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PROJECTPARTNERS
Maasvlakte CCS Project C.V. (MCPCV)

TECHNISCHE BASISGEGEVENS
Afvang: 250 MW; naverbranding 
Opslag: Offshore 
koolwaterstoffenveld
Jaarlijkse hoeveelheid afgevangen 
en opgeslagen CO2: 1,1 mln. ton

BUDGET
EEPR-actie1: € 389 mln., waarvan:
  Projectpartners (incl. bijdragen 

van derden): € 209 mln.
 EEPR-steun: € 180 mln.
 (financieringsgraad van 46 %)

TIJDSSCHEMA  
EEPR-ACTIVITEITEN2

Startdatum: 1 januari 2010
Einddatum: 31 december 2014

BIJKOMENDE INFORMATIE:
EU CCS Project Network
http://www.ccsnetwork.eu

Projectwebsite:
http://www.road2020.nl/

Bijgewerkt: oktober 2013

1.  De EU-financiering is beperkt tot de zogenaamde  

‘Actie’, die bestaat uit een reeks activiteiten 

van een ruimer ‘Project’. Het totale projectbudget 

voor Rotterdam bedraagt € 1600 mln.

2.  Activiteiten medegefinancierd onder het EEPR.

DOELSTELLINGEN
CCS bestaat uit de afvang van CO2 afkomstig van energiecentrales gestookt met fossiele 
brandstoffen, de compressie en het transport ervan en de opslag in zoutlagen of uitgeputte olie- 
of gasvelden. De doelstelling bestaat erin een volledig geïntegreerd CCS-demonstratieproject 
operationeel te hebben tegen halfweg 2015. Het project zal CO2 afvangen van een rookgasstroom 
afkomstig van ongeveer een kwart van de totale capaciteit van een kolengestookte centrale 
van 1070 MW. Het project is dan ook het equivalent van de CO2-afvang van een centrale van 
250 MW. De CO2 zal vervolgens getransporteerd en permanent opgeslagen worden

IMPACT VAN HET PROJECT
De technologie die zal worden gebruikt is naverbrandingsafvang, met een CO2-afvanggraad van 
90 %. Er zal ongeveer 4000 ton CO2 per dag worden afgevangen, die getransporteerd wordt naar 
het offshore koolwaterstoffenveld P18, hoewel diverse mogelijkheden worden onderzocht. Naar 
schatting zal jaarlijks 1,1 miljoen ton CO2 worden opgeslagen. Het doel van het project bestaat 
erin te helpen verwezenlijken dat CCS-technologie tegen 2020 commercieel haalbaar wordt, ter 
ondersteuning van de doelstellingen van de EU ter beperking van de klimaatverandering.

OVERZICHT ACTIVITEITEN (MEDEGEFINANCIERD ONDER HET EEPR)
Het EEPR financiert investeringen in alle stadia van de CCS-keten (afvang, transport en 
opslag). FEED-studies (front-end engineering design), opslagvergunningen, een onderzoek 
van de impact op het milieu en de bouw van de CCS-keten maken deel uit van de actie. 
Het EEPR financiert ook activiteiten rond kennisdeling om te garanderen dat alle 
belangrijke bevindingen van CCS-projecten gedeeld worden.

STAND VAN ZAKEN OKTOBER 2013
Het voorafgaande werk aan het project met betrekking tot de technische aspecten, de kosten 
en de vergunningen is rond. Het project is klaar om de definitieve investeringsbeslissing (FID, 
Final Investment Decision) aan te nemen als er met behulp van bijkomende financiering 
tegemoetgekomen kan worden in de verhoging van de projectkosten (vooral door de lage 
CO2-prijs), Er worden momenteel gesprekken gevoerd met nog meer investeerders met de 
bedoeling om de financiële structuur van het project rond te krijgen in 2013.
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