
Platformen op zee

aan land

EEN TRANSPORTINFRASTRUCTUUR VOOR 
GROOTSCHALIGE CO₂-REDUCTIE

Een grote stap op weg naar het behalen van de 
CO₂-reductie doelstellingen.
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OVER ARAMIS

Aramis is een samenwerkingsverband tussen 
TotalEnergies, Shell, Energie Beheer Nederland (EBN) en 
Gasunie. Aramis wil een bijdrage leveren aan vermindering 
van de CO₂-uitstoot van industrieën die moeilijk te 
verduurzamen zijn. Dit doen we door de realisatie van een 
grootschalige CO₂-transportinfrastructuur. Dit geeft de 
industriële sector de mogelijkheid om CO₂ te transporteren 
en op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. 
De infrastructuur wordt toekomstbestendig ontworpen 
zodat nieuwe leveranciers van CO₂ (industrie waar CO₂ 
wordt afgevangen) en meerdere opslaglocaties op zee 
aangesloten kunnen worden.

SAMENWERKING MET ANDERE CO₂-PROJECTEN
In Nederland bestaan meerdere initiatieven en projecten 
op het terrein van CO₂ en CCS. Aramis heeft contact met 
deze organisaties en zoekt hierin samenwerking. Zo werken 
we samen met CO₂next, een project van Vopak, Gasunie en 
Gate terminal, voor het ontwikkelen van een terminal voor 
de ontvangst van vloeibare CO₂ via schepen. 

Ambitieuze doelen vragen om een ambitieuze aanpak. 
Om de doelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord 
en de Europese Green Deal te behalen zijn grote stappen 
nodig. Het is cruciaal om de CO₂-uitstoot op grote schaal te 
verminderen.

Daarnaast zoeken we afstemming met Porthos, een CCS-
initiatief van EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam, 
voor het transport via een CO₂-pijpleiding in het 
Rotterdams havengebied.

Het kabinet ziet CCS (Carbon Capture and Storage) als een 
belangrijke overgangstechnologie voor de verduurzaming 
van de  Nederlandse industrie, en essentieel om de CO₂-
reductiedoelstelling voor 2030 te behalen. Voor 2030 
wil het kabinet de reductiedoelstelling voor CO₂ verder 
aanscherpen van 49% naar tenminste 55%.

DOELSTELLINGEN VANUIT HET 
REGEER- EN KLIMAATAKKOORD

HOE WERKT ARAMIS? 
Aramis biedt CO₂-transportfaciliteiten aan die de opslag 
mogelijk maakt voor grootschalig CO₂-reductie. Hiermee 
ondersteunt het project moeilijk te verduurzamen 
industrieën bij het aanzienlijk verlagen van hun CO₂-
uitstoot. Het project is een essentieel onderdeel van een 
CCS keten die er zo uitziet:



 wordt afgevangen 
door de industrie.

Aramis vervoert de CO
via schepen en gebruikt 
de CO -leiding op land 
van CCS -project 
Porthos.

CO next ontvangt 
schepen aan de 
terminal, slaat de CO2 op 
in tijdelijke opslagtanks 
en plaatst een 
hogedrukpomp. Aramis 
bouwt een 
compressorstation. 

Aramis transporteert de 
CO  via een zeeleiding 
naar platformen op zee. 

CO  wordt door 
opslagpartijen via 
putten geïnjecteerd en 
opgeslagen in lege 
gasvelden, 3 tot 4 km 
onder de zeebodem.

CO CO CO CO -zeeleiding CO
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GROOTTE VAN DE CO₂-LEIDING 
Het is de verwachting dat de verschillende onderdelen in de CCS-
keten geleidelijk kunnen toenemen in omvang en hoeveelheid. 
De Aramis CO₂-transportinfrastructuur wordt zodanig flexibel 
ontwikkeld, dat toekomstige uitbreidingen mogelijk gemaakt 
worden. Flexibele uitbreiding is echter niet mogelijk voor de 
zeeleiding. Deze wordt éénmalig aangelegd, waarbij direct 
rekening wordt gehouden met een zo groot mogelijke afmeting. 
Binnen Aramis wordt ervan uitgegaan dat met een diameter 
van 0,8 meter (32 inch) transport mogelijk is tot maximaal 22 
Mton CO₂ per jaar. Dit wordt daarmee de bovengrens van de 
transportmogelijkheden van Aramis.

STARTFASE 
In de startsituatie wordt rekening gehouden met benodigd 
transport van circa vijf miljoen ton CO₂ per jaar. Dit is 
gebaseerd op de huidige vraag van CO₂-leveranciers en CO₂-
opslagcapaciteit. Het is de verwachting dat er op korte termijn 
al meer vraag is van CO₂-leveranciers naar transport van CO₂. 
De hoeveelheid is nog niet precies te duiden, maar het is goed 
mogelijk dat direct na het opstarten of binnen enkele jaren al 
uitbreiding van de capaciteit nodig is. Aramis biedt op termijn de 
mogelijkheid CO₂ uit het buitenland te verwerken. 

LOCATIE: MAASVLAKTE
Het Aramis initiatief heeft meerdere locaties onderzocht 
voor zo’n centraal verzamelpunt op land. Om de 
aanlanding van schepen met CO₂ en tevens om de 
zeeleiding op land zo beperkt mogelijk te houden, is de 
voorkeur voor een verzamelpunt in een havengebied. Het 
is daarbij gunstig als er potentiële leveranciers van CO₂in 
de buurt aanwezig zijn, zodat aanlevering efficiënt kan 
plaatsvinden. De Maasvlakte is voor de grote industriële 
clusters met aanzienlijke CO₂-uitstoot zoals in Limburg 
en de havengebieden van Zeeland en Rotterdam goed 
bereikbaar.

AANSLUITPUNTEN
In de zeeleiding komen aansluitpunten waar 
opslagpartijen gemakkelijk op kunnen aansluiten met een 
verbindingsleiding naar hun platform.

KNOOPPUNT
In de zeeleiding komt een knooppunt voor de aansturing 
van het CO₂-transport richting verschillende opslagpartijen. 
Dit kan een platform zijn of een onderzees knooppunt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte: circa 230 km
Diameter: 28 of 32 inch (circa 70 of 80 cm) Druk: 180 bar 
CO₂ in vloeibare fase
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KADERS EN BESLUITVORMING

RIJKSCOÖRDINATIEREGELING
Aramis valt onder de Rijkscoördinatieregeling door de 
benodigde mijnbouwwerken voor opslag van stoffen 
en daarbij behorende pijpleidingen. Dit betekent dat 
het Ministerie van Economische Zaken (EZK) samen 
met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) 
verantwoordelijk is voor de ruimtelijke inpassing. Het 
Ministerie van EZK coördineert dan ook de benodigde 
besluiten en vergunningen. Hierin zijn meerdere formele 
en informele overleg- en adviesmomenten. Alle formele 
besluiten liggen ter inzage. Op vaste momenten in de 
procedure is het mogelijk een zienswijze op documenten 
in te dienen. Aramis organiseert samen met het ministerie 
diverse informatiebijeenkomsten bij nieuwe stappen in de 
vergunningenprocedure. Elke stap wordt gepubliceerd. 

Meer informatie hierover is te vinden op 
www.rvo.nl/aramis.

MILIEUEFFECTRAPPORT
Voor de besluitvorming over het Aramis initiatief is 
een milieueffectrapport (MER) nodig. De milieueffect-
rapportageprocedure dient ter ondersteuning van de 
besluitvorming over grote projecten en ingrepen met 
als doel het milieubelang in de besluitvorming een 
volwaardige rol te laten spelen. 

In de procedure worden de mogelijke milieugevolgen 
van een voornemen onderzocht en gerapporteerd in het 
MER. Daarin staan op een samenhangende, objectieve 
en systematische wijze de milieueffecten beschreven 
en beoordeeld. Het document wordt gebruikt door het 
openbaar bestuur, betrokken partijen en het publiek 
om goed geïnformeerd besluiten te kunnen nemen of te 
kunnen inspreken.

MILLIEUEFFECTRAPPORT ARAMIS
De milieueffecten van Aramis worden onderzocht 
en in beeld gebracht. Dit geldt voor zowel de 
leidinginfrastructuur door het havengebied als voor de 
diepe ondergrond van de opslaglocatie voor de CO₂ onder 
de Noordzee. Het MER wordt opgesteld zodat de (milieu)
effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de afweging 
en besluitvorming over de definitieve locaties van de 
CO₂-leiding en het compressorstation.

http://www.rvo.nl/aramis
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Natuur
Gezondheid
Archeologie
Visuele aspecten
Verkeer

Ruimtegebruik
Beschikbare Technieken
Energie
CO -uitstoot
Afval

Bodem
Water
Luchtkwaliteit
Geluid
Veiligheid 

Aramis onderzoekt de volgende milieueffecten
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KLIMAATBELEID IN EUROPA EN DE ROL VAN CCS

CCS ALS MIDDEL OM EUROPESE DOELEN TE HALEN 
De EU onderkent het belang van CCS bij het realiseren 
van CO₂-reductiedoelstellingen. De EU geeft in haar 
communicatie “A Clean Planet for all” aan dat CCS één van 
de maatregelen is en voor bepaalde industrieën de enige 
mogelijkheid tot CO₂-reductie is.

PCI 
Het Aramis project heeft vanuit de Europese Commissie 
de status van een Project of Common Interest (PCI) 
gekregen. Hiermee is het onderdeel van een categorie 
projecten die de Europese Commissie heeft aangemerkt 
als hoofdprioriteit voor het onderling verbinden van de 
energiesysteeminfrastructuur van de EU. Dit is mede 
gebaseerd op de mogelijkheid in de toekomst tevens CO₂ 
vanuit buurlanden, zoals België, Duitsland en Frankrijk te 
verwerken.
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PARTICIPATIE

Aramis vindt het belangrijk om belanghebbenden en belangstellenden te betrekken bij de 
realisatie van het initiatief. Dit gebeurt onder meer door: 

•  Publicaties Staatscourant en huis-aan-huis bladen 
•  Informatie op de websites van Aramis, CO₂next en Bureau Energieprojecten
•  (In)formele bijeenkomsten: (online) informatiebijeenkomst / seminar / kennissessie  
•  Digitale nieuwsbrieven
•  Persoonlijke of geclusterde gesprekken 
•  Regionale en landelijke (bestuurs)overleggen
•  Uitnodigingen om zienswijzen in te dienen

Scan de QR-code
en meld je aan 

voor de nieuwsbrief

JANUARI  KWARTAAL  KWARTAAL  KWARTAAL

Reactie Zienswijze Zienswijze Beroep

Voornemen

Concept Notitie Reikwijdte
& Detailniveau (c-NRD)

Bepalen voorkeursalternatief

Ontwerpbesluiten ter inzage

Besluiten ter inzage

JUNI
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PLANNING

2018 - 2021 2021 - 2024 2025 - 2026 2026 - 2027
Haalbaarheidsstudie

& Samenwerkingsverband
BouwfaseProject ontwikkelen met klanten, 

stakeholders & omgeving
Aramis gaat van start

Na 2027
Verdere uitbreiding 

van Aramis

De voorgenomen planning van Aramis is als volgt:
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Scan de QR-code
en bekijk de 

animatie over het 
Aramis project
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LINKS EN CONTACTGEGEVENS 

www.aramis-ccs.com
Hier vindt u informatie over Aramis. 

www.rvo.nl/aramis 
Hier vindt u informatie over de Rijkscoördinatieregeling, waar Aramis onder valt.  

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure_en
Website van de Europese Commissie met informatie over de Projects of Common Interest (PCI).

www.co2next.nl
Hier vindt u informatie over het project CO₂next. 

Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan uw emailbericht aan: info@aramis-css.nl

Uitgave: Juni 2022
Aan de teksten in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Scan de QR-code
en meld je aan voor
de nieuwsbrief

http://www.aramis-ccs.com
http://www.rvo.nl/aramis
https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure_en
http://www.co2next.nl
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