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Excellentie,

1. PROCEDURE

1. Na prenotificatiecontacten hebben de Nederlandse autoriteiten op 3 september 2010 de 
voornoemde maatregel aangemeld die de aanleg van faciliteiten voor CO2-afvang, -
transport en -opslag in de regio Rotterdam wil steunen. Na een verzoek om aanvullende 
informatie van 29 september 2010 hebben de Nederlandse autoriteiten op 1 oktober 
2010 een antwoord gezonden.

2. BESCHRIJVING

2. De Nederlandse autoriteiten zijn voornemens 150 miljoen EUR steun te verlenen aan 
Maasvlakte CCS Project CV (hierna "Maasvlakte CV" genoemd) om de bouw van 
faciliteiten voor CO2-afvang, -transport en -opslag (hierna "het CCS-project" genoemd) 
in het Rotterdamse havengebied te steunen. Het project zou vanaf 2015 operationeel 
moeten zijn indien een positief definitief investeringsbesluit wordt genomen. Een 
definitief investeringsbesluit is voorzien voor november 2010. Het project werd 
eveneens geselecteerd voor bijstand van de Europese Unie (EU) via het European 
Energy Programme for Recovery (hierna "EEPR" genoemd)1.

  
1 Het European Energy Programme for Recovery (EEPR) is een financieel instrument dat als algemene 

doelstelling heeft het economisch herstel van de EU-economie te stimuleren en tegelijkertijd de EU dichter 
bij het behalen van haar energie- en klimaatbeleidsdoelstellingen te brengen – namelijk de continuïteit en 
diversificatie van de energievoorziening, de goede werking van de interne energiemarkt en de reductie van 
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3. Als onderdeel van het CCS-project zal een 250 MW equivalente CO2-afvanginstallatie 
worden gebouwd die op de kolencentrale Maasvlakte Power Plant 3 (hierna "MPP3" 
genoemd) zal worden aangesloten. De MPP3, die geen deel van de aanmelding 
uitmaakt, wordt momenteel door E.ON gebouwd en zal een capaciteit van 1070 MW 
hebben. Het beoogde afvangpercentage van de CO2-afvanginstallatie bedraagt ten 
minste 90%. Dat zou een jaarlijkse afvangcapaciteit van 1,1 miljoen ton CO2 opleveren, 
of ongeveer 20% van de totale CO2-emissies van de MPP3.

4. Om de CO2 van de afvanginstallatie naar de opslaglocatie te transporteren, zal een 
pijpleiding met een diameter van 16 inch over een afstand van 25 kilometer worden 
aangelegd. GdF Suez E&P Nederland BV zal als onderaannemer zorgen voor het 
ontwerp en de aanleg van de pijpleiding, alsook voor het functioneren en het onderhoud 
ervan.

5. Volgens de Nederlandse autoriteiten is, omdat initieel het transport van CO2 in de 
gasfase is gepland, een pijpleiding van 16 inch de meest kostenefficiënte oplossing. 
Later zal echter CO2 in gecomprimeerde fase2 worden getransporteerd, waardoor 
jaarlijks 5 miljoen ton CO2 zal kunnen worden verwerkt. De Nederlandse autoriteiten 
hebben bevestigd dat toegang tot de overcapaciteit, bovenop wat voor het CCS-project 
nodig is (namelijk jaarlijks 1,1 miljoen ton CO2), op transparante en niet-
discriminerende voorwaarden beschikbaar zal zijn. Tegelijkertijd delen de Nederlandse 
autoriteiten mee dat de projecten van mogelijk geïnteresseerde derde partijen nog steeds 
in de ontwikkelingsfase zitten en dat het momenteel niet redelijkerwijs zeker is dat die 
projecten zullen worden gerealiseerd.

6. De getransporteerde CO2 zal worden opgeslagen in een uitgeput gasveld in de 
Noordzee, het zogenoemde P18-blok. De totale capaciteit van de opslaglocatie bedraagt 
theoretisch gesproken 40 miljoen ton CO2. Uit veiligheidsoverwegingen zal de 
maximale opslagcapaciteit ongeveer 30 miljoen ton CO2 bedragen. De geschatte 
behoefte voor het CCS-demonstratieproject is 22 miljoen ton CO2, wat overeenkomt 
met 20 jaar lang 1,1 miljoen ton afgevangen CO2. TAQA Offshore BV zal de CO2
opslaan. De Nederlandse autoriteiten hebben bevestigd dat de toegang tot de 
overcapaciteit op transparante en niet-discriminerende voorwaarden beschikbaar zou 
zijn. Het is momenteel echter niet redelijkerwijs zeker dat derde partijen om toegang 
zullen verzoeken.

a. De betrokken technologie

7. CCS is een proces waarbij CO2-emissies van grote puntbronnen zoals met fossiele 
brandstof gestookte energiecentrales worden afgevangen, getransporteerd en opgeslagen 
in ondergrondse geologische formaties. Opslag van CO2 vermindert de hoeveelheid CO2
in de atmosfeer en wordt derhalve als een cruciale (overbruggings)technologie 
beschouwd in de strijd tegen klimaatverandering.

    
de emissies van broeikasgassen. Meer informatie is te vinden op de website :
http://ec.europa.eu/energy/eepr/index_en.htm

2 CO2 in gecomprimeerde fase kan zowel vloeibaar CO2 als superkritisch CO2 betekenen. Wanneer CO2 in 
gecomprimeerde fase wordt geïnjecteerd, zal de capaciteit van de pijpleiding hoger zijn dan wanneer CO2 in 
gasfase wordt geïnjecteerd.
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8. De technologie die door de ontwikkelaars van het project werd gekozen om CO2 af te 
scheiden en af te vangen, is de 'post combustion capture'3. De Nederlandse autoriteiten 
delen mee4 dat de meest ontwikkelde post combustion-processen op chemische 
scrubbing berusten waarbij gebruik gemaakt wordt van alkalische oplosmiddelen met 
hoge afvangcapaciteit voor de CO2. De post combustion-processen werken gewoonlijk 
met een waterige oplossing van het oplosmiddel die een cyclisch absorptie-/desorptie-
proces ondergaat. De CO2 van het rookgas wordt door het oplosmiddel in een 
zogenoemde absorptiekolom geabsorbeerd en vervolgens van het geladen oplosmiddel 
in een stripkolom gedesorbeerd, wat een hooggeconcentreerde CO2-stroom genereert.

b. Milieuvoordelen

Doelstelling van gemeenschappelijk belang

9. De Nederlandse autoriteiten delen mee dat het milieuvoordeel van het CCS-project 
daarin bestaat dat (jaarlijks) 1,1 miljoen ton CO2 niet in de atmosfeer zal worden 
uitgestoten.

10. In ruimere zin vermelden de Nederlandse autoriteiten technologische ontwikkeling, 
mede gelet op activiteiten met betrekking tot kennisdeling, als een milieuvoordeel.
Volgens de Nederlandse autoriteiten ligt het milieuvoordeel bijgevolg in toekomstige 
CO2-reducties dankzij de met dit project opgedane ervaring. Voorts delen de 
Nederlandse autoriteiten mee dat het CCS-project dus een doelstelling van 
gemeenschappelijk belang nastreeft, namelijk de bescherming van het milieu door een 
reductie van de CO2-emissies.

11. De Nederlandse autoriteiten voeren ook aan dat de Commissie aanvaard heeft dat CCS-
technologie een sleutelrol moet spelen om die doelstelling van gemeenschappelijk 
belang te bereiken en dat er behoefte is aan grootschalige CCS-demonstratieprojecten5.
Ten slotte verwijzen de Nederlandse autoriteiten naar punt 69 van het 
milieusteunkader6, waarin de Commissie aangeeft dat zij een algemene positieve 
houding tegenover staatssteun voor CCS-projecten aanneemt.

12. Volgens de Nederlandse autoriteiten zou een CO2-prijs van minstens ca. 70 EUR/ton 
een noodzakelijke voorwaarde voor ondernemingen zijn om in CCS te investeren.
Daarom is, aangezien er voor de nabije toekomst geen EU-regelgeving verwacht wordt 
die CCS voor met fossiele brandstoffen gestookte energiecentrales verplicht maakt, 
investeringssteun vereist om grootschalige CCS-projecten ten minste op korte termijn te 
ontwikkelen.

Contrafeitelijke scenario

13. De Nederlandse autoriteiten betogen dat de joint-venturepartners, zonder de steun, hun 
huidige kleinschalige CCS-pilotprojecten zouden voortzetten, maar geen 

  
3 Andere technologieën zijn pre combustion capture en oxyfuel combustion.
4 Zie hoofdstuk 1.2 van het EEPR-voorstel.
5 Daarbij wordt verwezen naar het groenboek van 2006 van de Commissie inzake energie, de mededeling van 

2007 van de Commissie betreffende duurzame elektriciteitsproductie met behulp van fossiele brandstoffen, 
de mededeling van 2008 van de Commissie over "Steun voor demonstratie in een vroeg stadium van 
duurzame elektriciteitsproductie met behulp van fossiele brandstoffen", de ETS- en CCS-richtlijnen en de 
EEPR-verordening.

6 Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming, PB C 82 van 1.4.2008, blz. 1.
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(gemeenschappelijk) grootschalig CCS-demonstratieproject zouden opstarten, althans
niet vóór 2020. De veronderstelde kosten van kleinschalige pilotprojecten zouden even 
hoog zijn in het groene scenario (mét steun) als in het contrafeitelijke scenario en 
zouden niet door het aangemelde grootschalige CCS-project worden beïnvloed.

14. Dat komt doordat kleinschalige pilotprojecten een ander doel dienen dan het 
aangemelde grootschalige CCS-(demonstratie)project. Algemeen gesproken passen 
technologieleveranciers bij kleinschalige pilotprojecten voor afvangtechnologie hun 
nieuwste, meest veelbelovende technologie toe op een schaal die groter is dan wat in het 
laboratorium kan worden gerealiseerd en op rookgassen van in bedrijf zijnde, 
kolengestookte energiecentrales. Die pilotprojecten worden zodanig ontworpen dat er 
met veel procesparameters kan worden gevarieerd en optimale afstellingen kunnen 
worden bepaald. Over het algemeen bestaan pilotprojecten niet uit de volledige CCS-
keten, maar enkel uit een van de stappen van die keten.

15. Doel van het aangemelde grootschalige demonstratieproject is evenwel het opdoen van 
ervaring met de ontwikkeling en het beheer van een geïntegreerde CCS-keten op 
industriële schaal, met gebruikmaking van een technologie waarvoor (kleinschalige) 
industriële ervaring bestaat7. De Nederlandse autoriteiten hebben interne documenten
van de joint-venturepartners ingediend8 ter staving van de opinie dat de demonstratie 
van de volledige CCS-keten op industriële schaal niet wordt verwacht vóór 20209.

c. Begunstigde, nationale rechtsgrondslag, looptijd en budget

Begunstigde

16. De rechtstreekse begunstigde van de steun is Maasvlakte CV. Maasvlakte CV is een 
gemeenschappelijke onderneming van E.ON Project BV, dat deel uitmaakt van de 
E.ON-groep, en van Electrabel Nederland Project BV, een onderdeel van de GdF Suez-
groep. De E.ON-groep (hierna "E.ON" genoemd) en GdF Suez-groep (hierna "GdF 
Suez" genoemd) worden hier "de joint-venturepartners" genoemd en kunnen als de 
eindbegunstigden worden beschouwd.

Nationale rechtsgrondslag

17. De steun zal worden verleend op grond van artikel 2 van de Kaderwet EZ subsidies.
Deze Kaderwet voorziet in de mogelijkheid ad-hocsteun te verlenen. De selectiecriteria 
zijn in juni 2009 in een brief aan het Nederlandse parlement uiteengezet. Bij die criteria 
werd reeds rekening gehouden met het feit dat drie projecten op de shortlist voor 
mogelijke EU-steun via het EEPR stonden.

Budget

18. De steun ten belope van 150 miljoen EUR zal worden verleend in de vorm van een 
rechtstreekse subsidie. De begunstigde, Maasvlakte CV, had aanvankelijk bij de 

  
7 Hoewel de Nederlandse autoriteiten erkennen dat ervaring met het aangemelde CCS-project tot 

aanpassingen aan O&O-strategieën kan leiden, is er volgens hen geen reden om aan te nemen dat in het 
contrafeitelijke scenario meer, minder of andere pilotprojecten zullen worden uitgevoerd. De kleinschalige 
pilotprojecten en het grootschalige CCS-project verschillen immers qua doelstellingen en eigenschappen.

8 De Nederlandse autoriteiten hebben notulen van vergaderingen, interne presentaties, interne correspondentie 
en berekeningen van beide joint-venturepartners verschaft.

9 Zie eveneens EEPR-voorstel, blz. 7.
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Nederlandse autoriteiten steun ten belope van 190 miljoen EUR aangevraagd10. De 
Nederlandse autoriteiten vonden dat bedrag echter te hoog en aanvaardden slechts een 
beperkter steunbedrag. De Nederlandse autoriteiten deelden mee dat de steun tijdens de 
periode 2010-2019 zal worden verleend en afhankelijk is gesteld van goedkeuring door 
de Commissie.

19. De 150 miljoen EUR steun zal in twee fases worden verleend. Voor de aanleg van de 
afvang-, transport- en opslagfaciliteiten zal 75 miljoen EUR worden verleend op 
voorwaarde dat het totale bedrag van de overheidssteun, inclusief EEPR-bijstand, de 
totale in aanmerking komende kosten niet overstijgt. Voor de demonstratiefase zal 
18,75 EUR per ton opgeslagen CO2 worden verleend. Het maximale steunbedrag voor 
de demonstratiefase werd op 75 miljoen EUR vastgesteld, wat met de opslag van 
4 miljoen ton CO2 overeenkomt.

20. Wat de EEPR-bijstand betreft11, hebben de Nederlandse autoriteiten bevestigd dat het 
aangemelde CCS-project voor 180 miljoen EUR EU-bijstand via het EEPR werd 
geselecteerd. Het EEPR legt vast hoe de Europese economie kan worden gestimuleerd 
tot het behalen van de langetermijndoelstellingen van de EU. Als deel van het 
herstelprogramma werd onder andere EU-bijstand voor investeringen in CCS-projecten 
beschikbaar gesteld.

21. De voorstellen voor EEPR-bijstand worden door de Commissie geselecteerd, slechts 
bijgestaan door comités van de Raad en het Parlement, op basis van de in de 
verordening vastgelegde toekennings- en subsidiabiliteitscriteria. De EEPR-verordening 
is uitsluitend een EU-instrument en de rol van de lidstaten is beperkt tot het leveren van 
elke mogelijke inspanning om de door de Commissie geselecteerde projecten uit te 
voeren en de uitvoering ervan aan technische en financiële controle te onderwerpen.
Naast het aangemelde project werden op basis van dit programma vier andere CCS-
projecten voor (telkens) 180 miljoen EUR en één voor 100 miljoen EUR bijstand 
geselecteerd12.

22. Daarnaast zal EU-bijstand voor CCS-projecten op EU-niveau beschikbaar worden 
gemaakt in het kader van een nieuwe steunregeling die wordt gefinancierd vanuit de 
"Emission Trading System New Entrance Reserve" (hierna "NER300" genoemd)13.
Theoretisch gesproken behoort het aangemelde project tot de projecten waarvoor in 

  
10 Bij brief van 8 september 2009.
11 Zie, voor nadere gegevens over de EEPR, Verordening (EG) nr. 663/2009 van het Europees Parlement en de 

Raad van 13 juli 2009 houdende vaststelling van een programma om het economisch herstel te bevorderen 
via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie, PB L 200 van 
31.7.2009, blz. 31.

12 De overige geselecteerde projecten zijn: Be•chatów (Polen), Compostilla (Spanje), Hartfield (Verenigd 
Koninkrijk), Jänschwalde (Duitsland) en Porto Tolle (Italië); zie: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1896&format=HTML&aged=0&language=
NL&guiLanguage=en.

13 Richtlijn 2003/87/EG als gewijzigd door Richtlijn 2009/29/EG wijzigt de communautaire regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten en reserveert tot 300 miljoen emissierechten (EUA's) uit de New 
Entrants' Reserve (NER 300). Voor deze regeling zullen 300 miljoen emissierechten (die 4,5 miljard EUR 
vertegenwoordigen tegen de huidige emissierechtenprijs van 15 EUR/ton CO2) van de New Entrants 
Reserve worden gemonetariseerd om CCS-projecten en hernieuwbare demonstratieprojecten te financieren 
op basis van een selectie door de Commissie. De selectieprocedure moet volgens plan in oktober 2010 van 
start gaan.
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2011 een aanvraag voor NER-financiering mag worden ingediend met het oog op het 
selectieproces dat tegen eind 2012 naar verwachting zou moeten zijn afgerond.

23. De Nederlandse autoriteiten hebben echter meegedeeld dat de joint-venturepartners of 
de Nederlandse autoriteiten in de huidige omstandigheden, nu er voor het CCS-project 
financiering is van zowel EEPR als de Nederlandse autoriteiten, niet voornemens zijn 
NER300-financiering voor het aangemelde CCS-project aan te vragen.

d. In aanmerking komende kosten en rentabiliteitsberekeningen

24. De twee door de Nederlandse autoriteiten overgelegde kostenberekeningen14 worden 
hierna gepresenteerd. In de eerste plaats dienden de Nederlandse autoriteiten een 
berekening in van de extra investeringskosten voor milieubescherming, rekening 
houdend met de extra exploitatiekosten en -baten voor de eerste vijf jaar van het CCS-
project, uitgedrukt in nominale termen. In de tweede plaats dienden de Nederlandse 
autoriteiten een berekening in van de rentabiliteit van het aangemelde project voor de 
hele levensduur van de investering, zowel mèt als zonder de beoogde steun van de 
Nederlandse autoriteiten.

In aanmerking komende kosten

25. De tabel hieronder geeft een door de Nederlandse autoriteiten ter beschikking gestelde 
berekening van de in aanmerking komende kosten weer. De berekening is gebaseerd op 
een elektriciteitsprijs van 55 EUR/MWh, wat volgens de begunstigde geloofwaardig is 
voor een postcrisisscenario. Dat leidt tot de volgende berekening van de steunintensiteit:

Tabel 1: Netto in aanmerking komende kosten en steunintensiteit, CCS-project
Groen steun scenario

(grootschalig CCS-
project, pilotprojecten)

Contrafeitelijke 
scenario

(enkel pilotprojecten)

Investeringskosten (kapitaaluitgaven) […]* […]
Exploitatiekosten gedurende de eerste vijf jaar […] […]
Exploitatiebaten gedurende de eerste vijf 
jaar15 […] […]
In aanmerking komende kosten […]
Steunbedrag (van Nederlandse autoriteiten)
EEPR-bijstand

150
180

Steunintensiteit […]
Bron: Nederlandse autoriteiten.

26. De kostenraming voor de afvanginstallatie is, na een tenderprocedure, gebaseerd op 
algemene FEED-studies voor afvanginstallaties op volledige grootte waarvan de kosten 
specifiek voor het project tot een afvanginstallatie van 250 MW equivalent werden 
teruggebracht16. De afvangeenheid is het belangrijkste element binnen de 

  
14 Vergelijkbaar met de hoofdstukken 3 en 5 van het milieusteunkader.
15 Exploitatiebaten omvatten geen CO2-besparingen vergelijkbaar met de definitie in punt 70(20) van het 

milieusteunkader (zie eveneens het besluit van de Commissie betreffende steunmaatregel N450/2009).
16 Een tenderprocedure voor de afvanginstallatie is gestart en in april 2010 zijn twee FEED-studies gestart die 

werden uitgevoerd door de hoogstgekwalificeerde leveranciers met de meest ontwikkelde technologie, beste 
FEED-voorstellen en laagste geschatte EPC-kosten.

*Zakengeheim
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investeringskosten in de CCS-keten. Voor transport en opslag zijn de kosten gebaseerd 
op indicatieve offertes van de beoogde onderaannemers GdF Suez E&P (transport) en 
TAQA (opslag). GdF Suez E&P Nederland BV zal de begunstigde op basis van de 
kosten factureren en het meeste werk uitbesteden volgens de in de sector gangbare 
praktijken.

27. De Nederlandse autoriteiten delen mee dat de totale investeringskosten […] EUR 
belopen en met de totale aanvullende investeringskosten overeenkomen (zie punt 13).
Rekening houdende met de exploitatiebaten en -kosten voor de eerste vijf jaar, belopen 
de in aanmerking komende kosten […] EUR. Ten slotte zou het voorgestelde 
steunbedrag van 150 miljoen EUR in een steunintensiteit van […] resulteren.

Rentabiliteitsberekeningen

28. De Nederlandse autoriteiten hebben berekeningen van de netto contante waarde 
overgelegd waarin de kosten en baten voor de levensduur van het project worden 
verdisconteerd, op basis van een disconteringsvoet van […] en een (operationele) 
levensduur van 20 jaar. De berekeningen van de netto contante waarde omvatten de 
180 miljoen EEPR-bijstand alsook besparingen op de aankoop van ETS-emissierechten 
dankzij het aangemelde project. Om de disconteringsvoet van […] te verantwoorden, 
dienden de Nederlandse autoriteiten interne documenten van de joint-venturepartners in.
Berekeningen van de netto contante waarde werden voor een pre- en een 
postcrisisscenario uitgevoerd. De scenario's zijn gebaseerd op actuele combinaties van 
de elektriciteitsprijs en de CO2-prijs gemodelleerd op basis van de markt (zie tabel 2).

29. De twee belangrijkste parameters voor de berekening van de netto contante waarde zijn 
de prijzen voor elektriciteit en CO2 (pre- en postcrisisscenario) en de steun van de 
Nederlandse autoriteiten. Voor de CCS-keten zijn de begunstigden uitgegaan van een 
technische en economische levensduur van de CCS-keten van 20 jaar, jaarlijkse 
exploitatiekosten van […] EUR (geïndexeerd vanaf 2009) en een productieverlies van 
[…] (kosten hangen van de elektriciteitsprijs af) door de energieconsumptie binnen de 
CCS-keten. Deze aannames vloeien voort uit het EEPR-voorstel.

30. De onderstaande tabel geeft de daaruit volgende netto contante waarden van het project, 
allen negatief:

Tabel 2: Netto contante waardes (x mln EUR), CCS-project, 2010-2035, […] disconteringsvoet
Precrisis

(elektriciteit: 85 EUR/MWh, 
CO2: 30 EUR/ton, 

gecorrigeerd voor inflatie)

Postcrisis
(elektriciteit: 55 EUR/MWh, 

CO2: 15 EUR/ton, gecorrigeerd 
voor inflatie)

Netto contante waarde
zonder de 150 miljoen EUR steun 
van de Nederlandse autoriteiten […] […]
Netto contante waarde
met de 150 miljoen EUR steun van 
de Nederlandse autoriteiten […] […]
Bron: Nederlandse autoriteiten

31. De netto contante waarde is in de vier scenario's telkens negatief, wat een negatieve 
business case (verlies) voor de begunstigde aangeeft.
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Strategisch belang

32. Volgens de Nederlandse autoriteiten aanvaarden de joint-venturepartners van 
Maasvlakte CV een negatieve business case, daar waar voor andere investeringen een 
positieve business case vereist zou zijn, omdat ten eerste er een strategisch belang 
bestaat om een leidende energieonderneming te zijn, ook wanneer het gaat om het 
stimuleren van relevante technologie, en ten tweede omdat het initiatief ertoe bijdraagt 
dat breed wordt geaccepteerd dat nog steeds kolengestookte elektriciteitscentrales 
worden gebouwd. De Nederlandse autoriteiten hebben echter aangevoerd dat dergelijke 
strategische beweegredenen niet kunnen worden gekwantificeerd.

33. De Nederlandse autoriteiten hebben eveneens aangevoerd dat voor de publieke 
acceptatie van kolengestookte centrales, de joint-venturepartners er belang bij hebben 
toonaangevend te zijn op het vlak van technologische ontwikkelingen. Ook al zijn de 
pioniersvoordelen met betrekking tot CCS beperkt, toch wordt ervaring met het 
opereren van een volledige CCS-keten als een voordeel beschouwd en kan het de 
mogelijkheid bieden sneller marginale kostenverlagingen te bereiken. Hoewel dit nog 
niet gepland staat, zou CCS in de toekomst in andere, nieuw te bouwen kolengestookte 
elektriciteitscentrales kunnen worden toegepast, hetzij vanwege de economische 
haalbaarheid ervan hetzij omdat de toepassing verplicht wordt.

34. De Nederlandse autoriteiten hebben interne documenten van de joint-venturepartners 
ingediend die het strategische belang van de acceptatie van het CCS-project ondanks 
een negatieve business case ondersteunen, ook al wordt zowel met de EERP-bijstand als 
met de steun van de Nederlandse autoriteiten rekening gehouden. Voorts hebben de 
Nederlandse autoriteiten informatie17 verschaft die aantoont dat een negatieve business 
case onder bepaalde voorwaarden wel degelijk aanvaardbaar kan zijn.

e. Gevolgen van de maatregel voor de concurrentiepositie van de begunstigde

Gevolgen voor de concurrentiepositie

35. De Nederlandse autoriteiten achten het om te beginnen onwaarschijnlijk dat de 
steunmaatregel tot een ernstige distorsie op de relevante markten zou leiden. Volgens 
Nederland zit de CCS-markt nog in de fase van onderzoek en ontwikkeling en zou het 
grootschalige CCS-project de begunstigde onderneming (en de joint-venturepartners) 
geen technologielicenties opleveren. De technologie blijft bij de leveranciers van de 
installatie en niet bij de elektriciteitsproducenten. Bovendien zullen de joint-
venturepartners hun door het project verworven kennis delen.

36. Wat de elektriciteitsmarkten betreft, is het, nog steeds volgens de Nederlandse 
autoriteiten, zo dat geen negatieve gevolgen worden verwacht, omdat het CCS-project 
een negatieve netto contante waarde heeft en CCS geen nieuw product zal creëren.
Eventuele andere voordelen, zoals de toekomstige verplichte toepassing van CCS, 
weerhoudt derde partijen er niet van de markt te betreden of er te blijven.

  
17 Deze informatie bestond voornamelijk uit notulen en interne presentaties.
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37. De Nederlandse autoriteiten beschouwen de volgende markten als de relevante markt18: 
1) de markt voor elektriciteitsopwekking en de groothandelslevering van elektriciteit19, 
2) de Nederlandse markt voor retaillevering van elektriciteit aan kleine afnemers, en 3) 
de Nederlandse markt voor retaillevering van elektriciteit aan grote afnemers. De 
marktaandelen zijn als volgt:

Tabel 3 - Marktaandelen van verschillende spelers op drie elektriciteitsmarkten
Markt 

elektriciteitsopwekking 
en groothandelslevering 

elektriciteit

Markt retaillevering 
aan kleine afnemers

Markt retaillevering aan
grote afnemers

Onderneming Marktaandeel Marktaandeel Marktaandeel

RWE/Essent 25-35% 25-35% 15-25%

Nuon 10-20% 20-30% 10-20%

GdF Suez 10-20% 20-30%

E.ON 5-10% 5-10%

Rijnmond 5-10%

Delta 5-10% 5-10% 0-5%

Eneco 20-30% 10-20%

Oxxio 5-10%

Greenchoice 0-5%

Trianel 5-10%

Overige 10-20%

Bron: Nederlandse autoriteiten

38. Volgens de Nederlandse autoriteiten, als maatstaf hanterend een marktaandeel van 25% 
of een Herfindahl-Hirschmann-index (HHI) van 2000, tonen de cijfers aan dat de cijfers 
zelfs in worstcasescenario's maar net boven de drempels zouden uitkomen. De 
Nederlandse autoriteiten beschouwen dat als een indicatie dat de steunmaatregel geen 
grote bezwaren met zich brengt.

Kennisdeling

39. De Nederlandse autoriteiten hebben vier belangrijke kanalen aangegeven waarlangs de 
via het CCS-project verworven kennis en informatie zal worden gedeeld. Ten eerste is 
de begunstigde lid van het European CCS Demonstration Project Network.
Lidmaatschap van dat netwerk is gerelateerd aan de in het kader van het EEPR 
ontvangen bijstand. De te delen kennis werd in een kennisdelingsprotocol vastgelegd20.

40. De leden van het netwerk hebben zich ertoe verbonden om, zoals in het 
kennisdelingsprotocol is vastgelegd, in de ruimst mogelijke mate informatie te delen 

  
18 Overeenkomstig en met gegevens van zaak RWE/Essent (COMP/M.5467 van 23.6.2009).
19 Deze markt omvat opgewekte en via interconnectoren geïmporteerde elektriciteit, alsook elektriciteit die 

zowel wordt gekocht als verkocht via energiebeurzen, inclusief day-ahead-, intra-day- en 
spotmarktplatforms, en via bilaterale contracten.

20 Het kennisdelingsprotocol is te consulteren op de website van het CCS-demonstratienetwerk:
http://www.ccsnetwork.eu/documents/European%20CCS%20Project%20Network%20Knowledge%20Shari
ng%20Protocol%20final%2020100531.pdf
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met betrekking tot: a) nieuwe kennis die wordt gegenereerd op het gebied van 
technische opzet en prestaties, kostenniveaus, gevolgen voor milieu, gezondheid en 
veiligheid; b) het identificeren van goede praktijken, geleerde lessen en aanbevelingen 
voor de uitvoering van grootschalige CCS-projecten, en c) bijdragen aan de 
ontwikkeling van CO2-samenstelling en transportnormen en infrastructuurstrategieën.

41. Voorts zijn de joint-venturepartners lid van het European Technology Platform for Zero 
Emission Fossil Fuel Power Plants (hierna "ZEP" genoemd). ZEP werd in 2005 
opgericht en brengt verschillende stakeholders samen om de ontwikkeling en uitrol van 
CCS-technologieën, in het bijzonder via verspreiding van informatie en kennis, aan te 
sturen.

42. Ook zijn de joint-venturepartners, evenals GdF Suez E&P en TAQA Offshore BV, 
partners in het nationale onderzoek- en ontwikkelingsprogramma CATO-221, dat inzet 
op het bevorderen en ondersteunen van geïntegreerde ontwikkeling. Ten slotte voeren 
de Nederlandse autoriteiten aan dat in de loop van de vergunningsprocedure veel
informatie beschikbaar komt voor derde partijen die concurrenten erg relevante 
informatie kan bezorgen om hen te helpen CCS-projecten in hun eigen centrales te 
ontwikkelen.

43. De Nederlandse autoriteiten stellen dat de succesvolle demonstratie van de CCS-
technologie op industriële schaal via het CCS-project op zich de belangrijkste en meest 
substantiële bijdrage voor alle concurrenten zou kunnen zijn. Het CCS-project omvat 
een apart werkpakket inzake verspreiding en delen van kennis.

44. De Nederlandse regering legt de begunstigde eveneens de verplichting op de door het 
CCS-project verworven kennis te verspreiden en te delen. De begunstigde moet de 
Nederlandse regering ten minste jaarlijks een voortgangsrapportage overleggen over het 
project en de activiteiten inzake kennisdeling. 

45. Ten slotte bevestigen de Nederlandse autoriteiten dat de begunstigde (en de joint-
venturepartners) niet verwacht(en) nieuwe intellectuele-eigendomsrechten te zullen 
verwerven. De technologie wordt door de leveranciers van de installatie geleverd en de 
Nederlandse autoriteiten hebben bevestigd dat de begunstigde geen exclusiviteit zou 
verlangen van de leverancier van de installatie die de CCS-keten bouwen.

3. BEOORDELING

a. De vraag of er sprake is van staatssteun

46. Een maatregel vormt staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU indien deze aan 
vier voorwaarden voldoet. Ten eerste dient de steunmaatregel door de Staat of met 
staatsmiddelen te worden bekostigd. Ten tweede dient de maatregel bepaalde 
ondernemingen of economische activiteiten te begunstigen. Ten derde dient de 
maatregel selectief te zijn. Ten vierde dient de maatregel het handelsverkeer tussen 
lidstaten ongunstig te beïnvloeden en de mededinging op de interne markt te verstoren.

  
21 De kern van het CATO 2-programma (ongeveer 70% van de O&O-inspanningen) bestaat uit 13 projecten 

die allemaal een mogelijkheid bieden tot toegepast CCS-onderzoek. Samen bestrijken zij de volledige CCS-
keten. Voor verdere informatie, zie www.co2-cato.nl
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47. De steun van de Nederlandse autoriteiten voor de begunstigde voldoet aan elk van de 
hierboven genoemde voorwaarden. De steun wordt gefinancierd uit de Nederlandse 
begroting en verleent de begunstigde onderneming een voordeel doordat deze financiële 
middelen verstrekt krijgt die zij in normale marktomstandigheden niet had kunnen 
krijgen. De steun is selectief aangezien deze uitsluitend aan de begunstigde 
onderneming wordt verleend. De steun kan het handelsverkeer tussen lidstaten 
ongunstig beïnvloeden en kan de mededinging vervalsen aangezien de begunstigde 
onderneming - of ten minste via haar joint-venturepartners - actief is in een sector 
waarin handelsverkeer tussen lidstaten plaatsvindt. De aan de begunstigde verleende 
steun vormt derhalve staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU.

48. Zoals aangegeven in punt 46, dient het bij eventuele staatssteun in de zin van artikel 
107, lid 1, VWEU te gaan om maatregelen met staatsmiddelen die aan een lidstaat zijn 
toe te rekenen. Wat de EEPR-bijstand betreft, dit zijn EU-middelen die uit de 
EU-begroting aan de begunstigde onderneming worden uitgekeerd. Bovendien hebben 
de lidstaten een beperkte rol, die beperkt blijft tot het ondersteunen van de technisch en 
financieel correcte tenuitvoerlegging van de door de EU-wetgever geselecteerde 
projecten. De EU-middelen worden uitsluitend volgens de procedures en criteria van de 
EEPR-verordening toegekend en uitgekeerd. Daaruit volgt dat EEPR-bijstand alleen 
voor dit project geen staatssteun vormt in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU.
Niettemin dient met dit soort EU-financiering rekening te worden gehouden bij de 
beoordeling van de verenigbaarheid van alle daarmee verband houdende staatssteun.

b. Rechtmatigheid van de steun

49. De Nederlandse autoriteiten hebben de Commissie bevestigd dat de betaling van de 
steun vooraf door de Europese Commissie moet zijn goedgekeurd. Door de maatregel 
aan te melden vóór de tenuitvoerlegging ervan zijn de Nederlandse autoriteiten hun 
verplichtingen uit hoofde van artikel 108, lid 3, VWEU nagekomen. Voorschotten 
worden alleen verleend nadat de aangemelde maatregel door de Commissie is 
goedgekeurd. Derhalve is de Commissie van oordeel dat de Nederlandse autoriteiten aan 
hun verplichtingen uit hoofde van artikel 108, lid 3, VWEU hebben voldaan door de 
steunmaatregel aan te melden alvorens deze ten uitvoer te leggen.

c. Verenigbaarheid van de steun

50. Volgens punt 69 van het milieusteunkader zijn CCS-projecten uitgesloten van het 
toepassingsbereik van dat steunkader. Gezien evenwel het strategische belang van CCS-
technologie voor de EU, neemt de Commissie "in het algemeen een positieve houding 
aan tegenover staatssteun voor dergelijke projecten". Doch "gelet op het gebrek aan 
ervaring is het te vroeg richtsnoeren inzake de goedkeuring van dergelijke maatregelen 
vast te stellen". De onderhavige zaak dient derhalve, overeenkomstig punt 69 van het 
milieusteunkader, rechtstreeks aan artikel 107, lid 3, onder c), VWEU te worden 
getoetst.

51. Bij de toetsing aan artikel 107, lid 3, onder c), VWEU zal de Commissie, waar passend, 
criteria hanteren die vergelijkbaar zijn met die van deel 5.2 van het milieusteunkader 
betreffende de nadere economische beoordeling, waarbij de positieve en negatieve 
effecten van de aangemelde steun tegen elkaar worden afgewogen. Wat de positieve 
effecten betreft, moet de steun gericht zijn op een duidelijk vastgesteld marktfalen, een 
geschikt instrument zijn, een stimulerend effect hebben en evenredig zijn. Wat de 
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negatieve effecten betreft, moeten de gevolgen van de steun voor de mededinging en het 
handelsverkeer beperkt zijn.

i. Positieve effecten van de steun

Doelstelling van gemeenschappelijk belang en marktfalen

52. Vergelijkbaar met punt 167 van het milieusteunkader gaat de Commissie na of de 
staatssteun op marktfalen is toegesneden doordat deze een substantiële impact heeft op 
de bescherming van het milieu.

53. Zoals de Nederlandse autoriteiten hebben aangevoerd (zie de punten 12 en 13), hebben 
marktspelers, door technische en commerciële onzekerheden, voor CCS-projecten nog 
niet de industriële schaal bereikt. De economische prikkels (met name de prognoses 
voor de CO2-prijzen) zijn momenteel ontoereikend om grootschalige CCS-investeringen 
te verantwoorden. Herhaald zij dat, volgens de Nederlandse autoriteiten, een CO2-prijs 
van 70 EUR/ton vereist is vooraleer ondernemingen in CCS investeren.

54. Zonder staatssteun had(den) de (joint-venturepartners van de) begunstigde onderneming 
geen grootschalig CCS-demonstratieproject opgestart, toch niet vóór 2020. Het 
milieuvoordeel van de steunmaatregel zou dus zijn dat de demonstratie van 
grootschalige CCS wordt versneld tot vóór 2020. De steun zou helpen om de 
vermijdingskosten via CCS-technologie te doen dalen en zou andere ondernemingen in 
de industrie prikkelen om CCS-technologie sneller in te voeren.

55. Het belang van CCS als een (overbruggings)technologie is op EU-niveau erkend, daar 
zij is opgenomen in de EU 2020-milieudoelstellingen en integrerend deel uitmaakt van 
het energie- en klimaatpakket dat in december 2008 door de EU is overeengekomen, 
aangezien CCS-projecten de CO2-emissies aanzienlijk zullen doen dalen door de 
reductie van emissies bij de opwekking van energie uit fossiele brandstoffen.

56. Een en ander vindt ook zijn neerslag in het milieusteunkader waarin uitdrukkelijk is 
aangegeven dat de Commissie in het algemeen een positieve houding aanneemt 
tegenover CCS-projecten. EU-financiering voor CCS-projecten is ook beschikbaar 
gesteld in het kader van het EEPR. Het aangemelde CCS-project werd geselecteerd om 
dit soort financiering te krijgen.

57. Daarom mag worden geconcludeerd dat er sprake is van marktfalen dat staatssteun om 
de milieubescherming te verbeteren door middel van CCS-projecten, en met name om 
de demonstratie van grootschalige CCS te versnellen, rechtvaardigt. Alleen mét de steun 
zou de begunstigde een grootschalig CCS-project, in al zijn fases, vóór 2020 beginnen te 
ontwikkelen.

Een geschikt instrument

58. De Commissie heeft voorts, aan de hand van criteria die vergelijkbaar zijn met die van 
de punten 169 en 170 van het milieusteunkader, onderzocht of staatssteun een geschikt 
instrument is om de doelstelling van milieubescherming te bereiken, aangezien met 
andere, minder verstorende instrumenten misschien dezelfde resultaten zouden kunnen 
worden behaald.
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59. De EU heeft met het emissiehandelssysteem ETS een marktgebaseerd instrument 
ingevoerd dat de beperking van CO2-emissies moet stimuleren. De CO2-prijs op zich is 
momenteel echter ontoereikend om CCS economisch in deze initiële ontwikkelingsfase 
levensvatbaar te maken en dat zal in de nabije toekomst waarschijnlijk zo blijven.
Daartegenover staat dat de snelle ontwikkeling van CCS-technologie, met name om 
tegen 2020 tot toepassing op commerciële schaal te komen en om bij te dragen aan de 
strijd tegen klimaatverandering, aanvullende steun vereist.

60. Momenteel lopen de kosten voor CCS-investeringen zeer hoog op, en noch de 
Nederlandse autoriteiten noch de EU overwegen op dit moment om CCS verplicht te 
stellen voor energiecentrales. In plaats daarvan wordt EU-financiering voor CCS-
projecten beschikbaar gesteld.

61. Daarom mag, het bovenstaande in overweging genomen, worden geconcludeerd dat de 
staatssteun een geschikt instrument is.

Stimulerend effect en noodzaak van de steun

62. Volgens de verstrekte informatie heeft de begunstigde vóór het opstarten van het project 
bij de Nederlandse autoriteiten een aanvraag ingediend. Derhalve kan de steun een 
prikkel zijn voor milieuvriendelijker gedrag, op voorwaarde dat aan alle hieronder 
vermelde voorwaarden is voldaan.

63. Wanneer voorwaarden worden toegepast die met punt 5.2.1.3 van het milieusteunkader 
vergelijkbaar zijn, moet staatssteun, indien deze voor milieudoeleinden wordt verleend, 
steeds een stimulerend effect hebben: de steun moet ertoe leiden dat de begunstigde 
ervan zijn gedragingen zodanig verandert dat het niveau van de milieubescherming 
wordt verhoogd. Voorts moeten de lidstaten aantonen dat zonder de steun - in het 
contrafeitelijke scenario - het milieuvriendelijkere alternatief niet was gekozen, en 
moeten zij gegevens aandragen waaruit blijkt dat het contrafeitelijke scenario 
geloofwaardig is.

64. De Nederlandse autoriteiten hebben betoogd dat, zonder de steun en ondanks de EEPR-
bijstand, de (joint-venturepartners van de) begunstigde onderneming vóór 2020 geen 
grootschalig CCS-project had(den) uitgevoerd. Momenteel zijn de economische prikkels 
en de prikkels vanuit het toezicht niet van aard dat grote investeringen in CCS-projecten 
waarschijnlijk zijn. Bovendien hebben de Nederlandse autoriteiten interne documenten
van de joint-venturepartners verschaft, waaruit blijkt dat dit contrafeitelijke scenario 
geloofwaardig is.

65. De Nederlandse autoriteiten verklaarden dat de kosten voor pilotprojecten niet worden 
beïnvloed door het grootschalige demonstratieproject, aangezien pilotprojecten dienen 
om de verschillende onderdelen van de CCS-keten te verbeteren (zie de punten 13, 14 
en 15). De Commissie kan instemmen met de redenering die in deze specifieke zaak is 
opgebouwd en daarom zijn de kosten verbonden aan de uitvoering van pilotprojecten 
mét en zonder steun identiek, hetgeen meebrengt dat de kosten voor pilotprojecten niet 
relevant zijn voor de economische vergelijking van de beide scenario's.

66. Wat betreft het van de gedragswijziging te verwachten milieu-effect, zou het CCS-
project in een toename van het niveau van milieubescherming resulteren aangezien de 
maatregel de ontwikkeling en de uitrol van grootschalige CCS-technologie versnelt.
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67. Voorst zal het CCS-project de CO2-emissies van de begunstigde reduceren - en dus ook 
het aantal EU-ETS-emissierechten dat de begunstigde moet kopen, hetgeen de 
begunstigde een direct productievoordeel zal opleveren. Dit effect wordt echter
tenietgedaan door de efficiencyverliezen bij de elektriciteitsproductie als gevolg van het 
CO2-afvangproces. Alles samengenomen, drukt de negatieve netto contante waarde van 
het project op de elektriciteitsproductie van de begunstigde.

68. Bovendien lopen er momenteel op EU-niveau geen onderhandelingen om CCS verplicht 
te stellen voor met fossiele brandstoffen gestookte centrales, en de ontwikkeling van 
grootschalige CCS-projecten lijkt evenmin te beantwoorden aan normale 
marktpraktijken aangezien er in dit stadium geen aanwijzingen zijn dat concurrenten 
gelijkwaardige projecten zouden ondernemen zonder steun van de overheid. Daarom 
lijkt het stimulerende effect niet negatief te worden beïnvloed door 
marktomstandigheden of toekomstige verplichte normen. Hoewel de gebruikte 
technologie zich doorgaans al in andere bedrijfstakken heeft bewezen, is zij bij de 
opwekking van elektriciteits alleen nog maar op kleine schaal getest en houden de 
projecten op dit punt nog risico's in.

69. Ten slotte wijst een geringe winstgevendheid op de aanwezigheid van een stimulerend 
effect van de steun. De begunstigde behoort tot de elektriciteitssector, waar de EU-ETS-
emissierechten vanaf 2013 volledig zullen worden geveild. Daarom zal de betrokken 
investering het voor de begunstigde minder noodzakelijk maken om EU-ETS-
emissierechten aan te kopen. De begunstigde zal worden geprikkeld om in het 
aangemelde project te investeren indien de prijs van EU-ETS-emissierechten, gegeven 
de kosten van de CCS-technologie, gedurende de levensduur van het project een positief 
rendement garandeert. De aannames inzake CO2-prijzen zijn dan ook een belangrijk 
criterium bij het bepalen van de winstgevendheid van het project - en dus van het 
stimulerende effect ervan. Gelet op het ontbreken van stabiele gegevens over de CO2-
prijs op de spotmarkt nà 2013, wordt de aanname van 30 EUR/ton CO2 (gecorrigeerd 
voor inflatie), die door de Nederlandse autoriteiten is gehanteerd als het 
"precrisisscenario", geacht het best te stroken met de geanalyseerde opties die zijn 
voorgesteld met het oog op de EU-ETS-richtlijn en benadert zij het dichtst de wetgeving 
die daadwerkelijk is aangenomen22. Evenzo kan de aanname van 15 EUR/ton CO2
(gecorrigeerd voor inflatie), die door de Nederlandse autoriteiten als "postcrisisscenario" 
is ingediend, worden gezien als coherent met de recente mededeling van de Commissie 
betreffende de opties voor een broeikasgasemissiereductie van meer dan 20%23.

  
22 Bron: Commission staff working document - Impact assessment - Document accompanying the package of 

implementation measures for the EU's objectives on climate change and renewable energy for 2020 (…), 
SEC(2008) 85 definitief van 23.1.2008. Uitgegaan werd van een EU-ETS-emissierechtentarief van 30 
EUR/ton CO2 voor de periode vanaf 2013 in een kostenefficiënt referentiescenario met een beoogde reductie 
van broeikasgassen met 20% ten opzichte van 1990, met herverdeling van niet-ETS-doelstellingen en met 
de effecten van JI/CDM-credits. Andere opties waren onder meer: een kostenefficiënt referentiescenario dat 
resulteerde in een emissierechtentarief van 39 EUR/ton CO2; een scenario met herverdeling van niet-ETS-
doelstellingen, zonder CDM-credits dat resulteerde in een emissierechtentarief van 43 EUR/ton CO2, en een 
scenario met herverdeling van de niet-ETS-doelstellingen, zonder CDM + herverdeling van de 
doelstellingen inzake hernieuwbare energiebronnen, zonder RES-handel, resulterend in een 
emissierechtentarief van 47 EUR/ton CO2. Doel van het gebruik van deze modellen was niet de CO2-prijs te 
ramen, maar wel de impact van de verschillende beleidsopties. Zie, voor meer details, 
http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf. 

23 Bron: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Analyse van de opties voor een broeikasgasemissiereductie 
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70. Op basis van de bovenstaande CO2-aannames die de Nederlandse autoriteiten hebben 
gecombineerd met de betreffende elektriciteitstarieven die een afspiegeling zijn van 
historische marktcombinaties, laat de berekening van de netto contante waarde - die is 
uitgevoerd om zeker te zijn dat het steunbedrag niet hoger uitkomt dan het verwachte 
gebrek aan winstgevendheid gedurende de levensduur van het project - zien dat de netto 
contante waarde in alle gevallen negatief is (zie punt 30).

71. Een negatieve netto contante waarde impliceert dat het project niet voldoet aan de 
winstgevendheidsnormen die de begunstigde onderneming heeft vastgesteld. Niettemin 
kan, zoals de Nederlandse autoriteiten hebben aangevoerd, de begunstigde om 
strategische redenen instemmen met een negatieve business case. De door de 
Nederlandse autoriteiten verschafte interne gegevens bevestigden inderdaad het 
strategische belang voor de (joint-venturepartners van de) begunstigde onderneming.
Voorts heeft de Commissie vastgesteld dat de verschafte gegevens aantoonden dat een 
positief investeringsbesluit op basis van een negatieve business case mogelijk is. Het 
door de begunstigde verschafte interne bewijsmateriaal toonde echter aan dat het 
strategische belang alleen niet geleid zou hebben tot het uitvoeren van het CCS-project 
zonder steun.

72. In dat verband tekent de Commissie ook aan dat de Nederlandse autoriteiten hebben 
aangevoerd dat de joint-venturepartners alleen een definitief investeringsbesluit zullen 
nemen nadat de Commissie een besluit heeft genomen. Dit is een argument dat de 
maatregel een stimulerend effect heeft.

73. Alles samengenomen kan de Commissie instemmen met het argument van de 
Nederlandse autoriteiten dat Maasvlakte CV zonder de steun niet in een grootschalig 
CCS-project had geïnvesteerd, althans niet vóór 2020.

De evenredigheid van de steun

74. Om de steun als evenredig te kunnen aanmerken, voert de Commissie een beoordeling 
uit in twee stappen, die vergelijkbaar zijn met de hoofdstukken 3 en 5 van het 
milieusteunkader, om na te gaan of de in aanmerking komende kosten beperkt blijven 
tot de noodzakelijke extra kosten, het steunbedrag tot het minimum beperkt is en het 
selectieproces niet-discriminerend, transparant en open is verlopen.

75. Wat de eerste stap betreft, de berekening24 die de Nederlandse autoriteiten hebben 
verschaft en die in punt 25 is gepresenteerd, leverde een steunintensiteit van […] op, 
hetgeen suggereert dat er geen sprake is van overcompensatie. Ook is er voor de joint-
venturepartners een strategisch belang. Toch lieten de interne gegevens zien dat, zonder 
de steun en ondanks het strategische belang, de begunstigde onderneming de CCS-
investering niet had uitgevoerd.

    
van meer dan 20% en beoordeling van het risico van koolstoflekkage, COM(2010) 265 definitief van 
26.5.2010. Het tarief voor CO2-emissierechten in 2020 wordt beoordeeld op 16,5 EUR/ton CO2 ingeval het 
klimaatveranderingspakket volledig ten uitvoer wordt gelegd en bij een doelstelling om de emissies met 
20% te reduceren in 2020. Evenals in het vorige geval, was het doel van het gebruik van deze modellen niet 
de CO2-prijs te ramen, maar wel de impact van de verschillende beleidsopties. Zie, voor meer details, 
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/26-05-2010working_doc2.pdf (blz. 33).

24 De berekening is uitgevoerd vergelijkbaar met de berekeningsmethode zoals die in de punten 80 t/m 84 van 
het milieusteunkader is uiteengezet.
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76. Wat de tweede stap van de beoordeling betreft, moeten de lidstaten in de eerste plaats 
aantonen dat de in aanmerking komende kosten inderdaad beperkt blijven tot de extra 
kosten die noodzakelijk zijn om het niveau van milieubescherming te bereiken. De 
Commissie is van oordeel dat, op basis van de door de Nederlandse autoriteiten 
verschafte gegevens, de berekening correct lijkt te zijn, met name gezien de beperkte 
ervaring met projecten voor grootschalige CCS en het feit dat de belangrijkste 
aannemers op basis van concurrentie zullen worden geselecteerd volgens de in de sector 
geldende praktijken.

77. Ten tweede moet het selectieproces op niet-discriminerende, transparante en open wijze 
worden gevoerd en resulteren in de selectie van begunstigden die met het kleinste 
steunbedrag of op de meest kostenefficiënte wijze de milieudoelstellingen kunnen 
bereiken. Zelfs al heeft er geen klassieke tender plaatsgevonden, toch is er een 
selectieproces geweest op basis van een shortlist. Gelet op de specifieke kenmerken van 
deze zaak, kan zulks als acceptabel gelden, aangezien ook een kwalitatieve beoordeling 
heeft plaatsgevonden, mede in verband met de EEPR-bijstand.

78. Ten derde mag het steunbedrag niet méér bedragen dan het verwachte gebrek aan 
winstgevendheid, daaronder begrepen een normaal rendement over de periode waarover 
de investering volledig wordt afgeschreven. De berekeningen van de netto contante 
waarde laten, onder de meest waarschijnlijke aannames, een negatieve business case 
zien. Voorts wezen de door de Nederlandse autoriteiten verschafte interne gegevens niet 
op enige overcompensatie met het oog op een definitief investeringsbesluit. Bovendien 
hebben de Nederlandse autoriteiten het oorspronkelijk door de begunstigde 
onderneming gevraagde steunbedrag verlaagd. Derhalve is de Commissie van oordeel 
dat, op basis van de verschafte informatie, de steun tot het minimum beperkt blijft.

79. Bijgevolg merkt de Commissie de steun, alles samengenomen, als evenredig aan.

ii. Beïnvloeding van de mededinging en het handelsverkeer tussen 
lidstaten

80. De Commissie zal de negatieve effecten van de steunmaatregel op de concurrentie 
tussen ondernemingen op de getroffen markten beoordelen vergelijkbaar met punt 5.2.2 
van het milieusteunkader. De relevante markten in deze zaak zijn de CCS-markt en de 
elektriciteitsmarkt waar (de joint-venturepartners van de) begunstigde onderneming 
actief is (zijn).

81. Het uitgangspunt hierbij is de vraag hoe waarschijnlijk het is dat de begunstigde zijn 
omzet dankzij de steun zal kunnen doen toenemen of handhaven. Op de 
elektriciteitsmarkt kan een potentieel effect van het project zijn dat de begunstigde, 
dankzij de daling van de marginale kosten als gevolg van de lagere kosten om EU-ETS-
emissierechten te krijgen, zijn productie kan opvoeren ten opzichte van het 
contrafeitelijke scenario. Tegelijkertijd krijgt de begunstigde een energy penalty als 
gevolg van de door de CCS-installatie verbruikte energie. Bij een aangenomen 
elektriciteitsprijs van 55 EUR/MWh zou de energy penalty in 2015 naar raming op […]
uitkomen, hetgeen beantwoordt aan een CO2-prijs van bijna 22 EUR/ton. Het is dan ook 
weinig waarschijnlijk dat de steunmaatregel een aanzienlijk effect op de omzet heeft.

82. Voorts dienen ook de dynamische prikkels en de verdringingseffecten van de steun te 
worden beoordeeld. Wat de CCS-markt betreft, wordt de CCS-technologie, volgens de 
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Nederlandse autoriteiten, geleverd door de bouwers van de installatie en niet door de 
elektriciteitsproducenten. De bouwer van de installatie zal via een open tender worden 
geselecteerd. Bovendien is de verwachting dat dit CCS-project niet het enige CCS-
project zal zijn. Daarom zullen de niet-geselecteerde bouwers van installaties de kans 
krijgen hun technologie aan andere projecten te verkopen. Evenmin zullen er 
intellectuele-eigendomsrechten ontstaan voor de begunstigde onderneming. De 
Nederlandse autoriteiten hebben bevestigd dat voor de geselecteerde bouwer van de 
installatie geen exclusiviteitsverplichtingen zullen gelden, zodat dezelfde onderneming 
een afvanginstallatie voor concurrerende faciliteiten kan bouwen.

83. Bovendien wordt op meerdere wijzen in kennisdeling voorzien. Ten eerste hebben (de 
joint-venturepartners van de) begunstigde zich aangesloten bij het European CCS 
Demonstration project Network en hebben zij het Knowledge Sharing Protocol van die 
organisatie ondertekend. In dat protocol worden de beginselen en procedures voor 
kennisdeling binnen het genoemde netwerk uiteengezet en wordt helder aangegeven 
welke informatie moet worden gedeeld wat betreft bijvoorbeeld technische opzet en 
prestaties, kostenniveau, projectmanagement, milieu-effect, en gezondheid en 
veiligheid.

84. Daarnaast heeft de begunstigde zich aangesloten bij andere organisaties zoals CATO2 
en ZEP, die ook inzetten op kennisdeling en het verspreiden van informatie over CCS 
(zie de punten 39 tot en met 44). Voorts hebben de Nederlandse autoriteiten van de 
begunstigde geëist dat deze de opgedane kennis en ervaring zou delen met de industrie, 
de Commissie en de Nederlandse autoriteiten. Dit houdt in dat jaarlijks een 
voortgangsrapportage aan de Nederlandse autoriteiten dient plaats te vinden, wat betreft 
zowel technische gegevens als de wijze waarop kennis is gedeeld.

85. Het is dus weinig waarschijnlijk dat de steun investeringen in CCS-technologie zal 
wegdrukken of zal resulteren in een concentratie van CCS-technologie in één lidstaat.

86. In de hier te beoordelen zaak zijn er, op basis van de verschafte gegevens, geen 
bewijzen voorhanden dat de (joint-venturepartners van de) begunstigde onderneming in 
zwakke financiële gezondheid verkeren of dat er op de door de steunmaatregel 
beïnvloede markten overcapaciteit bestaat. Bovendien vormen grootschalige CCS-
projecten geen normaal marktgedrag. Het steunbedrag is weliswaar aanzienlijk, maar 
blijft, in vergelijking met de omzet van de beide joint-venturepartners van de 
begunstigde onderneming, toch beperkt. Ook hebben de Nederlandse autoriteiten het 
CCS-project op basis van een shortlist geselecteerd, die sterk gestuurd werd door de 
uitkomst van de aanvraag voor EEPR-bijstand. Daarom is de conclusie dat de 
aangemelde maatregel geen ondoelmatige onderneming op de markt zou handhaven.

87. Wat betreft eventuele mededingingsbezwaren met betrekking tot marktmacht op de 
afgebakende relevante markten, GdF Suez heeft een marktaandeel van 20 tot 30% op de 
Nederlandse markt voor retail elektriciteitslevering aan grote afnemers. De HHI-index 
levert een indicatie op van de marktconcentratie op de Nederlandse markt voor retail 
elektriciteitslevering aan grote afnemers en die voor retail elektriciteitslevering aan 
kleine afnemers. Gezien echter de aard van het CCS-project en het feit dat het weinig 
waarschijnlijk is dat dit een risico inhoudt dat producten worden gedifferentieerd of dat 
concurrenten worden uitgesloten, kan het standpunt worden ingenomen dat er geen 
mededingingsbezwaren zijn met betrekking tot marktmacht van de begunstigde op deze 
markt.
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88. Evenzo geldt voor de CCS-markt dat, ook al zijn er in deze vroege ontwikkelingsfase 
van de markt geen marktaandelen beschikbaar, de begunstigde of zijn joint-
venturepartners niet geacht kunnen worden marktmacht te hebben of op deze markt 
actief te zijn. De technologieleverancier zal via een open tender worden geselecteerd.
Daarom lijkt de kans niet zo groot te zijn dat de toetreding van nieuwkomers wordt 
belet, omdat dezelfde technologie ook aan andere CCS-projecten kan worden geleverd.
De steun lijkt evenmin toetreding tot de elektriciteitsmarkt te beletten.

89. Op basis van de verschafte gegevens kan dan ook worden geoordeeld dat het 
aangemelde project niet zal worden gebruikt om de marktmacht van de begunstigde 
onderneming te versterken of in stand te houden, zodat het weinig waarschijnlijk is dat 
het project op dit punt negatieve gevolgen zal hebben.

90. De Commissie tekent voorts aan dat de steun slechts aan één CCS-project wordt 
verleend en er niet toe zal leiden dat het betrokken gebied gunstigere 
productievoorwaarden geniet, zodat andere ondernemingen worden aangezet om naar 
hetzelfde gebied te verhuizen. Op basis van de verschafte gegevens kon niet worden 
vastgesteld dat de keuze voor het Rotterdamse havengebied bedoeld was om de 
algemene productievoorwaarden in dat gebied te verbeteren.

91. Het deel van het CCS-project dat verband houdt met CO2-transport en -opslag, kan een 
positief effect hebben op de locatie, omdat er in de geplande pijpleiding voor de 
gecomprimeerde fase overcapaciteit zal zijn zodat zij ook CO2 van andere bronnen kan 
transporteren en omdat er op de opslaglocatie nog overcapaciteit is. Toegang tot de 
pijpleiding en de opslaglocatie zal dan worden geboden op basis van open en niet-
discriminerende marktvoorwaarden. Niettemin lijkt, gelet op de totale capaciteit van de 
pijpleiding en nog meer op de opslaglocatie, het effect voor de verbetering van de 
productievoorwaarden vrij beperkt te zijn, ook om de algemene productievoorwaarden 
in het gebied ongunstig te kunnen beïnvloeden.

iii. Afweging en conclusie

92. Op basis van de beschikbare gegevens is de Commissie van oordeel dat de positieve 
effecten van de maatregelen opwegen tegen de negatieve effecten ervan, zodat de 
effecten van de maatregel per saldo positief zijn. De aangemelde maatregel kan daarom 
met de interne markt verenigbaar worden verklaard op grond van artikel 107, lid 3, 
onder c), VWEU.

93. De Commissie neemt echter nota van de verklaring van de Nederlandse autoriteiten dat, 
onder de huidige omstandigheden, met financiering van zowel EEPR als de Nederlandse 
autoriteiten voor het CCS-project, de joint-venturepartners noch de Nederlandse 
autoriteiten voornemens zijn voor het aangemelde CCS-project zgn. NER300-
financiering aan te vragen.

94. De conclusie betreffende de door de Commissie uitgevoerde 
verenigbaarheidsbeoordeling blijft dan ook strikt beperkt tot de steun die Nederland bij 
de Commissie heeft gemeld in het kader van de onderhavige maatregel en houdt alleen 
rekening met de nationale financiering door Nederland en met de EEPR-bijstand.
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4. BESLUIT

Mitsdien heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de aangemelde 
maatregel, aangezien de steun verenigbaar kan worden verklaard met de interne markt op 
grond van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU en artikel 61, lid 3, onder c), van de EER-
Overeenkomst.

Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden 
bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de 
ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen de 
vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat u instemt met 
mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de 
authentieke taal op de internetsite:

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm.

Dit verzoek dient bij aangetekend schrijven of bij faxbericht te worden gericht aan:

Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Directoraat Staatssteun
Griffie Staatssteun
1049 Brussel
België
Fax nr.: +32 229-61242

Voor de Commissie

Joaquín ALMUNIA
Vicevoorzitter van de Commissie


