


ADVIES
over mogelij ke lokaties voor de
opslag van radioactief afval

Uitgebracht door de commissie Lokatiekeuze
Opslagfaciliteit Radioactief Afval (LOFRA)

aan de Minister van Volkshuisvesting f
Ruimtelij ke Ordening en Milieubeheer

op 8 oktober 1985

i--
VOORLOPIGE COMMISSiE

~lLiE,ti_r.rEE';I£lJ:PPoRr AGE
INGEKOl1EN

IJ gOKT, 1985

MIJ, Nr. j 22S'

8 oktober 1985
LOFRA 85/400





1. Op 4 december 1984 werd ingesteld de commissie Lokatiekeuze Opslagfaciliteit

Radioactief AfvaL. Het instellingsbesluit is als bijlage 1 bij dit advies

opgenomen. De commissie bracht op 3 april 1985 een interim-advies uit, dat als

bijlage 2 bij dit advies is opgenomen. In dit interim-advies werden de lokatie-

criteria opgenomen op grond waarvan de commissie kwam tot de selectie van een

twaalftal lokaties. In de maanden apr il en mei 1985 voerde de commissie

besprekingen met de besturen van de betrokken gemeenten v provincies en indus-
trieschappen. De besprekingen droegen een verkennend karakter. Aan de inhoud van

deze besprekingen is de nodige publiciteit gegeven.

Naar aanleiding van br iefwisseling in juni 1985 tussen de staatssecretar is van

Binnenlandse Zaken en de participanten in het Industrie- en Havenschap Moerdijk

over de financiële sanering van het IBM ontstond in de publieke opinie de indruk

dat in feite reeds beslist zou zijn dat Moerdij k de lokatie voor de opslagfaci-

liteit van radioactief afval zou worden. Onder deze omstandigheden achtten twee

leden van de commissie LOFRA, de heren Troostwij k en Van Verschuer v verdere

voortzetting van de werkzaamheden van de commissie ongeloofwaardig~ Zij traden

op 1 juli 1985 terug als lid van de commissie. Na over leg met de

minister-president en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer l Dr. p~ Winsemius, zagen de overige drie leden van de commissie

echter voldoende mogelij kheden aanwezig om het werk van de commissie tot een

goed einde te brengen. De hierop betrekking hebbende brief van minister

Winsemius aan de Tweede Kamer van 5 juli 1985, alsmede het betreffende

persbericht van gelijke datum zijn als bijlagen 3 en 4 bij dit advies opgenomen.

Bij het uitbrengen van het onderhavige advies is de coinmissie als volgt sainen~

gesteld:Mro WoJø Geertsemaç voorzitterp Mr. Kø van Rijckevorsel, vice-voorzit~

ter l Drs~ J. Tegelaar , lid-secretarìsø In deze verkleinde samenstelling heeft de
commissie in de maanden juli, augustus en september 1985 haar ãfrondende

besprekingen gevoerd en de daaraan verbonden werkzaamheden verr icht ø

De commissie is veel dank verschuldigd aan mevrouw Ing. C. de Graaff-Kant, Dr.

A.M.F. Op den Kamp en Drs. A. Cornelissen van de Directie Stralenbescherming van

het Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiënep aan Drs~ H~ de Loor van de

afdeling milieubeheer van de Rijksplanologische Dienst en aan Dr. Ir. J. Vrijen

en Dr. H.D.K. Codée van COVRA b.v., die allen de commissie met raad en daad ter

zijde hebben gestaan.
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Bij het afsluiten van haar werkzaamheden heeft de commissie er voorts behoefte

aan haar dank te betuigen aan allen met wie de commissie in de loop van haar

werk in overleg is getreden. Ook in de gevallen waarin de resultaten

uiteindelijk negatief bleken uit te vallen, ontmoette de commissie bij haar

gesprekspartners steeds de bereidheid tot overleg.

2. Het bleek de commissie al spoedig dat van de twaalf lokaties in het interim-

adviesìn ieder geval Veendam zou moeten afvallen ,omdat het aldaar aanwezige

industr ieterrein weer werd omgezet in agrar ische grond en de voorbereiding van

de besluitvorming daarover reeds in een vergevorderd stadium verkeerde 0

Behalve aan de lokaties genoemd in het interim-advies heeft de commissie ook

aandacht besteed aan Lemmer als mogelij ke vestigingsplaats voor de opslagfacili-

teit~ Het industrieterrein van de gemeente Lemsterland bleek aan de criteria te

voldoen 0 De commissie ontving echter ber icht van de burgemeester dat er geen

meerderheid in de gemeenteraad te vinden zou zijn voor een besluit tot verkoop

van grond aan COVRA b.v.

Hetzelfde kan worden gezegd van de gemeenteraden van Bergen op Zoom, Oosterhout,

Wijchen en Smallingerlandi waar na kortere of langere overweging de raad bij
meerderheid of unaniem besloot geen medewerking te verlenen met betrekking tot

het beschikbaar stellen van grond. Dit bleek ook het geval bij het bestuur van

het Havenschap Delfzij 1 ten aanzien van zowel het industr ieterrein Delfzij 1 als
het industr ieterrein Eemshaven 0

In de gemeenten Vlissingen, Raamsdonk en Vlagtwedde bleek niet de bereidheid

aanwezig om in planologisch-procedurele zin mee te werken om vestiging van de

qpslagfaciliteit mogelijk te maken. In die gevallen was de medewerking van de

gemeente voor de grondverwerving niet nodig geweest p omdat de gemeente niet zelf

eigenar~sse is van de grond die eventueel voor de vestiging in aanmerking zou

komen. Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat in enkele andere gevallen, met

name die genoemd in de vorige alinea, planologische medewerking van de gemeenten

evenmin verzekerd waso Dit kan ook worden geconstateerd met betrekking tot de

Maasvlak te.

Voor wat betreft de motivering van de afwijzingen speelden psychologische en

politieke weerstanden een belangrijke raIo Daarbij kunnen met name worden

genoemd energiepolitieke overwegingen en milieubezwareno



- 3 -

Bij dit laatste was de onbekendheid uit eigen directe ervaring met kernenergie

ende opslag van kernafval een factor 0 De milieubezwaren waren wellicht minder
groot geweest indien de MER-procedure was voorafgegaan aan de LOFRA-procedure.

In de hierboven genoemde gevallen wonnen de politiek-psychologische weerstanden

het in de afweging uiteindelijk van de financiële, economische en werkgelegen-

heidsvoordelen verbonden aan de vestiging van de opslagfaciliteit.

3. De commissie is tot de bevinding gekomen dat in het kader van de door de

minister nagestreefde vrijwillige medewerking van alle betrokken instantiesp een

tweetal lokaties in aanmerking komen voor vestiging van de opslagfaciliteit, te

weten het SLOEGEBIED en MOERDIJK. De besturen van de bij deze lokaties betrokken

haven- en industrieschappen, gemeenten en provincies hebben zich bereid

verklaard hun medewerking te verlenen terzake van de beschikbaarstelling van de

grond, het scheppen van de vereiste planologische grondslag en het verlenen van

de bouwvergunningen e Beide lokaties zijn gelegen op een groot havenindustrie-

terrein, waar wellicht ook een nieuwe kerncentrale zal worden gevestigdoDe

eventuele aanwezigheid van een kerncentrale is slechts van relatief belang voor

de vestiging van de opslagfaciliteit en biedt slechts het voordeel van een

geringere transportafstand voor een deel van het te vervoeren materiaalo De op-

slagfaciliteit functioneert als een volledig zelfstandige organisatorische

eenheid en uit dien hoofde is de aanwezigheid van een kerncentrale in de nabij-

heid dus niet van betekenis~ (Vermeld dient te worden dat de Provinciale Zeeuwse

Energie-maatschappij op haar eigen terrein mogelij kheden ziet voor de
opslagfaciliteit. Hierop wordt in par. 5 nog teruggekomen).

Beide lokaties zijn goed te bereiken vanuit het gehele land en liggen aan open

water ~ De ontsluiting is goed en de lokaties worden bereikt over van de woonbe-

bouwing gescheiden wegen. Geen van beide lokaties grenst onmiddelijk aan woonbe-

bouwing~ Beide voldoen aan de criteria die de commissie op grond van de haar

door de regering verstrekte informatie in haar interim-advies heeft opgenomeno

Dat wil niet zeggen dat er geen verschillen tussen de lokaties zijn.

In de volgende paragrafen zullen de lokaties afzonderlijk worden behandeld,

waarbij ook de verschillende VOor- en nadelen aan de orde zullen komen. Hoe

zwaar deze zullen wegen in de uiteindelij ke afweging staat ter beoordeling van

de minister ~
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4. De beschikbare lokatie MOERDIJK is gelegen in het middengedeelte van het terrein
van het Industr ie- en Havenschap Moerdij k, aan de noordkant begrensd door het

~ollands Diep, aan de oostkant door een aantal reeds gevestigde bedrijven en

daarvan gescheiden door een insteekhaven en gedeeltelij k nog braakliggende
grond vaan de zuidkant door de gemeentegrens van Klundert en Zevenbergen en aan

de westkant door het terrein van Sheii Chemie en eveneens daarvan gescheiden

door water. Dit middengedeelte, waarvan het zuidelijke deel nog bouwrijp moet

worden gemaakt, is domeingrond waarover door het IBM kan worden beschikt. Het

gaat in totaal om een aaneengesloten gebied van omstreeks 200 hao waarop zowel

de opslagfaciliteitals eventueel een kerncentrale een plaats zullen kunnen vin-

den (zie bijlage 5 bij dit advies). De PNEM heeft in verband met dat laatste een

optie gevraagd voor 100 ha. Voor de wijze waarop de grondprijs zal worden

bepaald, wordt verwezen naar het gestelde in bijlage 9.

In het midden latend of waterkoeling nodig is voor de opslagfaciliteit, wil de

commissie er op wijzen dat zulks vieilicht ook niet mogelijk zal zijn, omdat vol-

gens informatie van het IHM de Shell het gehele debiet reeds zou gebruiken. Als

voorwaarde voor de beschikbaar stelling van de lokatie zal het IBM vragen om een

vrijwaring in verband met mogelijke claims van de Shellp indien in de toekomst

zou mogen blijken dat de Shell op eigen terrein niet kan uitbreiden omdat in

verband met de vestiging van de opslagfaciliteit daarvoor geen vergunning kan

worden verleendo

De lokatie ligt geheel op het grondgebied van de gemeente Klundert. Het College

van Burgemeester en Wethouders van deze gemeente heeft zich bereid verklaard een

uitwerkingsplan el( artikel 11 van de Wet RO vast te stellen, hetwelk de vesti-

ging van de opslagfaciliteit mogelijk maakt. Dit uitwerkingsplan berust op het

vigerende bestemmingsplan Hlndustrieterrein Moerdij kii van 30 juni 1969 fwelk
bestemmingsplan de vestiging van het opslag- en verwerkingsbedrijf toelaat. Het

ui twee kingsplan behoeft goedkeur ing van het College van Gedeputeerde Staten.

Naar de indruk van de commissie behoeven van die zijde geen bezwaren te worden

verwacht" Na goedkeur ing van het ui twer kingsplan is ver.lening van de bouwvergun-

ning mogelijkf waartoe Burgemeester en Wethouders zich eveneens bereid hebben

verklaard. Het College heeft een negental aandachtspunten opgesteld voorde

Rijksoverheidg welke punten zijn opgenomen in een notitie van Burgemeester en

Wethouders aan de Raad van 14 augustus 1985 (bijlage 6 bij dit advies),
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Deze notitie is op 27 augustus daaropvolgend in de Raad van de gemeente Klundert

aan de orde geweest, bij welke gelegenheid de Raad met 9 tegen 2 stemmen een

motie heeft aangenomen f waar in wordt ui tgesproken dat als aan een aantal voor-

waarden wordt voldaan fi de Raad een ~!posì tieveren houding ten opzichte van de

vestiging van de opslagfaciliteit kan aannemen (bijlage 7 bij dit advies).

Zoals het College van Burgemeester en Wethouders bij schrijven van 4 september

1985 aan de commissie heeft meegedeeld (bijlage 8) is het standpunt van het

College nja mìtsii l doch het standpunt van de Raad van Klundert uneenv tenzijli,.

De Raad van Bestuur van het Industrie- en Havenschap Moerdijk heeft in haar

vergadering van 26 september 1985 de bereidheid uitgesproken om, indien de

Staat zulks vraagt, een voor de inr ichting van een tijdelijke opslagplaats

voor radioactief afval benodigd industrieterrein te verkopen aan COVRA b.v. (zie

bijlage 9) .

5. De lokatie SLOEGEBIED ligt op het oostelij k, tot het grondgebied van de gemeente

Borsele behorend deel van het haven- en industrieterrein Vlissingen-Ooste Voor

het westelijk deel, dat behoort tot de gemeente Vlissingen, geldt sinds 26 april

1985 een voorbereidingsbesluit in verband met de voorgenomen wijziging van een

bestemmingsplan waarbij de opslag van radioactief afval wordt uitgesloten. Op

het tot de gemeente Borsele behorende deel is echter voldoende goed gelegen

grond aanwezig voor de opslagfaciliteit (zie bijlage 10). Een eventuele nieuwe

kerncentrale zal worden gesitueerd op het PZEM-terrein.

Op 24 september 1985 heeft de Raad van de gemeente Borsele met 12 tegen 5 stem-

men uitgesproken "dat het Borselse gedeelte van het Sloegebied aanvaardbaar is

als lokatie voor de opslag en verwerking van radioactief afvain" Tevens werd de

bereidheid uitgesproken om, indien het Borselse gedeelte van het Sloegebied aan-

gewezen wordt als lokatie voor de opslag en verwerking van het radioactief

afval" het bestemmingsplan ilHaven- en Industr ieterrein Sloe 19821f aan te passen
conform het voorstel van Burgemeester & Wethouders van 17 september 1985; (het

op het radioactief afval betrekking hehbende deel daarvan is als bijlage 11 in

di t advies opgenomen). Het bestemmingsplan ligt thans in beroep bij de Kroon.

Wellicht bestaat de mogelijkheid dat de Raad van State, alvorens te adviseren,

de gemeente in de gelegenheid stelt het vcorliggende plan te wij zigen.
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Provinciale Staten van Zeeland hadden er reeds op 20 september 1985 mee inge-

stemd de opslag van radioactief afval planologisch mogelijk te maken (het voor-

stel van Gedeputeerde Staten van 12 september 1985 is als bij lage 12 bij dit ad-
vies opgenomen) .

Het bestuur van het Havenschap Vlissingen heeft zich bij br ief van 20 augustus

1985 in principe bereid verklaard een terrein in het beheersgebied van het

havenschap ter beschikking te stellen voor de vestiging van een opslagplaats

voor radioactief afval (bijlage 13 bij dit advies).

Op het terrein van het havenschap is een geschikt stuk grond aanwezig op het

grondgebied van de gemeente Borsele e aan de oostkant van het gedeelte tussen de

Frankrijkweg en Luxemburgweg (zie bijlage 14). Het is bereikbaar via de Quarles-

afslag en ligt niet aan vaarwater, maar heeft wel lozingsmogelijkheden. Een

klein gedeelte valt onder de in het bestemmingsplan opgenomen 1 km zonering ten

opzichte van de kern Nieuwdorp , maar daar zou het kantoorgedeelte kunnen komen ~

Het gaat om een aaneengesloten stuk van 36 ha, dat in zijn geheel door COVRA zou

moeten worden aangekocht tegen een vermoedelij ke pr ij s van fl. 95,- per m2, ge-

heel bouwrIjp gemaakt door ophoging met 1,5 m zand, ontsloten en omgrensd met

beplantingen en een ringsloot. De lokatie ligt tussen Eurogaz en Total. Er zijn

geen leidingen in het gebied.

De N.V. PZEM heeft bij brief van 23 september 1985 (bijlage 15) de commissie ge-

wezen op de mogelijkheid om op het PZEM-terrein een gedeelte vr ij te maken voor

het opslag- en verwerkingsbedrijf van radioactief afval. Hoewel de commIssie het

uitgangspunt van de PZEM dat opslag van radioactief afval in de directe omgeving

van een kerncentrale belangr ij ke voordelen biedt f slechts van relatieve beteke-

nis acht, beveelt zij de brief van de PZEM in de aandacht van de Minister aan.

In verband met de datum van het uitbrengen van haar eindadvies was het de com-

missie niet mogelijk over bedoelde brief nader overleg te hebben met de PZEM en

met het havenschap en de betrokken gemeente.
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6. De commissie heeft een lichte voorkeur voor de lokatie SLOEGEBIED en wel op

grond van de volgende overwegingen. Voor de meeste transporten zal de afstand

tot Borsele weliswaar wat groter zijn dan die tot de Moerdijk doch dit is naar

de mening van de commissie van weinig betekenis~ De planologische procedures

zullen bij de Moerdijk wellicht eenvoudiger zijn dan in Borsele, omdat in het

eerste geval slechts een door de Gedeputeerde Staten goed te keuren uitwerkings-

plan van een goedgekeurd bestemmingsplan nodig is en in het tweede geval een

wijziging van het bestemmingsplan. Maar aangezien gerekend mag worden op

medewerking van de betrokken instanties behoeft dit verschil niet al te groot

zijn. Voor wat betreft de tijdsduur is vooral van belang of al dan niet met

AROB-procedures rekening moet worden gehouden. Dat hangt er mede van af of in

het geval van Borsele sprake zal moeten zijn van een anticipatie-procedure,

ofwel dat de voorgenomen wijziging gedurende en ten gevolge van het in

Kroonberoep aanhangige bestemmingsplan uHaven-en Industr ieterrein 810e 1982"
kan worden afgewacht.

Wat betreft ligging en omgevingsinvloeden ziet de commissie geen grote verschil-

len tussen de beide lokaties. De commissie heeft zich niet willen of behoeven te

verdiepen in de vraag welke lokatie uiteen oogpunt van overheidsfinanciën aan-

trekkelijker is. De rijksoverheid is uit een oogpunt van afdekking van tekorten
bij beide havenindustr ie schappen betrokken.
De overweging welke voor de commissie ten slotte de doorslag heeft gegeven l is

dat het bestuurlijk klimaat haar in het Sloegebied voor wat betreft het Borselse

gedeelte ervan ¡ toch veel gunstiger voorkomt ten opzichte van de opslag van het

radioactief afval dan dat rond Moerdijk. Vergelijking van de bereidheid van het

bestuur van het Havenschap Vlissingen en dat van het IBM leert immers dat het

IHM slechts bereid is limitsll ~ Daarenboven spreekt de Raad van de gemeente

Klundert pas zijn defintief standpunt uit nadat de commissie voor de lokatie

Moerdijk zal hebben gekozen, terwijl het huidige standpunt van deze Raad is

¡'neen, tenzijll~
De Raad van de gemeente Bar sele heeft zich daarentegen reeds thans, evenals de

Provinciale Staten van Zeeland/, onvoorwaardelijk vóór de vestiging van het

COVRA-bedr ij f uitgesproken. Dit geeft de minister bestuurlij k en planologisch

meer zekerheid~

Voor wat betreft de houding van het dagelijks bestuur van de provincie Noord-

Er abant t moet over ìgens worden opgemer kt dat dit zich formeel steeds op het

standpunt heeft gesteld dat de zaak van het radioactief afval eigenlij k een zaak

van de gemeenten is.
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7 ~ Aan het slot van haar adviserende arbeid gekomen wil de commissie de Minister

adviseren om snelheid te betrachten bij de besluitvorming over de keuze van de

lokatie voor de opslag en verwerking van het radioactieve afval. Zij beveelt de

Minister aan om gelij ktijdig met de toetsing van het milieu-effect-rapport

overleg te plegen met de verantwoordelijke instanties voor beide lokatiesv
overeenkomstig het door de minister in overleg met de Tweede Kamer vastgestelde

beleid, zodat nog vóór het eind van dit kalenderjaar een keuze kan worden

gemaakt. De planologische procedures kunnen dan in de tijd gezien samenvallen

met de voorbereiding van een lokatie-afhankelijk milieu-effeçt-rapport (MER).

Volledigheidshalve wil de commissie nog eens onderstrepen dat haar taak was het

onderzoeken van mogelijkheden van vestiging van de opslagfaciliteit en het re-

gistreren van de reacties van de betrokken instanties ter zake ~ Het voeren van

onderhandelingen en het doen van toezeggingen lag uiteraard buiten de competen-

tie van de commissie 0 Met het onderhavige advies meent de commissie echter ter

uitvoering van deze beperkte taak tot een aanvaardbaar resultaat te zijn gekomen

door positief te kunnen adviseren omtrent een klein aantal lokaties v een en an-

der conform haar taakopdracht. Zij spreekt de verwachting uit dat hiermede voor

de reger ing een voldoende grondslag is gelegd om op basis van vr ijwilligheid tot

overeenstemming te komen met de instanties die hun medewerking zullen moeten

verlenen om de vestiging van de opslagfaciliteit mogelijk te maken.
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Ministere van Voikshuisvesting~

Ruimtelijke Ordening en
MilaJbeheer

Directie Stralenbescherming
¡'IHS ne. 1904028

Instelling Comrriissie Lokatiekeuze CpslagfaciJ.i.teit Radioactief
Afval (Comnüssi.e LOFHAì

OE MINiSTER VAN VOLKSHUISVESTiNG, RUIMTF' IJKE ORDENING EN

Overwegende r dat in Nederland radioactief afval ontstaat;
Overwegende, dat de verwijdering van radioactief afval op milieuhygiênisch verant-
woorde ze dient te geschieden ì'

Oven,.egender dat thans slechts een tijdelijke oplossing voor de vervtijdering van
radioactief afval bestaat;

Overwegende, dat de regering in de nota Radioactief Afval (Kamerstuk 18343 nr. 2)
heeft aangekondigd dat het. noodzakelijk is om een verwi.jderínç¡smethode te rea.liseren
die de komende decennia in ieder geval gebruikt kan worden voor alle categorieên
rad iaaet ief afval ~

Overv'N:~gende t dat naar het oordeel van de Leger ing de voor keur wordt gegeven aan
opslag op land i

Overt4egender dat de regering hierover op Î oktober 1984 gediscussieerd heeft met de
vaste Cormnissie voor Y¡ilìeubeheer van de Tweede Kamer der Staten-uGeneraal f \1aarbij is
gebleken dat in de Commissie het beleid van de regering om het t\federlandse
radioactieve afval de komende decennia langdur ig bovengronds op te slaan voldoende
i.nsteirw'Til1Cj vindt f

Overweqende I' dat derhalve eeD lokatie dient te worden gevonden Vlàar zowel de verwer~
king als de opslag van 1aag- en middelactief afval alsmede de opslag van kernsplij-
tingsafval en/of bestraalde splijtstofelementen kan worden gerealiseerd;

Overwegende, dat voor de lokatiekeuze advies
eommissie, die vooral aa.ndacht zal di.enen t,e
di,e met àe lokatiekeuze sa,rnenhangen,

dient te worden ingevionnen bij een
besteden aan bestuurlijke aspecten

B E S L U I T

Ar t ìkel
Er 5 een Commissie Lokatiekeuze Opslagfaciliteit Radioactief Afvalp hierna te
rtoenien~ de Commissie.

- 2 -



- 2 -

Artikel 2
De Commissie heeft tot taak van aàvies te dienen omtrent een klein aantal lokaties
voor de verwerking en de opslag van laag- en middelactief afval alsmede de opslag van
kernsplijtingsafval en/of bestraalde splijtstofelementen. Bij dit advies dient met
name de bestuur lij ke en planolog ische realiseerbaarheid in beschouwing te worden
genomenü De Commissie dient daartoe met de betrokken provinciale en gemeentebesturen
overleg te voeren~
De adviser iog omtrent de technische realisatie van een dergelij ke facili tei t f de
milieuhygiënische consequenties in engere zin en de aanvaardbaarheid van de gekozen
verwijderingsmethode is geen onderdeel van de taak van de Commissie~

i'.rtikel 3

Tot leden van de Commissie worden benoemd~
1G Mr~ W~J. Geertsema te Wassenaarr tevens voorzitter;
2Q MrQ K~TQMQ van Rijckevorsel te ls-Gravenhager
3ç DrSq JQ Tegelaar te Rijswijkr tevens secretaris,
4. Dr. M. Troostwijk te Driebergen;
)Q MrQOQW.Rq Baron van Verschuer te Beesd,

Artikel 4
De Commissie kan zich desgewenst door deskundigen te laten bij staan Q

ArtikelS
De Commissie zal binnen een maand na de instelling een werkplan opstellen dat aan de
Minister van Volkshuisvesting r Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zal worden aange-
boden.

Artikel 6
De Commissie rapporteert tussentijds aan de Minister van Volkshuisvesting f
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer welke lokaties door de Commissie zijn geselec-
teerd voor het voeren van overleg met provincie- en gemeentebestuur Q

\rtikel 7
De Commissie brengt uiterlijk 1 oktober 1985 haar advies uit aan de Minister van
Volkshuisvesting f Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ~

Artikel 8
Op de werkzaamheden van de Commissie is het Vacatiegelden besluit 1970 (Staatsblad
1970, nr. 577) van toepassing.

Artikel 9
Op de werkzaamheden van de Commissie is art" 3 van de Wet Openbaarheid van Bestuur
van toepassing 0

Artikel 10
Dit besluit. kan aangehaald "".forden als~ Besluit Commissie LOF.RA.

- .j -
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Artikel 11
Dit besluit vervalt met ingang van de dag waarop een lokatie voor de opslag van
genoemde categor ieën radioactief afval is gekozen ~

Artikel 12
1 ~ Ditbeslui t wordt in de Neder landse Staatscourant bekend gemaakt en in afschr ift

toegezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan de leden van de Corrissie.

2 ~ Het treedt in \verking met ingang van de dag na die der bekendmaki.ng in de
Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, i1 december' 1984

De Minister van Volkshuisvesting l
Ruimtelij ke Ordening en Milieubeheer f

~lf)~~'
Dr. P. Winsemius
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INTERIMADVIES
over mogelijke lokaties voor de
opslag van 'radioactief afval

Uitgebracht door de commissie Lokatiekeuze
0pslñGfaciliteit Radioactief Afval (LOFRA)

aan de Minister van Volkshuisvesting v
Ruimtelij ke Ordening en Milieubeheer

op 3 april 1985

3 april 1985
LOFRA 85/143

Bijlage 2





1. Taak er¡ _"b'ij æ Var de c~is"ie WFEA

Bij ministr iële beschikking van 4 december 1984 werd ingesteld de commissie
lokatiekeuze opslagfaciliteit radio-actief afval. Tot leden van de commissie
werden benoemd Mr. W.J. Geertsema (voorzitter), Mr. K. van Rijckevorsel,
Drs. J. Tegelaar (secretaris), Dr. M. Troostwijk en Mr. O.W.A. Baron van
Ver schuer ~ Aan de commissie werd als ambtelij k adj unct-secretar is toegevoegd Mw~
Ing. C. de Graaff. Als ministeriële vertegenwoordigers bij de commissie treden op
Dr. A.M.F. Op den Kamp, plv. directeur van de Directie Stralenbescherming van het
Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne en Drs~ Ho de Loor p hoofd van de
afdeling Milieubeheer van de Rij ksplanolog ische Dienst.

De commissie heeft ingevolge de hiervoor genoemde beschikking tot taak een
bestuurlijk-planologisch advies uit te brengen over een aantal lokaties waar de
opslagfaciliteit zou kunnen worden gevestigd. Aan de hand van dit advies zal door
de Minister van Vol kshuisvesting R Ruimtelij ke Ordening en Milieubeheer ui teinde-
lijk één lokatie worden gekozen voor de centrale verwerking en opslag op land van
laag- en middelactief afval alsmede de opslag van kernsplij tingsafval en/of
bestraalde splijtstofelementenG De commissie dient overleg te voeren met de
betrokken provinciale en gemeentebesturen~ In het onderhavige interim-advies
rapporteert de commissie welke lokaties door haar zijn geselecteerd voor het
voeren van bedoeld over leg Q

De commissie is haar werkzaan1heden begonnen met een inventarisatie van terreinen
met industriebestemming p waarop de centrale opslag- en verwerkingsfaciliteit zou
kunnen worden gevestigd. Daarbij is gebruik gemaakt van de enquête bedr ij fster-
reinen 1984 van het Minister ie van Economische Zaken l de Rij ksplanolog ische
Dienst en de Economisch-Technologische Instituten, aangevuld met planologische
gegevens Q

Hieruit werd in eerste instantie een twintigtal terreinen geselecteerd welke naar
het oordeel van de commissie in aanmerking zouden kunnen komen om nader te worden
onderzocht op hun geschiktheid voor vestiging van de opslagfaciiiteìt~ De comrnis-
sie hanteerde daarbij de volgende cr i ter ia,
a~ Het gaat om een normale industriële act.iviteit",
b~ Hoewel uit milieu- en veiligheidsoogpunt niet nodig p wordt in verband met de

vermoedelìj ke te verwachten risicobeleving door de bevolking gedacht aan een
situer ing niet direct grenzend aan woonbebouwing en niet op te korte afstand
van een waterwingebied ~

c~ Aanwezigheid van oppervlaktewater voor de lozingen van niet zeer omvangrijke
hoeveelheden gezuiverd afvalwater en eventueel koelviater G

d~ Een aaneengesloten terrein van ongeveer 30 haf dat grotendeels zal worden
bebouwd.

e Q Goede bereikbaarheid in verband met de te verwachten transport-frequentieG
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zij baseerde zich daarbij onder meer op de het ECN/NUCON-rapport over een
interim-opslagfaciliteit voor en laag en middel-actief afval, het MINSK-rapport
over mogelijkheden van interimopslag van bestraalde splijtstofelementen en
kernsplijtingsafval en de Nota Radio-actief afval (Kamerstuk 18343), aangevuld
met informatie van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA). Voorts
nam zij kennis van de schriftelij ke vragen en antwoorden en de verslagen van de
UCV's van 1 oktober 1984 en van 11 februari 1985.

2. PKofiel nan de opslagfaciliteit

Aan de informatie van COVRA b~ve over de inrichting van een definitieve lokatie
voor de centrale opslag en verwerking van radio-actief afval in Nederland wordt
het volgende ontleend.

De terreinbehoefte is mede gebaseerd op een duurzame uitbreiding van het huidige
nucleaire produktievermogen van 500 tot 3000 MWe.
Op het terrein van 30 ha. zullen de volgende activiteiten plaatsvinden:
- Huìsvestenl bedrijven, inrichten en onderhouden van een centrale gespeciali-

seerde transportorganisatie van radio-actieve stoffen c
- Centraal verwerken en verpakken van radio-actieve afvalstoffen of hetgeen er na

volumereductie door methoden als verbranding of compactering van overgebleven
is c

- Het zeker gedurende de eerste 50 jaar constant doen bouwenf vullen en beheren
van een tamelij k groot aantal loodsen bedoeld voor de opslag van verpakt laag-
en middelactief afval.

- Het doen bouwen, vullen en beheren van afvalopslaggebouw (en) voor hoogactief
afval dat geen koeling behoeft en voor warmteproducerend hoogactief afval ¡ dan
wel bestraalde splijtstofelementen .

- Onderzoek en voorbereiding van eindopbergingsmogelijkheden van het Nederlands
radio-actief afval, binnen of bui ten Nederland.

- Het verstrekken van informatie over radioactief afval in het algemeen en de
COVRA-activiteiten in het bijzonder.

- Het verlenen van diensten op het gebied van decontaminatie en ontmantelingQ

Het personeelsbestand van COVRA zal op termijn een omvang hebben tussen de 60 en
120 medewerkers.
Belangr ij k is een goede bereikbaarheid voor vrachtautol s met aanhangers met vaak
zware lading, tot 55 ton treingewicht . Bij voorkeur goed bereikbaar vanaf de
grote weg en- ten einde onnodige verkeersoverlast te voorkomen - zo veel
mogelijk zonder dat dit verkeer door een naburige bebouwde kom hoeft te rijden.

Voor de centrale afvalverwerking zullen vergunningen voor emissies oplucht en
oppervlaktewater Dod ig zijn l met over igens zeer lage emissiegrenzen c Het verdient
aanbeveling bij de keuze van een lokatie rekening te houden met de behoefte aan
niet te klein oppervlaktewater op niet te grote afstand.
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Het gaat om een stationair bedrijf.. Nucleaire explosies kunnen niet voorkomeoo De
stralingsbelasting voor de omgeving, zelfs op korte afstand, is zo laag dat ze
niet te meten zal zijn binnen de natuurlijke variaties en schommelingen zoals die
in de omgeving normaal voorkomen.. Besmettingsrisicons zi.jn onder normale omstan-
digheden F en zelfs onder abnormale interne omstandigheden v naar bui ten het
opslagcomplex volkomen uit te sluiten.

neze gegevens zijn door COVRA eveneens neergelegd in de op 25 maart 1985 versche-
nen zogenaamde star tnoti t ie voor de procedure voor de milieu-effect rapper tage.,

De opbouw van het gehele complex brengt in een reeks van j aren een omvangr ij ke
hoeveelheid civiel wer k v installatietechnische voor zieningen F grondwerk F bevoor-
rading en onderhoud met zich mee. De KE.1A schat de investeringskosten op grond
van buitenlandse voorbeelden op een totaal van 300 tot 600 miljoen gulden.
Minister Van Aardenne kwam in de DCV van 11 februari 1985 tot een raming inde
orde van 450 miljoen gulden.

3. Verdere procedu~e

Op 6 februari 1985 wendde de commissie zich schriftelijk tot de dagelijkse bestu-
ren van de betrokken provincies en het openbaar lichaam Rijnmond met het verzoek
te willen nagaan of de gegevens waarover de commissie beschikte ten aanzien van
de twintig in eerste instantie geselecteerde terreinen juist en volledig waren ~
In deze brief werd aangekondigd dat op grond van de aldus beschikbaar gekomen
informatie de commissie een aantal lokaties zou uitkiezen waarover conform de
opdracht van de minister overleg zal worden gevoerd met de betrokken provinciale
en gemeentebesturen Q De commissie beschikt inmiddels over de gevraagde informatie
en heeft twaalf lokaties uitgekozen waarop de verdere procedure zich zal rich-
tenQ In di.t interim-advies wordt een uiteenzetting gegeven van de wijze waarop de
commissie tot de keuze van deze twaalf lokaties is gekomen" Alvorens hiertoe over
te gaan wil de commissie echter eerst enkele opmerkingen maken van meer alge-
meen-procedurele aard"

4. Milieu-effect rapportage

Gelij ktijdig met het werk van de commissie loopt een procedure voor de milieu-
effect rapportage betreffende de interim-opslagplaats voor radio-actief afval" De
Minister van Volkshuisvesting p Ruimtelij ke Ordening en Milieubeheer heeft daar-
over mededelingen gedaan in zijn brief aan de Tweede Kamer van 8 februari 1985
(Kamerstuk 18343 or. 20) 0 Bij brief van gelijke datum is de commissie hierover
door de minister geïnformeerd. Op 25 maart 1985 is deze procedure gestart met de
ter inzagelegging van een door COVRA opgestelde zogenaamde startnotitie. Tegelij k
met deze terinzagelegging heeft het bevoegd qezag (de Ministers van Volkshuis-
vesting v Ruìmtelij ke Ordening en Milieubeheer p Economische Zaken en Sociale Zaken
en Werkgelegenheid) advies gevraagd aan de Voorlopige Commissie voor de milieu-
effect rapportage over hetgeen in het milieu-effectrapport zou moeten wordent,
opgenomen. Deze commissie dient binnen 2 maanden advies uit te brengen! waarna
het bevoegd gezag binnen een maand de zogenaamde richtlijnen voor de inhoud van
het milieu-effectrapport dient vast te stellen.
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Daarna begint het opstellen van het eigenlijke milieu-effectrapport door COVRA
dat vervolgens wordt getoetst door de Voorlopige Commissie voor de milieu-effect
rapportage. Op het moment dat de commissie LOFRA haar eindrapport moet uitbrengen
over drie lokaties kan de Minister zijn overleg met de betreffende autoriteiten
beginnen met gebruikmaking van het door COVRA opgestelde milieu-effect rapport.

Dit betekent dat de commissie in de fase van het overleg over de twaalf lokaties
kan beschikken over de startnotitie en in de fase van het overleg over de drie
lokati.es over de richtlijnen~ De commissie acht àeze situatie werkbaar..

5. Planologisohe en best~urlij~e aspecten

De commissie stelt zich op het standpunt dat f hoewel zij met de minister streeft
naar het bereiken van overeenstemming op vr ijwillige basis t lokaties waarbij
procedurele en bestuurlij ke problemen een rol spelen niet zonder meer buiten
beschouwing moeten worden gelaten ~ De commissie acht het haar taak te trachten in
die gevallen door overleg en overtuiging de gerezen hindernissen uit de weg te
r uìmen ~

De co~nissie ontveinst zich niet dat achter bestuurlijke en planologische obsta-
kels psychische en sociale weerstanden schui.l kunnen gaanp die hun wortels vinden
in gevoelens van onzekerheid over toekomstige ontwìkkelìngenQ Goede voorlichting
is daarom nodig om duidelijk te maken dat het bij het vervoer f de verwerking en
de opslag van radioactief afval gaat om een f zoals de Nota Radioactief Afv81 het
uitdrukt¡ voor mens en milieu ongevaarlijke activìteíto

Naar de mening van de commissie zijn in de Wet op de Ruimtelijke Ordening niet
voor niets instrumenten opgenomen die het de regering mogelijk maken om de reali-
ser ing van bepaalde rij ksbelangen door te zetten. Z ij heeft echter goede hoop dat
niet van deze instrumenten gebruik zal behoeven te worden gemaakt"

60 De twaalf lo~aties

Na afweging van de verschillende voor- en nadelen heeft de commissie twaalf
lokaties uitgekozen waarover verder bestuurlijk overleg zal worden gevoerd. Zes
lokaties zijn gelegen in ZuidíN€st Nederland, op niet te grote afstand van de
plaats waar thans één van de twee Nederlandse kerncentrales is gevestigd en in de
omgeving van drie van de zes plaatsen die door de regering als potentiële vesti-
gingsplaatsen van eventuele nieuwe kerncentrales zijn aangewezen. Het betreft
hier de lokaties Maasvlakte F Sloegebied l Moerdij k F Bergen op Zoom p Oosterhout en
Raamsdonk~ Vijf lokatiesp te weten Drachten; ter Apel; Veendamp Delfzijl en
Eemshaven zijn gelegen in het Noorden des lands; waar eveneens een potentiële
vestigingsplaats voor een eventuele nieuwe kerncentrale is aangewezen" De
twaalfde lokatiep Wijchenff ligt in de nabijheid van de tweede Nederlandse kern-
centrale~ De commissie acht bij deze twaalf lokaties over het algemeen gunstige
vest ingsvoorvlaarden aarii:rlBZig"
Voor \,alat betreft de omvang van het terreinp de bereikbaarheid" de omgevingsfac'~
toren en de bestuur 1 ke aspecten kan over deze lokaties het volgende worden
opgemerkt ~
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Op de MAAS VLAKTE is 259 ha terstond uitgeefbaar . De bereikbaarheid is goed te
noemen~ Verwerking en deponie van afvalstoffen vindt reeds plaats op de
Maasvlakte . Lozing vindt plaats op de Noordzee. Er is een door de gemeenteraad
van Rotterdam vastgesteld en door het Openbaar Lichaam Rijnmond gedeeltelij k
goedgekeurd bestemmingsplan. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de
Kroon '"

Het SLOEGEBIED heeft eveneens voldcende terrein beschil,baar. De bereikbaarheid is
goed ~ Lozi.ng vindt plaats op de Westerschelde '" Het bestemmingsplan Vlissingen-
Oost is vigerendr maar moet nog nader worden uitgewerkt", Het bestemmingsplan
Haven- en industr ieterrein Sloe 1982 van de gemeent.e Borsele is gedeeltelij k
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten en ligt in beroep bij de Kroon. Opslag van
radioactief afval is volgens dit bestemmingsplan slechts mogelijk op een zeer
kleinp exact gedefínìeerd stuk van dit terreine

Op het industrieterrein MOEROLJK is een geschikte plaats voorhanden", De bereik-
baarheId is goed. Lozing vindt plaats op het Hollands Diep. Het bestemmingsplan
Moerdìj k van de gemeente Klundert is vigerend",

Op het industr ieterrein Noordland bij BERGEN OP ZOOM is een aaneengesloten deel
van 50 ha t.erstond uitgeefbaar ~ Het transport. moet door de st.edelij ke bebouwing
heeno Lozing vindt plaats op het Berg-se Dìep", Het bestemmingspla.n NooL"dland is
vigerend~

Op het industr: ieterrein Westst.ad in de gemeente OOSTERHOUT is in ieder geval een
aaneengesloten terrein van 30 à 35 ha terstond uitgeefbaar e Het bebol1wingspetcen-
tage van 60% is voldoende" De bereikbaarheid is goed" Lozing vindt plaats op het
v?ilhelmìnakanaalo De dichtstbijzijnde vloonwijken liggen op 500 m~ afstando Er is
een vigerend besteinmìngsplan ~

Op het industrieterrein Dombosch in de gemeente RAAfVJSDONK is 52 hao terstond uit-
geefbaar F waarvan 30 hav aaneengesloten 4 De bereikbaarheid is goed. Lozing vindt
plaats op de Bergse Maaso Br is een bouwlokatie gepland grenzend aan het zuide-"
lijk deel van het industrieterrein4 Het bestemmingsplan is vìgerendQ

Op het industrieterrein Loonse V\(aard in de gemeente WIJCHEN is tenminste 30 hao
aaneenqesloten terrein beschikbaar na uihaerkìng van het besteimningsplan en bOU\it-
rijp maken van de grond~ De bereikbaarheid vergt nog enige aanpassingen~ Lozing
vindt plaats op de Maaso Bet industrieterrein ligt in de nabijheid van onder meer
de vioonbebouwing van vHjchen.-zuid 0 Het globale bestemmi.ngsplan Loonse Waard is
vigerend~

Het industrieterrein De Haven bij Dm~CHTEN heeft een oppervlakte van 65 ha~r
welke echter nog niet bouwrijp zijn~ De bereikbaarheid is goed te noemen. Lozing
vindt plaats op de Friese Boezem~ Er is een vigerend bestemmingsplan a

Bij TER APEL in de gemeente Vlagtwedde ligt een l over igens niet geheel aaneenge-
sloten, terrein bestaande uit 7 ha. bebouwd industrieterrein en 23 ha", vloeivei"~
der~'~ De bereikbaarheid is goed~ Het terrein heeft een gei soleerde ligging" I/..zing
vindt plaats op de Ruiten A" De 7 hâv behoort thans tot het uitbreidingsplan voor.
de kern Ter Apelo De 23 ha heeft thans de bestemming landelijk gebied~
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Op het industr ieterrein van de gemeente VEENDAM is een aaneengesloten deel van 32
ha terstond uitgeefbaar . De bereikbaarheid is goed. Lozing vindt plaats op het
A.G. Wildervankkanaal. Het bestemmingsplan Industrieterrein - V. Noord is
vigerend.

Op het industrieterrein van DELFZIJL is 122 ha terstond uitgeefbaar , waarvan
tenminste 30 ha aaneengesloten. De bereikbaarheid is goed. Lozing vindt plaats op
het Eemskanaal. Het partieel uitbreidingsplan in hoofdzaken voor gronden ten
oosten van Farmsum isvigerend~ In voorbereiding is een bestemmingsplan
Oosterhorn.

Bij de EEMSHAVEN is voldoende terrein beschikbaar. De bereikbaarheid is goed.
Lozing op de waddenzee brengt geen voor het Waddenzeemilieu onaanvaardbare
risico~ s met zich mee 0 Het bestemmingsplan Eemshaven van de gemeente Hefshuizen
ligt in beroep bij de Kroon.

Ten aanzien van de in de provincie Groningen gelegen lokaties kan worden
opgemerkt dat het in voorbereiding zijnde streekplan de opslag van radioactief
afval uitsluit.

7. Het werkplan

Bij brief van 20 december 1984 heeft de commissie haar werkplan aan de Minister
van Volkshuisvestingl Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangeboden 0 Hierin is
voorzien in overleg met de provinciale besturen in april 1985 en met
gemeentebesturen in de maanden mei en juni 1985. In augustus en september 1985
hoopt de commissie afsluitend overleg te kunnen voeren over de drie lokaties die
in haar eindadvies zullen worden opgenomeno

De commissie streeft er naar de in haar werkplan opgenomen termIJnen zoveel
mogelijk aan te houden. zij beseft echter dat hierdoor bestuurlijke procedures
wel eens onder te zware tijdsdruk kunnen komen te staan G Hoewel daardoor enige
vertragingen wellicht niet altijd zullen zijn te vermijden, gaat de commissie er
toch nog steeds van uit dat zij haar eindrapport op het geplande tijdstip rond
oktober van dit j aar zal kunnen uitbrengen.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELJKE
ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kanìer der Staten-Generaal

's..Gravenhage, 5 juli 1985

De Commissie Lokatiekeuze Opslag Faciliteit Radioactief AfvaIILOFRA)
heeft in april van dit jaar een interimrapport uitgebracht, waarin een
twaalftal mogelijke vestigingsplaatsen voor de opslag van radioactief afval
zijn vermeld.

Naar aanleiding van de brief van Staatssecretaris Van Amelsvoort van
14 juni jl. aan onder andere het Industrie- en Havenschap Moerdijk is de
indruk gewekt dat reeds uitgemaakt zou zijn welke vestigingsplaats de
voorkeur verdient en dat de regering in deze reeds een principebeslissing
zou hebben genomen. Deze gang van zaken heefi twee leden van de
Commissie LOFRA, de heren Troostwijk en Van Verschuer, ertoe bewogen
hun werkzaamheden in de Cornmissie niet langer voort te zetten.

Ten einde duidelijkheid te verkrijgen omtrent de positie en nog te
ondernemen activiteiten van de Commissie LOFRA heeft hedenochtend
een gesprek plaatsgevonden van de minister"president en ondergetekende
met de overige leden van de Commissie, te \Neten de heren Geertserna,
Van Rijckevorsse! en Tegelaar.

Daarbij is nogmaals bevestigd, conform mij brief aan u, dd. 21 juni 1985,
dat de lokatiekeuzeprocedure zoals vastgesteld bij het mondeling overleg
betreffende de Nota Hadioactief Afval in de UCV van 1 oktober 1984
(Handelingen 1984-.1985, UCV 4) onverkort woidt gehandhaafd.

In overleg met de ComlTlissìe is dan ook besloten de werkzaallhed(~n
volgens plan verder uit te vo(.,ren, resulterend in een ornstreeks begin
oktober van dit jaar aan mij uit te brengen advies. In dit advies zullen naar
verwachting ten minste drie mogelijke vestigingsplaatsen voor de COVRA-
faciliteiten worden genoemd. Een zorgvuldige uitvoering van de procedure
acht de regering noodzakelijk.

Bij de onderhandelingen over de financiele safìerifìq van Moerdijk, welke
nog niet tot afronding zijn gekomen, zai de opsl§g van radioactief afval niet
eerder betrokken worden, dan nadat het kabinet, na het uitbrengen van het
advies van de Commissie LOFRA tot een keuze zal zijn gekomen voor de
lokatie van de opslagfaciliteit. De drie leden van de Commissie hebben zich
bereid verklaard onder deze voorwaarde het werk van de COfTHTiissie voort

te zetten.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruinüelijke Ordening en Milieubeheer,
P. Winsemius

Tweede ¡(amer, velgadcrjaar 1984----1985, 18600 hoofdstuk XLLL, nr. 118
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Werkzaamheden Commissie LOFRA

Twee leden van de commiss ie LOFRA hebben ontslag genomen als lid van

deze commissie" die in november 1984 door minister deo Pc Winsemius

(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) werd ingesteld

met de opdracht hem van advies te dienen over de meeste geschikte

plaats voor een centrale opslagfaciliteit voor radio-actief afval.

De twee ledenç de heren Troostwijk en Van Verschuer f zijn van mening

dat het werk van de commissie is doorkruist door de onderhandelingen

over de financiële saner ing van het industr ieschap Moerdij koDe door

minister Winsemius in overleg met de Kamer vastgestelde procedure van

en de opdracht aan de cowuissie ìs, naar de mening van deze leden/' ten-
gevolge van deze onderhandelingen ongeloofwaardig geworden.

Minister Winsemius heeft hierover op 5 juli 1985 in een brief aan de

Tweede Kamer mededeling gedaan.

Minister-president Lubbers en minister Winsemius hebben vandaag de

overige drie leden van de commissie LOFRA, de heren Geertsemajl Van

Rij§kevorsel en Tegelaar , verzocht het werk van de commissie voort te

zetten en vóór 1 oktober 1985 te adviseren over, zo mogelijk, drie ge-

schikte lokaties voor de opslag van radio-actief.

Bij de onderhandelingen over de financiële sanering van Moerdijkt welke

nog niet tot een afronding zijn gekomen, zal de opslag van radio-actief

afval niet eerder betrokken worden dan nadat het kabinet op grond van

het advies van de commissie LOFRA tot een keuze zal zijn gekomen voor
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de lokatie van de opslagfaciliteit.De drie leden van de commissie heb-

ben zich bereid verklaard onder deze voorwaarde het werk voort te zet-

ten.

Noot voor de redactie/nadere inlichtingen:

persvoorlichting: telefoon 070-264201, X. v. Schrevendijk

toestel 2252/3002
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Bijlage 6

GEMEENTE KLUNDERT

NOTITIE

INZAK

AANDACHTS- C.Q.ONDERHAELINGSPUNTEN

M. B. T.

OPSLAG- EN VERWERKINGSBEDRIJF RADIO-ACTIEF AFVAL.
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lIJ1g1J21!'Q

Zoals bekend behoort het industrieterrein Moerdijk en in het bijzonder de
gemeente Klundert tot de 12 door de "commissie Locatiekeuze opslagfacili-'
tei.t radio- actief afval" (WFRA) geselecteerde mogelijke vestigingsplaat-
sen voor een opslag- en verwerkingsbedrijf van laag-, middelbaar- en hoog
radio-actief afvaL

Op 8 mei 1985 heeft deze commissie daarover overleg gevoerd met:
a. het college van burgemeester en wethouders van Klundert
b. de gemeenteraad van Klundert.

Van het onder b. bedoelde overleg is een analytisch verslag opgesteld.
Volgens de vice-voorzitter van de commissie zullen er naar verwachting twee
heel geschikte locaties overblijven, waaronder Moerdijk (pag. 114 verslag).

Met het oog op de voortzetting van de "ierkzaaieden van de cOlrrissie zal er
in de maand augustus 1985 ter voorlopige afronding een voortzetting
plaatsvinden van het gesprek met het college van burgemeester en
wethouders, vm, wie gevraagd wordt daarbij alsdmi mede te delen of zij een
bouwverglmning zal kunnen verlenen voor de vestiging van de opslagfacili-
teiL

Voor "mt de status van dit voort te zetten over leg betreft, dient te worden
gesteld, dat de commissie LOFRA het niet als haar taak ziet met eventuele
k.andidaat-gemeenter! voor vest.iging i:n onderhandeling te treden.
Dat laatste is voorbehouden aan de Minister' van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ¡ onder wiens verm1t\100rdelijkheid de
locatiekeuze en dergelijke voor de opslagfaciliteit valt.
De cominissie LOFRA heeft uitsluitend tot taak het inventariseren van
moge 1 ijkheden , opvatt ingen 5 wensen enz. en het' daarover rapporteren en
adviseren aan de minister.

Naast het advies van de commissie over de geschikte locaties voor het
opslag-. en verwerkingsbedrijf is voor de Minister van VROM tevens van
belang het resultaat van de locatie-onafhankelijke iviilieu-effecten-rappor-
tage (MER) 0

Een vergunni.ng krachtens de energieHet mag immers pas worden ver'leencL
nadat de initiatiefnemer tot vestiging - in dit geval de Centrale
Organisatie voor' Radio-actief Afval (COVRA) B. V. - de gevolgen ervan voor
het milieu heeft bestudeerd. en daarover een rapport heeft gemaakt: een
mil.ieu-effectenrapport (MER.) ,

In de procedure daar'voor is in een inspraakmogelijkheid voorzi.en~ 'iAiaar-bij
eenieder de geL.egenheid kriJgt:

commentaar te leveren op de inhoud va'l de locatie-onafhankelijke ¡VIErt;
"- opmerking:en te maken over milieu-aspecten die eventueel nog 

nader moeten
worden uitge'irJerkt in verband met door de conirr1Ìss:ie LOFRA geselcteerde

locatieso

De resultaten van zodanige ~ilR en de inspraak daarop zullen worden
bestudeerd door de Voorlopige Commissie voor de milieu-effecten rapportage,
die daarover een openbaar advies uitbrengt aan de minister.
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Aan de hand van al die informatie zal door de Minister van VROM afrondend
over leg worden gevoerd met de betrokken provincies en gemeenten, die
volgens het advies van de commissie LOFRA daarvoor in aanmerking komen.
Uiteindelijk beslissen de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Mi I ieubeheer, van Economische Zaken en van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid gezamenlijk over het al dan niet verlenen van een vergun-
ning krachtens de Kernenergiewet , zulks met inachtneming van de procedure
van de Wet Algemene bepalingen milieuhygiëne. Tegen een zodanige beslissing
staat beroep open op de Kroon, zodat uiteindelijk daar de hoogste
verantwoordelijkheid en finale beslissing ligt VÇlor de vestiging en
verguningver lening van de opslagfacili tei t.

lQ§lll~_g~~~~Nl~1lJß~_QY~BH~IR

Voor een uitgebreid overzicbt van de raakvlakken en elementen, die voor wat
betreft de formele positie van de gemeente Klundert bij de beoordeling en
bes lui tvorming over een mogelijke vestiging van een opslag- en verwerkings-
bedrijf voor radio-actief afval (verder) nog van belang zijn wordt kort-
heidshalve verwezen naar de notitie van 8 mei 1985, welke als bijlage I is
bijgevoegd.

Als beslispunten op locaal bestuursniveau Zl.Jn in het kader van een
mogelijke vestiging van bedoelde opslagfaciliteit te onderschei.den:

a. de verkoop van grond.
b. het verlenen van een bouwverguning.

Daarover het navolgende:

a ~ ~~rh222__~§._gIQD.Q

Het vervreemden, verhuren
industrieterrein Moerdijk
Industrieterrein Moerdijk
bestuur van het IBM.
De gemeente Klundert beschikt in die raad over 2 van de 13 stemgerech-
tigde zetels.

en in erfpacht uitgeven van grond op
behoort conform de Gemeenschappelijk

(IBM) tot de competentie van de Raad

het
Regeling
van

De beschikkingsbevoegdheid over dit eigendomsrecht kan bij eventuele

weigering door de Raad van bestuur van het IBM tot medewerking aan
minnelijke eigendomsoverdracht worden doorkruist door gedwongen eigen-
domsoverdracht krachtens de Onteigeningswet.
Op te merken valt overigens dat momenteel nog een aanzienlijk gedeelte
van de grond op het Industrieterrein Moerdijk nog Staatseigendom is en
in beheer bij de Dienst der Domeinen, zij het dat aan het IBM eerder
optie is verleend tot eventuele aankoop ervan.

b. het ~~rl~~~~_~sg_~~g_QQ~~~rgQgigg

De verlening van een bouwvergunning behoort tot de competentie van het
college van burgemeester en wethouders (art 47 Woningi.et), die bij de
bealissing daarover zijn gehouden aan artikel 48 van de Wonini,rwet.

Daarin wordt o.a. gesteld, dat de bouwverguning alleen mag en moet
worden geweigerd indien:
a, het bouwwerk, waarop de a&nvraag betrekking heeft niet zou voldoen

aan de bouwverordening en de krachtens die verordening gestelde
regelen of eisen;

b. het bouv,'werk i.e strijd zou zijn met een bestemmingsplan op de
krachtens zodanig plan gestelde eisen.
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Aan een vergunning mogen slechts voorwaarden worden verbonden ter
bescherming van de belangen, ten behoeve waarVffl de bepalingen strekken
krachtens welke de verguning wordt verleend en waaraan het bouwwerk,
waarop de aanvraag betrekking heeft, moet voldoen (art. 48 lid 2).

In feite komt dit neer op een wettelijke plicht voor het college van
burgemeester en wethouders tot verlening van de bouwvergunning, wanneer al
dan niet door stellen van voon.aarden wordt c. q. kan worden voldaan aan de
eisen Vff) de Wonin~~et~ bouvroerordening en bestemmingsplan 0

Buiten elke twijfel is verheven het feit, dat het bestemmingsplan Moerdijk
geen beletsel inhoudt voor de bouw van een opslag-' en verwerlüngsbedrijf
voor radio-actief afval, zij het dat het 'bouwen dient plaats te vinden
overeenkomstig de uitwerking van het betreffende deel van het plan door
burgemeester en wethouders ingevolge het bepaalde in art. 11 van het
bestemmingsplan.
Over de vaststelling van zodanig uitwerkingsplan, dat uiteraard een geheel
in overeenstemming dient te zijn met het vigerende bestemmingspl~~, voeren
burgemeester en wethouders overleg met belanghebbenden.
Uitwerkingsbesluiten behoeven de goedkeuring Vffi Gedeputeerde Staten.
(art. 11 Wet Ruimtelijke Ordening).

Belanghebbenden zijn volgens de jurisprudentie doorgaans slechts de eige-
naren van en rechthebbenden op de in het plan begrepen grond. In enkele
gevallen zijn er ook ,,,el eigenaren van of rechthebbenden op aangrenzende
gronden als belanghebbenden aangemerkt.

Tegen het weigeren van een bouwverguning staat voor aanvrager beroep open
op de gemeenteraad (art 51 Woningwet), terwijl tegen zodanig besluit van de
raad in beroep kan worden gegaan bij de Arob-rechter.
Ook derde belanghebbenden kunnen bij de Arobrechter tegen de verlening
danwel weigering van een bouwvergunning in beroep komen, Deze is bi.i de
toetsing van zodanig beroep uiteraard eveneens gehouden aan art. 48 van de
Woning;.;et.

Di t alles overziende geldt voor het college van burgemeester en wethouders
van Klundert, dat zij binnen het kader van haar verantwoordelijkheid en
plicht terzake Vff1 een goede uitvoering van de Wonin~iet en de Wet op de
Ruimtelijke Ordening medewerking zal hebben te geven aan de verlening Vffl
een bouwverguning voor een opslag- en verwerkingsbedrijf voor radio- ctief
afval, indien daarom door COV~A B. V. zou worden gevraagd.

Het college komt tot deze conclusie, omdat bij haar beslissing daarover
geen andere motieven een rol hebben te spelen, dan dewelke strekken ter
bescherming van de belangen ten behoeve waarvan in de bouwverordening en
het vigerende bestemmingsplan bepalingen zijn opgenomen en waaraan het
bouh""erk, waarop de aanvraag betrekking heeft, moet voldoen.

QQl:Ql'!J::;ig::.c

1. De vice-voorzitter van de commissie LOFRA vindt het Moerdijkterrein heel
geschikt als locatie voor een opslag- en verwerkingsbedrijf voor
radio-actief afval.

2. De beslissing over de locatie en vestiging van een opslag- en
verwerkingsbedrijf voor radio-actief afval behoort tot de competentie
van de ~1inister van VROM en wat betreft de vergunningverlening in het
kader Vffi de Kernenergiewet tot die van ook tevens de Minister van
Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Daarbij wordt rekening gehouden met de uitkomsten Vffi een daaraan
voorafgaande VÆR-procedureo
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30 Burgemeester en 'itJethouders van Klundert zijn verplicht na ecn daartoe
gedaan verzoek een bouwvergunning af te geven voor de bouw van
voornoemde opslag- en venverkingsfacili teiL. t in welk geval het bom'ien
dient plaats te vi.nden overeenkomstig de in o'\)erleg met belanghebbenden
en onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-.Brabant door
burgemeester en wethouders vast te stellen uitwerking v8:l1het bestem-'
mingsplan Industrieterrein ì~oerdijk.

40 De bevoegdheid tot grondverkoop t, b,"lo de vestigin2.: van voornoemd
bedri.jfligtbij de Raad van bestuur van het n-li"\J5 waarin de gemeente
Klundert 2 van de 13 stemgerechtigden zetels heeft.

5 0 Op niet te lange termijn zal er overleg op gang komen tussen de tvhnister
van vnOM en de door de commissie LOFHA. te selecteren placitsen van
vestigings í4aaronder 'Waarschijnlijk ook de gemeente Klundert
behoren.

Ml:I13l¡Ylj1II:Q

Het is aan te beiielen dat de gemeente
mogelijk komende onderhandelingen. met
VOOrkOlT.¡en moet worden dat de gemeente

zich op dit overleg
de Minster van VROM
daarbij stra.ks l1J:et

,C.q. op ae
voorb".::reid 0

handen staat,

Het is alleszins verantwoord om los van procedures van ¡ViEl? een Kernenergie'-'
wet enz 0 de Rijksoverheid te confr'onteren ilet de maatschappelijke gevolgen
verbonden aari eventuele 'vestig'ing van: een opslag"". en ver'í,.¡erlö.ng'sbedrijf
voor radio-actief afval in een gemeente als Klundert 0

Imrners, vestiging Vfu'1 onde:chavig- bedri.jf legt -- hoe veilig; en verantvlOord

desktmdigen dat ook zullen vinden - toch een zware hypotheek op het
psychisch incasseringsvermogen van die burgers d.ie met de vestiging vaD dit
bedrijf hoe dan ook niet zijn ingenomen en daarvoor angst hebben.

Di t veroorzaalit onrust en gevoelens V2..ìJ. ongenoegen in d.e plaatselijke
samenleving 0 Ook bij hen die op zich genomen ~lee.n (mil.ieuhygiënische'1
bezwaren in de komst van dit bedrLjr zou.den zien,
Dergelijke gevoelens '.torden in de reg'el alleen maar verergerd door
invloeden en akti,es van buitenaf5 àie in een open gemeenschap als Klundert
niet zijn te voorkomen in een voor velen gevoelige kv,iestie als dezeo

Derhalve zal ondanks de vJetteli.jke en procedurele v-¡aarborgen, y.¡aar.mede een

beslissing overeventuel.e vestiging van onderhavi&r bedrijf is omg'even,
voor-bereiding en uitvaerin~£ van Zodsiiige beslissing gevolgen voor de
plaatselijke samenlevin&š met zich mede
Gevolgen$ die door d.e gerede toepass van die en and~:3re wet.ten allee!l
niet zullen kunnen \.\,orden ';4e?'Ærrenomen. en aa.n de gemeenschap en haz:rr
scliade en cH:1deel kunnen en. of zul1c~n beroId';:e~neD.

;:;,.nôe:c'eZ l dat zuJ.l'Ls ni~;irrl.e:r dOOf'

maatregelen 1S h1èg te nemerL
het ()p de bres stasl1 voor het 1/.,1(;;1 en \!,e-è \)'8.l" a.11e

diJ.i:. d:J.8.r 0.iSar moet Ido:cdell H ~ er alles a.ELDin onze
v,)ordt mil t.e bereikerl dat ge.nC.iegz3¡~;mi in wordt
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VaD die mogelijkheid geen gebruik maken c. q. geëmoti.oneerd of anderszins
slechts Dee zeggen tegen alles v,'at met d.e opslag en Vel'ìierk:ing van de
radio~actief afval te maken heeft~ biedt geen enkele garantie dat het
bedrijf er dan niet komto Integendeel, de kans blijft levensgroot, dat het
bedrijf er dan toch komt en de plaatselijke gemeenschap met lege handen
staat. Dat is nog minder in het belang van de gemeente Klll,dert.
Daar oog' voor te hebben is eeD eerste verantwoordelijkheid VOOl:' het bestuur
van een gemeente,

Ofschoon het college van burgemeester en: lt.ethouders van Kll.mdert zich
liever een andere minder controversiële soort vaD industriële bedri,jvigheid
op het industrieterrein r'1oerdijk had ge'ì".ienst;, Í'iordt het d001~ b.et college

toch V3.n een alleszins verantwoord en vájs beleid geoordeeld een: positieve
grondhouding aan te nemen ten opz:i.chte van de vestiging van een opslag- en
veri'\ieckingsbedrijf voor l'adio-"actief afval~ dat: toch ergens in Nederland
zijn plaats zal moeten vindeno Ove't' dat laatste zijn iivriend en vijandii het
zo .goed als eens ~

Hie.r'bij ÍA10rdt er door het college va:n ui tg'egaan en i.mpliciet voor haar
posi tieve houding a18 voorwaarde gesteld1 dat in de t\1ER'~procedure en de
daarop aanslu:itertde vergunningver~lening in het kader vaD de Kerl1energie'il\let
aLle maatregelen en 'voorwaarden~ '(ielke nodig zijn voor een veilig en
v8r'anbAJoorde opsla.g en ven-"c1erking van het radio-act ief afval ~ aan het

bedrijf zullen worden opgelegd en dat de naleving' daarvan door de
Rijksoverheid zal worden veilig gesteld"

Dat als basis voor het handelen nemend dient als onderhandelingspunten in
het eventueel komend over leg met de ¡vl.ll11ster van VROM aan de hierna in
\,Aiillekeurig'e volgorde neergeschreven punten/wensen ruim aandacht te \Alorden
besteed:

1. De H:ijjJ~soverheid g-aranciee'.ct dat de periode voor opslag en verwerking van
cad.io-~actief afval op het Industri.eterrein Moerdijk nooit langer zal
duren dan tot honderd jasr :riô hedeno

20 De Rijksoverheid vrijwaa.rt de gem_eente van alle l-f_osten;, welke te zijner
tijd direkt of indirekt voortvloeien uit:
-- de ontrnanteling van het f om \"Ìelke ineden dan 0011:;
.- het opruimen en zOliodig' saneren van het terrein ~

de (~ontrole en toezicht daarop varn/iege de gemeente.

3. De Eijksoverh_t?:id vrijwaart de gemeente Klu_:tidert en haar inwoners voor
alle gevolgen voor" het geval dat COVHA BV of ,haar rechtsopvolgers haar
verplicht c" q. aansprakelijkheid niet mocht naxornen of kunnen
nakomen,

4,- in de
,,.an allE')

inidclelen? weIJ;:e vanwege de
"(IJorden 'voor liet ln.inr/el1 voorzien irJ een

1 en toekomstige
en rarnpenbestrijdinE.Es-"

overheidt\mk t "\h:lll
(Ie zoals te \i'oorozi.en in eE.':D rarnpen(
tE._D be:b_o8ve V;~H:: he~t i:ndustr:ieterr'ei.n lvJo(:,rdi en

)plan
ieden"

5 ~

'van het
h,..~.¡-.lLC "

ter
Klundert
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6. De Rijks- en Provinciale overheid erkennen en respecteren zonder voorbe-
houd de bijzondere en buitengewone positie van de gemeente Klundert Jie
het industrieterrein Moerdijk in het algemeen en de vestiging van een
opslag- en verwerkingsbedrijf voor radio-actief afval in het bijzonder
voor deze gemeente met zich meebrengt.

70 De Rijksoverheid werkt middels het verlenen van ontheffing mee aan een
zodanige bijstelling van de limieten van de onroerend-goed--be1asting van
de gemeente Klundert, dat het mogelijk blijft ook in de toekomst onder
bevriezing van de huidige tarieven c.q. belastingdruk per belasting-
plichtige eveneens een belasting te heffen over de in de gemeente nieuw
te bouwen danwel ui t te breiden objecten 0

8. De Rijksoverheid garandeert dat zij, danwel COVRA B. V. C.q. de rechts-
opvolgers daarvan instaan voor de vergoeding vfu~ de kosten betrekking
hebbende op:
a. advisering en controle al dan niet vanwege door de gemeente Klundert

daarvoor ingehuurde (externe) adviesbureau' sc. q. deskundigen zowel
tijdens de voorbereidingsfase van onderhavig project als na vestiging
van het bedrijf, daaronder die voor verguningverlening en voorlich-
ting begrepen.

b. het inzetten door of vanwege de gemeente Klundert van politioneel
toezicht (overzicht kostensoorten nog nader uit te werken), zowel
direkt als indirekt ten gevolge van de vestiging en aanwezigbeid van
onderhavig bedrijf als tengevolge Vili het voornemen daartoe, alsmede
het herstel van eventuele veroorzaakte vernielingen, schade enz.
aangebracht aan eigendommen van de ovei:'heid alsweL. aan die V3.i
particulieren.

9. De Rijksoverheid bevordert, dat daar waar mogelijk plaatselijke en
regionale bedrijven worden betrokken bij de voorbereiding, de bouwen
exploitatie van het opslag- en verwerkingsbedrijf en dat de vierkgelegen-
heid zoveel als mogelijk ten goede komt aan de West-Brabantse bevolking_

FR

Kl ert, 14 augustus 1985,
\

Bu ge\neester en viethouders van KJun~~: _
De secretarJ.s ~ De burge~ster-/
F. Al' '. Hermans. VI. WS;LÓ¿' ç-;

/"~;t //~~\'F//// ~__.d//~// /~~.. //

./
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De Raad van de gemeente Klundert. in vergadering bijeen op dinsdag 27 augustus 1 'J85,

ovenie gende

_ dat vooralsnog geeri der leden van de Raad, al thans niet in meerderheid, zich voorstander
toont van de vestiging van een opslagplaats voor radio- actief afval op het Industrie-
terrein Moerdijk,

- dat er desalnietemin bij leden van de Raad begrip bestaat voor de wens van het Rijk
laag- middel- en hoogradioactief afval centraal op te bergen,

- dat daarbij alleen sprake mag zijn van in Nederland geproduceerd radio- actief afval
da t binnen de landsgrenzen moet iford,m opgeborgen,

da t, binnen de landsgrenzen, de meest geschikte plaats moet worden aangewezen,

- dat, zo Moerdijk als vestigingsplaats zou worden aangewezen, duidelijk moet blijken
waarom juist aan dit Industrieterrein de voorkeur wordt gegeven,

- dat daarbij duidelijk moet worden of en zo ja welk verband er politiek is/wordt gelegd
tussen de vestiging van de opslagplaats voor radio- actief afval op Moerdijk en de
financiële perikelen van het I.H.M.,

dat, zo Moerdijk de aangewezen plaats zou ziJn, erg duidelijk wordt det alle veilig-
heidsmaatregelen genomen kunnen en zullen worden, zodet de aanwezigheid van het radio-
actief afval geen enkele bedreiging vormt voor de bevolking die rond de opslag woont
en werkt,

- dat die maatregelen zich niet dienen te beperken tot het normale dagelijkse gebeuren,
maar ook gericht dienen te zijn op het blijvend veilig functioneren bij calamiteiten

- dat, indien Moerdijk als meest geschikte vestigingsplaats zou worden aangeduid, er
een aantal punten/wensen zijn, die gericht zijn op een blijvend goed functioneren van
onze gemeenschap of als e en zekere genoegdoening kunen gelden voor de druk, die door
de vestiging op de bevolking van Klundert wordt gelegd, e."oa. zoals veI'ord in de
noti tie van h"t College van Burgemeester sn Wethouders van Klundert, d. d. 14 augustlE

1985, bladzijde 5 en 6,
s preekt ui t
dat, zo aan het gestelde in deze motie kan worden voldaan, leden van de Raad bereid
zijn een positievere houding ten opzichte van de vestiging van een opslagfaciliteit

voor radio- actief afval op het Industrieterrein Moerdijk te overwegen,

en gaa~~er~de orde van de dag.
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Bj.jlage B

Gemeente Klundert

Aan de Comm i 5S i e Locat i ekeuze

opslagfaci i iteiten radio-
act i ef afva i ~
Postbus 450,
2260 MB LE I DSCHENDAM.

Ons kenmerk: FH.
No. ;

Klundert,
Datum:

Onderwerp: Ops i ag- en verwerk i ngs-
bedr i j f rad i o-act i ef afva 1 .

GeaCf"lte comm i ss ¡ e,

In aanc. lu i t i ng op Ilet onderlloud dat wij met U op woensdag
2 i Augustus 1985 r,et,llen (Jehad over r,et ops i ag- en verwerk i ngs-
bedr ¡ ,j f voor rad ¡ o--act ¡ ef afva 1 kunnen w ¡ j U medede i en, dat daar-
over t) i nnen de rB¿id i nni ¡ dde i s een zeer IJ ¡ tgebre ¡ de dj scuss ¡ e
heeft plaats çleharj in de raadsverqadering van dinsdaq 27 augustus
19Sr.),

Ädnlcidinq tot deze discussie was on7e notitie over dit onderwerp
vari )4 dugustlJS 198:;, welke wij U op 21 EJlJgustus j.l. hel)l)en
ddnqr::,hodc'f" a i ';: 7 í jnde het ,;,tuk ~ bevattende de standpuntbepa i i nq
van ons Ci) i lege h i erover.
70a i 5 aan U medegedee i d hebben w ¡ j de7e not i tie daarna onverw j j i d
ter kerm i::; varì (Je rand qehracht.
Voor datgpne wat in de '-aad daarover is gezegd verwi jzcn wi j U
kortheidshalve riaar de weergave daarvan in de bi,jgesloten
concept-not u I en van d ¡ e vergader i nq (7 i eonder 3. ¡ nqekomen
stlJkkeri, f)unt 38).

Terzake van dit onderwerp j 5 door de raaeJ met ~ stemmen voor en 2
s(erwTìC'f" te~Jen ¡;ocn mei!: ie ,.:jdnqi'.,:r'iexrien, ,,,elke 'yic'rd inucr:ic.nd Hoor de

heer VE.m Dr i mme') en en v í j f ,'Jndi::'re mede"-'onc!ec-teken¿-jars.
Up ve¡7oek van cje in(jienets tl"eft!1 hier-hij een kopie Vdn de
motie ter kí::nni':.nerninq ddll,

Postbus 1, 47S'iO AA Kl:.mdei.t, tel.nr. 01682 - 2350
Giro 1068057 Raboban!\ 12.60.02.878



Zonder afbreuk te wi I I en doen aan cjatgene wat met ~let co I I ege-
standpunt. neer ge I egd i n onze not i tie van 14 augustus 1985. was
bedoe ld. hebben ook be i de wethouders -na over de strekk i ng van de
mot i e genoegzaam ophe I der i ng te hebben verkregen- aan de mot i e
hun stem ver i eend tene i nde daarmede bestuur I ijk du i de I i jk te
maken. dat i n een moe i I ij ke kwest i e a Is deze een zo' n breed
moge i ijke eensgezindheid van de raad van uitzonderl ijk belang is.

u zu I t u i t de i nhoud van de mot i e kunnen begr i jpen dat, daar waar-
het college ten aanzien van de moge I ijke vestiging van
onderwerpel ijk bedri jf zich op het standpunt heeft gesteld van'
"ja. mits..... ii (ie raad in grot.e meerderhe i d ? i eh voora 1 snog op

riet standpunt stelt van: Hneen~ tenzí j.... ,",

Ten opzichte van onze notitie dient deze motie ons inziens niet
a i i een te worden gez i en als een accent-verschu i v i ng maar tevens
ook a Is aanvu II i ng en aanscherp i ng van de door de gemeente te
ste i i en voorwaarden bij eventue 1 e onderhande i i ngen.

Over i gens 1 aat deze mot i e 9 hoe dan ook. we i onver 1 et de ver-
pi i cht i ng van ons co i 1 ege tot gerede u i twerk i ng van het bestem-
mi ngsp i an en de ver 1 en i ng van een bouwvergunn i ng. zoa 1 s reeds
u i tvoer i gin onze not i tie van 14 augustus 1985 i s beschreven.

Ge i et op Uw verzoek van I i ju i i i 985 daarover hebben wij er
behoefte aan h i er te herha 1 en en gestand te doen onze op 21
augustus 1985 aan U verstrekte verk 1 ar i ng. dat met in achtnem i ng
van de daarvoor ge I dende wette i ij ke vere i sten. door ons co i 1 ege,
ge 1 et op verp i i eht i lOgen daartoe. za i worden medegewerkt aan de
ver i en i ng van een bouwvergunn i ng voor de vest i ging van de
op. i ag-fae i i i te i t, i nd i en door COVRA B. V. daarom zou worden
gevraagd.
Daarover wensen wi j geen onduidel i jkheid te laten bestaan.

Hopende LJ met deze aanvu i 1 (~nde i nformat i e van dienst te zijn

geweest verbl i jven wi j met de meeste hoogacht ing.

rr-" -- "..~~_.:l( . ~..f'
-; _:;:-,:::;_o:..--.--~ _::_,c"J_:-$~..-': -

rgemeester en wethOIJders van Kl undert r
secretar is, De burgemeester.!. b.

--ì ,/
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BIjlage 9

INDUSTRIE- EN HAVENSCHAP
MOERDIJK

BESLUIT

De Raad van Bestuur van het Industrie- en havenschap Moerdijk, in
vergadering bijeen op 26 september 1 9SS, spreekt de bereidheid uit
ami indien de Staat zulks vraagt, een, voor de inrichting van een
tijdelijke opslagplaats voor radio-aktief afval, benodigd industrie-
terrein te verkopen aan CøOoVøRøAo NoVo.

Vanzelfsprekend zal deze verkoop eerst worden geëffektueerd indien
de gegevens, \.¡elke ter beschikking komen uit de voor deze lokatie
uit te voeren milieu-effekt-rapportage, duidelijk aangeven dat de
vestigingsplaats Moerdijk geschikt is in relatie zowel tot de om-
liggende woonkernen als tot de reeds gevestigde bedrijvigheid en na-
dat de Stuurgroep Convenant Moerdijk een advies ter zake heeft ui t-
gebracht.

De Staat dient zich garant te stellen voor de gevolgen welke voort-
spruiten uit deze opslagplaats voor andere op het terrein gevestigde
bedrijven en welke gevolgen vooralsnog niet zijn voorzien.

Er dient te worden toegezegd dat bij de ten behoeve van deze vestiging
uit te voeren werken voor zo ver mogelijk regionale bedrijven zullen
worden betrokken.

Daar de precieze lokatie, en als gevolg daarvan de juiste omvang van
de investeringskosten voor de benodigde infrastrukturele werken, nog
niet kan worden vastgesteld is een definitieve prijsbepaling thans nog
niet mogelijk.

Deze prijs zal, met inachtneming van marktconforme omstandigheden en
eventueel door derden aan het Industrie- en havenschap Moerdijk op te
leggen voorwaarden, in gemeen overleg worden vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de
openbare vergadering van
26 september 1985,

de secretaris, de voorzitter G

w,g.

S. J, Schipper.
w. g.

Ir. F. C. de Jong.
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GEMEENTE e BORSELE

Raadsvergadering dd_ 24 september 1985
Heinkenszand, 17 september 1985

Voorstel no_ 4
Aan de raad

Onderwerp:
Voorstel inzake vestigingsplaatsen voor
kerncentrales en lokatiekeuze opslag-
faci1i teit van radioaktief . afval.

Geacht kollege,

Momenteel staat er een tweetal zaken volop in de belangstel-
ling ~ waarbi j de gemeente Borsele ook zeer nauw betrokken is. Wij
bedoelen hier:
a. het beleidsvoornemen van de regering inzake vestigingsplaatsen

VOOr kerncentrales;
b. de lokatiekeuze voor een opslagfacili tei t voor radioaktief afval.

In het navolgende zullen wij op beide zaken. uitvoerig ingaan.
A. VESTIGINGSPLAATSEN VOOR KERNCENTRAES

Inleiding
Op 11 januari 1985 heeft de Minister van Ekonomische Zaken r mede
namens zijn ambtgenoten van Volkshuisvesting i Ruimteli jke Ordening
en Milieubeheer en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ons doen toe-
komen het beleidsvoornemen deel A: HVestigingsplaatsen voor kerncen-
trales" .
Bijgevoegd was t als achtergrondinformatie het Regeringsstandpunt over
de elektrici tei tsvoorziening in de jaren negentig f met de hierbij
behorende bijlage9 Tevens werden wij in het bezit gesteld van het op
dezelfde datum aangenomen Regeringsstandpunt met betrekking tot het
Eindrapport van de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid.
Voor de behandeling van het beleidsvoornemen geldt de procedure van
de planologische kernbeslissing (pkb). De bij deze procedure behorende
raadplegingen (inspraak, advisering en bestuurlijk overleg) worden
in gang gezet nadat de Tweede Kamer der Staten-Generaal zich in posi-
tieve zin heeft uitgesproken over het Regeringsstandpunt 0

¡'lj hebben u bi.j brief van 14 januari 1985 de betreffende korrespon-
dentie doen toekomen en u er tevens op gewezen dat de bijbehorende
rapporten ter gemeentesekretarie ter inzage liggen~
In onze vergadering van 22 januari 1985 hebben wij na overleg en .met
instemming van het seniorenkonvent besloten thans ter zake. geen voor-
stel aan de raad te doenf doch eerst de parlementaire behandeling af
te wachten, wãarna wij met een voorstel aan uw kollege zouden kornen~
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Konklusie~

Het voorgaande overwegende i komen wij tot de slotsom dat voor onze
opstelling ten aanzien van de - planologische - geschiktheid van de
lokatie Borssele voor de installatie van nieuw kernenergievermogen
de in 1977 en 1980 gedane raadsuitspraken niet langer bepalend kunnen
en mogen zìjn~

Overige. bestuurlijke oven,,egi!lgerL

Deze vastgestèide konklusie stelt ons voor de vraag of daarbij ver-
dere gevolgen van beleidsmatige aard onder' ogen moeten worden. gezien.
Anders gesteldG moeten wij thans volstaan met. de konstatering dat
het onderhavige beleidsvoornemen en het regeringsstandpunt met toe-
lichting alleen de grond aan de eerdere raactsuitspraken heeft ont-
nomen (met als gevolg dat wij vanuit een blanco situatie kunnen par-
ticiperen in de pkb-procedure) of dienen we verder te gaan?
Vanuit onze bestuurlijke verantwoordelijkheid willen wij voor het
beantwoorden van deze vraag het volgende aandragen:

- Het beleidsvoornemen bestaat grotendeels uit een stap-voor-stap-
benadering om te bepalen welke lokaties het meest geschikt zijn
voor één of meer kerncentrales. Hoewel uiteraard diskussie mogelijk
is over deze aanpak en de inhoud die daaraan \t1ordt gegeven - en
deze diskussie \t¡il.len wij ook gaarne met u en met de betrokken
Ministers in het bestuurlijk overleg voeren - zal naar ons inzicht
zeker overeind blijven de konklusie dat Borssele qua bevolkingsom-
vangt, overige ruimtelijket technische en economische aspekten zeer
geschikt is als vestigingsplaats.

- Voor de bestuurlijke geschiktheid is het voor de regering voorts
van belang te vernemen of de gemeente op basis van een eigen afwe-
ging i bereid is aan een snelle uitvoering van de procedures mee
te werken. Ons inziens is het zaak thans uw raad in de gelegenheid
te stellen een standpunt in te nemen ten einde zorgvuldig alle
relevante procedures af te kunnen vJerken 0

Wij zijn van oordeel dat de aanwezigheid van meerdere kerncentrales
bij Borssele een positieve invloed kan hebben op de verdere ont-.
\-Jikkeling van het Sloegebied in de vorm van grotere aantrekkelijk-.
heid voor potent,iële gegadigden. Ervaringen in het buitenland vJijzen
uit dat dit, mede door agglomeratiewerking , het geval is.

- Ook de afgeleide stimulerende effekten op de regio; zoals bouwen
onderhoud~ toelevering en de hiermee gepaard gaande werkgelegenheid
vinden wij met gedeputeerde staten van groot belang.

Wanneer wij bovenstaande a.spekten in de beschouwingen betrekken ten-
deert een en ander naar ons oordeel naar de konklusie dat¡ het over-
vJeging verdient dat. wi.j als gemeente instemmen met het tot stand komen
van tenminste één nieuwe kerncentrale bij Borssele. Wij sluiten hier-

bij aan bij het standpunt van gedeputeerde staten van Zeeland; vervat
in het statenvoorstel dd. 18 juni 19851 nr. 343/32 (voor ti ter visie
gelegd), met welk voorstel wij ons volledig kunnen verenigen.

B. IDKATIEKEUZE OPSLAGFACILITEIT VOOR RADIOAKTIEF AFVAL

Inleiding 0-_._-
In. 1965 koos Nederland voor de verwijdering van het laag- en middel-
radioaktief afval (LAVA en HAVA) door middel van stort:ing in zee.
Aan deze keus lagen twee overwegingen ten grondslag: In de eerste
plaats het aanvaarden van deze methode - mits uiteraard nauwgezet
alle ter zake geldende internationale en nationale regels worden
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nageleefd - binnen een verantwoord milieuhygiënisch beleid als aan-
vaardbareoptie; als tweede overweging dat in Nederland geen andere
aanvaardbare verwijderingsmethoden voorhanden waren~ Met de dumping
van het Nederlandse afval in verpakte vorm in de Atlantische Oceaan
is in 1967 daadwerkelijk begonnen.
Echter inde tweede helft van de zeventiger jaren heeft deze lIoceaan-
dumpingH in toenemende mate tot bezwaren opgeroepen en totQ soms
heftig, verzet aanleiding gegeven. De laatste storting in de Atlan-
tische Oceaan heeft in 1982 plaatsgevonden.
In de loop van 1980 werd het duidelijk dat het rijksbeleid t.a.v.
het ~adìoaktief afval gewijzigd diende te wordene Eén van de eerste
stappen was de instelling van de Commissie Heroverweging Verwijde-
ring Radioaktief Afval (HVRA), welke tot taak had van advies te
dienen met betrekking tot de vraag of - met behoud van tenminste
dezelfde waarborgen ten aanzien van volksgezondheid en milieu en
van arbeidsbescherming - een andere wijze van verwijdering van laag-
en middel-aktief afval kan door middel van het storten in de Atlan-
tische Oceaan kan worden ontwikkeld_ De studie is dd. 2l maart 1983
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden.

Nota Radioaktief Afval.

Het regeringsstandpunt
uiteengezet in de Nota
is uitgebracht.
Blijkens deze Nota maakt het radioaktiet:. afvalbeleid deel uit van
het algemene stralingshygiënische beleid dat erop gericht is de mens
en zijn omgeving te bescherme'n tegen nadelige effekten van bloot-.
stelling aan straling 0 Voldaan moet worden aan de volgende stralings-
hygiënische uitgangspunten:
a _ elke blootstelling moet zo beperkt worden gehouden dat redelij-

kerwijs mogelijk is i
b. de som van de ontvangen en te verwachten doses voor de mens mag

de vastgestelde limietdoses niet overschrijden.
Tegen de achtergrond van deze uitgangspunten zijn de hoofdkenmerken
van het radioaktief afvalbeleid : isoleren f beheersen en kontrole-
ren van het afval tot het tijdstip dat ofwel het afval niet meer
radioaktief is, ofwel een verwi jderingsmethode is toegepast n waar-
bij de kans dat een onaanvaardbare hoeveelheid aktiviteit in een
biologische kringloop terechtkomt, verwaarloosbaar klein is. Volgens
de regering is centrale inzameling ¡ verwerking en opslag vereist
en dienen voor de komende 50 à 100 jaar alle kategorieën radioaktief
afval (ook het hoogradioaktieve deel) op land opgeslagen te wor-
den. De gedachte daarbij is dat te zijner tijd kan worden bezien
of geologische opberging in eigen land zal moeten plaatsvinden of
dat inmiddels mogelijkheden aanwezig zijn tot bergi.ng elders in de
wereld.
De regering is tot de konklusie gekomen dat de uitvoering van het
radioaktief afvalbeleid aan één centrale organisatie in handen
moeten worden gegeven. In dit verband heeft de regering geini tieerd
in de oprichting van de Centrale Organisatie Voor Radioaktief Afval
(COVRA). Dit houdt in dat de COVRA de enige erkende ophaaldienst
voor radioaktief afval is. Zij is ook belast met de bou\t. en exploi-
tatie van het op te richten opslag- en verwerkingsbedrijf .
Blijkens de Nota komen veel plaatsen in Nederland in aanmerking als
opslagplaats 0 Toch is de regering van mening dat alle kategorieën
X'adioak tief afval op één centrale plaats in Nederland opgeslaqen
moeten \.¡ordent omdat men wil voorkomen dat over enige tientallen
jaren een tweede opslagterrein in Nederland zou moeten worden

inzake het radioaktief
II"Radioaktief AfvallI, afvalbeleid wordt

welke in april 1984
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ingericht~ Om uiteindelijk tot één lokatie te komen kunnen poten-
tieel geschikte terreinen worden vergeleken aan de hand van een
aantal ruimtelijke ordeningsaspekteuç waarbij gedacht kan worden
aan: verkeersinfrastruktuur G transsportroutes f streek- en bestem-
min.gsplannen.. omgevingsfaktoren en waarde van llet terreinQ Tevens
zouden daarbij betrokken moeten worden de aanwezigheid van direkt
aangrenzende VJoonbebou'ìling G wooncent.ra en mate van verstedelijking f
de ligging ten opzichte van waterwin- en natuurgebiedeno de nabij-
heid van intensieve rekreatie en specifieke situaties zoals bijvoor-
beeld de aanwezige belasting door milieu-onvriendelijke of explosie-
gevaarlijke aktiviteiten en de hiermee gepaard gaande risikobele"n
ving"

Commissie LOFm~o

Net de hiervoren omschreven taak is belast de Commissie Lokatie-
keuze Opslagfaciliteit Radioaktief Afval (LOFRA) .
Eind 1984 is de Corruissie LOFRA met haar werkzaamheden begonnen en
reeds begin februari 1985 kwam zij met een selektie vaneen aantal
lokaties welke naar haar oordeel in aanmerking komen om nader te
viorden onderzocht op hun geschiktheid voor bovengrondse opslag en
verwerking van radioaktief afval voor een periode van 50 tot 100
jaar 0 De lokaties i.n de provincie Zeeland waren het bedrijfsterrein
Arnestein t_e Hiddelburg en het. Industrieg.ebied Vlissingen-Oost in
de gemeenten Vlissingen en Borsele Q Een reaktie op deze selektie
werd gevraagd aan het provinciaal bestuur van Zeelandf dat medege'-
deeld heeft dat de lokat.ie Arnestein van de lijst geschrapt diende
te \fordenQ

Begin april 1985 vierd door de Commissie LOFRA aan de Minister van
Volkshuisvesting t Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het interini~
advies over mogelijke lokaties voor de opslag van radioaktief- afval
ui tgebracht" Hieruit bleek o~ a. dat in eerste instantie een twintig-
t.al terreinen waren geselekt:eerdç doch na afweging van de verschil-'
lende voor- en nadelen heeft de commissie twaalf lokaties uitgekozen
waarover verder bestuur1.ijk overleg zal worden gevoerdQ
Op 29 mei 1985 heeft een delegatie van de Commissie een gesprek
gehad met ons kollege en de fraktievoorzitters "
Op basis van dit over'leg zal het. aantal geselekteerde lokaties
teruggebracht worden tot drie à vier" Uiterlijk 1 oktober 1985
brengt de Commi.ssie hierover advies uit aan de l'inister van VROfJi.

De milieu-effektrapportage"

De COVRA heeft. voor de bouw van een opslag'- en verwerkingsbeàrijf
een vergunning krachtens de Kernenergiewet nodig van de Minister
van Volkshui..svesting t' Ruimtelijke Ordening en MilieUç va.n Ekonomi-
sche Zaken en van Sociale Zaken en tQerk,gelegenheidQ Bi.j de totstand-
koming van de ve.:'gunning zullen de procedurele (inspraak) regels van
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne moeten worden toegepast.
Op grond van de voornemens tot vJettelijke regeling van de milieu-
effektrappòrtage (MEn) zal bij de KernenergievJetprocedure voor de
opslagfacili teit EeD rrilieu-effektrapport worden opgesteld"
Dd" 8 maart 1985 heeft de COVHA de Ministe:t: van VROM. verzocht
richtlijnen aan te geven aan de hand waarvan de CüVRA een lokat.:ie
onafhankelijk milieurapport kan opstellen, Vervolgens is a.an een
ieder de gelegenheid geboden datgene naar voren te brengen wat aan
de orde moet komen in het milieu-effektrapport over de opslag'- en
'iicrwerkingsfaciliteit voor radiQ.::ktief afval ~ In deze inspraak ronde
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ging het niet om de vraag of het radioaktief afval moet worden opge-
slagen dan wel of een plaats in de buurt hiervoor geschikt ìsp doch
de centrale vraag was:
heie moet zoîn bedrijf worden opgezetp welke veiligheidseisen moeten
eraan v.iorden gesteld en vielke gegevens zijn nodig om de mogelijk
milieu-effekten te kunnen beschrijven.
De Richtlijnen voor de lokatie-onafhankelijke MER zijn inmiddels door
de Minister van VROM vastgesteld. Hierbij heeft de betrokken bewinds-
man gebruik gemaakt van het advies van de Voorlopige Corr.rissie voor
de Milieu-Effect-Rapportage en van de resultaten van de inspraak"
Of basis van de door de Minister te verstrekken richtlijnen zal de
COVRA als initiatiefnemer de lokatie-onafhankelijke MER opstellen.
Vervolgens wordt een tweede inspraakronde gehoudent waarbij het moge-
lijk is kommentaar te leveren op de inhoud van de lokatie-onafhanke-
li jke MER en opmerkingen te maken over mi1ieu-aspekten die eventueel
nog nader moeten ~.¡orden uitgevierkt in verband met de drie of vier
lokaties van de Commissie LOFRA.
De Voorlopige Commissie voor de Milieu-Effect-Rapportage zal over
deze onderwerpen en over de inspraakresu.ltaten advies uitbrengen.
vJanneer dit advies is opgesteld zal ook het advies van de Commissie
LC'PRA inmiddels zijn afgerond. Op basis van de lokatie-onafhankelijke
MER en deze adviezen vindt overleg plaats over de definitieve lokat.ie-
keuze.

De verdere proce9~re '_

VervJacht mag worden dat omstreeks oktober 1985 de Minister van VROM
de beschikking heeft over het advies van de kommissie LOFRA betreffen-
de 3 à 4 geschikte lokaties en het door de COVRA opgestelde lokatie-
onafhankelijk Milieu-Effect-Rapport i de inspraakreakties hierop en
het advies van de Voorlopige Commissie voor de l'1i1ieu-Effect-Rappor-
tage daar'over. Op basis van deze stukken wordt de verdere procedure
g-estart i waarbij de eerste stap is het overleg- van de Minister van
VROM met de nog betrokken gemeenten en provincies. Dit overleg zal
resulteren in de bepaling van de definitieve lokatie.

~~~alopslaggebouw bi j de kern~entrale Bors~ele.

R,'.levant is dat de opslag van radioak.ti.ef afval in het Sloeqebied
reeds eeràer onderwerp van beslùi tvorming is geweest. In uw vergade-
ring van 8 de.cember 1981 heeft u aan de N.V. P Z.E.M. een bouvroergun-
ning verieend voor het bouwen van een afvalopslaggebouÝ\, voor het tij-
delijk opslaan van vast afval in gekonditioneerde vorm, afkomstig
van de kernenergiecent.rale Borssele. Ow beslui t vJerd mede geba.seerd
op cìe overwegingen dat de opslag van, HåVA niet in het qebouw zal
plaatsvinden en dat van de zijde van de rijksoverheid gesteld is dat
geen afval, dat niet van de kerncentrale afkomstig is, in het te bou-
'iJen gebouw zal wor-den opgE:lslagen.
In de Nota i'Radi.oaktic-?f Afval" ",'JOrdt heel duidelijk aangeqeven dclt_
de niem",e opslagfaciliteit~ bedoeld is voor de opslag van alle katego-
rieen radioaktief af'ì/al..
Dit betekent dat het bij de kerncentrale Borssele in gebruik zijnde
gebouw hiervoor niet in aanmerking komt.

Loka in het Borselse van het
De vraag die wij hierbij aan de orde willen stellen is de volgende:
Is l:et Borselse gedeelte van het Sloegebied aanvaardbaar als lokatie
voor een opsLigfaciliteit van het radioaktief afval'?
Het bij raadsbesluit van 31 augustus 1982 vastgestelde, maar wegens
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Kroonberoep nog niet rechtsgeldige bestemmingsplan IiHaven- en indu-
strieterrein SloelI sluit in vrijwel het gehele plangebied de verwer-
king en opslag van kernsplijtingsafval uit. Slechts in het gebied
met de bestemming HVuilverwerkingsbedrijflf en op een zeer klein opper-
vlak op het PZEM-terrein is deze opslag niet uitgesloten. Laatstge-
noemde lokatie is bestemd voor de opslag van in vaste vorm gebrachte
radioaktieve stoffen met een exposietempo van ten hoogste LOOO mR/h
aan het oppervlak.
Binnen het plangebied is een zonering aangebracht tot i. 000 m. te
rekenen vanuit de kern Nieuwdorp waarbinnen nadere beperkingen zijn
aangebracht ten aanzien van te vestigen bedrijfsaktiviteiten. Aan
een dergelijke zone rond de kern Borssele met beperkingen ten aanzien
van de bestemming UNutsbedrijvenU is door het kollege van gedeputeerde
staten van Zeeland goedkeuring onthouden g evenals aan de bepalingen
tot het stellen van nadere eisen aan de situering binnen de bestem-

1lingen flIndustriële bedrijvenH en Nutsbedrijven'!.
Tegen deze onthoudingen van goedkeuring heeft uw kollege beroep bij
de Kroon ingesteld.
Voorts is in het plan opgenomen dat de bebouwde oppervlakte van ieder
bouwperceel ten hoogste 60% zal bedragen.
TE'gen het besluit van het kollege van gedeputeerde staten van Zeeland
is een 5-tal beroepschriften ingediend~ waaronder het beroepschrift
van uw raad. Hoewel de toepassing van kernenergie t met name de uit-
sl ui.ting daarvan f deel uitmaakt van één der bezwaarschriften f wordt
uitslui ting van de opslag van kernafval niet in de bezwaren betrokken.
Afgezien van de bestemmingsplanmatige uitsluiting f is een restkapaci-
tei t van 30 ha. aaneengesloten terrein binnen het plangebied op ver-
schillende plaatsen aanwezig. Wanneer lokaties welke aansluitend op
bestaande of toekomstige haveninfrastruktuur voor het gebruik als
opslagfaciliteit voor radio-aktief afval worden uitgezonderd blijven
meer beperkte gebieden over. Deze zijn met name gelegen in de binnen-
rand van het Sloegebied. Uitgaande van een aaneengesloten oppervlak
van 30 ha. bij een bebouwingspercentage van 60% moet voorts rekening
worden gehouden met de aanwezigheid van leidingentracés bi j reeds
bestaande bedrijven.
Zoals wij hiervoor al hebben gesteld is in het bestemmingsplan "Haven-
en industrieterrein Sloe" vanuit de kernen Borssele en Nieuwdorp een
zône van ongeveer 1.000 m. aangegeven f waarbinnen bepaalde niet-milieu
vriendelijke bedrijven zijn uitgesloten.
Omtrent aanvaardbare afstanden tussen hinderlijke of gevaarlijke akti-
vi Leì ten en nabijgelegen woonkernen rond het Sloegebied is reeds veel
te ¿oen geweest. Dit betrof zowel de uitwendige zonering in relatie
tot de mogelijkheden voor woningbouw in de kernen rond het 81.oe als
de inwendige zonering in bestemmingsplannen voor het industriegebied
zelf. Eén van de kriteria die de Commissie LOFRA hanteert bij de se-
lektie luidt,
"Hoev..l uit milieu- en veiligheidsoogpunt niet nodig i \dordt. in verband
met de vermoedelijke te verwachten risicobelev.ing door de bevolking
gedacht aan een situering niet direkt. gr'enzend aan \'-oonbebouwingll.
Middels zijn b'rief van 11 oktober 1984 aan de voorzitter van de Tweede
Karnet' der Staten-Generaal merkt de Minister van VR01'1 op dat het pro-
bleem van de lokatiekeuze voor de opslagfaci.liteit voor radio-aktief
afval niet zozeer een rnilieu-hygiënischg maar vooral een maatschappe-
lijk en bestuurlijk probleem is. In dit kader is door de betrokken
bewindsman gesteld dat de aanwezigheid van milieu-onvriendelijke of
e:i~plosiegevaarlijke akti vi tei ten op grond \.vaarvan reeds een psycholo-
qische belasting van de lokale bevolking bestaat v een specifieke
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situatie kan ZlJn die bij de vergelijking van verschillende lokaties
betrokken zou kunnen worden.
Risicobeleving is een moeilijk meetbaar begrip. Nader onderzoek hier-
omtrent is door de regering in het vooruit gesteld.

Konklusie.
Het vorenstaande overwegende komen wij tot de
Borselse gedeelte van het Sloegebied aanvaardbaar
een opslagfaciliteit van het radioaktief afval.

konklusie dat het
is als lokatie voor

C. BEST~1MINGSPLAN SITUATIE M.B.T. BOUW KERNCENTRAES EN OPSLAG RADIOAKTIEF
AFVAL.

Het op 31 augustus 1982 vastgesteldef maar wegens Kroonberoep nog
niet rechtsgeldige bestemmingsplan IIHaven- en industrieterrein Sloe
1982H opent niet de mogelijkheid tot het bouwen van nieuwe kerncentra-
les. In de toelichting op het bestemmingsplan wordt daarover het vol-
gende opgemerkt:
liSlechts met een aanwijzing van de Ministerfop grond van een Plano-
logische Kernbeslissing f is de bouw van een tweede kernenergiecentrale
mogelijk. In dat kader zal dan de normale planprocedure worden gevolgd".
Ter weerlegging van ingebrachte bezwaren wordt bij de vaststelling
het volgende vermeld:
"Bovendien is de bouw van een volgende kernenergiecentrale t waar ook
in uns land t een regeringsbeslissing en geen gemeentelijke aangelegen-
heid'l.

Zoals wij hiervoor al hebben medegedeeld is in vrijwel het gehele
plangebied de opslag van kernsplijtingsafval uitgesloten.
Het aanpassen van het bestemmingsplan is op dit moment nog prematuur.
Eerst ware de definitieve beslissingen omtrent de vestigingsplaats
voor kerncentrales en de lokatie voor een opslagfaciliteit voor radio-
aktief afval af te wachten.

D. VOORSTEL.

Gezien het vorenstaande stellen wij u voor:
a. uitte £,preken dat de hiervoor nader omschreven raadsuitspraken

van 4 oktober 1977 en 4 november 1980 niet langer bepalend zijn
voor de planologische geschiktheid van de lokatie Borssele voor
de bouw van nieuwe kerncentrales;

b. in te stemmen met het beleidsvoornemen van de minister ten aanzien
van de planologische geschiktheid van de lokatie Borssele voor
de installatie van nieuw kernenergievermogen;

c. dE: bereidheid uit te spreken om indien Borssele als definitieve
lokatie voor installatie van nieuw kernenergievermogen v.rordt aange-
wezen t het bestemmingsplan HHaven- en industrieterrein Sloe i 982"

op dit punt aan te passen i
d. uit te spreken dat het Borselse gedeelte van het Sloegebied aan-

vaardbaar is als lokatie voor de opslag en verwerking van radio-
aktief afval;

E'. de bereidheid uit te spreken om indien het Borselse gedeelte van
het Sloegebied aangewezen wordt als lokatie voor de opslag en VE'.r-
werking van radioaktief afval f het bestemmingsplan IIHaven- en in-
dustrieterrein Sloe 1982" aan te passeno
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Bi j dit voorstel merken wij op dat wethouder, de heer Drs.
P~J. Vollaardt zich hiermee niet kan verenigen.
Hij is van mening dat de in het verleden genomen beslissingen ten
aanzien van uitbreiding van het aantal kerncentralesø zoals uitge-
sproken in de door uw raad aanvaarde moties 4 november 1977 en
4 november 1980 en zoals neergelegd in de voorschriften van het
op 31 augustus 1982 vastgestelde bestemmingsplan IIHaven- en indus-
tri eterrein Sloe 1982U f \.¡aarbij de bouw van nieU'.'e kerncentrales
werd uitgesloten t nog niet geheel achterhaald zijn"
Met name op grond van de overweging dat op dit moment een defini-
tieve oplossing van het probleem van het radio-aktief afval nog

niet in zich is f is wethouder Vollaard tegen bedoelde uitbreiding
van nucleair vermogen 0

Hij kiest liever voor een toekomstige energievoorziening waarin
wordt afgezien van het gebruik van kernenergie. Ook al spreekt
de regering en de 'l'vJeede Kamer zich uit voor het toepassen van
kei nenerg ie t dan dienen de betrokken lagere overheden t.och een
eigen mening ter zake te vormen ~

Ook ten aanzien van de aanvaardbaarheid van opslag en verwerking
van radioaktief afval kan hij niet roet ons voorstel inst.emmen.
Hij is van oordeel dat de voorgestelde opslag en verwerking in een
toekomstige energievoorziening waarin van het gebruik van k.ern-
energie wordt afgezient naar aard en schaal niet noodzakelijk is:
immeLs t het afval van de nieuw te vestigen kerncentrale is oorzaak
van zowel de intensiteit l als van de langdurigheid van de radio-
aktieve straling .1.D de voorgestelde centrale landelijke opslag-
facìli tei t ~

Overigens acht hij om milieu-technische en ekonomische overwegingen
een dergelijke vestiging in het (Borselse) gedeelte van het Sloe-
gebied ongewenst.

Wethouder Vollaard distancieert zich van het onderhavige voorstel f
zowel ten aanzien van de vestiging van nieuwe kerncentrales als
ten aanzien van de opslag en verwerking van radioaktief afval"

Hoogachtend l

Burgemeester en "iethouders van Borsele l

Drs. G.C.G. van den Beuvelf burgemeester.

,LL.M. van Put sekretaris.
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Opslagfacili teit radioactief afval
in Sloegebied

Nr. iv - 891

VERGADERING 20 SEPTEMBER 1985

Agenda nr, " " " " e 0" " " "

Gedeputeerde met de verdediging
belast i mw. Maris-Koster

Nr. 484/20 MIDDELBURG, 10 september 1985

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samen va t t i ng

Provinciale Staten hebben op 15 maart verzocht om een noti-
tie inzake de problematiek van de opslag en de verwerking
van radio-actief afval in het Sloegebied. Deze notitie, die
reeds eerder in drie statencommissies is behandeld, wordt
nu ter bespreking aan de staten voorgelegd. Daarbij wordt
ingegaan op de in de commissies gestelde vragen.
Gedeputeerde Staten concluderen dat aan de totstandkoming
van opslag in het Sloegebied kan worden meegewerkt. Verdere
onderzoeken zijn echter nodig, waarbij Gedeputeerde Staten
zich het recht voorbehouden om, afhankelijk van de resulta-
ten van die onderzoeken, hun opstelling te herzien.
Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor hiermee
in te stemmen.

Provinciale Staten-voorstel LOPRA

In uw vergadering van 15 maart 1985 hebben wij u op de hoogte gesteld van
onze briefwisseling met de commissie Lokatiekeuze Opslagfaciliteit Radioac-
tief Afval (LOPRA). Zoals u bekend is i gaat het daarbij om de vraag of in
Zeeland een of meer lokaties geschikt zijn voor bovengrondse opslag en ver-
werking van radioactief afval voor een periode van 50 tot 100 jaar. Wij heb-
ben u toegezegd deze aangelegenheid nader aan u ter behandeling voor te leg-
gen aan de hand van een daartoe opgestelde notitie, nadat de commissies voor
ruimtelijke ordening en voor milieuhygiene terzake eerst waren geraadpleegd.
Dit' laatste is gebeurd in de vergaderingen van deze commissies van respec-
tievelijk 23 en 22 augustus 1985. Wij verwijzen u naar de verslagen van deze
vergaderingen.
Ook is de notitie behandeld in de vergadering van de commissie Voor econo-
mische zaken van 26 augustus 1985, in verband met de aan de mogelijke vesti-
ging verbonden aspecten van werkgelegenheid e.d.
In de drie cOmiissies is in meerderheid in pos.i tieve zin _ al of niet met
daaraan gekoppelde voorwaarden - geantwoord op onze vraag of de notitie vol-
doende basis vormt om tot een oordeel te komen of meegewerkt kan worden aan
het totstandkomen van de door de commissie LOPRA gevraagde facilite;.t. Daar-
bij is, zoals wij al in maart besproken, slechts de lokatie Sloegebied aan
de orde geweest.
In de commissie zijn enkele vragen gesteld, die wij voorzover in ons vermo-
gen ligt hierna zullen beantwoorden. Wij stellen daarbij voorop dat bij ons
college en binnen het provinciaal apparaat ten enenmale de deskundigheid
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ont breekt om alle vragen die terzake van de opslag en verwerking van radio-
actief afval kunnen worden gesteld afdoende te beantwoorden. Voor vrijwel
alle door de direkteur van de PPD in zijn notitie vermelde onzekerheden
geldt hetzelfde. Het merendeel van deze aangelegenheden dient echter naar
ons oordeel te worden bezien door de minister van Economische Zaken bij de
behandeling van een .eventuele aanvf'aag voor een vergunning op grond van de
Kernenergiewet .

Wij zullen hierna ingn oP de in de oommssies gestelde vragen.

VRAGEN

1. In de notitie wordt op voorhand
berging buiten de aardbol uitge-
sloten (mogelijk omdat de rege-
ring die optie nog niet gaat on-
derzoeken), Zijn er studies be-
kend over mogelijkheden van ber-
ging op de zon, een andere ster
of planeet (bijvoorbeeld slechts
van het te koelen hoogradioactie-
ve gedeel te van het afval)?

2. In de antwoorden op VVD-vragen
(naar aanleiding van het voorstel
inzake de vestiging van kerncen-
trales) stelt het college dat
door het wegnemen van belemmerin-
gen impliciet wordt ingestemd met
de komst van nieuwe kerncentra-
le(s). De afgegeven verklaringen
van geen bezwaar door Gedeputeer-
de sta ten aan de NV PZEM (in
1981) ex artikel 19 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening werden
slechts verleend na de toezegging
door de minister van Economische
Zaken dat geen hoog actief vast
afval (HAVA) zou worden opgesla-
gen. Geldt mutatis mutandis dan
ook hier, dat geen medewerking
zal worden verleend indien ook
hoogactief vast afval zal worden
opgeslagen?
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ANTWOORDEN

1. Ons zijn geen studies voor derge-
lijke verwerking bekend. Ook in
de nota Radioactief afval van het
ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer van april 1984 wordt slechts
gesproken over vier vormen van
verwijdering, te weten:
- opslaan in constructies boven
het aardoppervlak;

- opslaan in constructies beneden
het aardoppervlak;

- verwijdering in diepgelegen ge-
ologische formaties op land;

- verwijdering door verbranding.

2. De stelling dat de bedoelde ver-
klaringen slechts werden verleend
na een toezegging van de minister
van Economische Zaken dat geen
¡UVA zou worden opgeslagen, is op
zich niet juist. In de aanvraag
van de NV PZEM en de daarbijbeho-
rende stukken was slechts sprake
van de opslag van LAVA en een
zwakkere vorm van MA VA , derhal ve
van laag actief vast afval en een
z"iakkere vorm van middel actief
vast afval, De weerlegging in on-
ze beslissing terzake van de op-
slag van HAVA vond plaats omdat
in meerdere bezwaarschriften werd
gesuggereerd dat ook opslag van
die categorie vast afval zou gaan
plaatsvinden. De vraag of mede-
werking moet worden verleend in
geval thans ook opslag van HAVA,



3~, Blj uitkomst van de l.ocat.ie~.ge~.
bonden HER Hordt inspraak gehou~
den en vindt toetstng plaats doof'
de Voorlopige Coririü,ssie voor" HiM~
lieu~Effeet~Rappol'tage" Daar"bij
(of zelfs daarna) lijkt een be~
sltssingsmom,ent voor de Zeeu'V-ise
sta.ten en of de corrmüssie milieu-
hyiëne op zijn plaats ~ Welke mo-
gelijk.heden zijn daar'voor op dat
moment Voor de provincie nog aan=
'iJl8zig? (De eventuele l'isìco f 3 van
de opslag en vooral van het
transport zijn ook een Zeeuwse
zaak! )

4" Welke bevoegdheden heeft e" q"
krijgt de provincie om zeifstan~
dig (additieve) eontroles uit te
voeren (stpaling , transport voor'-
waarden ~ emìssies)?
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of van KSA (kernspl.jtingsafval)
zal plaa tsvìnden ~ dient dan ook
aJ.seen op zichzelf staande vy'aag
te worden gezien ~

Over'igens wijzen wij er- op dat de
verguD.lüng op g:cond van de Kern-
enepg.ie'hyet de voorHaarden waaron.-
de.r d.eze vormen van a.fval ziülen
mogen wOl~den veri,,erkt en opgesla-

gen dient te bevatten g

3 Q ZOHBl bij de niet~loca tiegebonden
MEJi al::., bij de locatiegebonden
MEH vindt inspraak plaats~ Het

in onze bedoeling beide rap~
porta.ges aan de comnü,ssie milieu="
hygi§ne uit uv"l staten voor te
leggen ~ Na deze behandeling zul~
len zo dit noodzake.lijk twrdt
geacht onze reactie aan de desbe~
treffende instellIng voor-leggen,
Ditzelfde geldt met betr-ekking
tot de vergunningaanvraag op
grond van de Kernenergie;¡et. Van
de op grond van die wet bestaande
bezwaar~ en ber'eepsmogelijkheden
zullen wij ~ indi.en wij dit nodig
ach ten ~ ge bruik maken ~

4" Op gr-ond van artikel 58 van de
Kernenergieviet wlJzen HOnze Mi.~
nisters 9 wie het aangaatH de amb-
tenaren aan die belast zijn met
het toezioht op àe naleving van
hetgeen bij of kraehtens die wet
is voorgeschreven. Daarnaast kun~.
nen Gedeputeerde Staten op grond
van het viel'de lid van genoemd
artikel ambtenaren van de Keu-
i'Ingsdienst van Ï'lai"en In hun pre-

vincie aam,J".jzen ~ indien het een
kr-aehtens artikel 33 van de ,Ia-
reDwet erkende provinciale keu.~
ringsdienst betreft. Dit is in
Zeelanà nle'r. het geval~ Wij heb~,
ben ook andei"szins geen bevoegd-
heden omdool" eigen provinciaL.e
diensten controles uit te doen
voel~en 9 noch is ons bekend dat
di t in de toekomst het geval zal
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5. Valt de opslag van radioactief
afval onder de werking van de Wet
aansprakelijkheid kernongevallen?
Zo ja i welke kunnen dan de gevol-
gen zijn voor de omgeving?

6. Welk afval komt na 1990 terug uit
Cap la Hague (soorten en hoeveel-
heden)? Bevindt zich daarbij te-
zijnertijd ook ontmantelingsafval
van de fabriek te Cap la Hague
zelf?

7. Kan er sprake zlJn van oumula-
tieve belasting van de omgevi.ng
indien in het Sloegebied een of
meer kerncentrales en een afval~
opslagfaoiliteit aanwezig zijn?
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5. Hoewel tot voor kort onduidelijk-
heid bestond over de vraag of een
opslagfaoili tei t, zoals door COV-
RA BV zal worden gebouwd, onder
de werking van de Wet aansprake-
lijkheid kernongevallen valt i is
daarin inmiddels voorzien door
een beslissIng van het OECD steÍi-
rIng oo~mittee for nuoleair ener-
gy, Deze commissie heeft op 10
april 1984 besloten dat "instal-
la tIons for the disposal of nu-
oleaIr substances shall i for the
pre-closurephase, be considered
as 'nucleaIr installations' of
article 1 (a) (li) of the Paris
Convent ion " . Door deze zogenaamde
verdragduIding , waartoe het ver-
drag van Parijs de mogelijkheid
schept, is de bedoelde opslagfa-
ciliteit gebracht onder de wer-
kIng van de Wet aanspr'akelijkheid
ker'nongevallen i die terzake naar
het verdrag van Parijs verwijst.
Als gevolg hiervan valt de te
bouwen installatie ook onder de
beperking van de aansprakelijk-
heid i zoals geregeld in artikel 3
van genoemde wet. Het daarin ge-
noemde maximumbedrag van de aan-
sprakelIjkheid van de exploitant
van een in Neder'land gelegen
kern installatie van 100 mIljoen
gulden is inmiddels bIj besluIt
van 21 juni 1984, Stb. 341, ver-
hoogd tot 200 mIljoen gulden,

6. Wij hebben als bijlage bij dIt
voorstel een overzicht van de ge-
vraagde soorten en hoeveelheden
afval gevoegd. Er zal tezijner-
tIjd géén ontmantelingsafval van
de fabrIek te Cap la Hague zelf
worden toegezonden.

7. Indien zioh bij elkaar meerdere
nucleaire installatIes bevinden
zal altijd sprake zIjn van een
cumula tIeve belasting van de om-
gevIng, hoewel het hIer gaat om
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een belasting van bijzonder ge-
ringe omvang.
Ter toelichting het volgende.
De extra stralingsbelasting voor
kleine groepen van de bevolking
Op de meest ongunstige plaats in
de omgeving van een kerninstalla-
tie is door de rijksoverheid aan
een maximum gebonden. Dit maximum
is 5 mrem per jaar per hoofd van
de bevolking. De stralingsbelas-
ting aan de terreingrens is ge-
steld op maximaal 10 mrem per
jaar. Eenzelfde maximum is ook
gesteld voor de opslag van radio-
actief afval.
In de praktijk is echter de stra-
lingsdosis voor' de omgeving ten
gevolge van een kerncentrale
kleiner dan 1 mrem per jaar per
persoon.
Wanneer nu in Borssele twee kern-
energiecentrales en een opslagfa-
ciliteit voor radioactief afval
zouden komen te staan, zou dit in
theorie maximaal 3 x 5 = 15 mrem
per jaar voor kleine groepen van
de bevolking op de meest ongun-
stige plaats kunnen betekenen.
Wanneer men op een afstand van 1
km of meer van de centrale woont
zijn deze stralingsdoses veel
lager.
Ter vergelijking: de gemiddelde
stralingsbelasting voor de neder'-
landse bevolking is 150 tot 200
mrem per jaar per persoon, waar-
van 40 mrem als gevolg van me-
dische blootstelling. Gelet op
een natuurlijke i.oniserende stra-
ling (achtergrondstraling) in de
omgeving van Borssele van onge-
veer 125 mrem per jaar, blijkt
dat de verhoging door kerninstal-
laties nauwelijks meetbaar is.
Verwacht mag worden dat ook het
cumulatieve effect een niet of
nauwelijks meetbare verhoging zal
veroorzaken ~

48509239
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Tot zover de antwoorden op de gestelde vr'agen ~ Op grond van het advi.es van
de deie oommissies leggen wij tI thans het rappor-t van de dIrecteur' van de
PPD ter behandeling voor ~ W'ij konkluderen uit het voorgaande dat voors,,,
hands aan de totstandkom:Lng van een fac:l.li tei t voor' opslag van t"adioaotief
afval in het Sloegebied O!lze medewerking kunnen verlenen e hfìj zijn daar'bij
van oordeel dat medevlerking moet wor'den verleend aan verdere onderzoeken
terzakec Gezien de uit het rapport en de behandeling in de coænissies geble=
ken onzekerheden rondom een dergelijke ve8tiging~ behouden ons het recht
voor' om onze opstelling te herzien~ zulks afhankelijk van de :t"esultaten van
die onderzoek:en~ In dit kader denken wij aan de n5et-.lokatìegebon.den MER~ de
lokatiegebonden MER en de prooedure inzake de vei"gunntngver'lenlng op grond
van de Kernenerg:iev.rt c De beide laatstgenoemde aangelegenheden zullen over-i~
gens slechts ter sprake komen indien de keuze voor' de opslagruimte op het
3108ge bied zou vallen ~

Wïj stellen u 'iioor met het voorgaande in te stemmen ~
Twee leden van ons college kunnen zich hiermee niet. vel'erügen e

Gedeputeerde Staten van Zeeland,
BOERTIRN ~ voorzitter

r~.liGER, ¡.md, gdffier

48509239
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Secretariaat: Provinciale Griffe

van Zeeland,

Sint Pietersraat 42,
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Telefoon: 011S0.2i:!31 0 11

AAN: de Commissie Lokatiekeuze Opslagfacili-
teit Radioactief Afval,
Postbus 450,

2260 MB LEIDSCHENDAM

. .

Uw brief van:
11 juli 1985

Uw kenmerk:
LOFRA

85/292

Ons kenmerk:

no. 1267

Onderwerp: MIDDELBURG, 20 augustus 1985.

Opslagplaats voor radioactief
afval.

Mtjne heren ~

Beschikbaarheid van terrein in Vlissingen-Oost.

In antwoord op Uw schrijven LOFRA 85/292 van 11 juli 1985
kunnen wij U mededelen, dat het bestuur van het havenschap
in principe bereid is een terrein in het beheersgebied van
het havenschap ter beschikking te stellen voor de vestiging
van een opslagplaats voor radioactief afval.

Binnen ons gebied zijn er verschillende plaatsen aan te wij-
zen die op grond van de criteria, genoemd in het door Uw
commissie opgestelde Interimadvies (LOFRA 85/143 van 3 april
1985) voor deze vestiging in aanmerking komen. Het betreft
enige locaties op het grondgebied van de gemeente Vlissingen,
zowel als op het grondgebied van de gemeente Borsele. Beide
gemeenten zi jn deelnemers in het havenschap Vlissingen.

Voor de uitwisseling van nadere gegevens en eventueel ter
voorbereiding van verdere beslui tvorming zullen wij het zeer
op pri js stellen een gesprek met Uw commissie te mogen heb-
ben. Wij nodigen U gaarne uit op een nader te bepalen datum
een bezoek aan ons havenschap te brengen.

Tenslotte zij nog vermeld dat indien onze besprekingen een
pos i tier gevolg kunnen hebben i het bestuur gaarne bereid is i
voorzover dat in zi jn vermogen ligt i te bevorderen om even-

Bijlage( ol:
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tuele planologische belemmeringen die een voorgenomen ves-
tiging in de weg kunnen staan weg te nemen 0

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET
HA VENSCHAP VLISSINGEN,

. ~, voorzitter
(dr:~. Barbé)/ :J/: d/~ ./

)~--~_.__/y'eCretariS
(qpÍ. f.J. B~rgér).
:.F

, /--
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De heer drs. J. Tegel aar
Secretaris van de Commissie LOFRA
Postbus 450
2260 MB LEIDSCHENDAM

hoofdkantoor:
poelendaelesingel 10

4335 JA middelburg

correspondentie richten aan:
postbus 48

4330 AA middelburg
telefoon 01180.25351'

telex 37775
postrekening 64890

bankrelaties:
amrobank nr. 47.70.65.600
ned. midd. bank nr, 68.04.13.626

Onze referenti e:
Uw bri ef

Onderwerp

100 Sch/Was/AT

Behandel d door
Tel efoon
Bijlage(n)

Terrei n voor ops 1 agfaci 1 i tei ten
radi oacti ef afval
ir. J.A.M. Schoonderwoerd
OLI05-1720
3 Middelburg, 23 september 1985

Mi jne heren,

Het i s ons bekend dat het Havenschap VL i ss i ngen ook een stuk terrei n in
Borssele heeft genoemd, dat in eigendom is bij ons bedrijf, voor de opslag-
faciliteiten voor radioactief afval.

Omdat wij uit bedrijfstechnische overwegingen, (o.a. beveiliging, korte afstan-
den tot een belangrijke leverancier, etc.) het een voordeel vinden dat opslag
van radioactief afval in de directe omgeving van een bestaande kernenergie-
centrale en van waarschijnlijk meerdere nieuwe kernenergiecentrales plaatsvindt,
waar immers ook thans reeds een tijdelijke opslagfaciliteit aanwezig is, achten
wij het van belang nader op deze mogelijkheid in te gaan. Bovendien voelen wij
ons als toekomstige aandeelhouder van de COVRA N.V. en leverancier van afval
zeer betrokken bi j deze zaak.

Ter nadere informatie kunnen wij u daartoe het volgende meedelen.
Ons terrein in Borssele, totaal omvattend ca. 95 ha, heeft voor een deel een
bestemming voor de bouw van elektrische centrales en de bouw van 150/380
kV-installaties. Daarnaast is, zoals aangegeven op bijlage A, vooralsnog op het
achter gel egen terrei n 3 ha gereserveerd voor een open opsl ag van bevochti gde
vliegas. De aanleg ervan dient in 1986 te geschieden.
Het kiezen van een andere 1 okati eis derhalve nog mogel ijk, wanneer het gewenst
b 1 ijk t aan het voor vl i egasops 1 ag gereserveerde terrei n een andere bestemmi ng te
geven. In pri nci pe kan bevochti gde vl i egas ook bui ten het hui di ge PZEM-terrei n

in het haven- en industriegebied worden opgeslagen als het Havenschap bereid
blijkt daartoe terrein aan PZEM te verkopen. Uiteraard zullen wij daarbij moeten
vo 1 doen aan de gestel de mi 1 i euvoorwaarden.
Uit bijlage A blijkt dat het moeilijk is aan het achterliggende terrein een nut-
tige beste~ning te geven vanwege plaatselijke belemmeringen. Dit zijn allereerst
de aldaar aanwezige 150 en 380 kV-transportlijnen. Met name de 380 kV-lijn
veroorzaakt een ongunsti g ruimtebesl ag.
Daarnaast kruist een tweede waterkering de zogenaamde Borsselsedijk ons terrein.
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Wij hebben nagegaan of het mogel ijk is op het achterste deel van ons terrein
ruimte vrij te maken voor de eventuele bouw van opslagvoorzieningen voor
radi oacti ef afval.
Op bijlage B hebben wij aangegeven hoe door het verplaatsen van de genoemde
bel emmeri ngen rui mte zou kunnen worden vri j gemaakt:

a. het omleggen van de Borsselsedijk tot kort langs het 150-380 kV-schakel-
station.

b. het verplaatsen van de 380 kV-koppellijn tot dicht langs onze
terrei ngrens.

Met deze maatregel en kan een terrei n vri jgemaakt worden van ca. 26 ha.

Op bijlage C is als alternatief de verplaatsing van de 380 kV-lijn tot buiten
onze terreingrens aangegeven, waardoor over ca. 29 ha beschikt kan worden.

Wij meenden u op deze mogelijkheden te moeten wijzen. Mocht het geboden terrein
voor u perspek ti even bi eden, dan zullen wi j met het Havenschap over de verdere
ontwikkelingen, en met name t.a.v. de opslag voor vliegas, overleg moeten plegen.

Wij zijn bereid met u van gedachten te wisselen over de voorwaarden waaronder dit
terrein beschikbaar kan worden gestel d.

Hoogachtend, __ l

.0/L~_ ~Á.-~
ir. A.~~~eur¿:-
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