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Recente ontwikkelingen bodem 
 

•  Wetsvoorstel Gebiedsgerichte aanpak Bodemveront- 
   reiniging (32 712) 

•  Besluit bodemenergiesystemen (29 383) 

•  Implementatie van de CCS-richtlijn (Mijnbouwwet, 
  Mijnbouwbesluit, wijziging Burgerlijk Wetboek) 





 
 

C02-opslag in Barendrecht 
 

•  Onshore CCS demonstratie project in twee lege gasvelden 
 gelegen onder/nabij een woonwijk in Barendrecht. 

•  Doel: opslag van 400,000 ton CO2 per jaar. 

•  Capaciteit gasvelden: over 10 miljoen ton (opgeslagen op 
 een diepte van 1,700 - 2,700 m). 

•  MER: risico’s van CO2-opslag in deze velden 
 “verwaarloosbaar”.  



 
 

Carbon capture and storage (CCS) 
 

•  Vorige regering:  
− Nederland kan een belangrijke rol spelen bij 
 CCS vanwege de vele lege gasvelden en de 
aanwezige gasinfrastructuur (2008)  

 
•  Alle onshore CCS-projecten zijn geschrapt. 

— miscommunicatie en gebrek aan lokale
 acceptatie van de projecten (NIMBY)  
 

•  Huidige inzet voor middellange termijn: opslag C02 
onder zee 
 



 
 

Aansprakelijkheid CO2-opslag onder         
CCS-richtlijn (2009/31/EG) 

 
•  risico’s: -   lekkage (gezondheids- en milieurisico’s,  

  klimaatschade) 
   -   bodemstijging (schade onr.zaken) 
   -   waardevermindering onr. zaken (huizen, e.d)  

  (stigmaschade) 
 
•  Opsporings- en opslagfase (injectie van CO2) 
•  Permanente afsluiting ondergrondse opslag (vóór 
overdracht verantwoordelijkheid) 
•  Overdracht verantwoordelijkheid naar bevoegde autoriteit 



 
 

Aansprakelijkheid opslag CO2 CCS richtlijn 
•  Exploitant aansprakelijk totdat de verantwoordelijkheid 
voor een opslaglocatie is overgedragen aan het bevoegd 
gezag:  

—  a) exploitant is in geval van lekkage verplicht de 
noodzakelijke corrigerende maatregelen te nemen (of 
anders kostenverhaal) 
—  b) exploitant is in geval van lekkage  verplicht 
emissierechten in te leveren en bij (dreigende) 
milieuschade preventieve en/of herstelmaatregelen te 
nemen (Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn) 

 
•  Na overdracht verantwoordelijkheid 

— Verplichtingen a) en b) voor overheid 



 
 

Financiële zekerheid 
 

-  Exploitant verplicht over een financiële zekerheid te 
beschikken. Deze moet voldoende zijn om te kunnen voldoen 
aan: 

-  de vergunningverplichtingen; 
-  verplichtingen die voortvloeien uit het EU 
emissiehandelssysteem (de Milieuaansprakelijkheids-
richtlijn wordt hier niet genoemd (art. 19)). 

à Andere vormen van schade worden niet genoemd 



 
 

Aansprakelijkheid voor ‘alledaagse vormen’ van 
schade wordt overgelaten aan de lidstaten 

 
•  CCS richtlijn:  omvat regeling voor mondiale en regionale 
milieuschade die kan ontstaan ten gevolge van de lekkage 
van een CO2-opslaglocatie 
 
•  CCS richtlijn: aansprakelijkheid voor andere vormen van 
schade moet op nationaal niveau worden geregeld 



 
 

Implementatie van de CCS richtlijn in de 
Mijnbouwwet 

 
•  Geen aansprakelijkheidsregeling voor andere vormen van 
schade dan die genoemd worden in CCS richtlijn 

•  Voor vermogens- of letselschade à Zie Burgerlijk Wetboek 
(wetswijziging is in voorbereiding): 

 

  



 
 

Aansprakelijkheid en het Burgerlijk Wetboek 
 

•  Opslagfase en na afsluiting, maar vóór overdracht 
verantwoordelijkheid 

—  schuldaansprakelijkheid (art. 6:162 BW) 
—  risicoaansprakelijkheid (art. 6:174-177) 

–  is C02 een gevaarlijke stof? 
–  is een opslaglocatie een stortplaats? 

–  zijn alle vormen van schade verhaalbaar 
(stigmaschade)? 

•  Na overdracht verantwoordelijkheid naar bevoegd gezag? 
–  CCS richtlijn regelt niet wie dan aansprakelijk-
heidsrisico’s draagt 
–  Wat bepaalt het BW en/of de Mijnbouwwet? 

  



 
 

Meer onshore CO2-opslag in Nederland? 
 

-  Vooralsnog niet waarschijnlijk, tenzij meer draagvlak 
en meer zekerheid over verdeling van de lange termijn 
aansprakelijkheidsrisico’s (“post-injectie” fase)  

-  Duidelijk aansprakelijkheidsregime (wie is 
aansprakelijk en voor wat? Verjaring?) 

-  Financiële zekerheid 

-  Had de EC dit kunnen voorzien? En was het zo wijs 
de regeling te beperken tot mondiale en regionale 
milieuschade?  


