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HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 

In de Startnotitie over de "Buitenbedrijfstelling en Wachttijd voor de Kernener
giecentrale Dodewaard" is als voorkeursalternatief gekozen voor de decommis
sioning van de Kernenergiecentrale Dodewaard (KCD) voor een wachttijd van 
ongeveer 40 jaren, gevolgd door volledige ontmanteling. De Commissie voor de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) is van mening dat in het Milieueffectrapport 
(MER) tenminste twee alternatieven naast dit voorkeursalternatief moeten wor
den beschreven, te weten: 
1) BUitenbedrijfstelling en volledige ontmanteling op de kortst mogelijke 

termijn; 
2) Buitenbedrijfstelling en "in situ" insluiting voor onbepaald lange termijn. 

Deze beschrijving dient met name gericht te zijn op de denkbare gevolgen van 
de verschillende alternatieven, voor de mensen die bij de decommissioning zijn 
betrokken enerzijds en voor de bevolking in de directe omgeving van de KCD an
derzijds. In het MER zal voorts aandacht moeten worden besteed aan de veilig
heidsrisico's die zijn verbonden aan het transport en de opslag van het radioac
tief afval. 

Voor de alternatieven, die inhouden dat de centrale gedurende lange tijd op 10-
catie zal worden ingesloten, zal aandacht moeten worden besteed aan de exter
ne veiligheidsrisico's en de technologische, openbaar bestuurlijke en maat
schappelijke ontwikkelingen die bij de beoordeling van deze lange- termijn sce
nario's van belang kunnen zijn. 

In het MER moet een dUidelijk overzicht worden gegeven van de significante 
verschillen, voor wat betreft de respectievelijke milieugevolgen, tussen de te be
schrijven alternatieven. Utt dat overzicht moet een meest milieuvriendelijk alter
natief (MMA) worden afgeleid. Voor zover het voorkeursalternatief niet overeen
stemt met het MMA, moet dat in het MER gemotiveerd worden. Voor wat betreft 
de voorgenomen activiteit, zoals beschreven in de Startnotitie, dient in het MER 
aangegeven te worden in hoeverre en in welke zin financieel-economische argu
menten een rol hebben gespeeld bij de uiteindelijke keuze daarvoor. 
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1. INLEIDING 

In 1996 werd door de N.V. Samenwerkende elektriciteit-productiebedrijven 
(Sep), de enige aandeelhouder van de N.v. Gemeenschappelijke Kemenergiecen
trale Nederland (GKN), het voomemen aangekondigd am de elektriciteitsproduc
tie door de kemenergiecentrale Dodewaard (KCD) in 1997 te beeindigen. Op 26 
maart 1997 heeft de KCD voor het laatst elektriciteit geproduceerd. Op 26 juni 
1997 heeft de directie van de GKN besloten de elektriciteitsproductie per 1 juli 
1997 definitief te staken. 
De GKN is voomemens de kemenergiecentrale Dodewaard gefaseerd buitenbe
drijfte stellen en na een wachttijd te ontmantelen. Voorafgaande aan dit traject 
van buitenbedrijfstelling en wachttijd en in afwachting van een definitieve ont
manteling zal er, voordat er een vergunning door de Rijksoverheid wordt ver
leend, eerst een Milieueffectrapport (MER) gemaakt worden. De startnotitie van 
de GKN vormt het begin van de m.e.r.-procedure. 

Bij briefvan 10 maart 1998 van de Minister van Economische Zaken, mede na
mens de Ministers van Volkshuisvesting, RUimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Verkeer en Waterstaat en van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sportl] is de Commissie voor de milieueffectrap
portage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het op 
te stellen milieueffectrapport inzake de buitenbedrijfstelling en wachttijd voor 
de Kemenergiecentrale Dodewaard. De m.e.r.-procedure ging van start met de 
kennisgeving van de startnotitie in de Staats courant d.d. 11 maart 19982

]. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3
]. 

De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. Het doel van het advies is am aan te ge
ven welke informatie het MER moet bevatten om het mogeUjk te maken het mi
lieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. 
Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met 
de adviezen, commentaren en opmerkingen4], die zij in afschrift van het bevoegd 
gezag heeft ontvangen. 

1 Zie bijlage 2. 

2 Zie bijlage 2. 

3 De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3 . 

4 Bijlage 4 geeft een lijst van deze reacties. 
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2. 

2.1 

2.2 

PROBLEEMSTELLING, nOEL EN BESLUITVORMING 

ArUke] 7.l0. lid 1. onder a van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt be
oogd." 

ArUkel 7.l0. lid 1. onder c van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een aanduiding van de besluiten by de voorbereiding waarvan het milieu
eIfectrapport wordt gemaakt. en een overzicht van de eerder genomen besluiten van bestWffsorganen, 
die betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven." 

Probleemstelling en algemeen doel 

In de probleemstelling moet een exacte omschrijving worden gegeven van het 
probleem of knelpunt dat door de voorgenomen activiteit wordt opgelost. Deze 
beschrijving zou gebruikt kunnen worden om te komen tot de formulering van 
een algemeen doel. 

Uit de omschrijving van de probleemstelling en het algemene doel moet - zonder 
enige onduidelijkheid en terughoudendheid - blijken dat het gaat om de defmi
tieve stillegging en - uiteindelijk - volledige ontmanteling. dan weI in-situ-inslui
ting van de kernenergiecentrale Dodewaard. 

Uit de omschrijving van de probleemstelling zal moeten blijken wat de redenen 
zijn van de stillegging van de kernenergiecentrale Dodewaard. 

Specifieke doelstellingen 

Uit de probleemstelling en het daaraan gekoppelde algemene doel moeten speci
fieke doelstellingen worden afgeleid die in het bijzonder zijn gericht op (I) mil
ieukwaliteit, (2) gezondheid. (3) veiligheid en (4) afval en reststofverwerking. De 
specifieke doelstellingen moeten zodanig worden omschreven dat- dUidelijk 
wordt welke ruimte deze laten voor het ontwikkelen van alternatieven die gun
stig zijn voor het milieu. 

Daarbij dienen de doelen voor zowel de veiligheidsaspecten als de gezondheids
risico's voor het personeel in de verschillende fasen van de respectievelijke alter
natieven van de decommissionintJ tot er een Groene-Weide-situatie6J is bereikt 
te worden beschreven, om tot een consistent oordeel omtrent de milieugevolgen 
in de meest brede zin te kunnen komen. Ook de risico's verbonden aan het 
transport en de opslag van radioactief afval dienen per alternatief te worden be
schreven. Er dient een totaal geintegreerd overzicht te ontstaan van alle milieu
gezondheids- en veiligheidsaspecten. 

5 Dit begrip dient in het MER te worden gedefinleerd. 

6 Dit begrtp dient In het MER te worden gedefinleerd. 
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2.3 

Het doel van de voorgenomen activiteit houdt verb and met het veilig beheer over 
lange(re) termijn van de in de kerncentrale nog aanwezige radioactieve stoffen 
en -materialen. De doelstelling zal zodanig moeten worden omschreven dat dui
delijk is welk (eind)resultaat met de voorgenomen activiteit - of met de alterna
tieven hiervan - zal moeten worden bereikt. Als de huidige doelstelling niet ver
der reikt dan de langdurige veilige insluiting van de radioactieve reststoffen op 
de locatie Dodewaard, dan zal in het MER moeten worden aangegeven welke 
doelstelling zal worden verbonden aan een eventuele navolgende (en definitieve) 
fase van de decommissioningsoperatie. 

Besluitvorrning 

In het MER moet worden aangegeven welke randvoorwaarden en uitgangspun
ten (ruimtelijke beperkingen, grenswaarden, emissies e.d.) gelden. Hierbij dient 
te worden verwezen naar de beleidsnota's, (ontwerp-)plannen en wetten, waarin 
deze zijn of worden vastgelegd. 
Aangegeven moet worden of er in (de omgeving van) het studiegebied gebieden 
liggen, die op grond van milieuaspecten een speciale status in het beleid hebben 
of krijgen (bijvoorbeeld de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). 

De consequenties hiervan voor de ontwikkeling van alternatieven moeten even
eens worden aangegeven. Tevens moet beschreven worden welke maatstaven 
voor de afweging van alternatieven7

] (bijvoorbeeld grens- en streefwaarden) aan 
het milieubeleid worden ontleend. 

Het MER dient aan te geven dat het is opgesteld voor de aanvraag van een nieu
we vergunning op grond van de Kernenergtewet (KeW) betreffende de buitenbe
drijfstelling en wachttijd van de Kernenergiecentrale Dodewaard. 
Tevens dient te worden beschreven volgens welke procedure en welk tijdpad dit 
geschiedt en welke adviesorganen en instanties daarbij formeel en informeel zyn 
betrokken. Daarnaast moeten de besluiten worden aangegeven die in een later 
stadium nog moeten worden genomen om de volledige decommissioning van de 
KeD te realiseren. 

In het MER dient een toereikende doorkijk gegeven te worden van de vervolgac
tiviteit(en), alsmede de openbaar bestuurlijke en eigen besluitvorming die plaats 
moet vinden met betrekking tot die vervolgactiviteit(en) en de beleidskaders die 
daarop van toepassing zijn of mogelijk nog ontwikkeld (moeten) worden. Er 
moet in het MER aangegeven worden of er sprake zal zijn van (een) 
vervolgactiviteit(en) waarvoor een eigen MER gemaakt zal worden. 

Daarnaast moet zo concreet mogelijk worden aangegeven wat er met de radioac
tieve reststoffen gaat gebeuren en welke openbaar bestuurlijke besluiten daar
voor nodig zijn. 

7 Zie ook hoofdstuk 6 van dit advies. 
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3. 

3.1 

3.2 

De Commissie constateert dat de voorgenomen activiteit zich over een lange ter
mijn uitstrekt. Bestaat er voldoende zekerheid dat de wettelijke maatregelen, 
besluiten en normen die ten grondslag liggen aan de voorgenomen activiteit ook 
over veertigjaren (en langer) nog van kracht zijn? De Commissie vraagt om aan 
de onzekerheden die aan zo'n lange tennijn zijn verbonden aandacht te beste
den. 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artikel 7.10. lid I, onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrjjving van de voorgenomen activiteit en van de wyze waarop 
zjj zal worden uitgevoerd, alsmede van de alternatieven daarvoor. die redelykerwys in beschouwing 
dienen te worden genomen." 

Artikel 7.10, lld 3 van de Wm: 
"Tot de ingevolge het eerste lid, onder b, te beschrYven a1tematieven behoort in ieder geval het alterna
tief waarby de nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen. dan wet. voor zover dat niet mo
geljjk is, deze met gebruikmaking van de beste bestaande nwgelykheden ter bescherming van het mi
lieu, zoveel mogeljjk worden beperkt." 

Algemeen 

De voorgenomen activiteit en de altematieven moeten worden beschreven voor 
zover deze gevolgen hebben voor het milieu. Ret kan zinvol zijn om deze 
beschrijving te baseren op deelactiviteiten, zoals een eerste fase waarin de 
splijtstofstaven verwijderd zullen worden en een tweede fase die uiteindelijk 
moet leiden tot een situatie waarin de bestaande bebouwing afgebroken kan 
worden c.q. begonnen kan worden met de volledige ontmanteling. Daarbij dient 
eveneens aandacht te worden besteed aan neven- (de opslag van het radioactief 
a:fval) en vervolgactiviteiten (de volledige ontmanteling). 

Gezien de uitzonderlijk lange duur van het project zal speciale aandacht ge
schonken moeten worden aan (de risico's van) de externe gebeurtenissen, die 
zich gedurende de voorgenomen wachttijd zouden kunnen voordoen. Omdat de 
voorgenomen activiteit impliceert dat de KCD na afloop van de wachtperiode 
alsnog wordt ontmanteld, dient in het MER te worden beschreven op welke wij
ze zal worden zekergesteld dat de voor zo'n ontmanteling vereiste technische in
formatie en deskundigheid aan het einde van de wachtperiode in voldoende ma
te beschikbaar is. 

AlteTIlatieven 

Omdat de altematieven (in casu snelle ontmanteling, respectievelijk in-situ op
slag) qua aanpak en eindresultaat en uitvoeringsduur sterk afwijken van het 
voorkeursaltematief zal de beschrijving van de altematieven een onderdeel van 
het MER dienen te vormen. In de startnotitie lijkt het dat de keuze voor de voor
genomen activiteit (in de Startnotitie wordt aangegeven dat de voorkeur van de 
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3.2.1 

3.2.2 

GKN uitgaat naar een wachttijd van circa 40 jaren. voordat tot volledige ont
manteling wordt overgegaan) uiteindelijk is gebaseerd op financieel-economi
sche overwegingen. Er dient in het MER aandacht te worden besteed aan de 
mogelijke financH~le gevolgen van de onzekerheden die zich gedurende de ko
mende veertig jaren op het gebied van (onder andere) radiologische normstel
lingen. opslagkosten. rente stand , loonkosten et cetera zouden kunnen voor
doen. 

De Commissie is van mening dat in het MER tenminste twee alternatieven 
naast het voorkeursalternatief, zoals aangegeven in de Startnotitie, moeten wor
den beschreven. te weten: 1) buitenbedrijfstelling en volledige ontmanteling op 
de kortst mogelijke termijn, en 2) buitenbedrijfstelling en "in situ" insluiting 
v~~r onbepaald lange termijn. 

Om te kunnen komen tot onderlinge vergelijking moeten de milieueffecten van 
de alternatieven volgens dezelfde methode en met vergelijkbaar detailniveau 
worden beschreven. Beschrijving van het meest milieuvriendelijke alternatief 
(MMA) is verplicht. 

Preventieve maatregelen 
Bij elk alternatief moet worden aangegeven welke preventieve maatregelen wor
den getroffen met betrekking tot gevolgen voor het milieu en de gezondheid van 
medewerkers en omwonenden. 

Nulalternatief 

Naar de meningvan de Commissie is er geen reeel nulalternatief, omdat het uit
eindelijke einddoel (= de volledige afbraak van de KCD, ook weI getypeerd als de 
"Groene Weide") aileen gerealiseerd kan worden door het toestaan van de in de 
Startnotitie genoemde activiteiten. 

Derhalve kan volstaan worden met het beschrijven van de bestaande milieusitu
atie. 

De milieugevolgen van de voorgenomen activiteit en de alternatieven moe ten 
concreet worden gemaakt door vergelijking met deze referentie. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 

Het meest milieuvriendelijke altematief (MMA) moet: 
• realistisch zijn, dat wil zeggen het moet voldoen aan de doelstellingen van 

de initiatiefnemer, alsmede binnen zijn of haar competentie liggen; 
• uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming en/of verbe

tering van het milieu. 

De Commissie adviseert bij het ontwikkelen van h et MMA een 'actieve' aanpak 
te volgen. Hiermee wordt bedoeld, dat toepassing van de beste bestaande moge
lijkheden voor milieubescherming en -verbetering bij de ontwikkeling van dit al
ternatief als uitgangspunt wordt genomen. 
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4. 

Bij het ontwikkelen van het MMA dienen ook realistische inschattingen te wor
den gemaakt van mogelijke technische ontwikkelingen in de toekomst en de in
vloed daarvan op de keuze als MMA. 

Mede naar aanleiding van het MM..I\ moet in het MER c:>..-pliciet worden aangege
ven wat het uiteindelijke voorkeursaltematief is (geworden). 

BESTAANDE MILIEUTOESTAND EN AUTONOME ONTWIKKELING 

Artikel 7 .10, lid 1. onder d van de Wm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een beschrijuing van de bestaande toestand van het milieu. voor zover 
de voorgenomen activiteit oj de beschreven altematieuen daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede 
van de te verwachten ontwtkkeling van dat milieu. indien de activiteit noch de altematieuen worden 
ondemomen." 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied moet worden beschre
ven als referentie voor de te verwachten milieueffecten. 

Bij de beschrijving hiervan moet het MER uitgaan van ontwikkelingen van de 
huidige activiteiten in het studiegebied en van reeds genomen besluiten over 
nieuwe activitelten. 

Als niet zeker is of bepaalde ingrijpende activiteiten zuBen doorgaan of niet, dan 
kunnen hlervoor verschillende scenario's worden gebruikt. 

Het studiegebied moet op kaart worden aangegeven en omvat tenminste de loca
tie van de huidige Kemenergiecentrale Dodewaard inclusief alle bijbehorende 
terreinen en voorts haar omgeving, voor zover daar effecten van de voorgenomen 
activiteit kunnen gaan optreden. Per milieuaspect (lucht. bodem. water, geluid. 
et cetera) kan de omvang van het studiegebied verschillen. Tevens moet op 
kaart een overzicht worden gegeven van de in het studiegebied gelegen gevoelige 
gebieden en objecten zoals eventuele natuurgebieden in de nabije omgeving of 
(delen van) de Ecologische Hoofdstructuur. Oak aan de nevenactiviteiten. zoals 
het transport en de opslag van het radioactief afval. moet aandacht worden be
steed. 
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5. GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

Artlkel 7.1 0, lid 1, onder e van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen 
activiteit, onderscheidenlyk de altematieuen kurmen hebben, alsmede een motive ring van de wyze 
waarop deze geuolgen zyn bepaald en beschreuen." 

De milieugevolgen moeten per alternatief. dan weI variant. afzonderlijk. helder 
en eenduidig beschreven worden. opdat deze beschrijvingen bruikbaar zijn voor 
het maken van bestuurlijke afwegingen (zie hoofdstuk 6). 

Bij de bescbrijving van de milieugevolgen dienen de volgende algemene richtlij
nen in acht te worden genomen: 
• bij de bescbrijving van de gevolgen voor het milieu moet. waar nodig. de 

ernst worden bepaald in termen van aard. omvang. reikwijdte. mitigeerbaar
heid en compenseerbaarheid; 

• per milieugevolg moet worden beschreven of het omkeerbaar is; 
• naast negatieve effecten moet ook aan positieve effecten aandacht worden 

besteed (bijvoorbeeld het uiteindelijke einddoel "De Groene Weide"); 
• behalve directe effecten moeten ook afgeleide effecten worden beschreven zo

als bijvoorbeeld het tijdelijk opslaan van radioactief matertaal. het sorteren 
en verpakken van het afval - op locatie? - of het transport en de opslag van 
het radioactief afval; 

• bij onzekerheden over het weI of niet optreden van effecten moet een be
trouwbaarheidsanalyse worden uitgevoerd; 

• onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in ge
bruikte gegevens moeten worden vermeld; 

• de manier waarop milieugevolgen zijn bepaald dient inzichtelijk en contro
leerbaar te zijn door het opnemen van basisgegevens in bijlagen of expliciete 
verwijzing naar geraadpleegd achtergrondmateriaal; 

• vooral aandacht moet besteed worden aan die effecten die per alternatief 
verschillen of aan die welke de gestelde wettelijke normen zouden kunnen 
overschrtjden; 

• minder gangbare voorspellingsmethoden moeten worden gemotiveerd. 

De Commissie vraagt in dit MER om met name aandacht te besteden aan een 
beschrijving van: 
• de milieugevolgen. inclusief gezondheidsrisico's van een snelle definitieve 

ontmanteling op de kortst mogelijke termijn en voor een in situ-insluiting 
voor onbepaalde tijd; 

• de milieugevolgen. inclusief gezondheidsrisico·s. van een veilige insluiting en 
een wachttijd van circa 40 jaren (onder andere met behoud van de noodza
kelijke kennis); 

• het transport en de opslag van het radioactief afval dat tijdens het gehele 
proces van decommissioning zal ontstaan. 

Met betrekking tot de levende natuur dient zo veel mogelijk inzicht te worden 
verschaft in: 
• de huidige en toekomstige ecologische systemen en relaties; 
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6. 

• de hUidige en toekomstige landschapselementen die de ecologische relaties 
bevorderen of die barrieres opleveren voor deze relaties; 

• de (toekomstige) aanwezigheid van flora en fauna. 

Bij de levende natuur gaat het met name om het beantwoorden van de centrale 
'Haag: in hueverre kan in de uiteindelijke eindsituatie ("De Groene Weide") het 
huidige KCD-terrein weer volledig onderdeel gaan uitmaken van de natuur en 
het landschap in de directe omgeving? 

De Commissie wi! graag. indien mogelijk. een globaal overzicht in het MER zien. 
waarin de verschillende altematieven op hun maatschappelijke belevingsaspec
ten8

] worden beschreven en vergeleken. 

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 

Artlkel 7.10, lid I, ouder [van de Wm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een vergelyking van de ingevolge onderdeel d beschreven te venvachten 
ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit, 
alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing genomen altematie
ven." 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de altematieven moeten on
derling en met de referentie van de bestaande toestand worden vergeleken. Doe! 
van de vergelijking is inzicht te geven in de mate waarin. dan wei de essentiele 
punten waarop. de positieve en negatieve (milieu)effecten van de voorgenomen 
activiteit en de altematieven significant verschillen. De vergelijkingen moeten 
zo mogeUjk op grond van kwantitatieve informatie plaatsvinden. 

Bij de vergelijking moeten de doelstellingen en de grens- en streefwaarden van 
het milieubeleid worden betrokken. 

In het MER dient te worden aangegeven wat de invloed is geweest van de Kosten 
op de keuze van de voorgenomen activiteit. Een overzicht van de kos.ten per al
tematief moet in het MER worden opgenomen. 

De Commissie wil graag een overzicht krijgen van vergelijkbare activiteiten in 
het buitenland. welke argumenten daarbij een rol hebben gespeeld en tot welke 
oplossingen men is gekomen9

]. 

De vergelijking van de verschillende altematieven, inclusief de voorgenomen ac
tiviteit. moet leiden tot een expliciete en beargumenteerde keuze voor het zoge
naamde voorkeursalternatief. 

8 Hierbij moeten ook de inspraakreacties reacties worden betrokken (bijlage 4) . 

9 Deze gegevens kunnen in een bljlage van bet MER verwerkt worden, 
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7. LEEMTEN IN INFORMATIE 

Artikel 7.10. lid 1. onder g van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde beschrijvingen 
[d.w.z. van de bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling daarvan. resp. van de milieuef
fecten] ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens." 

Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan worden 
opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet worden toe
gespitst op die milieuaspecten. die (vermoedelijk) in verdere besluitvorming een 
belangrijke rol spelen. Op die manier kan worden beoordeeld. wat de 
consequenties moeten zijn van het gebrek aan milieuinformatie. 

Aan de verwachtingen en voorspellingen over een periode van veertig jaren zijn 
per deftnitie de nodige onzekerheden (=leemten) verbonden. Welke verwachting
en zijn dit en welke leemten in kennis kunnen hierbij van belang zijn? 

In hoeverre zal er sprake zijn van bestuurlijke (eigen en openbaar) onzekerheid. 
met name in geval van opvolging van rechtspersoon. Wat zijn de eventuele con
sequenties van een opvolging door een nieuwe c.q. andere rechtspersoon bij
voorbeeld met betrekking tot onbedoelde verwaarlozing. 

Waar zal het radioactief afval naar toe moeten worden gebracht en in hoeverre 
valt een deftnitieve opslag contractueel te regelen? Welke leemten in kennis zijn 
er op dit punt? 

Beschreven moet worden: 
• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is; 
• in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten in 

informatie. 
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8. 

9. 

EVALUATIE- EN MONITORINGPROGRAMMA 

Artikel 7.39 van de Wm: 
''Het bevoegd gezag dat een besluit heejt genomen. by de voorbereiding waarvan een mUieueifectmp
port is gemaakt. onderzoelct de gevolgen van de betrolcken activiteit voor het milieu.. wanneer zij wordt 
ondemomen ofnadat zij is ondemomen." 

Bet verdien t aanbeveling, dat. df! N. V. GKN in het MER reeds eenaanzct tot een 
evaluatie en monitoringprogramma voor het wettelijk onderzoeklOJ geeft, omdat 
er een sterke koppeling bestaat tussen onzekerheden in de gebruikte voorspel
lingsmethoden, de geconstateerde leemten in kennis en het te vernchten evalu
atieonderzoek. 

In het evaluatie- en monitoringprogramma zal niet alleen moeten worden inge
gaan op de vraag hoe de technische en radiologische toestand van de centrale 
gedurende de wachttijd wordt vastgesteld en geevalueerd c.q. bewaakt. Ook zal 
aandacht moeten worden besteed aan hoe de beschikbaarheid van de voor de 
voiledige ontmanteling benodigde techni che informatle en kennis wordt gecva
lueerd en bewaakt. 

In het bijzonder moet beoordeeld worden welke omstandigheden c.q. aangrij
pingspunten aanwezig moeten zijn om de decommissioning eventueel te verleg
gen (versnellen dan weI vertragen). Is h et mogelijk om eventueel tussentijds in 
te grijpen? Welke voorwaarden zijn daarbij noodzakelijk met betrekking tot: 
• beleid (eigen en openbaar) 
• bestuur (eigen en openbaar) 
• gezondheid c.q. milieu 
• financH~n? 

VORM EN PRESENTATIE 

Bijzondere aandacht moet in het MER besteed worden aan de presentatie van 
de vergelljkende beoordel1ng van de altematieven. De onderlinge vergelijking 
dient bij voorkeur te worden gepresenteerd met behulp van tabellen, figuren en 
kaarten. V~~r de presentatie beveelt de: Commissie verder aan om: 
• vanwege de bij dit proces zo belangrijke publleksfunctie van het MER bij

zondere aandacht te schenken aan de leesbaarheid van het MER. De Com
missie adviseert om de tekst van het MER vooral voor niet-deskundigen zo 
toegankelijk mogelijk alsmede beknopt te houden en om de meer technische 
informatie in de bijlagen bij het MER te verwerken; 

• een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een lite
ratuurlijst bij het MER op te nemen; 

• bij gebruik van kaarten recent kaartmateriaal te gebruiken, topografische 
namen goed leesbaar weer te geven en een duidelijke legenda erbij te voegen. 

10 Zie hlerboven art. 7.39 van de Wet milleubeheer. 
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10. SAMENVATTING VAN BET MER 

ATtlkeJ 7.10. lid 1. onder h van de Wm: 
Een MER bevat ten rrul1ste: "eelt samenuattlng die aan een a [gemeen pUbliek oo!doend.e inzicl1t geejt 
uoor de beoordellng oan /let mC!ieueffectrapport en oan de daarin bescllreuen geuoigen uoor he! mttiett 
ualt de lJOorgenomen act/uiteiL en uan de beschreoen altemalleuen." 

De satnerivattlng is het deel van bet MER dat v{)oral wordt gelezen door besluit
vormers en insprekers en het verdient daarom extra aandacht, Het moet als 
zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud 
van het MER Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn weergegeven. zoals: 
• de hoofdpunten voor de besluitvorming; 
• de voorgenomen activiteit en de verschillende altematieven inc1usief het 

voorkeursaltematlef; 
• de belangrijkste effecten voor bet milieu bij het uitvoeren van de voorgeno

men actlviteit en de alternatieven; 
• de vergelijking van de alternatleven en de argumenten \roor de selectle van 

het MMA en bet voorkeursalternatlef; 
• belangrtjke leemten in kennjs; 
• een beknopte weergave van het Evaluatie- en Monltortngprogramma. 
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BIJLAGEN 

bij het Advies voor richtlijnen 
voor het milieueffectrapport 
Buitenbedrijfstelling Kern

energiecentrale Dodewaard 

(bijlagen 1 tim 4) 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 10 maart 1998 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

Aan 

Commissie voor de milieu
effectrapportage 
Postbus 2345 
3500 GH Utrecht 

Datum Uw kenmerk 

1 L, M~ARI 1~98 

Onderwerp 

Ministerie van Economische Zaken 

Commissie V0(}r de 

mi::cu-cHec!1.lpporlage 

; .~gekorn9n : . 12 IiAAHi 'iJ ~3 
: ~:nmer : ~ & b - Cj 8 
1 ~ossier : 9 ~ r - I c/ Vh ~ 

Ons kenmerk Bijlage(nl 

ElEEIKK/98016590 3 

Startnotitie voor een MER inzake buiten bedrijfstelling en wachltijd voor de 
Kemenergiecentrale Dodewaard 

Hierbij zend ik u, mede namens de Ministers van Yolkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Yerkeer en 
Waterstaat en van Yolksgezondheid, Welzijn en Sport, drie exemplaren van de 
startnotitie MER ten aanzien van de voorgenomen buiten bedrijfstelling en wachttijd 
voor de Kemenergiecentrale Dodewaard. Deze startnotitie gedateerd 19 november 1997, 
is mij toegezonden door N.Y. Gemeenschappelijke Kemenergiecentrale Nederland en 
door mij op 21 november 1997 ontvangen. 
In de startnotitie is in de Inleiding (bladzijden 3 en 4) aangegeven op welke 
overwegingen tot het uitvoeren van een MER is besloten. 

Ik ver.zoek u, conform artikel 7.14 Wet milieubeheer, mij te adviseren over de op te 
stellen richtlijnen voor het milieu-effectrapport ter zake. 
De coordinatie namens het bevoegd gezag wordt dezer.zijds verricht door drs. L. 8roere, 
telefoon 070-3796492. 

De Minister van Economische Zaken, 
voor deze: 

directeur Elektriciteit 

Bezoekadres 

Bezuidenhoutseweg 20 
DOOfkiesnummer Telefax 

(070) 379 64 92 (070) 379 78 41 

Hoofdkantoor 

Bezuidenhouts8weg 30 

Postbus 20101 

Telefoon 1070) 379 8911 X·400 ad,es SdEZPOSTlC - NUA~400NET/P-MIN EZ 

Telefax (0701 347 40 81 Intemetadres ezpost@minet.nl 

Telex 31099 ecza nl 

2500 EC 's-Gravenhage T elegramadres ecza gv Verzoete bij bellntwoording van deu brkf ons kenmerk te vermelden 
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BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie in de Staatscourant nr.48 d.d. 11 maart 1998 

Kennisgeving Kernenergiewet 
De Minister van Economische Zaken maakt mede namens het mede-bevoegd gezag bij 
de onderstaande vergunningverlening het volgende bekend: 

Op 21 november 199715 van N.V. Gemeenschappelijke Kemenergiecentrale Nederland 
(GKN) een startnotitie voor de milieu-effectrapportage ontvangen ten aanzien van voor
genomen acliviteilen met betrekking tot de 

Kemenergiecentrale Dodewaard 

gelegen aan de Waalbandijk 112a te Dodewaard. 

Nadat de elektrititeitsproductie al eerder was stilgelegd heeft de directie van GKN be
sloten de elektriciteitsproductie per 1 juli 1997 definitief te staken. Met als doer een uit
eindelijke onlmantellng is GKN begonnen de kemenergiecentrale in de periode 1997 -
2000 gelaseerd uil bedrijf te nemen. 
Mel de activileiten die vetbonden z.ullen z.ijn met het uit bedrijf nemen en het vervolgens 
buiten bedrijfstellen van de centrale en de daaropvolgende wachttlJd verdwijnt het over
grote dee! van de in de kemenergiecentrale aanwez.ige radioactivlteil. 
In de periode vanaf 2000 z.ullen naast het bulten bedrijfstellen ook bouwkundige voor
zieningen worden gelroffen en nieuwe systemen worden aangelegd ten behoove van de 
vellfge inS/uiling van de centrale lijdens de doorGKN voorz.iene wachttijd van veertig jaar. 
Voor dez.e activiteiten is een wl)ziging van de vergunning op grond van artikel 15 van 
de Kemenergiewet nodig en bestaat hel voomemen ook de vergunning voor de lozing 
van afvalwater te aCluallseren. Voor deze vergunningsbesluiten wordl een milleu-effect
rapport age (MER) opges teld. 

Procedure 
Met dez.e kennisgevlng is de procedure voor milieu-etfectrapportage gestart. Binnen 
dertlen weken zullen. door de ministers die deel uit maken van het bevoegd gezag in 
dez.e aangelegenheid. richtlijnen worden vastgesteld waaraan het mitieu-eHec!rapport 
moet voidoon. 
Voor de vaststelling van de richtlijnen is er voor een ieder de mogelijkheid van inspraak 
en wordt een advies voor de richtlijnen opgesteld door de Commissie voor de milieu
effectrapportage. 

Inzage startnotitie MER 
De startnotitie ligt vanaf 11 maart 1998 op werkdagen ter inzage op de volgende plaat
sen; 
- de bibliotheek van het minislerie van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer. Rijnstraat 8 te Den Haag· 
- de bibliotheek van de provincie Gelderland. Huis der Provincie, Mark! 11 te 

Amhem.-
het inlichtingenbureau van de open bare bibliolheek Amhem. Koningsstraat 26 te 
Amhem··· 
het gemeentehuis te Dodewaard •••• 

Openingstijden: 
• Op woensdag gesloten. overige dagen van 9.30 tot 16.00 uur. 
•• Dagelijks van 8.30 tot 16.30 uur. 
- Maandag van 13.00 tot 21.00 uur, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 21.00 uur •. 

woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur . 
•••• dagelijks valla.30 uur lot 12.00 uur. maandag tevens van 18.00 uur tot 19.30 uur. 

Inspraak 
ledereen is in de gelegen/leid Om lot en met a april 199a een schrlfleliJke reactie in te die
nen len aanzien van de startnotitie In relatie 101 de op te slellen richtll)nen. Deze reactie 
dlenl. onder vermelding van 'startnoUtie MER OodeIVaard', ingediend Ie worden bij: 
Ministerie van Economische laken. Dlrectoraat -Generaal voor Energie, Postbus 201 01. 
2500 EC ·s-Gravenhage. 

Ministerie van Economische zaken 





BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) 

Bevoegd gezag: de Minister van Economische Zaken. de Minister van Volkshuisvesting. 
RUimtelijke Ordening en Milieu. de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. de Minister 
van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volksgezondheid. Welzijn en Sport 

Besluit: Nieuwe vergunning op grond van de Kernenergiewet (Kew) voor de bUitenbedrijfstelling 
en wachttijd 

Categorie Besluit m.e.r.: C 22.3 (nieuw) van het Ontwerp Wijzigingvan het Besluit m.e.r. 1994 

Activiteit: Buitenbedrijfstelling en wachttijd Kernenergiecentrale Dodewaard (KCD) 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 11 maart 1998 
richtlijnenadvies uitgebracht op: 13 mei 1998 

Bijzonderheden: De Commissie heeft in het richtlijnenadvies gevraagd om naast het voorkeurs
alternatief. zijnde een wachttijd van 40 jaren en daarna de volledige ontmanteling. twee alterna
tieven nader uit te werken, te weten 1) een buitenbedrijfstelling en volledige ontmanteling op 
de kortst mogelijke termijn en 2) een buitenbedrijfstelling en in-situ-insluiting voor onbepaald 
lange termijn. De uiteindelijke afweging. op grand van milieugevolgen, moet minimaal op basis 
van deze drie alternatieven plaatsvinden. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr. ir. J.J.T.M. Geerards (voorzitter) 
ir. Chr J. Huyskens 
ir. R.J. Swanenburg de Veye 
prof. dr. J.H.W. de Wit 

Secretaris van de werkgroep: mr. S. Pieters. 





BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. rn.e.r. 

l. 980406 J. van der Veen Delft 980417 

2. 980406 Toekomst en Opbouw Federatie Delft 980417 
(J. van der Veen) 

3. 980406 Toekomst en Opbouwvereniging Delft 980417 
Orion Alfa (J. van der Veen) 

4. 980306 W.P. van Driinen en Th.J. van Poll Zetten 980417 




