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Veel discussies 

over beste ptaats 

injectieput 

diep. Een daarvan is de injectisboorput, aie 

na enkele verloopitultken een diameter van 

140 mni heeft, de twee andere zijn cbserv.-.-

t ieputtcn (observation well OWi en OVY2). 

De putten komen uit in de zogeheten Stutt

gart formatie, een zilte waterhoudende 

grondlaag. De betreffende GO^ is afkomst ig 

van de iSo kilometer verder gelegen grote 

Arkema raffinaderij in Leuna, en is een 

bijproduct van de,daar gei;)roduceeide wa

terstof. "Op 30 juni 2008 zijn we begonnen 

met injecteren," aldus Wurdemann, "op 15 

jul i 2008 kwam deeerste 5 0 0 t o n CO, aan 

bij OW1, op 20 maart van d i t jaar bereikte 

het CO., OW2." 

G E E N LEKKAGES 

Inmiddels is ruim 20.000 ton CO, de boderTi 

ingegaan, tot nu toe zonder enkele vorm 

van lekk.7ige. Maar het plan o m in dr iejaar 

60,000 ton te injecteren staat op losse 

schroeven. "Door vertragingen zuiien 

we binnen het CO.-Sink-project in to taal 

ongeveer 30.000 ton CO, injecteren," aldus 

Wurdemann, "maar we hebben de bedoe

ling om de totale hoeveelheid v.m 60.000 

ton te injecteren nict opgegeven. Sterker, 

we zijii aan liet le onderhandelen over een 

budget om een maxirrium van 100.000 

ton CO, op le kunnen slaan. Bovendien zijn 

we bezig om net onderzoek bij het Ketzin 

proefgebied uit te breiden." 

DOOR RIIKERT KNOPPERS 

eel is er niet te zien aan de CO .-op

slagplaats bij het Duitse plaatsje 

Ketzin. 50 kilometer ten westen 

van Berlijn. Behalve twee grote silo's 

gevuld met CO, en een aantal leidingen, 

'staat er een kleine verticale buis met twee 

kranen op de plek waar de CO. de bodem 

ingaat. Op twee plekken niet ver van de 

injectieput zijn meetpunten aangebracht. 

•'We melen under meer het stroomge-

drag van de CO., de hydrodynamica en de 

doorvoersnellieid cn volgen het injectie

proces," vertelt dr. Hilke Wurdemann van 

het Potsdam GfZ Gemvin Research Centre 

for Geosciences, "We hebben vootaf veel 

discussie gehad ovei wat de beste locatie 

van de injectiepul zou zijn. Randvoorwaar

de was Ó3i we 1.5 kilometer van een nabij 

gelegen aardgasveld vei wi jdeid wilden 

blijven om te voorkomen dat het CO, in het 

veid terecht zou komen." 

CO,SINK 

Voor het CO.-Sink-projecl (Storage by 

Injection into a Saline Aquifei at Ketzin), 

dat subsidie krijgt van het Sixth Framework 

Programme van de Europese Unie. zijn dne 

verticale putten geboord van 800 meter 

M E M B R A N E N 

Aan de (Tiogelijkheid om CO op te slaan 

gaat een stap vooraf. Eerst moet er afvang 

van hst broeikasgas bij de elektriciteitscen

trale gebeuren. Het gebruik van membra

nen heeft in dit opzicht als voordeel dat de 

efficiencyverliezen binnen de elektriciteits

centrales lager zijn dan bij meer conven

tionele technieken, zoals gasreinigings-

installaties. Zowel bij een oxyfuelproces. 

een pre-combustionproces als bij een 

post-combustion proces is het mogeli jk 

membranen loe le passen. Bij een oxy

fuelproces zorgt een membraan, dat voor 

de verbrandingskamer is aangebracht, 
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voor de afscheiding van stikstof uit de toe-

gevoeide iucht. Vervolgens verbrandfde 

fossiele brandstof met zuiver zuurstof. De 

verbrandingsgassen hebben een hoog ge

halte aan CO.. Het is alleen nog noodzake

lijk rie waterdamp teverwijderen voordat 

het broeikasgas de-bodem in kan. Bij een 

zogenaamd pre-combustion proces vindt 

eerst de productie van een syngas, een van 

fossiele brandstof geproduceerd gasmeng

sel van CO en waterstof, als tussenproduct 

plaats. Een membraan zorgt vervolgens 

voor de afscheiding van waterstof. Bij een 

posl-combusticn proces verwijdert een 

triüleculair membraan de CO.. "Bij het 

oxyfuel houd l je relatief heel zuiver CO. 

uit het proces over. Het pre-conibustion 

proces is complexer, r^iaar ook het meest 

veelbelovend." vertelt dr. Stef,nn Baumann 

van het Jülich Forschungszentrum, dat 

hiernaar onderzoek doet. "Als je uit het 

tussenproduct syngas eenmaal waterstof 

hebt onttrokken, kun je mel dat waterstof 

doen wa t je wi l t . Bijvoorbeeld verbranden 

in een gasgenerator zonder uitsloot van 

CO , maar Je kunt de waterstof ook voor 

brandstofcellen gebruiken." 

Pr;OCESOPTIMALISATIE 

Binnen een Clean Room' in hel inslitute 

for ,Viaterials and Processes in Energy 

Syste'Tis op het uitgestrekte terrein van 

het Jülicii Forschungszenttum, de grootste 

onrierzoekbinstelling in Duitsland op ener

giegebied, is een aantal onderzoekers druk 

in (ie weer met het uittesten van verschil

lende membranen. Omdat de membranen 

ccKiliiigs krijgen met een dikte van enkele 

n.'iriorneters is het noodzakelijk stofvrij 

CO opslag- b j K»t2m 

Ruim 20.000 ton CO.js 

ai de bodem ingegaan, 

zonder enige vorm van 

lekkage 

te werken. Voor het afvangen van CO. 

zijn verschillende soorten membranen 

geschikt., zoals microporeuze keramische 

membranen, die bij temperaturen tot 400 

^C kunnen werken. Deze zijn vooral bruik

baar voor de pre-combustion processen, 

misschien ook voorde posx-combiistion 

processen. Polyrnere membranen, d iete i r i -

peraturen tót 200 °C kunnen verdragen, 

zijn in liet bijzonder bedoeld voor post-

combustion afvang van CO,, terwij l dicht-

bezelle keramische membranen vooral te 

gebruiken zijn voor oxyfuel installaties met 

temperaturen tussen 800 en 1000 'C en 

eventueel voor pre-conibustion processen 

bij ongeveer 600 'C. Bij alle mernbraanty-

pes richt liet onderzoek l ich onder meer 

op de doorlaatbaarheid, selectiviteit en 

stabiliteit. 

Een ander punt van onderzoek binnen het 

zogeheten IVIEM-BRAIN programma Js de 

integratie van membranen binnen elektri

citeitscentrales. Onderzocht wordt wat de 

beste omstandigheden zijn waaronder de 

membranen werken, zoals de temperatuur, 

druk en de samenstelling van hel gas. Als 

referenliemodel dient zowel een elektrici-

•iE=i;i£i'i^*i 

i im 
tertsceritrale niet een vermogen van 1210 

MW, gestookt op steenkool en bruinkool, 

als de geïntegreerde kolenvergassingsin-

stallalie van Puertoliano, Spanje, met een 

vermogen van 335 MW, 

Bij het onderzoek zijn diverse partners uit 

het bedrijfsleven betrokken. D i l is gedaan 

orn de onderzoeksresultaten snel te kun

nen vertalen naar de prakl i jk. Volgens 

planning zijn de membranen uit he l ViEM-

BRAIN programma tegen het jaar 2020 

geschikt voor industriële toepassingen. E_ 

• HIGHLIGHTS 

Door vertragingen injecteert het.CO,-

Sink-projecl in totaal slechls ongeveer 

30.000 ton COj 

Doel MEM-BRAIN-projecl is ontwikke

ling gasscheidingsmembranen voor 

nulemissie elektriciteitscentrales 

Pre-combustion proces is complexer, 

maai wel meest veelbelovend 
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Van: ©hollandinnovationteam.nl 

Verzonden: dinsdag 24 november 2009 13:54 

Aan: ' / 

CC: 

Onderwerp: Vraag over kleinschalige pilots CCS 

Bijlagen: 002 injectie Veluwe.JPG 

Dame, tieer 

Hierbij op de vragen alvast data van bedrijf uit de Rijnmond, bij een 60 dagen 
proef (1440 uur) met ieder uur een TANKWAGEN, kan er dus 1440 * 28 ton worden 
geïnjecteerd = 40.000 ton, er kan natuurlijk ook een buffer nodig zijn en dan 
kunnen de auto's in de nacht worden "gelost". 

Een proef van 12 C02 tankauto's voor 50 dagen (1 KEER PER TWEE UUR), injecteert 
16.800 ton. 

Ben zo meteen in vergadering, morgen stuur ik meer, zie (werk) druk en volume 
(payload), bij attachm 
Groet Peter 

PS: Ons plaatje vanuit 1999 laat C02 injectie zien met als doel schoonmaken van 
diepe drinkwaterputten, 002 wordt per truck aangeleverd, kunnen wij ook monitoren 

Attachm: 

Hierbij Peter. 

Enerzijds hebben we C02 opleggers, anderzijds C02 containers 

Het betreft een 3-asser oplegger voor het transport van C02, UN 2187 

ADR, class 2, 3A, EN 14398, IMO 8 
28.200 kg max.payload bij 44 ton 
PUR isolatie, duplex tankmateriaal 
werkdruk : 20 bar 
design t° : -40°C/+50°C 
voorzien van laadkoppeling diam 40 
Flowcom 2000 meter 
2 pompen SIHI, ASH 4108, die zowel parallel als in serie kunnen gebruikt worden 
32 A 
Laden gebeurt langs de zijkast, lossen zowel langs de zij- als achterkast (zie piping 
diagram] 

C02 containers 

[cid:384523411@28082009-lC89]Deze containers zijn Swap-Bodys, capaciteit 25.000 L 
ADR/RID/IM08 
24.500 kg max.payload bij 44 ton 
PUR isolatie, duplex tankmateriaal 
max. werkdruk : 22 bar 
design t° : -40°C/+50°C 

niet voorzien van koppelingen, noch bij laad- , noch bij losflensen 

[cid:384523411@28082009-lC74] [cid:384523411628082009-
1C7B] [cid:38452341ie28082009-lC82] 
dampretour laadleiding losleiding 
DN40 P40 PCDllO DN65 NP40 PCD145 DN40 NPIOO PCD125 

2 SIHI, ASHE 4108 pompen die zowel parallel als in serie kunnen gebruikt worden 
32 A 
Lossen en laden gebeurt steeds langs de zijkant. 

7-5-2010 
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Van: 

Verzonden: donderdag 19 november 2009 12:38 

Aan: ^ . ^ 

Onderwerp: Fw: Conclusies en aanbevelingen - Toetsingskader 

Bijlagen: editdata.mso; Conclusies en Aanbevelingen.doc 

From: " t-@hollandinnovationteam.nl> 
To:;"^ _ . : _ _ _ @uu.nl>;1 a)tno.nl> 
Cc: ,̂ (a)hollandinnovationteam.nl> 
Sent: Wed Nov 18 13:37:48 2009 
Subject: Conclusies en aanbevelingen - Toetsingskader 

Heren, 

Hierbij conclusies en aanbevelingen. J is erg daik omdat hij continue gebeld wordt door 
journalisten en Barendrechters. 
Wij blijven uiteraard voor C02 -opslag. 

Met vriendelijke groet, 

Holland Innovation Team (HIT) 
Korte Hoogstraat 15-B 
NL-3011 GJ Rotterdam 
The Netherlands 

Phone: +31 (0)10 
Fax: +31 (0)10 
Web: wwvKhollandinnovationteam.nl 

7-5-2010 
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8. CONCLUSIES 

De aangeleverde selectie van parameters die de geschiktheid moeten aantonen van 
geologische fomiaties voor C02 berging wordt door HIT als een goede aanzet 
beschouwd (uitgangspunt was ter beoordeling van "Screening C02 storage options in 
the Netherlands" van Ramirez et al., gepubliceerd tn Science Direct (2009). Belangrijk 
is naar mening van HIT vooral de samenhang van de verschillende parameters. 

Zo is een groot gasreseî voir met dik zoutdak en initiële overdruk geschikter voor C02-
opslag dan een dunne aquifer met hydrostatische druk. Immers de overdruk van een 
gasreservoir in genoemde setting bewijst de ondoordringbaarheid van zout en de 
verhoogde druk laat zien dat dit zoutdak de overdruk miljoenen jaar heeft kunnen 
verdagen. Bij een aquifer met hydrostatische druk moet in ieder geval het water opzij 
worden gedrukt en bij een (gewenst) (oneindig grote) aquifer is de invloed van 
variaties in dikte en permeabiliteit niet bekend (en niet onderkend). Bij een aquifer 
spelen daamaast veel meer factoren een rol, zoals zoutgehalte van het aanwezig water, 
druk van het water, temperatuur van het water en C02, eventuele chemische reacties, 
variatie in de dikte van een aquifer etc. Proeven van C02-injectie in aquifers wijzen op 
een grote variatie (spreiding) in de resultaten. In voorkomende gevallen blijkt de 
injectiviteit veel lager dan gedacht en liep de druk bij injectie in aquifers (te) hoog op. 
Bij injectie van vloeistoffen/gassen met drulcverhoging tot boven hydrostatisch is er 
een risico op (micro) seismiciteit. De samenhang van de verschillende parameters moet 
voor iedere locatie worden beschouwd. 

Gedurende exploitatie van gasvelden is het onderkennen en analyseren van de 
samenhang van de verschillende belangrijke parameters wellicht nog groter. Een 
verbijzondering van deze samenhang kan aan de hand van een voorbeeld worden 
beschouwd. 
Wanneer het gasveld leeg geproduceerd is, heerst er onderdruk, zodat C02 er met 
weinig moeite kan worden geïnjecteerd. Zeker waar het fomiatiewater niet omhoog is 
gekomen in het reservoir (naar de plaats met lagere dan de initiële druk, dat betekent 
dat er geen aquiferwerking is), maar het veld (toch) niet is gecompacteerd, blijven 
porositeit en penneabiliteit hoog en zou zo snel mogelijk €02 moeten worden 
geïnjecteerd. In een veld waar snelle en sterke bodemdaling is opgetreden is de 
effectieve permeabiliteit afgenomen, doordat het reservoirgesteente in elkaar is 
gedrukt. De bodemdaling in Bai-endrecht is zeer gering, ook in een naburig veld waar 
veel gas is gewonnen zoals Botlek is de bodemdaling gering(2-4 cm) en dus in beide 
velden is de effectieve permeabiliteit nauwelijks gedaald. 

Mede daarom beveelt HIT aan om in eerste instantie te kijken naar (bijna) lege, droge 
aardgasvelden, waarbij pemieabiliteit en porositeit nauwelijks lager zijn geworden 
tijdens de exploitatie. 

Er zijn theoretisch vele gasvelden geschikt. De vraag is wanneer deze leeg zijn. Om te 
vermijden dat aan het eind of vlak na exploitatie aquiferwerking optreedt en/of sterke 
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compactie de effectieve permeabiliteit vermindert, is de zaak zo snel mogelijk met 
injectie te beginnen na stoppen van de gasv^nning. 

De laatste jai-en wordt er in olie en gaswinning steeds meer gekeken naar EOR en EGR 
(enhanced gas recovery). EOR wordt al tientallen jaren toegepast, EGR is relatief 
nieuw en wordt nog niet vaak toegepast. HIT heeft al in de negentiger jaren geopperd 
te kijken of EGR mogelijk is om bodemdaling tegen te gaan. Wanneer er onder drulc 
aan de ene kant van een veld vloeistof of gas wordt geïnjecteerd en de plaats van het 
geproduceerde gas irmeemt zal de formatie niet worden ingedrukt. 

Waar compactie en aquiferwerking dreigen, zou injectie van C02 juist deze 
fenomenen tegen kmmen gaan. Daarom beveelt HIT aan om verder te gaan met het 
bestuderen en uittesten van zogenaamde Enhanced Gas Recovery, bij voorkeur daar 
waar voortgaande bodemdaling een maximum zou overschrijden. Zorg hierbij is dat 
het C02 doorbreekt in het gas zodat gas dat naar boven komt meer C02 zal gaan 
bevatten. 

Het lege gasveld Barendrecht lijkt geschikt voor C02-opslag, gezien de waarden van 
de verschillende geologische paraineters en de beschikbaarheid. De beschikbaarheid 
van C02 uit Pemis is een pluspunt. De capaciteit is een minpunt omdat slechts 
800.000 ton kan worden opgeslagen; daarom is opslag relatief duur per ton C02. 
Holland Innovation Team vindt dat de risico's van C02-opslag in gasveld Barendrecht 
niet groot zijn. Een punt van aandacht is wel het feit dat er in driejaar meer massa aan 
C02 zal worden geïnjecteerd dan er in meer dan tien jaar aan massa van aardgas is 
gewormen. Kort gezegd er gaat meer massa in dan emit is gehaald. 

Bij het injecteren van de C02 kan niet worden uitgesloten dat de drulc oploopt. HIT 
denlet dat de toezichthouder voldoende controle kan uitoefenen om oplopende druk te 
monitoren en toezicht te houden. Bij sterk oplopende drulc kan namelijk niet 
uitgesloten worden dat kleine schokjes plaatsvinden. Wanneer blijkt dat de gewenste 
800.000 ton niet kan worden geïnjecteerd in drie jaai-, zal opslag per ton veel duurder 
uitvallen dan gedacht, omdat de infrastmctuur van pijpleiding voor een dergelijke 
hoeveelheid relatief duur is. In dat geval zal de demonstratie bij Barendrecht grote 
gevolgen hebben voor andere locaties. Immers wamieer blijkt dat opslag per ton C02 
op een plaats die vanwege nabijheid en ondanks de dichte bevolking gekozen is, veel 
duurder blijkt dan aanvanicelijk voorspeld, dan zal dit de geloofwaardigheid van 
voorspellingen voor andere loacties sterk verminderen. Om grote des-investeringen te 
vermijden worden daarom op andere locaties in het buitenland eerst proeven gehouden 
van enkele 1000-en tot tienduizenden tonnen C02, aangevoerd per tankauto, om de 
geschiktheid van locaties te testen. 
Het risico van een event met een tankauto is zeer klein, en de impact van het verliezen 
van 25 ton C02 is aanvaardbaar, omdat dit om een uiterst kleine hoeveelheid gaat, 
zonder risico voor de volksgezondheid. 

Kijkend naar Enhanced Gas Recovery, lijkt het Botlek-veld hiervoor geschikt. De 
vonn van het veld leent zich voor EGR. Het feit dat een grote hoeveelheid gas is 
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gewonnen vanuit 1 put, garandeert een goede permeabiliteit en porositeit. De afstand 
van Pemis naar Botlek is kleiner dan die van Barendrecht tot Pemis; een pijp die nu 
reeds C02 vervoert loopt langs het Botlek-veld. 
De caprock is goed, de diepte van het veld is geschikt. Botlek heeft zich in de loop van 
de tijd reeds gekwalificeerd voor opslag van gas. Feit is dat er op dit moment nog gas 
in het Botlek-veld bevindt en dat de eigenaar van het veld geen risico wil lopen om 
C02 mee te gaan produceren met het gas. 

HIT is het ermee eens dat dit een risico is, anderzijds kunnen 800,000 ton gemakkelijk 
worden geïnjecteerd downdip in het Botlek veld waarbij de kans dat het zware C02 
snel zal mengen veel kleiner is dan bij andere velden (van een andere vorm). 
Een kleine hoeveelheid C02 zal dit risico minimaliseren tot (bijna) nihil. Feit blijft wel 
dat er een put moet worden geboord. 

HIT heeft geconstateerd dat (nog) niet duidelijk is, op welke manier monitoring van 
C02 injectie ter hand kan worden genomen. Het is zinvol om bovengronds gebmik te 
maken van gevoelige tiltsensoren die de verspreiding van C02 in de ondergrond, 
bovengronds kunnen monitoren. 

HIT heeft na het lezen van de rapporten over C02-opslag die recentelijk (oktober-
november) zijn uitgekomen de opinie dat er meerdere off-shore velden geschiict zijn, 
maar dat deze nog niet beschikbaar zijn en een grotere investering behoeven dan op 
land. 

HIT heeft verder geconstateerd dat de bevolking niet goed genoeg en zeker niet in 
begrijpelijke taal is geïnformeerd over geologische processen die te maken hebben met 
C02-opslag. In de MER-verslagen worden in voorkomende gevallen Nederlandse 
termen gebmikt die tot verwarring leiden. Een voorbeeld is het voorkomen van meer 
dan 8 Nederlandse tennen voor een aantal dmkmechanismen. 

HIT concludeert dat een proef van duizend of enkele duizenden tonnen C02 met goede 
monitoring en een open discussie van de resultaten in het buitenland het draagvlale 
duidelijk heeft vergroot voor projecten zoals injectie van C02 in de ondergrond. 
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9. AANBEVELINGEN 

Holland Imiovation Team adviseert om in eerste instantie een leeg gasveld of bijna 
leeg gasveld te nemen voor injectie en opslag van C02. Barendrecht is een veld 
waarvan de geologische parameters op het eerste gezicht gunstig zijn. Om te vermijden 
dat op voorhand grote investeringen worden gedaan stellen we voor een korte proef te 
doen zonder de complete infra aan te leggen. Waimeer de resultaten zodanig zijn dat er 
minder C02 kan worden geïnjecteerd dan verwacht, kan er alsnog worden besloten om 
te kijken naar een andere locatie. Zelfs wanneer dat gebeurt, is de proef niet voor niets 
geweest. 

Voorstel is dat bij deze proef gedurende 6-8 weken C02 wordt geïnjecteerd dat met 
tankwagens in vloeibare vonn wordt aangevoerd. Het zou hier om een gelimiteerde 
hoeveelheid gaan, maximaal enkele duizenden tomien. Bij injectie kan dan worden 
gekeken of de dmk oploopt, de verspreiding van C02 in de ondergrond en de dmk kan 
worden gemonltored en er kan gekeken worden of de monitoring-methoden en de 
instmmentatie voldoen. Er kan tussentijds gestopt worden met injectie waarbij het 
diTikverloop zo goed mogelijk zal worden gevolgd. Een test waarbij deze zaken 
worden geregistreerd en uitgemodelleerd zal een schat aan kennis opleveren voor 
vergelijkbare locaties, ook als mocht worden besloten te stoppen. 

Bij injecteren van duizend of enkele duizenden toimen zullen de resultaten moeten 
worden besproken en geëvalueerd door onafhankelijke experts in samenspraak met 
overheid, uitvoerder en bevolking. 

Afhankelijk van de resultaten van de proef in Barendrecht zal besloten kunnen worden 
door te gaan met injectie van 800.000 ton of er zou een andere locatie kunnen worden 
gekozen. 

Ten tweede beveelt HIT aan om te onderzoeken wat de risico's zijn van het injecteren 
van een kleine hoeveelheid C02 in het Botiek-veld. Ook daar kan besloten worden om 
enige duizenden tonnen C02 te injecteren. Een vereiste is wel dat er tenminste 1 extra 
put zal worden geboord. 

Monitoring zal moeten aangegeven of en warmeer het C02 door het aardgas breekt en 
of/en wanneer bodemdaling door injectie wordt verminderd. Monitoring van 
verspreiding van C02 kan in dit geval ook tot de beslissing leiden om op ieder moment 
te stoppen. De risico's/kosten hiervan zullen bij de overheid liggen. 

Resumerend: HIT beveelt aan een korte proef te doen in Bai-endrecht (eventueel 
gelijktijdig een korte proef in Botlek) waarvan de resultaten kunnen worden benut voor 
een brede maatschappelijk en begrijpelijk discussie die toe nu toe naar mening van 
HIT heeft ontbroken. 

Toetsingskader CO2 opslag Hs'""'J^^r november 2009 
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mi 

Van: ., ,, \ lamens; T' 

Verzonden: vrijdag 13 november 2009 15:05 

A a n : " , ^ - . ,.-, ,>•• 

Onderwerp: FW: Rapport Toetsingskader C02 

Van: ' _.,.L_ :, i@uu.nl] 
Verzonden: donderdag 12 november 2009 13:45 
Aan: 
CC: < 
Onderwerp: Rapport Toetsingskader C02 

Beste Peter, 

We zien je rapport graag tegemoet, begin volgende week. 

Met vriendelijke groet, 

Universiteit Ulreeht | Utrecht Centrum voor Energie-onderzoek (UCE) en Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) |i 
Heidelberglaan 2 I 35B4 c s Utrecht I T 030-(" ~ ' ' / ! 05^ 1 | Suu.nl I www.uce-uu.nl | CATO 

From:: ' . 5hollandinnovationteam.nl] 
Sent: donderdag 12 november 2009 13:23 
To: ... ..,_~l@minez.nl 
Cc: ï " • 
Subject: zoals oeioora 

Op jullie mailtjes en telefoongesprekken bevestig ik zoals afgesproken het volgende: 

Jullie hebben het rapport maandag avond of dinsdagmorgen. 

Ik wacht nog op commentaar van ~~~ 

Verzachtende omstandigheden: 

Heel lang geduurd voordat de opdracht kwam 
Presentatie later dan afgesproken 
Afspraken moeilijk te plannen 
Commentaren niet (of later) 
Zorgvuldigheid van onze kant (rapporten doorgelezen) 

Wij denken een opening te kunnen bieden die voor iedereen acceptabel zou kunnen/moeten zijn. Wij zijn 
zelfs bereid onze bevindingen "op afroep" aan de ministers toe te lichten 

Groet r 

7-5-2010 
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Van: 

Verzonden: maandag 21 september 2009 12:07 

Aan: 

CC: 

Onderw/erp: rapport onderzoek C02 toetsingskader nog niet gereed 

Hoi, _. 
Het rapport is helaas nog niet opgeleverd. Het eindgesprek is gepland op 21 oktober a.s. 
Daarvoor zullen wij wel het rapport ontvangen. 
Maar de rekening is van 27 augustus jl, dus die kan niet meer blijven liggen. 
Wat is de gebruikelijke marsroute? Factuur retourneren ovv rapport nog niet ontvangen? 
Is het de bedoelinn dat wij dat doen? 
groet,: 

7-5-2010 
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Van: ; 

Verzonden: woensdag 2 september 2009 16:43 

Aan: i 

CC: r 7 7 

Onderwerp: bevestiging afronding studie Toetsingkader 002 

Goedemiddag, 

De afspraak afronding studie Toetsingskader C02 zal plaatsvinden op woensdag 21 oktober van 11.00 
12.00. De afspraak vindt plaats bij EZ, T 

Verzoek aan l i s om voorafgaand aan dit gesprek het eindrapport rond te sturen naar iedereen. 

Graag hoor ik van jullie of er parkeerplaats gewenst is. 

mvg, 

Projectorganisatie CCS 
Bezuidenhoutseweg 30 | 2594 AV | Den Haag 
Postbus 20101 I 2500 EC | Den Haag 

T 070-379; 
.' Ig'minez.ni 

Bij een bezoek aan het ministerie van Economische Zaken is een geldig identiteitsbewijs verplicht! 

7-5-2010 
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Van: gtno.nl] namensj 

Verzonden: woensdag 2 september 2009 14:12 

Aan: ', 

CC: i 

Onderwrerp: RE: afronding studie Toetsingkader 002 

Goedemiddag, 

kan zowel op 21 als 22 oktober. Ik hoor wel welke datum het wordt, 

met vriendelijke groet / kind regards. 

J@tno.nl] 

Secretaresse / secretary 

TNO BenO GE & Gl / Built Environment and Geosclences 
Duurzame geo-energie / Sustainable Geo-energy 

Tel+31 (0)30. ._ 
Fax <-31 (0)30 25 64 605 
email,' ,' ®tciq,nl 

From:, 
Sent: dinsdag 1 september 2Ó09 16:49 
To:; 
Cc:1 

iminez.nl] 

Subject: RE: afronding studie Toetsingkader C02 

Goedemiddag, 

Ik heb even nagevraagd bijj i en hij wil graag dati 

Daarom hieronder wal nieuwe dafasuggesties. 

dinsdag 20 okt van 09.00 -12.00 
woensdag 21 okt 09.00 -14.30 
donderdag 22 okt 13.00 -17.00 

Graag hoor Ik van jullie. 

mvg 

aanwezig is bij deze afspraak. 

Van:j j ((atno.nljj 
Verzonden: maandag 31 augustus 2009 13:33 
Aan:r 
CC:( 
Onderwerp: KE: afronding studie Toetslngkader C02 

Dag>~ 

Helaas is het voor; _ 
het ook goed als er een ven/anger komt? 

met vriendelijke groet/kind regards. 

__^ liet mogelijk op 1 van onderstaande data. In de week van 19 oktober Is er weer ruimte in zijn agenda. Is 

Secretaresse / secretary 

TNO BenO GE & Gi / Built Environment and Geosciences 
Duurzame geo-energie / Sustainable Geo-energy 

Tel +31 (0) 30i 
Fax +3JI (0) 30 26 64 605 
emaii,' ï^tno.ni 

From:. | {(pminez.nl] 
Sent: maandag 31 augustus 2009 9:29 
To: i 
Subject: afronding studie I oetsingKaaer uw^ 
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Goedemorgen, 

Op verzoek van( wil ik eind september een afspraak Inplannen met als onderwerp afronding studie Toetsingskader 002-
opslag. .« V 

Ik heb een aantal dafasuggesties: 
22 september na IS.OOuur 
23 september in de ochtend .̂  
30 september tussen 13.00-15.00 ' " ' 

Graag hoor ik z.s.m. welke data er uitkomt voor jullie. De afspraak zal plaatsvinden In Den Haag en zal een uur in beslag nemen. 

met vriendelijke groet, 
' J - ' 

I 

Projectondersteuner CCS 

Projectorganisatie CCS 

Bezuidenhoutseweg 30 | 2594 AV i Den Haag 

Postbus 20101 I 2500 EC | Den Haag 

T 070-3791 
, Sminez.nl 

Bij een bezoeiï aan het ministerie van Economische Zaken is een geldig ident i te i tsbewi js verpl icht l 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk 
aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Slaat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid '*oor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Bezoekt u het kemdepartement van het ministerie van Economische Zaken ofde Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? 
Houd er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de 
receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen en toegangspassen van 
andere organisaties worden niet geaccepteerd. 

This e-mail and i t s contents are subject to the DISCLAIMER at http://www.tno.nl/disclairaer/email.htral 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent 
to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete Ihe message. The State accepts no liability for damage of any 
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Bezoekt u het kemdepartement van het ministerie van Economische Zaken ofde Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd 
er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te lonen. Indien u bij de receptie geen 
geldig iden'titeitsëèwijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties 
worden niet geaccepieerd. 

This e-mail and i t s contents are subject to the DISCLAIMER at http://www.tno.nl/disclaimer/email.html 

http://www.tno.nl/disclairaer/email.htral
http://www.tno.nl/disclaimer/email.html
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Van: @hollandinnovationteam.nl] 

Verzonden: vrijdag 14 augustus 2009 15:43 

Aan: 

CC: ghollandinnovationteam.nl 

Onderwerp: RE: Commentaar rapport toetsingskader C02-opslag 

Vond ik nog uit het archief 

PS. Volop bezig met experts uit de praktijk te communiceren, geeft hele nieuwe inzichten. 

Krantenarchief Trouw 
6 april 1996 
JAN SLOOTHAAK 

'Nog veel bodemonderzoek verrichten* 
'Nog veel bodemonderzoek verrichten' 

AMSTERDAM - In de Germaanse mythologie zijn aardmannetjes afzichtelijke wezens. Hun 
vrouwen munten echter uit door schoonheid. Wat wil je ook? De aardmannetjes werden getekend 
door hun zware taak als bewakers van de immer duistere mijnen en onderaardse schatten. 

In de toekomst krijgen ze het nog moeilijker, moeten ze afdalen naar schatten die nog dieper 
verscholen liggen in de aarde. Ze zullen er op moeten toe zien, dat de aardschatten niet worden 
aangetast door bijvoorbeeld het afval, dat de mensen van plan zijn diep weg te bergen. 

Het wordt dringen beneden onze voeten. We halen aardgas uit de bodem bij Slochteren en stoppen 
het er juist in bij Langelo, Grijpskerk en Altanaar, waar ondergrondse voorraden gas worden 
aangelegd. Waar gas wordt gewonnen, daalt de bodem, en er worden aardschokken gesignaleerd. 
Misschien omdat we het er te snel uithalen? 

"We weten het niet, want de relatie met snelheid van gaswinning, hoeveelheid en dergelijk is nooit 
onderzocht", zegt Peter van der Gaag van de werkgroep 'Diepe Ondergrond' van de Technische 
commissie bodembescherming (TCB). Kunnen we die bodemdaling tegengaan door het aardgas 
door een andere substantie te vervangen? "Je zou er kooldioxide voor in de plaats kunnen 
pompen. Maar dat is weer hetzelfde verhaal. Het moet onderzocht worden." 

Kooldioxide, het beruchte C02 dat onze atmosfeer zo verpest, opvangen bij de schoorstenen 
van energiecentrales en fabrieken en opbergen in de grond, het lijkt te mooi om waar te zijn. 
Toch is het in principe mogelijk, zegt Van der Gaag. Maar wat zijn de gevolgen? Welke 
chemische reacties kun je verwachten cn hoe gedraagt C02 zich in diep in de grond? 
Bovendien moet onderzocht worden, ofhet injecteren met kooldioxide wellicht ook weer tot 
aardschoklcen kan leiden. 

Alles moet onderzocht worden, vinden Van der Gaag en zijn medestanders in de TCB. Hun voorstel: 
zet een plan voor ondergrondse ruimtelijke ordening op poten, compleet met MER, een milieu effect 
rapportage. De werkgroep 'Diepe ondergrond' maakte er een rapport over, waarin onze kennis en het 
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gebrek daaraan wordt geïnventariseerd. 

Onderzoek van de diepe ondergrond, alles wat palcweg dieper zit dan 200 meter, is in Nederland in 
een kwade reuk komen te staan. Van def'Gaag: "De angst zit er in sinds dejaren zestig en zeventig. 
Er was toen sprake van opbergen van atoom-afval in de Noord-Nederlandse zoutlagen. De bevolking 
was daar huiverig voor, en de overheid heeft toen helemaal verkeerd gereageerd, waardoor de 
angst en het verzet werden aangewakkerd." 

In die tijd, die toch al bol stond van massale acties tegen bijvoorbeeld militaire oefenterreinen en 
voor democratisering van bolwerken van het gezag, liepen bij manifestaties in Oost-Groningen 
steeds weer duizenden demonstranten te hoop tegen de plannen met het radio-actief afVal. Wat 
gebeurt er als het gaat 'lekken' naar het grondwater? Kim je het er dan weghalen? Het rapport van de 
TCB-werkgroep meldt de jongste stand van zaken: Het onderzoek was steeds uitgegaan van 'niet-
tenigneembare eindberging'. Je sluit het radio-actief afval op in een zoutformatie en volgende 
generaties zien wel hoe het in de toekomst uitpakt. De regering is daar nu op teruggekomen. In het 
kader van het Nationaal Milieu beleidsplan (NMP) zal onderzoek worden verricht naar 
bergingsmethoden met een 'omkeerbaar bergingsproces'. Met andere woorden, het atoom-afval moet 
weer kunnen worden weggehaald als het verkeerd zou gaan. 

De belangrijkste ondergrondse activiteiten in Nederland waren tot voor kort de steenkoolmijnen in 
Limburg. Die werden gesloten, nadat in Slochteren één van de grootste aardgasbel van de wereld 
was aangeboord. De mijnen waren niet meer rendabel. Van der Gaag: "Tegenwoordig zouden we 
ons dan hebben afgevraagd, of er in die mijnschachten geen reststoffen, zoals vliegas of havenslib, 
opgeborgen zou kunnen worden." 

Afval en reststoffen, één van de problemen van deze eeuw, heeft vele vormen. Naast atoom-afval is 
er chemisch afval, ook een goedje waar je voorzichtig mee moet zijn. In Engeland wordt onderzoek 
gedaan naar het opbergen van vliegas. Hamburg zoekt een methode om van het vervuilde havenslib 
afte komen, door het in zoutkoepels op te bergen. Behalve zoutlagen, mijnschachten en leegralcende 
aardgasvelden, komt in Nederland ook klei in aanmerking voor berging van afval. 

Met onderzoek naar het delven van grondstoffen ofhet opbergen van afval, is het verhaal nog niet af. 
Samenpersing tot 'perslucht', de winning van warmte uit de aarde ofde bodem juist benutten voor de 
koeling (vergelijkbaar met grootmoeders kelder), zijn andere mogelijkheden. Onder Nederland 
komen watervoerende lagen voor met temperaturen van 70 tot 100 graden (overigens lauw in 
vergelijldng met de 350 graden in vulkanische gebieden). In Nederland zijn er een tiental 
projecten die in deze categorie vallen (onder andere bij de Perscombinatie), allemaal echter beperkt 
van omvang. Er is veel meer mogelijk. 

Niet bekend 

In een plan voor ondergrondse ruimtelijke ordening zal daarom ook de bovenlaag van de bodem 
moeten worden meegenomen. Bijvoorbeeld om te onderzoeken of een tunnel voor bijvoorbeeld 
de omstreden Betuwelijn, niet alleen voor het milieu maar ook financieel aantrekkelijk is. "Als 
de trein door een tunnel op 25 meter diepte komt, hoeven bijvoorbeeld de gasleidingen van 
Slochteren naar het zuiden, vlak onder het maaiveld, niet te worden ontmanteld. Dat zijn 
dingen die je moet afwegen bij zulke projecten. En dat kan alleen als er een goede inventarisatie 
komt", aldus Van der Gaag. 

Er zal een juridisch kader moeten komen om brokken te voorkomen. De Wet bodembescherming, 
de Grondwaterwet en de Mijnwet moeten daarin worden geintegreerd. 

De samenliang tussen natuurlijke processen, de risico's van menselijke ingrepen op de fysische, 
chemische en biologische processen moeten goed worden onderzocht. Er zijn veel onzekerheden. 

7-5-2010 
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En alleen uitputtend onderzoek kan een zo compleet mogelijk beeld opleveren. Waarbij ook minder 
voor de hand liggende zaleen boven komen borrelen. Een voorbeeld daarvan is wimiing van gas en 
olie in de Waddenzee. Het feit dat de bodem kan dalen alsje er gas uithaalt, is goed voorstelbaar., 
Wie denkt er echter aan, dat door bodemdaling in het wad de stroming verandert en in combinatie 
met het stijgen van de zeespiegel door klimaatverandering tot kustafslag langs de Friese kust zal 
leiden? Van der Gaag: "Onderzoek is nodig. Zonder onderzoek kom je pas echt in de problemen." 

From:, . ,, ,, "@hollandinnovationteam.nl] 
Sent: donderdag 23 juli 2009 12:23 
To:' 
Cc:( _S@hollandinnovationteam.nr 
Subject: RE: Commentaar rapport toetsingskader C02-opslag 

Na afloop ben ik met, en; een borreltje gaan drinken. Inhoudelijk kunnen de 
oliemaatschappijen en HIT het goed vinden. Van TNO heb ik in het weekend commentaar gekregen. Eigenlijk 
was de afspraak om op 1 juli het rapport af te leveren, maar ik zal al het zinnige commentaar verwerken. 

By the way, 

Er gaan duizenden transporten met vloeibaar C02 over de weg. 
http://www.hobur.nl/pages/content/productdetail.php?id=14 
Voordeel bij een nadeel is dat er niet zo veel kan ontsnappen, wanneer zo'n tankwagen lek zou raken. 
Overigens is daarmee onlangs een proef gedaan en de uitslag daarvan krijg ik van 1 van de betrokken 
experts (uit V.S). 

Voordeel van vervoer over de weg is ook dat je in dat geval de C02 ergens ander vandaan kan halen, 
bijvoorbeeld uit een biobrandstoffen project zodat je een carbon negatief proces maakt. 

Voordeel is ook nog datje-wanneer je Barendrecht kiest - een proef zou kunnen doen van 10.000 ton om te 
laten zien datje de bevolking serieus neemt. Dit zou als voorwaarde kunnen gelden voor het doorgaan van 
Barendrecht wanneer de kleine proef ok is. 

Voordeel is verder ook dat je een ander veld kan nemen dan Barendrecht, wanneer je dat zou willen. 

Overigens rijden er al lang auto's met vloeibaar C02 rond om diepere drinkwaterputten te reinigen (zie 
afbeelding HIT). 
Groet; 

^ y ' 

f/r 
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Frotn: i f@minez.nll 
Sent: woensdag 22 juli 2009 14:01 
To:j i@hollandinnovationteam.nl 
Subject: Commentaar rapport toetsingskader C02-opslag 

Beste, 

Tijdens de workshop over toetsingskader C02-opslag, waar ik bij aanwezig was i.p.v. ~ hebben 
we afgesproken binnen twee weken commentaar te leveren. De termijn van twee weken om jouw rapport van 
commentaar te voorzien is inmiddels verstreken, maar ik wil het je alsnog sturen en je vragen dit mee te 
nemen in je rapport. Het commentaar is EZ-commentaar. Heb je van andere mensen nog iets gekregen? 

Het lijkt ons goed om eind september een slotgesprek te plannen waarin we je rapport doorspreken met 
, Ik zal zorgen dat dit ingepland wordt.; ^is op vakantie, dus ik 

weet niet of je met hem andere afspraken hebt gemaakt over oplevering van het eindrapport. Mocht dat zo 
zijn wil je mij dat dan even laten weten? 

Ikzelf heb ook nog een vraag n.a.v. de workshop. Er werd kort iets gezegd over het transport van Cü2 per 
tankwagen. Hoe verschillen de veiligheidsrisico's nou eigenlijk van die van pijpleidingtransport van C02? 

Hartelijke groet, 

Projectorganisatie CCS (COj-afvang, -transport en -opslag) 
Bezuidenhoutseweg 30 
Postbus 20101 I 2500 EC | Den Haag 

T -1-31 70 379< 
E( SlSminez.nl 
W http://www.mlnez.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of 
dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, 
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This 
message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

Bezoekt u het kemdepartement van het ministerie van Economische Zaken of de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs 
(paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs 
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Leghimatiebewijzen en toegangspassen van andere 
organisaties worden niet geaccepteerd. 
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