar voor het afvangen en zuiveren van de CO2 omdat er wereldwijd 
onderzoek gedaan wordt naar nieuwere meer energie-efficiëntere manieren van CO2-afvangen en 
zuiveren. Concreet betekent dat de benodigde elektriciteit voor compressie nauwelijks afneemt (van 0,4-
0,39 GJ/ton CO2). Terwijl de benodigde energie voor afvangen en zuiveren zeer sterk afneemt door 
energie-efficiency verbeteringen. Het elektriciteitsgebruik daalt naar verwachting van 0,1-0,05 GJ/ton CO2 
en de warmtebehoefte van 3,5 tot 1,3 GJ/ton CO2. 

• Voor alle scenario’s geldt dat vanaf 2030 ook voor CCU toepassingen het aandeel groene CO2 
zal moeten stijgen wil de CCU toepassing passen binnen de klimaatrandvoorwaarden.  
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B. Tracéstudie 

B.1 Toelichting op beoordeling segmenten 
 
B.1.1 Ruimtelijke aspecten 
 
In de analyse van ruimtelijke aspecten binnen het havengebied zijn de volgende onderwerpen 
meegenomen:  

• Huidige bestemming 
• Ruimtelijk beleid pijpleidingen 
• Externe veiligheid 
• Archeologische waarden 
• Natuurwaarden 

 
In deze bijlage wordt de methodiek achter de in het rapport gepresenteerde beoordeling toegelicht. Dit 
met uitzondering van het ruimtelijke beleid rondom pijpleidingen in Nederland en Vlaanderen, dat is 
toegelicht in hoofdstuk 5 en 6. 
 
 
B.1.2 Archeologische waarden 
 
Bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur wordt ingegrepen in de bodem door bijvoorbeeld 
ontgravingen of boringen. In Nederland is in de Monumentwet 1988 en de daarin sinds 2007 opgenomen 
Wet archeologische monumentenzorg gesteld dat rekening dient te worden gehouden met archeologische 
waarden in de ondergrond. In België is op grond van het Archeologiedecreet (decreet van het Vlaams 
Parlement 30 juni 1993, houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere 
wijzigingen) en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, de eigenaar en 
gebruiker van gronden waarop archeologische waarden zich bevinden, verplicht deze waarden te 
behoeden en beschermen voor beschadiging en vernieling. Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 
2013 verplicht de aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor 
het verkavelen van gronden om in bepaalde gevallen een bekrachtigde archeologienota bij de 
vergunningsaanvraag te voegen. In beide landen kan in het licht van deze wetgeving door de 
vergunningverlener archeologisch onderzoek verplicht worden gesteld bij een aanvraag voor een nieuw 
tracé of een nieuwe aansluiting voor kabels en leidingen of bij een verbreding of verdieping van een 
bestaand tracé. Een archeologisch vooronderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek.  
 
Bij de trajectkeuze en beoordeling van de verschillende segmenten is het aspect archeologie 
meegenomen. Daarbij is gebruik gemaakt van verschillende bronnen: 

− Segmenten 1 t/m 3: Zuid-Beveland en Westerschelde. Om inzicht te krijgen in de archeologische 
verwachtingswaarde is gebruik gemaakt van twee open data bronnen: de Archeologische 
Monumentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). De bestanden 
die samen de Archeologische Monumentenkaart vormen, bevatten per provincie informatie over 
archeologische terreinen (monumenten), waaronder de wettelijk beschermde monumenten. De 
IKAW bevat een landsdekkende classificatie van de trefkans op archeologische resten. Deze 
trefkans is gebaseerd op een kwantitatieve analyse en op archeologisch inhoudelijke kennis van 
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het bodemarchief. De trefkans wordt per gebied van 50 bij 50 meter aangegeven met een van de 
categorieën: ‘hoge', ‘middelhoge', ‘lage' of ‘zeer lage' trefkans, dan wel: ‘niet gekarteerd'. 

− Segmenten 4 t/m 8: Kanaalzone Terneuzen. Voor de tracékeuze van deze segmenten is de MUP 
studie het uitgangspunt geweest. Ten behoeve van deze studie is door Artefact! Advies en 
Onderzoek in Erfgoed in 2013 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Hiervoor is onder 
andere gebruik gemaakt van de AMK en IKAW.  

− Segmenten 10 t/m 13: Kanaalzone Gent. Dit deel van het tracé is gelegen op grondgebied van de 
stad Gent. Ten behoeve van deze verkenning heeft Stadsarcheologie Gent een advies opgesteld 
waar op basis van een gedeeltelijke inschatting gemaakt kan worden van de gevolgen de 
ingrepen in de bodem. Hiervoor is gebruik gemaakt van bestaande archeologische onderzoeken 
in combinatie met historische bronnen en kaartmateriaal. 
 

 
B.1.3 Externe veiligheid 
 
Voor het aan te leggen tracé tussen de Sloehaven en Gent is geïnventariseerd welke knel- of 
aandachtspunten er voor de veiligheid voor de directe omgeving te verwachten zijn op basis van het 
globaal ingetekende tracé. 
 
Nederlandse wetgeving 
De risiconormering voor het transport van beoogde gevaarlijke stoffen (excl. warm water) binnen deze 
verkenning is in Nederland vastgelegd in het besluit externe veiligheid pijpleidingen (Bevb). In artikel 6 van 
het Bevb is opgenomen dat de plaatsgebonden risicocontour op een afstand van 5 meter van het hart van 
de leiding niet hoger mag zijn dan 10-6/jaar. Bij de aanleg van de leiding dient er dus voor te worden 
gezorgd dat aan deze voorwaarde wordt voldaan58. Zonder het nemen van maatregelen zal naar 
waarschijnlijkheid voor de beoogde stoffen (CO2, waterstof, nafta) niet aan deze afstand worden voldaan. 
De wijze waarop mitigerende maatregelen worden meegenomen in de berekening van de risico’s van het 
transport door pijpleidingen is opgenomen in de handleiding risicoberekeningen Bevb (RIVM juli 2014). 
Aardolieproducten zijn beschreven in hoofdstuk 3 van module C, voor overige chemicaliën is dit hoofdstuk 
4 van module D van de handleiding. 
 
Maatregelen kunnen bestaan uit afdekking met beschermend materiaal, beheermaatregelen, fysieke 
barrières, of extra gronddekking. De diversiteit aan maatregelen is groot. Onderstaand zijn enkele 
mitigerende maatregelen als voorbeeld genoemd met de bijbehorende factor. Ook Vlaanderen kent 
vergelijkbare risicoreducerende maatregelen die ingezet moeten worden als niet aanvaardbare externe 
risico’s. 
 
De factoren van de maatregelen voor afdekking met beschermend materiaal voor chemicaliënleidingen 
zijn:  
Waarschuwingslint factor: 1,67 

Beschermplaten factor: 5 

Waarschuwingslint + beschermplaten factor: 30 
 
                                                      
58 Het risico van pijpleidingen wordt voor een groot deel bepaald door beschadiging door derden waarbij de faalfrequentie wordt 
berekend door de formule: 
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Bij beheermaatregelen kan worden gedacht aan de volgende maatregelen: 
 
Vergaande restricties factor: 100 

Graven/boren verboden factor: 10 

Beperkte restricties factor: 1,6 
 
Uitkomsten voor Nederlandse segmenten 
Het globaal tracé is zoveel mogelijk gekozen langs bestaande tracés (bundelingsprincipe) waar voor. In 
deze verkennende studie is onderzocht of, indien aanwezig, de gereserveerde strook (globaal gezien) 
voldoende ruimte biedt voor de nieuwe leiding. Waar deze niet binnen een gereserveerde strook past is 
nagegaan of er knelpunten te verwachten zijn op basis van de omgeving (met inachtneming van 
voorgaande dus tot 5 meter) en of er risicoverhogende objecten aanwezig zijn in de directe omgeving 
(met name windturbines). 
Op basis van de beoordeling blijkt dat een aanzienlijk deel van het gekozen tracé ligt in een bestaand 
tracé waar voor de plaatsgebonden risicocontour exact 5 meter van het hart van de leiding gereserveerd 
is. Dit zou ruimtelijk dus alleen mogelijk zijn als deze leidingen exact onder elkaar worden gepositioneerd, 
maar dat is niet realistisch. 
De gereserveerde stroken dienen dus op deze punten te worden uitgebreid om de aanleg ruimtelijk 
mogelijk te maken.  
 
In het Sloegebied zijn op relatief korte afstand van het tracé meerdere windturbines aanwezig. Indien 
zich een incident (mastbreuk, vallende onderdelen) voordoet kan een pijpleiding of de grond ernaast 
zodanig worden getroffen dat de pijpleiding beschadigd raakt. Windturbines zijn dus risicoverhogend voor 
pijpleidingen met gevaarlijke stoffen. De Gasunie houdt bij haar pijpleidingentracés rekening met een 
afstand van 50 tot 110 meter (ashoogte plus een derde keer de bladlengte). In de huidige situatie zijn op 
globaal dezelfde afstand als het voorgestelde tracé reeds diverse pijpleidingen voor gevaarlijke stoffen 
gelegen. Realisatie is mogelijk met nog nader te bepalen maatregelen om de verhoogde risicobijdrage 
van de nabijheid van windmolens te mitigeren. Mogelijke maatregelen zijn extra gronddekking boven de 
pijpleidingen of toevoeging van extra afschermende platen of materialen boven de pijpleidingen. 
 
Belgische wetgeving 
Veiligheid en bijbehorende normering van het vervoer van gasachtige producten is beschreven in de 
Technische code Risicoanalyse59. In deze technische code zijn de beoordelingscriteria beschreven 
(maximale plaatselijke overlijdenskans (POK)) beschreven waarbinnen de realisatie van een pijpleidingen 
voor gevaarlijke stoffen aanvaardbaar is. Passend bij het verkennende karakter van deze studie is geen 
QRA60 uitgevoerd. Op basis van expert-judgement in de vertaling van de beoordelingscriteria is bepaald 
dat de aanvaardbare afstanden van kwetsbare objecten naar verwachting niet groter zullen zijn dan 100 
meter vanaf het hart van de te realiseren pijpleiding.  
 
Uitkomsten voor Vlaamse segmenten 
Op basis van deskstudie middels luchtfoto’s concluderen we dat er enkele woningen en een windturbine 
(op ongeveer 60 meter bij segment 13) aanwezig zijn binnen een afstand van 100 meter van het tracé. 
Gezien de afstanden tot de woningen (>50 meter) worden hier geen knelpunten verwacht. Bij de nadere 
uitwerking van het tracé dient een nauwkeurigere risicoanalyse dit uit te wijzen en kunnen optimalisaties 
van het tracé aan de orde zijn. 

                                                      
59 https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energiebronnen/aardgas/vervoer-van-gasachtige 
60 Quantitative Risk Assessment 
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B.1.4 Natuurwaarden 
 
Beschermde natuur: Natura2000 
Natura2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de 
lidstaten van de EU en vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van 
biodiversiteit. Het netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Ramsar Conventie en 
de Vogel- en Habitatrichtlijn. Nederland en Vlaanderen kennen beide wetgeving op basis waarvan deze 
natuurgebieden beschermd worden. Een voornemen om een nieuwe leiding door een Natura2000 gebied 
aan te leggen zal aan de geldende wet- en regelgeving moeten voldoen. Dit betekent onder andere dat de 
milieueffecten beoordeeld dienen te worden. Deze effecten hangen af van de aard en reikwijdte van de 
werkzaamheden. In de praktijk blijkt doorgaans dat er geschikte (technische) maatregelen te treffen te zijn 
om de impact op kwetsbare gebieden te beperken. 
 
Voor de tracébepaling is verkend of en waar de Natura2000 gebieden liggen in relatie tot het voorgestelde 
tracé: 

- Segment 3 doorsnijdt de Westerschelde (Natura2000). Aangezien de bevaarbaarheid van dit 
water vergt dat de leidingen geboord worden, is aantasting door vernietiging van het Natura 2000-
gebied niet aan de orde. In het vervolg dient onderzocht te worden welke mogelijkheden voor het 
nemen van maatregelen er zijn om bijvoorbeeld de effecten van lekkage te voorkomen. 

- In de nabijheid van het tracé liggen drie Natura2000-gebieden, ), dit betreffen Canisvliet (0,3km) 
in Nederland en ‘Zandig Vlaanderen Oost (2km) en ‘Polders’ (4 km) in Vlaanderen. 

- In een Passende Beoordeling (MER) dient voor bepaald te worden of er significant negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura2000 gebieden optreden als gevolg van 
de aanleg van het tracé 

 
Natuurnetwerk Zeeland (EHS) 
De provincie Zeeland begrenst, beschermd en onderhoud een natuurnetwerk van 
kenmerkende ecosystemen van (inter)nationale betekenis. Voor dit natuurnetwerk geldt het ‘nee tenzij’-
principe: ingrepen zijn verboden, tenzij er geen reële alternatieven zijn en sprake is van groot openbaar 
belang. Effecten dienen in dat geval zo goed mogelijk te worden gemitigeerd, 
resterende effecten moeten worden gecompenseerd.  
  
Er zijn voor het tracé de volgende aandachtspunten: 

• Segment 2 loopt door het gebied Weelhoek 
• Segment 5A loopt door de gebieden Westdorpe Noord en Batterij 
• Segment 6 loopt door het gebied Zwartenhoeksche Kreek  
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B.2 Toelichting op specificaties 
 

 
B.2.1 Afwegingen voor de netwerkspecificaties 
 
Het totale te transporteren volume CO2 is bepaald op 7,5 Mton/jaar. Hoe de te transporteren volumes 
CO2 zich verdelen over het netwerk hangt af van de nog nader te kiezen regionale netwerkaansluiting. 
Daarvoor zijn 5 opties in beeld. In de berekeningen voor de dimensionering van de verschillende 
segmenten gaan we uit van de maximale volumes die een segment dient te verwerken bij de 
verschillende mogelijke netwerkconfiguraties (het is in die zin opgezet als een robuust netwerk). De 
gepresenteerde diameters moeten dus als een indicatie gezien worden en niet als de enige mogelijke 
grootte.  
 
In deze studie gaan we voor de dimensionering van de CO2-leidingen uit van Co2 onder hoge druk in 
superkritische toestand (dense phase), waardoor CO2 met een hoge dichtheid getransporteerd wordt. 
De keuze tussen hoge druk en lage druk transport van CO2 is gebaseerd op een aantal overwegingen: 
• Dense phase is de meest efficiënte toestand om CO2 te transporteren. Transport in superkritische 

toestand van CO2 heeft als voordeel dat je door een relatief dunne buis met een relatieve hoge 
snelheid veel massa per tijdseenheid kunt transporteren. Dit doordat in deze toestand de viscositeit 
vergelijkbaar is met gas, maar de dichtheid dichter bij dat van een vloeistof komt. Het kritische punt 
van CO2 waarboven deze toestand wordt bereikt is 73 bar en 31°C. Bestaande CO2 leidingen hebben 
over het algemeen temperatuur- en drukbandbreedtes tussen 13°C en 43°C en 85 en 150 bar. 

• Op de middellange termijn waarop CCS een belangrijke rol zal spelen om aan de klimaatdoestellingen 
te voldoen zal de CO2 uit het havengebied in lege gasvelden geïnjecteerd worden. Om de CO2 via een 
offshore pijpleiding te kunnen injecteren heb je voldoende druk nodig. Dit gebeurt bij Porthos via een 
compressorstation op de Maasvlakte. Door het netwerk in het North Sea Port op hoge druk te 
ontwerpen wordt beter aangesloten op de injectiedruk van Porthos61. De hoge druk is hoger dan de 
transportdruk over land die Porthos lijkt te kiezen. Op dit vlak is dus nog nadere studie en 
afstemming nodig.  

 
Gezien bovenstaande overwegingen is als uitgangspunt voor de specificaties van de leidingen een druk 
van ongeveer 128 bar en een temperatuur van 40 tot 50 °C gehanteerd. 
 
Als leidingen ontworpen en aangelegd worden, is er een trade-off tussen transportsnelheid in relatie tot 
de diameter van de buis (een kleinere buis betekent een hogere transportsnelheid, meer wrijving en dus 
een snellere drukafname) versus de benodigde tussenliggende compressiestations. Er wordt in deze 
studie geen optimalisatie uitgevoerd voor deze trade-off. 
 
Schip versus pijpleiding  
Naast vervoer over de weg of spoor of door een pijpleiding, worden industriële gassen ook vervoerd per 
schip. Ook CO2 wordt al meer dan 20 jaar in vloeibare vorm vervoerd per schip. Hoewel er nog weinig 
ervaring is met het grootschalig vervoer per schip van CO2 voor CCS, kan het een alternatief vormen voor 
de aanleg van een bovenregionale pijpleidinginfrastructuur voor het transport naar een CCS locatie op 
zee.  
 

                                                      
61 Het compressorstation op de Tweede Maasvlakte verhoogt de druk van de CO2 van de transportleiding over land voorafgaand aan 
het zeedeel richting de injectieputten naar ongeveer 85 bar (en maximaal 120 bar). De uitgaande temperatuur van de compressie is 
afhankelijk van de drukverhoging en ligt tussen de 30˚C en maximaal 80˚C. 
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Tot op heden is er weinig praktijk ervaring met vervoer van CO2 per schip voor CCS. Theoretisch 
heeft deze vervoerwijze een aantal voordelen: 

• Volumeflexibiliteit: transport per schip geeft flexibiliteit om veranderende CO2 volumes te 
vervoeren door meer of minder schepen in te zetten. Wel is er ‘vaste’ infrastructuur nodig in de 
vorm van opslagtanks en de faciliteiten voor het omzetten van gasvormige CO2 naar vloeibare 
CO2. 

• Bestemmingsflexibiliteit: er zijn meerdere toekomstige CCS locaties op zee bereikbaar per 
schip. De aanleg van een offshore pijpleiding is een significante investering in aanleg en beheer. 
Zeker bij kleinere velden op zee kan dit te prijzig blijken. Ook kan transport per schip een optie 
zijn in het geval dat een CCS locatie wel beschikbaar is maar de verbinding met een pijpleiding in 
ontwikkeling is. Kortom, met vervoer per schip is er minder afhankelijkheid van een specifieke 
CCS locatie. 

• Alternatief gebruik van schepen: schepen vertegenwoordigen een bepaalde residuele waarde, 
zeker wanneer ze ook ingezet kunnen worden voor alternatieve stoffen (bijvoorbeeld LPG). Deze 
residuele waarde beperkt het risico op de benodigde voorinvesteringen. 

 
Benodigde infrastructuur bij verscheping voor CCS 
CO2 kan vloeibaar gemaakt worden tussen een temperatuur van -56.4°C en 32°C door het te 
compresseren tot de vereiste druk om vloeibaar te worden en de warmte die daar bij vrij komt af te 
vangen. Voor dit proces dienennieuwe faciliteiten gebouwd te worden in het North Sea Port gebied (of 
eventueel in Zeebrugge). Nadat het vloeibaar is gemaakt is voorafgaand aan het verschepen 
hoogstwaarschijnlijk een buffer nodig in de vorm van opslagtanks. Onderzoek voor het CO2Europipe 
project uit 2011 geeft aan dat op de markt opslagtanks voor vloeibare CO2 beschikbaar zijn met een 
maximale capaciteit van 8 tot 10 kton. Voor het laden van de CO2 in het schip is een jetty (laadarm) nodig. 
Een druk van ongeveer 6 tot 8 bar en een temperatuur van –52 °C (gekoeld) is naar verwachting van 
CO2Europipe het meest economisch om op een grote schaal CO2 per schip te vervoeren. 
 
Binnen Porthos is het uitgangspunt dat de injectie van de CO2 in de geselecteerde gasvelden op zee 
plaatsvindt via een offshore transportleiding van ongeveer 85 bar (en maximaal 120 bar). Door deze druk 
is het CO2 in een zogenaamde “dense phase” wat wil zeggen dat het zich als gas gedraagt met de 
dichtheid van een vloeistof. De uitgaande temperatuur van de compressie is afhankelijk van de 
drukverhoging en ligt tussen de 30˚C en maximaal 80˚C. Deze eigenschappen zijn nodig om veilig de 
velden te kunnen vullen. Dit betekent dat tussen de injectie en het transport per schip een groot verschil 
zit in de gewenste druk en temperatuur. Er zijn faciliteiten nodig om dit verschil te overbruggen, zoals een 
warmtewisselaar, compressor en eventuele tijdelijke opslagcapaciteit om een continue injectie te 
garanderen en extreme injectieniveaus te voorkomen. Deze faciliteiten zouden voorzien moeten worden 
op ofwel het voormalige gasproductieplatform (en omgeving), of in de haven van Rotterdam waarbij 
daarna gebruik wordt gemaakt van de beoogde offshore transportleiding van Porthos.  
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B.2.2 Waterstof 
 
 
Technische specificaties 
In de huidige situatie is er in Nederland en Vlaanderen reeds een omvangrijk privaat pijpleidingnetwerk 
voor grijze waterstof aanwezig. Daarnaast wordt er in Nederland nagedacht en geëxperimenteerd met het 
gebruik van aardgasleidingen voor transport van waterstof. Een voorbeeld is het initiatief van Gasunie 
New Energy, Dow Chemicals en Yara om een ongebruikte 12’’ gasleiding te benutten voor het transport 
van waterstofgas dat vrij komt als bijproduct bij Dow Chemicals. Het huidige gastransportnetwerk bestaat 
uit een landelijk hoge druknet (65 bar) en daarop aangesloten regionale netwerken (40 bar). DNVGL heeft 
samen met Gasunue Transport Services in 2017 voor het Ministerie van Economische Zaken reeds 
vastgesteld dat het bestaande gasnet goede mogelijkheden biedt voor transport van 100% waterstof.  
 
Welke transportroutes van het hogedruk gasnet, zoals binnen het havengebied van North Sea Port, in de 
komende decennia gebruikt kunnen worden voor waterstof is afhankelijk van de vraag en aanbod van 
aardgas. Gezien de verwachte termijn en de daarbij horende onzekerheden is voor deze studie het 
uitgangspunt van een nieuw te ontwikkelen pijpleidinginfrastructuur voor groene waterstof genomen. 
 
Voor deze nieuwe infrastructuur zijn de specificaties van het bestaande industriële waterstofleidingen 
als uitgangspunt genomen en niet die van het huidige hogedruknet van aardgas. Dit mede omdat de 
energie-inhoud per volume-eenheid van waterstof maar 1/3 is van die voor aardgas in combinatie met de 
verwachtingen ten aanzien van het te transporteren volume (100-200 kton/jaar). Zoals gezegd is in de 
regio Rotterdam/Zeeland/Gent/Antwerpen een aantal producenten en afnemers met elkaar verbonden 
door een waterstofnetwerk. Dit systeem heeft een bedrijfsdruk van ongeveer 100 tot 110 barg.  
 
Voor het CUST netwerk is als uitgangspunt voor de specificaties van de leidingen een druk van 110 bar 
en een temperatuur van 15 °C gehanteerd. 
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C.  Bestuurlijk-juridisch Nederland 

C1. Bijlage I Toepassingsbereik Besluit externe veiligheid 
 buisleidingen (gevaarlijke stoffen) 
 
Op grond van de Regeling externe veiligheid pijpleidingen (Revb) is het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb) van toepassing op de volgende categorieën pijpleidingen:  

• pijpleidingen voor aardgas met een uitwendige diameter van 50 mm of meer en een druk van 
1.600 kPa of meer;  

• pijpleidingen voor aardolieproducten met een uitwendige diameter van 70 mm of meer en een 
druk van 1.600 kPa of meer;  

• pijpleidingen voor brandbare stoffen met een uitwendige diameter van 70 mm of meer, of een 
binnendiameter van 50 mm of meer en een druk van 1.600 kPa of meer;  

• pijpleidingen voor vergiftige stoffen;  
• pijpleidingen voor specifieke stoffen met een uitwendige diameter van 70 mm of meer of een 

binnendiameter van 50 mm of meer en een druk van 1.600 kPa of meer.  
 
Uit artikel 1, onderdeel a van de artikelsgewijze toelichting van Revb volgt:  
De overige chemische stoffen worden met de wijziging van deze regeling onder de werking gebracht van 
het Besluit externe veiligheid buisleidingen. In artikel 2 worden onder c tot en met e de pijpleidingen waar 
de categorieën brandbare stoffen, vergiftige stoffen en enkele specifieke stoffen (zie onder) doorheen 
worden vervoerd, genoemd als pijpleidingen waarop het besluit van toepassing is. Deze in artikel 1 
opgenomen begrippen definiëren wat hieronder in deze regeling wordt verstaan. De brandbare en 
vergiftige stoffen zijn de stoffen die zijn geclassificeerd als ontvlambaar, licht ontvlambaar, zeer licht 
ontvlambaar en acuut toxisch volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de 
Europese Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353, 2008).  
 
In de huidige praktijk gaat het om de volgende stoffen die door pijpleidingen worden getransporteerd:  

• Brandbare vloeistoffen zoals isopreen en propeenoxide.  
• Brandbare gassen zoals butaan, buteen, propeen, vinylchloride, propaan en waterstof.  
• Vergiftige stoffen zoals chloor, ammoniak, koolmonoxide, formaldehyde, waterstofchloride, 

etheenoxide, monovinylchloride en synthesegas.  
 
De specifiek genoemde stoffen zijn kooldioxide, zuurstof en stikstof. Deze specifiek genoemde stoffen 
vallen niet binnen de eerder genoemde categorieën.  
 
Als een stof of een mengsel van stoffen onder meerdere categorieën valt, bepaalt de Rekenmethodiek 
Bevb hoe het risico van een pijpleiding met die stof of mengsel moet worden berekend. De 
aggregatietoestand van een stof is niet bepalend voor de aanwijzing. Dat betekent dat een gas dat onder 
een bepaalde druk of temperatuur overgaat in een vloeistof, als een gas wordt beschouwd en niet als een 
vloeistof. Als de aggregatietoestand van een stof gevolgen heeft voor het berekenen van het risico, dan 
volgt dat uit de Rekenmethodiek Bevb.  
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C.2 Bijlage II Procedureschema bestemmingsplan 
 

 
 
Toelichting op schema: 
Voorbereidingsfase: 

• De voorbereidingsfase is afhankelijk van de omvang van het project en het plangebied van de 
bestemmingsplanherziening. In het kader van de voorbereiding moeten onderzoeken worden 
gedaan om de uitvoerbaarheid inzichtelijk te maken. Er moet sprake zijn van een goede 
ruimtelijke ordening en het project moet economisch uitvoerbaar zijn. 

• De voorbereidingsfase kan ook een MER inhouden. 
• Tot slot wordt in het kader van de voorbereidingsfase overleg gevoerd met andere overheden en 

stakeholders. 
• In het kader van de voorbereidingsfase wordt vaak een voorontwerp bestemmingsplan gemaakt. 

Dit is niet wettelijk verplicht. 
 
Procedurefase: 

• De formele procedure van het bestemmingsplan start met de terinzagelegging van het ontwerp 
bestemmingsplan. Dit ontwerp bestemmingsplan wordt door het college van B&W voor 6 weken 
ter inzage gelegd. De terinzagelegging wordt kenbaar gemaakt door een publicatie (Staatscourant 
en lokaal). 

• Tijdens de zienswijzeperiode kan een ieder een zienswijze indienen tegen het plan. 
• Na de zienswijzeperiode wordt het bestemmingsplan, inclusief een reactie van het college op de 

zienswijzen ter vaststelling aan de gemeenteraad gezonden. 
• De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Op grond van de wet moet dit gebeuren 

binnen 12 weken na afloop van de zienswijzentermijn. Dit betreft een termijn van orde. 
• Na de vaststelling wordt het bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd voor beroep. 

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend kunnen in deze periode beroep 
instellen bij de raad van state. Wanneer het plan gewijzigd is vastgesteld kan iedere 
belanghebbende beroep instellen tegen de wijziging. 
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• Na afloop van de beroepsprocedure treedt het bestemmingsplan in werking tenzij er tijdens de 
beroepsprocedure een voorlopige voorziening is ingediend. 

• De Raad van State doet binnen 1 jaar uitspraak. 
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