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SAMENVATTING: PLANOLOGISCHE KERNBESLISSING {PKB)
Deze paragraaf geeft een samenvatting van de beslispunten van deze
regeringsbeslissing. Gezamelijk vormen ze de meest relevante aanknopingspunten voor de parlementaire behandeling. Deze beslispunten
kunnen niet los gezien worden van het regeringsstandpunt met betrekking
tot het eindrapport van de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid en
van het Deel a: Beleidsvoornemen Vestigingsplaatsen voor kerncentrales
alsmede van de hierbij gevoegde nota van toelichting.
1. De strekking van deze planologische kernbeslissing
1.1
Deze PKB behandelt de bijzondere planologische aspecten van elektriciteitsopwekking op basis van nieuwe kerncentrales in Nederland. Op
grond daarvan worden vestigingsplaatsen geselecteerd.
Een belangrijk uitgangspunt daarbij zijn de in rapporten van de Gezondheidsraad gegeven analyses van de mogelijke gevolgen voor volksgezondheid en milieu na vestiging van nieuw kernenergievermogen. Het besluit
om het kernenergievermogen uit'te breiden, houdt tevens in dat het risico
van het optreden van die gevolgen wordt aanvaard.
1.2
In deze planologische kernbeslissing heeft de regering 3 plaatsen
geselecteerd voor de mogelijke vestiging van kerncentrales. Over 2
plaatsen is de besluitvorming uitgesteld. Deze kunnen via een nadere
regeringsbeslissing aan de hand van nader onderzoek en advies aan de 3
reeds geselecteerde plaatsen worden toegevoegd.
1.3
De selectie begint bij de in het SEV, deel e, genoemde mogelijke
vestigingsplaatsen.
1.4
De regering beschouwt de geselecteerde plaatsen als globaal afgewogen. Daarom worden enkele plaatsen meer aangegeven dan nodig zijn
voor het mogelijke nieuwe nucleaire vermogen conform het regeringsstandpunt met betrekking tot het eindrapport van de Maatschappelijke
Discussie Energiebeleid.
1.5
De definitieve situering vindt binnen het in deze PKB aangegeven kader
(par. 2.4) plaats in de procedure van de vergunningverlening op basis van
de Kernenergiewet. Dit kader is voor deze PKB limitatief. In deze procedure
zal milieu-effectrapportage (mer) worden toegepast.
1.6
De regering acht de punten 1.1, 1.4 en 1.5 essentieel, dat wil zeggen
zo bepalend voor de inhoud van deze PKB, dat een wijziging ervan in
principe de procedure voor een PKB moet doorlopen.
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2. Selectie
2.1. Belemmerende omstandigheden
Voor een aantal in het SEV, deel e, genoemde mogelijke vestigingsplaatsen bestaan belemmerende omstandigheden wanneer het althans gaat
om de bouw van kerncentrales. Het gaat daarbij om bij voorbeeld de
ligging in de min of meer directe nabijheid van een aanzienlijke bevolkingsconcentratie.
Op grond van deze omstandigheden zijn van de in het SEV, deel e,
genoemde 29 mogelijke vestigingsplaatsen 11 ongeschikt voor vestiging
van nucleair vermogen en vallen derhalve af.
2.2 Bevolking in de omgeving van een mogelijke vestigingsplaats
De bevolkingsdichtheid in het gebied om een vestigingsplaats bepaalt
in belangrijke mate of deze in aanmerking komt voor een kerncentrale. De
Gezondheidsraad heeft in zijn referentievestigingsplaats een verhouding
aangegeven tussen bevolkingsdichtheid enerzijds en de risico's die een
kerncentrale van het lichtwater-type met zich mee kan brengen anderzijds.
De regering meent dat van een daarvan afgeleide maatstaf in het keuzeproces gebruik gemaakt kan worden. Op grond van toetsing aan deze
maatstaf vallen van de overblijvende 18 mogelijke vestigingsplaatsen nog
eens 5 af.
In de uiteindelijke afweging bleven 13 plaats (Bijlage PKB-1) betrokken
nl.
- Bath/Hoedekenskerke
- Bergum
- Borssele
- Boxmeer
- Eems
- Flevo-Noord
- Ketelmeer
- Maasvlakte
- Maas/Waal
- Markerwaard/Houtribdijk
- Moerdijk
- Westelijke Noordoostpolderdijk
- Wieringermeer.
2.3. Onderlinge vergelijking van de vestigingsplaatsen
De genoemde 13 mogelijke vestigingsplaatsen worden onderling
vergeleken aan de hand van vestigingsplaatsaspecten, die voor een
elektriciteitscentrale en voor een kerncentrale in het bijzonder van belang
zijn. De plaatsen worden achtereenvolgens vergeleken aan de hand van
bevolkingsgegevens, aspecten betreffende ruimtelijke ordening en milieu,
alsmede technische en economische aspecten.
Bij deze afweging dienen voorts de volgende elementen in beschouwing
te worden betrokken:
- Het is wenselijk concentratie van nucleair vermogen op enkele
plaatsen tot stand te brengen. Dit houdt verband met zaken als optimalisatie
en voorzieningszekerheid, etc.
- Het is wenselijk uit het oogpunt van de drinkwatervoorziening en de
waterhuishouding in het algemeen het aantal lokaties alsmede het
nucleair vermogen aan het IJsselmeer beperkt te houden.
- Het is wenselijk dat de plaatsen evenwichtig verspreid liggen ten
opzichte van de belangrijkste vraaggebieden van elektriciteit in Nederland,
namelijk de Randstad, NoorcJ-Brabant en Gelderland.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18830, nrs. 46-47

2.4. Selectie
Op grond van deze afweging en onderlinge vergelijking zijn 3 plaatsen
(Bijlage PKB-1 en 2) geselecteerd voor de mogelijke vestiging van
nucleair vermogen. Deze plaatsen zijn1:
- Borssele
- Eems
- Maasvlakte.
De lokaties op deze plaatsen zijn als volgt te omschrijven:
1. Borssele
Het terrein is gelokaliseerd ten zuidoosten van de bestaande kerncentrale
op het huidige PZEM-terrein. De nieuwe kerncentrale kan gesitueerd
worden vlak naast de bestaande kerncentrale.
2. Eems
Het terrein is gelokaliseerd op het EGD-terrein tussen de gasgestookte
eenheid en het schakelstation Robbenplaat.
3. Maasvlakte
(Het terrein is gelokaliseerd ten noorden van de bestaande koleneenheden
van GEB Rotterdam nabij de vuurtoren.
Naar het huidige inzicht van de regering lijkt van deze drie lokaties
Borssele het meest aantrekkelijk.
2.5. Mogelijke uitbreiding van de selectie
Op basis van nader onderzoek en advies zal vóór 1 maart 1987 een
beslissing worden genomen over de vraag of naast de in paragraaf 2.4
genoemde plaatsen ook de volgende lokaties2 kunnen worden aangemerkt:
- Moerdijk
- Westelijke Noordoostpolderdijk.
De lokaties op deze plaatsen zijn als volgt te omschreven:
1. Moerdijk
De lokatie op het industrieterrein van het Industrie- en Havenschap
Moerdijk, is gelegen ten oosten van het terrein van Shell-chemie en dient
nog exact te worden bepaald.
2. Westelijke Noordoostpolderdijk
Het terrein is gedacht aan de dijk ter hoogte van Espel/Creil. De exacte
lokatie ligt nog niet vast.
3. Waarborging van blijvende geschiktheid van de mogelijke
vestigingsplaatsen
3.1
Met betrekking tot de lokaties die in de paragrafen 2.4 en 2.5 zijn
genoemd, wordt een beleid gevoerd tot waarborging van de geschiktheid.
Dit beleid zal voor een in paragraaf 2.5 genoemde lokatie niet worden
gecontinueerd, indien deze niet geselecteerd wordt.
1

22

Van deze plaatsen zijn in bijlage PKB-2 en
4 kaarten opgenomen.
1

Van deze twee plaatsen zijn in bijlage
PKB-3 en 4 kaarten opgenomen

Gewaa'borgd moet worden dat bovenbedoelde lokaties ook later nog
zoveel mogelijk voldoen aan de belangrijkste criteria van de selectie van
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de vestigingsplaatsen. Dat wil zeggen dat de gewogen bevolkingsomvang
in een gebied van 20 km rondom een mogelijke vestigingsplaats niet
uitstijgt boven de norm van 4500 in de dichtstbevolkte sector van 45 .
Voor waarborging van het bovenstaande gelden de volgende uitgangspunten:
- Steeds moet de wens om op grond van de veiligheidsfilosofie de
groei van de bevolking te beperken, worden afgewogen tegen andere
belangen.
- In het gebied van 0 tot 5 km rond een (geplande) kerncentrale is het
beleid gericht op het handhaven van gunstige lage bevolkingsdichtheden
en op het vermijden van de vestiging van voorzieningen die tot aanwezigheid van grote aantallen moeilijk te verplaatsen mensen kunnen leiden.
Uitzonderingen op dit beleid zijn mogelijk in het gebied van 1 tot 5 km.
Dit kan, wanneer door de lagere overheden kan worden aangetoond dat
andere belangen zwaarder dienen te wegen dan het belang van een
geringe bevolkingsdichtheid rond de kerncentrale.
- In een gebied van 5 tot 20 km rond een (gsplande) kerncentrale is
een ontwikkeling volgens de ruimtelijke doelstellingen voor dat gebied in
beginsel toegestaan. Dit beleid wordt gevoerd door toetsing van streek-,
structuur- en bestemmingsplannen voor het betreffende gebied.
3.3

Voorts geldt voor de waarborging van de geschiktheid dat:
- een explosiegevaarlijke inrichting, met een explosiepotentieel,
overeenkomend met de explosie van 20000 tot TNT op een afstand van 3
km, niet mag worden gevestigd binnen de afstand van 3 km van het
(geplande) reactorgebouw, behalve wanneer extra voorzieningen worden
getroffen;
- dit geldt ook voor toxischgevaarlijke inrichtingen tot 1 km van het
(geplande) reactorgebouw;
- een burgerluchtvaartterrein met intensief gebruik door vliegtuigen
zwaarder dan 20 ton niet zodanig mag worden aangelegd dat zich binnen
een strook van 4 x 1 2 km, waarin de baan centraal in de lengterichting is
gelegen, een (geplande) kerncentrale bevindt.
4. Procedures
De planologische kernbeslissing is geldig tot en met 1991.
Herzieningen of verlenging van deze PKB geschieden in beginsel in het
kader van het Structuurschema elektriciteitsvoorziening.
De Minister van Economische Zaken,
G. M. V. van Aardenne
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
P. Winsemius
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid a i .
R. F. M. Lubbers

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18830. nrs. 46-47

Bijlage PKB-1

•

MOGELIJKE VESTIGINGSPLAATSEN VOOR KERNCENTRALES

vestigingsplaats

s-\ gebied met een straal van
20 km rond de vestigingsplaats

1 Bath / Hoedekenskerke

8 Maasvlakte

2 Bergumermeer

9 Maas-Waal

3
4
5
6
7

Borssele
Boxmeer
Eems
Flevo Noord
Ketelmeer

10 Markerwaard / Houtribdijk
11 Moerdijk
12 West. NOP-dijk
13 Wieringermeer
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Bijlage PKB-2

VESTIGINGSPLAATS

BORSSELE

coördinaten 0390 . 3840

vestigingsplaats
gewogen inwonertal per sector van 22°30' en een straal van 20 km
|

< 300

|

|

901 - 1350

|

300 - 600

HH1

1351

I

601 - 900

^I|H

1801 - 2250

~

£

^

dichtstbevolkte sector 45°

1800
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VESTIGINGSPLAATS EEMS
coördinaten 2540 . 6060

vestigingsplaats
gewogen inwonertal per secor van 22°30' en een straal van 20 km
~^}
|

< 300

1

1

901 - 1350

300 - 600

H U

1351 -

601 - 900

H^H

1801 - 2250

0

0

dichtstbevolkte sector 45°

1800
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VESTIGINGSPLAATS

MAASVLAKTE

coördinaten 06 10 . 4425

vestigingsplaats
gewogen inwonertal per sector van 22°30' en een straal van 20 km
|

< 300

|

|

901 - 1350

|

300 - 600

I^HR

1351

|

601 - 900

B H

1801 - 2250

0

#

dichtstbevolkte sector 45"

~1 8 0 0
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Bijlage PKB-3

VESTIGINGSPLAATS
coördinaten

MOERDIJK

1000 . 4100

vestigingsplaats
gewogen inwonertal per sector van 22°30' en een straal van 20 km
I

< 300

I

I

901 - 1350

#

#

dichtstbevolkte sector 45°

300 - 600

1351 - 1800

601 - 900

1801 - 2250 ( 2774, sector 2-NNO )
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VESTIGINGSPLAATS WESTELIJKE NOORDOOSTPOLDERDIJK
coördinaten

1690 . 5310

vestigingsplaats
gewogen inwonertal per sector van 22°30' en een straal van 20 km
I

< £00

|

]

901 - 1350

300 - 600

1351 - 1800

601 - 900

1801 - 2250

0

A

dichtstbevolkte sector 45°
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Bijlage PKB-4
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1

i
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NOTA VAN TOELICHTING
HOOFDSTUK 1 . INLEIDING
1.1. De gevolgde procedure
Op 11 januari 1985 is het deel a: Beleidsvoornemen Vestigingsplaatsen
voor kerncentrales gepubliceerd, gelijktijdig met het regeringsstandpunt
inzake het Eindrapport van de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid
(kamerstukken 18830 nrs. 1-4). Nadat de Tweede Kamer op 25 juni
1985 met genoemd regeringsstandpunt had ingestemd, deed de regering
de PKB-procedure over het beleidsvoornemen van start gaan. Daatbij was
voor baar uitgangspunt enerzijds de uitspraak van de Tweede Kamer
waarbij de regering verzocht wordt uiterlijk in februari 1986 deel d van rfe
PKB uit te brengen (motie-Lansink, kamerstuk 18830 nr 17) en anderzijds
de termijnen voor de PKB, zoals die zijn neergelegd in de nieuwe wet op
de Ruimtelijke Ordening. Daarna zijn op 22 en 23 juli 1985 adviesaanvragen
verzonden aan respectievelijk de Voorlopige Waddenadviesraad met
betrekking tot de mogelijke vestigingsplaats Eems en de Raad van Advies
voor de Ruimtelijke Ordening. Vervolgens is het beleidsvoornemen op 30
juli ter visie gelegd, waarop tot 1 november jongstleden inspraak kon
plaatsvinden. De tervisielegging vond plaats bij de bij de zes lokaties uit
het beleidsvoornemen betrokken gemeenten en provincies alsmede bij de
respectievelijke openbare bibliotheken.
Hoewel van verschillende zijden aandrang is uitgeoefend op de
regering de gestelde inspraaktermijnen te verlengen kon aan deze wens,
mede gegeven de bovengenoemde uitdrukkelijke Kameruitspraak, niet
tegemoet gekomen worden.
Daarnaast heeft van de zijde van de regering actieve voorlichting
plaatsgevonden, primair gericht op de bevolking in de omgeving van de
beoogde vestigingsplaatsen, door het organiseren van vijf informatie-avonden. Voorafgaand daaraan werd een ruime bekendheid gegeven in de
regionale pers en via een huis-aan-huisverspreiding van voorlichtingsmateriaal in een twaalftal direct betrokken gemeenten.
Ook zijn aan belangstellenden uit geheel Nederland ca. 10000 informatiepakketten gratis ter beschikking gesteld. Hoewel het Actieprogramma
PKB (kamerstuk 18056, nr. 1) een selectieve aanpak van voorlichtingscampagnes bepleit en bovendien gedurende de Maatschappelijke
Discussie Energiebeleid op zeer ruime schaal publieke aandacht is
gegeven aan het kernenergievraagstuk, heeft de regering toch gemeend
met betrekking tot het onderhavige beleidsvoornemen een actief voorlichtingsbeleid te moeten voeren. De voorlichtingsavonden hebben in de
landelijke pers ruime aandacht gekregen. Zonder twijfel heef: dat er toe
bijgedragen dat een groot aantal personen (enkele duizenden) deze
avonden heeft bijgewoond. Hoewel primair bedoeld voor voorlichting zijn
deze avonden door een deel van het publiek gebruikt om nog eens hun
negatieve gevoelens over kernenergie in het algemeen respectievelijk
over een specifieke vestigingsplaats tot uitdrukking te brengen. Dit neemt
niet weg dat in het algemeen antwoord gegeven kon worden op een
groot aantal vragen. De regering hoopt aan de noodzaak tot informatievoorziening haar bijdrage te hebben geleverd en zal dit waar mogelijk ook
in de toekomst blijven doen.
Wat de inspraak betreft zijn in totaal een 6000 reacties op het beleidsvoornemen binnen gekomen. Een groot aantal daarvan (circa 5500) was
overigens gelijkluidend. Ook waren veel reacties door meerdere personen
tegelijk ondertekend. Al deze reacties zijn door het Centraal Punt Inspraak
van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO) verwerkt
en samengevat in het rapport Hoofdlijnen uit de inspraak, deel b van deze

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18830, nrs. 46-47

17

PK8. Daarbij is ook rekening gehouden met de door de RARO medio
november georganiseerde hoorzittingen, waarvan er 5 zijn gehouden.
Deze zijn door ca. 800 personen bezocht.
Naast de weergave van de inspraakresultaten heeft de RARO op 11
december 1985 zijn advies over het beleidsvoornemen vastgesteld. Het
advies is voorbereid door de Commissie Energievraagstukken van de
RARO, welke Commissie uit haar midden ook de hoorcommissies heeft
samengesteld. Op 29 november 1985 heeft de Voorlopige Waddenadviesraad haar advies uitgebracht aan de Minister van Volkshuivesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De adviezen van de RARO en de
Voorlopige Waddenadviesraad zijn gepubliceerd als deel c van deze PKB
en bij brief van 17 januari 1986 ter kennis gebracht van het parlement.
De regering is bijzonder erkentelijk voor de snelle wijze waarop beide
adviesraden hebben gereageerd en inspraak en advisering hebben
t-3organiseerd. Van alle betrokkenen heeft dit een grote inzet gevraagd.
In de tweede helft van november en begin december hebben de eerste
twee ondergetekenden bestuurlijk overleg over de verschillende vestigingsplaatsen gevoerd. Daaraan ging toelichtend overleg vooraf, dat voor de
lokaties Borssele, Moerdijk en de Nocrdoostpolder op ministerieel niveau
en voor de Maasvlakte op ambtelijk niveau plaatsvond. Nadat van de zijde
van de regering het voornemen was geuit het bestuurlijk overleg in eerste
instantie te beperken tot de gemeente(n) van vestiging en de desbetreffende provincie, is op aandrang van diverse bestuurscolleges het overleg
verruimd. Daartoe werd het aan de provinciebesturen overgelaten andere
gemeentebesturen dan die van de gemeente van vestiging uit te nodigen.
Daarbij deed de regering de suggestie deze uitnodiging primair te richten
aan gemeenten die binnen een straal van 5 km rond de beoogde vestigingsplaats zijn gelegen. Dit gegeven de feitelijke betekenis van het
waarborgingsbeleid.
Daarnaast dient gewezen te worden op de bestuurlijke situatie met
betrekking tot de Noordoostpolder, die tot 1 januari 1986 nog tot de
provincie Overijssel behoorde en daarna tot de nieuwe provincie Flevoland.
Aangezien begin oktober 1985 een voorbereidend Lichaam Flevoland kon
worden ingesteld is, mede op verzoek van die zijde, dit orgaan eveneens
bij het bestuurlijk overleg betrokken geweest. Met betrekking tot de
lokatie Maasvlakte is zowel met de provincie Zuid Holland als met het
Openbaar Lichaam Rijnmond overleg gevoerd.
De verslagen van het bestuurlijk overleg worden na instemming van
betrokkenen te samen met de daaraan voorafgaande officiële reacties van
de overlegpartners ter kennis van de tweede Kamer gebracht.
1.2. Doelstelling en betekenis van deze PKB
Zoals in het beleidsvoornemen reeds is aangegeven kan deze PKB niet
los gezien worden van het regeringsstandpunt over de elektriciteitsvoorziening in de jaren '90. In het door de Tweede Kamer aanvaarde regeringsstandpunt wordt geconcludeerd dat de bouw van ten minste twee
nieuwe kerncentrales (met een vermogensomvang van 900-1300 MWe
per eenheid) wenselijk is. Daarbij wordt een uitbreiding, afhankelijk van
de initiatieven van de elektriciteitsproducenten, tot een maximum van
4000 MWe voor de periode tot 2000 niet uitgesloten.
Op basis van de PKB-procedure dient nu een beperkt aantal geschikte
vestigingsplaatsen te worden vastgesteld waarvoor de elektriciteitsprodu
centen via in het volgende t'ektriciteitsplan te verwoorden concrete
voornemens de noodzakelijke vergunningen zullen kunnen aanvragen en
waarvan aannemelijk is dat aan de te stellen vergunningseisen kan
worden voldaan. In dit verband zij met name gewezen op paragraaf 7.3
van het beleidsvoornemen. Daarin wordt immers gesteld dat er, waar
relevant en voor zover mogelijk, bij de opstelling van deel d van de
PKB-vesttgingsplaatsen voor kerncentrales rekening wordt gehouden met
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de richtlijnen van de mer en omgekeerd alsmede met de eventuele
initiatieven van elektriciteitsproducenten.
Op grond van zowel de eigen verantwoordelijkheden van de individuele
elektriciteitsbedrijven als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid in
SEP-verband zullen, indien althans gevolg wordt gegeven aan de expliciete
uitnodiging in deze van de regering, in het kader van het eerstkomende
Elektriciteitsplan besluiten over de realisatie van nieuwe kerncentrales op
concrete vestigingsplaatsen genomen worden. Overigens wordt in
hoofdstuk 7 nader aangegeven welke procedures nog dienen te worden
doorlopen. Ten overvloede wordt erop gewezen dat specifieke milieuaspecten aan de orde zullen komen bij de milieu-effectrapportage, die een
onderdeel vormt van de vergunningsprocedure op grond van de Kernenergiewet. Mochten er lokaties zijn die in eerste instantie nog niet worden
benut, dan dienen deze wel voor eventuele toekomstige projecten
gereserveerd te blijven. Er zal daarvoor een waarborgingsbeleid gevoerd
worden.
Meer in zijn algemeenheid is de regering van oordeel dat deze aparte
PKB specifiek over de lokaties van kerncentrales als zodanig tevens de
laatste is geweest. De geldigheid loopt tot uiterlijk 5 jaar na afronding van
de parlementaire behandeling. Eventuele herziening of verlenging van de
onderhavige PKB zal in het overleg in beginsel geschieden in het kader
van het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening.
1.3. Het veiligheidsaspect van kerncentrales
In paragraaf 8.1.1 van het beleidsvoornemen is gesteld dat de rapporten
van de Gezondheidsraad over de mogelijke gevolgen voor volksgezondheid
en milieu na vestiging van nieuwe kerncentrales een belangrijk uitgangspunt
zijn voor de PKB. In paragraaf 8.1.6 wordt gesteid dat wijziging van dit
uitgangspunt in principe een nieuwe procedure nodig maakt.
Op grond van nieuwe rapporten uit de Verenigde Staten en van het
Centrum voor Vraagstukken van Wetenschap en Samenleving van de
Technische Hogeschool Twente is door een aantal insprekers op de
rapporten van de Gezondheidsraad gereageerd, als zouden de door de
regering gehanteerde rapporten te optimistisch zijn. Andere insprekers
hebben erop gewezen dat de bedoelde rapporten te pessimistisch zijn
en dat de bronterm van nieuwe centrales (ofwel de hoeveelheid geloosde
radioactiviteit bij ongevallen) nog verder naar beneden kan worden
bijgesteld. Dit heeft er toe geleid dat de RARO zich uitgebreid over het
veiligheidsaspect heeft laten voorlichten.
De regering vindt dit aspect belangrijk genoeg om daar in dit verband
nog eens bij stil te staan.
Door de Gezondheidsraad is de afgelopen 10 jaar een drietal studies
uitgebracht, te weten:
- Kernenergie en Volksgezondheid (KEV) in 1975
- Aanvullend advies Kernenergie en Volksgezondheid (AKEV) in 1978
- De Bronterm van Kerncentrales en de Volksgezondheid (BKEV) in
1984.
De grote lijn die uit het laatste rapport naar voren komt is dat de
gevolgen van een kernongeval, in de vorm van het aantal slachtoffers,
aanzienlijk lager worden getaxeerd dan in de rapporten van 1975 en
1978. Nu houden via de «dosis-effectrelatte» de gevolgen van een
kernongeval direct verband met de geloosde hoeveelheid radioactieve
stoffen (de bronterm). Met name deze laatste hoeveelheid is op grond
van nieuwe inzichten en een betere kennis van de fysrsch-chemisch
processen die hierbij een rol spelen, realistischer bepaald. De bronterm
kwam daarbij aanzienlijk lager uit.
Voor wat betreft de rapporten van de Gezondheidsraad komt dit in
concreto op het volgende neer.
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In 1975 werd als ernstigste ongeval het KE-ongeval beschouwd; dit
ongevalsscenario gaat ervan uit dat na een kernsmelting binnen enkele
uren een groot deel van de radioactieve inhoud van de reactor vrijkomt
door het bezwijken van de veiligheidsomhulling (het containment). Een
minder ernstig reactorongeluk was het KM-ongeval; in dit geval wordt
verondersteld dat het containment pas na een aantal dagen bezwijkt óf
dat een deel van de radioactieve inhoud van de reactor langzaam via
lekken in het containment ontsnapt.
Gewijzigde buitenlandse (VS, BRD) inzichten inzake de bronterm (veel
grotere sterkte van het containment, chemische processen en neerslag
van radioactieve deeltjes daarin) gaven de Commissie Reactorveiligheid
(CRV) in 1982 aanleiding tot het «Advies over de gewijzigde inzichten
inzake de consequenties van ernstige reactorongevallen». Hierop inhakend
gaf de Gezondheidsraad in 1984 het BKEV-advies uit. In feite komen
deze adviezen erop neer dat het KE-ongeval niet relevant meer is voor de
beschouwing van de ernstigst denkbare consequenties. Daarmee werd
het KM-ongeval het ernstigst denkbare. Dit betekent dat de consequenties
van het nu meest ernstige ongeval (KM) aanzienlijk lager zijn dan het in
het verleden ingeschatte meest ernstige ongeval (KE). De meest opvallende
conclusie daarbij is dat de acute sterfgevallen niet alleen qua omgevings
grens beperkt worden (6 km in plaats van 20 km), maar ook in aantallen
duidelijk minder zijn, circa een factor 10 lager. In mindere mate geld dit
ook voor de latente sterfgevallen. De conclusie die de RARO, verdeeld als
die overigens is over het vraagstuk van de kernenergie, na een nader
intern onderzoek op dit punt trekt, komt erop neer dat, hoewel er onzekerheden zijn over de uiteindelijke bronterm bij de bestuderende ongevalscenario's, de door de CRV berekende en door de Gezondheidsraad
gehanteerde bronterm zeker niet naar boven dient te worden bijgesteld.
De rapporten van de Gezondheidsraad waarin de gevolgen voor volksgezondheid en milieu berekend zijn en die een belangrijk uitgangspunt
vormen voor het beleidsvoornemen (paragraaf 8.1.1 daarvan), kunnen
dus als basis worden gehanteerd.
De regering onderschrijft deze conclusie. Ook de Tweede Kamer deed
dit toen hij zich in de zomer van 1985 positief uitsprak over het regeringsstandpunt met betrekking tot het Eindrapport van de Maatschappelijke
Discussie Energiebeleid.
In verschillende inspraakreacties en met betrekking tot de Waddenzee
ook door de Voorlopige Waddenadviesraad, is gewezen op het belang
van de potentiële lange-termijnbesmetting van land en water na een
ernstig ongeval met een kerncentrale en de directe en indirecte effecten
daarvan. Deze aandacht is niet verwonderlijk, omdat het relatieve belang
van lange-termijngevolgen van reactorongevallen toeneemt nu gebleken
is dat de gevolgen, uitgedrukt in acute slachtoffers, aanmerkelijk geringer
blijken te zijn dan op grond van eerdere berekeningen werd aangenomen
Verder beperken de effecten zich niet tot gevolgen voor de volksgezond
heid. Hun invloed kan zich ook uitstrekken naar allerlei bedrijvigheid zoals
industrie, landbouw, veeteelt en waterbeheer. De regering wil echter
benadrukken dat ook deze effecten mede begrepen zijn in het risico dat
zij aanvaardbaar acht, hetgeen onverlet laat dat het redelijk mogelijke
wordt gedaan om het risico te beperken. In paragraaf 3.4.1. wordt nader
op deze mogelijke effecten ingegaan.
1.4. De grondslag van de selectie in de PKB in relatie tot het
IMP-Milieubeheer
1.4.1. Inleiding
Van meerdere kanten en met name door de provincie Zuid-Holland is
een relatie gelegd tussen de grondslag voor de keuze van de vestigingsplaatsen voor kerncentrales in het beleidsvoornemen, i.e. het referentie-
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vestigingsplaatsmodel, en de voorlopige limieten voor de risico's van
inrichtingen met gevaarlijke stoffen. Deze zijn opgenomen in bijlage 2 bij
het Indicatief Meerjaren Programma Milieubeheer 1986-1990 3 . Daarbij is
de indruk gewekt dat de benadering uit het IMP-M een alternatief zou
moeten zijn voor de benadering uit het beleidsvoornemen. Ook de RARO
heeft gewezen op een mogelijke tegenstrijdigheid in deze.
1.4.2. Het IMP-M
De normen van het IMP-M hebben betrekking op directe slachtoffers
(overlijden binnen 30 dagen) en zijn - voorlopig als die nog zijn - thans
als volgt. Voor het individueel risico geldt dat de kans om te overlijden als
gevolg van de industriële activiteit onaanvaardbaar wordt geacht als deze
hoger is dan 10 6 ; een kleinere kans dan 10 8 wordt verwaarloosbaar
klein geacht. Het tussengebied vormt een grijze zone waar een afweging
van de voor- en nadelen van de activiteit dient plaats te vinden.
Voor het collectief risico (met een kans op 10 doden) geeft het IMP-M
als limieten voor maximaal toelaatbare respectievel'jk verwaarloosbare
niveau's 10 5, resp. 10 ' jaar aan. In de grijze zone daartussen spelen
naast het risico voor de bevolking ook economische en milieu afwegingen
van de betrokken activiteit een rol. Van belang is dat aan grotere gevolgen
een groter gewicht wordt toegekend. Een n maal groter gevolg moet in
deze normatiek corresponderen met een n2 maal kleinere kans.
Overigens is de benadering, zoals weergegeven in het IMP-M, op
rijksniveau nieuw. Over de aangegeven begrenzingen is daarom nog
discussie mogelijk. Uiteraard geld voor de normatiek, zoals gehanteerd
in het IMP-M, dat er geen wetenschappelijk gefundeerde criteria bestaan
of te ontwikkelen zijn waaruit de normen ais onomstootbaar gegeven
voortvloeien. De gehanteerde normen (systematiek) zijn uiteindelijk in die
zin arbitrair, aangezien het beleidsbeslissingen betreffen. Dat hebben de
IMP-M-normen gemeen met de normen zoals gehanteerd in het beleidsvoornemen (het referentievestigingsplaatsmodel).
1.4.3. Inspraakreactie provincie Zuid-Holland

' Over deze relatie zijn ook door leden van
de Tweede Kamer vragen gesteld, in
antwoord waarop globaal de relatie tussen
de beschouwing uit het IMP M en het
beleidsvoornemen is weergegeven (kamer
stukken 19 204 nrs. 1 -5, vragen 124/125)

De provincie Zuid-Holland heeft met betrekking tot de vestigingsplaatsen
Moerdijk en Maasvlakte gesteld dat deze lokatie niet, c.q. waarschijnlijk
niet voldoen aan de voorlopige IMP-M-normen voor het collectief risico.
De provincie heeft daarbij de berekeningen van de Gezondheidsraad
(BKEV 1984) van de gevolgen bij ernstige reactorongevallen als uitgangspunt genomen. De berekening van Zuid-Holland gaat ervan uit dat bij het
ernstigst denkbare ongeval en bij ongunstig weer binnen 30 dagen tot op
6 km van de centrale 800 acute slachtoffers kunnen vallen. Zuid-Holland
past hier de IMP-normen op toe. Dit leidt ertoe dat het ernstigst denkbare
ongeval (stel globaal 1000 doden) 100 maal groter is dan het referentieongeval met 10 doden (limieten 10 5 /10 7. De kans op zo'n ongeval dient
dan 10" kleiner te zijn, ofwel in totaal 10 9, respectievelijk 10 " p e r jaar.
Gegeven de kans op ongevallen, zoals weergegeven in het rapport van de
Gezondheidsraad, concludeert Zuid-Holland dat de vestigingsplaats
Moerdijk niet en de Maasvlakte waarschijnlijk niet aan de IMP-M-normen
voldoen.
Vervolgens wordt door de provincie Zuid-Holland aangegeven op welke
wijze de referentievestigingsplaats uit het regeringsstandpunt dan
tenminste zou moeten worden aangepast:
a. Binnen een straal van 6 km van een lokatie zou van 1,5-5 km de
maximaal toelaatbare bevolkingsomvang moeten worden verlaagd van
500 naar 65 personen per km2. In de zone van 5-6 km zou de maximaal
toelaatbare bevolkingsomvang moeten worden verlaagd van 1000 naar
130 personen per km2.
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b. Het gestelde onder a houdt automatisch in dat de in het regeringsstandpunt gewogen toetsingsnorm, te weten 4500 personen, zou moeten
worden verlaagd tot 3500 personen.
1.4.4. Commentaar
Allereerst zij er op gewezen dat het advies van de Gezondheidsraad
inzake de bronterm van kerncentrales en de volksgezondheid géén
uitgebreide risico-analyse is van een kerncentrale en ook niet als zodanig
kan worden gebruikt. Dit advies is slechts bedoeld om de maximaal
denkbare gevolgen aan te geven van een beperkt maar representatief
geacht aantal ongevalsscenario's behorende bij een kernsmeltongeval
van een hypothetische kerncentrale. Deze kerncentrale is gedacht te zijn
gesitueerd op de referentievestigingsplaats. Dit is een theoretische
vestigingsplaats, waarbij binnen een afstand van 1,5 km duizend personen
wonen, op een afstand van 1,5 tot 5 km van de kerncentrale een oniforme
bevolkingsdichtheid van 200 personen per km2 is aangenomen en op
grotere afstand een dichtheid van 400 per km2, welke laatste globaal
overeenkomt met de gemiddelde bevolkingsdichtheid 'n Nederland.
De gevolgen voor de gevolking zijn voor de representatieve ongevalscenario's op een algemene manier berekend en hebben vervolgens geleid
tot de politiek bepaalde principe-uitspraak met betrekking tot de aanvaardbaarheid van kerncentrales in Nederland, zoals verwoord in het regeringsstandpunt. Vervolgens is op basis van de methode van de referentievestigingsplaats een beoordeling gegeven in het beleidsvoornemen over
mogelijke, concrete vestigingsplaatsen. De methode als aangegeven in
het IIVP-M is in praktische zin niet geschikt om een algemene beoordeling
te maken van mogelijke geschikte lokaties, daar deze methode bedoeld is
voor concrete activiteiten op een concrete lokatie.
Door toepassing van een risico-analyse op een concrete kerncentrale
op een concrete vestigingsplaats is een vergelijking te maken met de
normen uit het IMP-M. Deze conclusie is met zoveel woorden ook
weergegeven in reactie op kamervragen (kamerstukken 19 204 nrs. 1-5
vragen 124/125).
Verder zij gewezen op het feit dat bij een lokatiekeuze op basis van di>
referentievestigingsplaats zoals gehanteerd in het beleidsvoornemen niet
alleen acute effecten van een calamiteit in de beschouwing zijn betrokken,
maar ook latente effecten. Juist de methode waarbij gewogen inwonersaantallen gehanteerd worden, is geschikt om latente effecten in de
beschouwing te betrekken.
De berekening van meer stringente eisen, te stellen aan de referentievestigingsplaats, die door de provincie Zuid-Holland is gemaakt, heeft
betrekking op het 20 km-gebied terwijl eigenlijk de methode slechts
relevant is voor het gebied tot 6 km (het gebied waarin acute slachtoffers
kunnen vallen). Een verlaging van de norm voor de gewogen bevolking
binnen een straal van 20 km van 4500 personen naar 35^0 personen,
gebaseerd op een risico ten aanzien van directe acute slachtoffers, :;
daarom ten principale onjuist. Immers indien het gewogen bevolkingsaantal
in de dichtstbevolkte sector tussen 1,5 en 6 km zeer gering is, maar bij
voorbeeld geheel geconcentreerd aan de buitenzijde van deze sector, zeg
tussen 10 en 20 km, dan zou in de benadering van Zuid-Holland elke
relatie met de kans op acute sterfte ontbreken en zou men zelfs ruimschoots
onder de door Zuid-Holland berekende norm van 3500 kunnen blijven.
Vervolgens zij er op gewezen dat bij de vergunningaanvraag in het kader
van de Kernenergiewet en de daaraan gekoppelde mer een risico-analyse
voor het gekozen reactortype op de aangevraagde vestigingsplaats aan
de orde zal komen.
Wat de risico-analyses die in diverse landen voor kerncentrales zijn
gemaakt betreft, is nog op te merken dat deze analyses tot nu toe niet
bedoeld zijn om in een vergunningsprocedure absolute risicowaarden te
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leveren en deze vervolgens te beoordelen aan de hand van strikte
limieten. Het gaat er bij deze analyses om een inzicht te krijgen in die
ongevalsaflopen die een dominante bijdrage kunnen leveren aan het
mogelijke risico en op welke wijze veiligheidsvoorzieningen optimaal
kunnen zijn ter beperking van kansen op en gevolgen van mogelijke
ongevallen.
Hieraan kan worden toegevoegd dat de bestaande analyses in vele
gevallen gebaseerd zijn op de oude(re) reactortypes terwijl bij de in
Nederland nieuw op te bouwen, elders vergunde, beoordeelde en
geaccepteerde centrales rekening zai worden gehouden met de meest
recente veiligheidsvoorzieningen en inzichten. Dientengevolge mag
verwacht worden dat zowel kansen op als effecten van mogelijke ongevallen
minder zullen zijn dan de geschatte waarden voor acute slachtoffers in de
huidige analyse van de Gezondheidsraad, gebaseerd als deze nog ten
dele zijn op reactoren die in het verleden zijn gebouwd.
Wat de risico-analyse in het kader van de vergunningaanvraag op basis
van de Kernenergiewet en de daaraan gekoppelde mer betreft, zullen
door het bevoegd gezag tijdig richtlijnen worden geformuleerd voor de op
te stellen analyses, waarbij zoveel mogelijk gebruik zal worden gemaakt
van de bestaande methodes en gegevens van de reactorleveranciers.
De opvatting dat het bepaalde in het IMP-M - welke methode 2oals
gesteld in de komende jaren zal worden geëvalueerd - de vestigingsplaatskeuze door middel van het referentievestigingsplaatsmodel zou ondergraven, deelt de regering dan ook niet.
1.5. Risicobeleving
Ten aanzien van dit punt zij opgemerkt dat over risicobeleving tot nu
toe zowel nationaal als internationaal nog betrekkelijk weinig onderzoek is
uitgevoerd. Wel kan gewezen worden op de ESC-studie uit 1983: «De
beleving van energierisico's». In dit onderzoek wordt de risicobeleving
van verschillende energiedragers (kolen, uraan en wind) onderzocht;
cumulatie van risico's is daarbij niet aan de orde. Een conclusie uit deze
studie van enkele jaren geleden was dat men toen over het algemeen een
weinig positieve houding innam tegenover kernenergie. De achterliggende
reden voor deze houding was dat destijds aan sociaal-economische
voordelen van kernenergie weinig waarde werd toegekend, terwijl de
veiligheid van deze energiedrager sterk negatief werd beoordeeld. Dit
wordt met name veroorzaakt door het feit dat de gevolgen van een
ongeval aanzienlijk kunnen zijn en daardoor bepalend zijn voor de
risicobeleving. Het gegeven dat de kans op een calamiteit uiterst klein is,
speelt een ondergeschikte rol. Daarbij was overigens relevant dat volgens
dit onderzoek grote groepen Nederlanders over kernenergie slecht
geïnformeerd bleken te zijn. Zo dacht ongeveer 40% van de ondervraagden
dat minstens één keer per 10 jaar een ongeluk met een kerncentrale
plaatsvindt, waarbij 1000 doden vallen, hetgeen echter onjuist is.
Het voorgaande maakt het aannemelijk dat het gebrek aan kennis over
kernenergie van fundamentele invloed is op de oordeelsvorming over
deze energiedrager, zoals dit wel vaker het geval is bij betrekkelijk nieuwe
technologische systemen.
Naar alle waarschijnlijkheid wordt een initiële vestiging indringender
ervaren dan een uitbreiding van het aantal centrales op een lokatie.
Opmerkelijk in dit verband is dat omwonenden bij kerncentrales kernenergie
meestal meer aanvaardbaar vinden en negatieve gevolgen voor henzelf
minder waarschijnlijk achten. Dit verschijnsel doet zich in het buitenland
maar ook in ons land rond beide kerncentrales voor. Ook onderzoeken in
de Europese Gemeenschap duiden erop dat in landen met een groter
kernenergieprogramma kernenergie bij de bevolking meer aanvaardbaar
wordt geacht dan in landen met een klein of geen kernenergieprogramma.
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Het voorgande neemt overigens niet weg dat de sociaal-psychologische
beleving van de vestiging van kerncentrales uit maatschappelijk en
bestuurlijk oogpunt een gegeven vormt. Uit recente enquêtes blijkt dat
sinds de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid een wat afstandelijker
en meer relativerender benadering is waar te nemen van de energieproblematiek in het algemeen en kernenergie in het bijzonder.
De tegenstand tegen uitbreiding van kernvermogen is in zijn algemeenheid minder intensief geworden, hoewel dit niet hoeft te betekenen dat
tegenstand tegen specifieke vestigingsplaatsen achterwege is gebleven
of zal blijven. Vanuit dat oogpunt dient, met name door de initiatiefnemers
tot de bouw, voldoende aandacht aan voorlichting gegeven te worden.
1.6. De basis voor de selectie van mogelijke vestigingsplaatsen
In het beleidsvoornemen is de regering voor de eerste selectie van
mogelijke vestigingsplaatsen uitgegaan van de 29 vestigingsplaatsen die
in het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (kamerstukken 13 488,
nrs. 53-54) waren aangewezen voor elektriciteitscentrales. Hierop is in de
inspraak niet gereageerd. De lokaties die zich in de directe omgeving van
stedelijke gebieden bevinden, zijn op grond daarvan afgevallen, evenals
dat met Ossenisse op grond van specifieke omstandigheden is gebeurd.
Ook op deze selectie zijn geen afkeurende reacties gekomen. De resterende
18 lokaties zijn getoetst aan de grenswaarde van 4500 gewogen inwoners
voor de dichtstbevolkte sector van 45 , op grond waarvan er - mede in
ogenschouw nemend de in aanmerking genomen marge van 10% - nog
eens 5 zijn afgevallen. Deze selectiemethode, die nader zal worden
beschouwd in hoofdstuk 2, heeft tot kritiek geleid van de RARO. Op deze
plaats wordt geconstateerd dat de RARO, op overigens dezelfde gronden
als in het beleidsvoornemen, reeds in het beginstadium de lokatie
Markerwaard/ Houtribdijk heeft laten vallen. De RARO komt vervolgens
op andere gronden, waarbij de nadruk is gelegd op bevolkingsaantallen
binnen de 20 km-straal en het totale inwoneraantal rondom een lokatie.
tot een selectie van 9 lokaties die vervolgens nader worden bezien. Deze
9 lokaties vormden overigens alle onderdeel van de 13 lokaties die in het
beleidsvoornemen als niet ongeschikt zijn aangemerkt voor de vestiging
van kerncentrales. Op grond van de methode van de referentievestigingsplaats kwam de regering in het beleidsvoornemen tot een selectie van
13 lokaties die vervolgens relatief zijn gewogen. Daaruit zijn 6 lokaties in
procedure gebracht.
De relatieve waarderingen die aan deze keuze ten grondslag hebben
gelegen, zullen in deze nota verder worden besproken. Noch op grond
van de inspraakreacties, noch op grond van het RARO-advies - dit mede
gelet op de daar gehanteerde methodologie - heeft de regering aanleiding
gezien andere dan de 6 in het beleidsvoornemen geselecteerde lokaties
alsnog nader te beschouwen. In het vervolg van deze toelichting zal dan
ook alleen van de lokaties Borssele, Eems, Ketelmeer, Maasvlakte.
Moerdijk en de Westelijke Noordoostpolderdijk worden uitgegaan.
1.7. Opzet en inhoud van de nota van toelichting
In de nota van toelichting zal zoveel mogelijk de volgorde van de
afweging worden gevolgd zoals die in het beleidsvoornemen is weergegeven.
Daartoe zal allereerst nader worden ingegaan op het absolute selectiecriterium dat is gehanteerd, in relatie tot de methode van de referentievestigingsplaats. Deze methode zal in hoofdstuk 2 nader worden beschouwd, waarbij uiteraard ook op de gemaakte opmerkingen van met
name de RARO zal worden ingegaan. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 nader
worden ingegaan op het commentaar op de relatieve weging aan de hand
van de criteria die in het beleidsvoornemen zijn gebruikt Ook wordt hier
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uitvoerig stilgestaan bij de visie van de RARO alsmede de Voorlopige
Waddenadviesraad in deze, evenals bij de in dit kader relevante opmer
kingen uit de inspraak en het bestuurlijk overleg. Hoofdstuk 4 zal een
aantal specifieke aspecten behandelen die meer toegespitst zijn op de
verschillende potentiële vestigingsplaatsen, waarbij tevens wordt mgeg
op de bestuurlijke opstelling terzake. Daarna zal in hoofdstuk 5 de
eindafweging plaatsvinden en zullen conclusies worden getrokken ovei
de 6 in het beleidsvoornemen geselecteerde plaatsen. In hoofdstuk 6 z
worden ingegaan op het te voeren waarborgingsbeleid en de mogelijke
gevolgen van dit beleid op de thans voor de overzienbare toekomst
onderkende ruimtelijke ontwikkelingen per lokatie Hoofdstuk 7 tenslot
bevat een samenvatting in hoofdlijnen van de verdere te doorlopen
procedures. Het resultaat van de beschouwingen is uiteraard weergege
in de PKB zelf.

HOOFDSTUK 2. HET BEVOLKINGSCRITERIUM
2.1. Commentaar op het door de regering gehanteerde bevolkingscriterium

Vee! insprekers, maar ook iagere overheden, hebben bezwaar gema
tegen de selectiemethode op basis van ae referentievestigingsplaats, <
wel tegen de daarvan afgeleide maatstaven voor de «gewogen bevolkii
Deze «gewogen bevolking» wordt immers als maat voor het risico via
gewichtsfactoren voor verschillende afstanden tot de beoogde lokatie
afgeleid uit de werkelijk aanwezige inwoneraantallen in het gebied ron
een mogelijke vestigingsplaats. De sterke reductie door de gebruikte
gewichtsfactoren op grotere afstanden (boven ca 10 a 15 km) wordt
door sommigen wel als een versluiering van het risico aangemerkt.
Kritiek bestaat, ook bij de RARO, op het feit dat de van de referentie
vestigingsplaats afgeleide absolute criteria in het beleidsvoornemen zi
aangepast ten opzichte van die in hoofdstuk 13 van deel 3 van de Not
Energiebeleid uit 1980 {kamerstukken 1979-1980, 15802, nrs 11-11
Overigens weken deze op hun beurt, mede op advies van de RARO, w
enigszins af van de desbetreffende criteria in het Aanvullend Strjctuui
schema Elektriciteitsvoorziening (ASEVj uit 1977 De RARO hanteert
bovendien een ander bevolkingscriterium dan het referentievestigings
olaatsmodel
Sommigen vinden het ook onjuist dat de regering in het beleidsvooi
men mat bevolkinsgegevens van 1981 heeft gewerkt Men meent dat
actuele bevolkingscijfers zouden aantonen dat bepaalde vestigingsplda
minder gunstig zijn dan de regering aangeeft
Sommigen menen dat de zgn «vlottende bevolking» (recreanten er
werknemers) geen rol heeft gespeeld in het absolute bevolkingscriteri
in het beleidsvoornemen en tekenen daar bezwaar tegen aan. In enke
gevallen wordt daarbij een relatie gelegd met de evacuatiemogelijkhe
die - minder gunstig als die soms zijn - prohibitief 7Ouden werken
Ook de afstand van 20 km vanaf de potentiële lokatie die de regent
steeds heeft gehanteerd, heeft kritiek opgeroepen
Enerzijds wordt daarbij gesteld dat ook bevolkingsconcentraties op
grotere afstanden dan 20 km in de beschouwing moeten worden betro
(Rotterdam ten opzichte van Maasvlakte en Moerdijk bij voorbeeld).
anderzijds wordt erop gewezen dat de afstand van 20 km oorspronke
was gebaseerd op het Gezondheidsraadrapport Kernenergie en Volks
zondheid (KEV) van 1975 Nu de regering zich m het beleidsvoornem
heeft gebaseerd op het ui'. 1984 daterende advies van de Gezondheid;
inzake de Bronterm van Kerncentrales en de Volksgezondheid (BKEV
zou m de ogen van deze insprekers de maatgevende afstand 6 km
moeten zijn. omdat m dit laatste advies van de Gezondheidsraad de
afstand waarop acute sterfte nog kan optreden 6 km is

Een aantal insprekers en instanties heeft er bezwaar tegen gemaakt dat
de meest voorkomende windrichting geen rol speelt in het beleidsvoornemen. Zij achten de risico's in de sector met de meest voorkomende
windrichting groter dan die in andere sectoren
2.2. Nadere toelichting op het Levolkingscriterium
Gegeven de hierboven weergegeven kritiek heeft de regering zich
nogmaals diepgaand bezonnen op het bevolkingscriterium bij de selectie
van vestigingsplaatsen Dat in de PKB procedure ook een relatie is gelegd
met de veiligheid en veiligheidsbeieving van kerncentrales maakte deze
bezinning te meer gewenst. Vooropgesteld zij dat de regering nimmer
aan de referentievestigingsplaats of de daarvan afgeleide maatstaven een
absolute en wetenschappelijk normerende werking heeft toegekend in de
mate die nu door sommige insprekers en instanties wordt verondersteld.
In deze zij in het bijzonder gewezen op de door sommigen aangevochten
passage uit paragraaf 3.1 van het beleidsvoornemen:
«Exacte, wetenschappelijk gefundeerde criteria voor de in de nabijheid
van de kerncentrale aanvaardbare bevolkingsdichtheid zijn er niet. Het is
derhalve niet te vermijden dat er sprake is var. een min of meer arbitraire
vaststelling van grenswaarden voor de bevolkingsdichtheid, die per land
kunnen verschillen, en waar beneden de aanwezigheid van een kernenergiecentrale in ieder geval als aanvaardbaar wordt beschouwd».
In dit verband is dan ook in het beleidsvoornemen, evenals destijds in
het Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (ASEV) en in
hoofdstuk 13 «Vestigingsplaatsen voor kerncentrales» van deel 3 van de
Nota Energiebeleid, bepalend geweest de politieke aanvaarding van de in
rapporten van de Gezondheidsraad gegeven analyses van de mogelijke
gevolgen voor volksgezondheid en milieu van de ernstigst denkbare
ongevallen. Dit is in paiagraaf 8.V1 van het beleidsvoornemen expliciet
tot uitdrukking gebracht. De rapp •eten van de Gezondheidsraad hadden
voor wat de mogelijke gevolgen van ongevallen betreft betrekking op de
in het beleidsvoornemen beschreven referentievestigingspiaats Bereke
ningen voor afzonderlijke concrete vestigingsplaatsen, voorzover al
bekend, zouden het werk van de Gezondheidsraad te zeer hebben
gecompliceerd en waren voor een algemeen oordeel over de aanvaard
baarheid van kerncentrales niet noodzakelijk Zij zijn daarom niet uitgevoerd. Deze stellingname is in juni 1985 door de Tweede Kamer ten
principale aanvaard bij de Dehandeling van het regeringsstandpunt over
de elektriciteitsvoorziening in de jaren '90
Hoewel de referentievestigingsplaats voor het werk van de Gezondheids
raad adequaat was. rnag niet uit het oog worden verloren dat het een
vereenvoudigde weergave is van een gecompliceerde werkelijkheid. Zo is
de bevolking in de praktijk niet homogeen verdeeld over het gehele
beschouwde gebied Weliswaar is dit in de referentievestigingsplaats ook
tot uitdrukking gebracht met een 2.5 maal dichterbevolkte sector van
45 . maar in de praktijk kunnen lokale verschillen in de bevolkingsdichtheid
groter zijn. In de referentievestigingspiaats is daarnaast ook geen
rekening gehouden met vlottende bevolking. Dit alles maakte en maakt
de «vertaling» van de referentievestigingspiaats naar de concrete
Nederlandse situatie per concrete lokatie moeilijk. Deze vertaling was en
is nog nodig omdat het kabinet - evenals twee voorgaande kabinetten uit de politieke aanvaarding van de door de Gezondheidszorg aangegeven
gevolgen voor volksgezondheid en milieu, maatstaven heeft willen
afleiden voor de aanvaardbaarheid van concrete vestigingsplaatsen in het
lokatiekeuzeproces (paragraaf 8 2 2 in het beleidsvoornemen) Deze
moeilijke vertaling leidde er ook toe dat in de loop der tijd op goede
gronden enigszins verschillende maatstaven werden afgeleid, waarbi)
opgemerkt moet worden dat deze vertaling van het model hoe langer hoe
meer een eigen leven is gaan leiden

Steeds is gestreefd naar relatief eenvoudig toepasbare maatstaven die
niettemin een voldoende inzicht geven in de aanvaardbaarheid van
concrete vestigingsplaatsen. Het gaat er in deze planologische kernbeslissing om dat uit een aantal denkbare vestigingsplaatsen een voldoende
aantal plaatsen geselecteerd wordt, waaruit door initiatiefnemers voor de
bouw van een kerncentrale een keuze kan worden gemaakt en waarvan
aannemelijk is, dat in het kader van de vergunningverlening aan de dan te
stellen eisen zal kunnen worden voldaan.
De regering gebruikt als maatstaf de gewogen bevolking in de dichtstbevolkte sector tot op 20 km van een vestigingsplaats met als grenswaarde
4500 4 . Zij ziet onvoldoende aanleiding om deze maatstaf en grenswaarde
los te laten en volgt derhalve niet de benadering van de RARO, die het
gewenste aantal vestigingsplaatsen en een cesuur in de bevolkingsdichtheden rond mogelijke vestigingsplaatsen als criteria gebruikt.
Hoewel alle in het beleidsvoornemen uiteindelijk geselecteerde
vestigingsplaatsen voldoen aan de grenswaarde van 4500 gewogen
inwoneraantallen in de dichtstbevolkte sector moge duidelijk zijn dat
nieuwe inzichten over bijvoorbeeld de veiligheid van kerncentrales
kunnen leiden tot een nieuwe «normering». Daarvoor is thans geen
voldoende aanleiding, doch de toepassing van het getalscriterium 4500 is
geen maatstaf voor nu en alle eeuwigheid. Thans wordt immers al van
veel kanten betoogd, mede op basis van een wereldwijde ervaring met
kerncentrales van zo'n 3500 reactorjaren, dat de risico's van Kerncentrales
worden overschat.
2.3. Toepassing gewichtsfactoren

3

Voor een precieze beschaving van het
referemievestigingspiaatsmodei zij verwezen
naar bijlage 3 van het beleidsvoornemen

De regering heeft goede nota genomen van de zogenaamde versluiering
van risico's die sommigen menen te onderkennen in het hanteren van
gewichtsfactoren die lager worden naarmate de afstand tot de kerncentrale
toeneemt. Hierbij worden de absolute inwoneraantallen op grotere
afstanden omgerekend naar «gewogen bevolking».
Psychologisch is deze indruk wellicht verklaarbaar, maar het bezwaar is
inhoudelijk niet gegrond, zoals ook door sommige bezwaarmakers is
toegegeven. In de praktijk treedt namelijk met de toenemende afstand
een sterke verdunning van de concentratie van radioactieve stoffen op.
Het zou onjuist zijn met deze verdunning geen rekening te houden en aan
een groep inwoners op 20 of meer km van een kerncentrale een even
groot gewicht toe te kennen als aan een even grote groep op 1 of 5 km
die een groter risico loopt. Het gaat in feite om het met elkaar in verband
brengen van stochastische gezondheidseffecten in verschillende bevolkingsgroepen. Kleine kansen op gezondheidseffecten in kleine bevolkingsgroepen op kortere afstanden worden door middel van een afstandsafhankelijke gewichtsfactor vergelijkbaar gemaakt met nog kleinere kansen
in (veelal grotere) bevolkingsgroepen op grotere afstanden.
Met de gewichtsfactor g = r ' 7 - (r is de afstand in km tot de vestigingsplaats) worden de werkelijke inwoneraantallen herleid tot de
«gewogen bevolking». Deze gewichtsfactor stemt om praktische redenen
niet overeen met de meteorologische verdunning voor de verschillende
weerscondities, zoals beschouwd in de Gezondheidsraadrapporten. De
gebruikte gewichtsfactor is als een gemiddelde te beschouwen van de
gewichtsfactoren bij uiteenlopende weerscondities. Deze weerscondities
bepalen echter mede de omvang van de gevolgen voor de volksgezondheid
van extreme ongevallen in een kerncentrale. In theorie zou voor iedere
weersconditie en lozingshoogte een aparte gewichtsfactor en grenswaarde
voor de gewogen bevolking moeten worden afgeleid. Dat is echter
ondoenlijk, vandaar dat gewerkt is met een gemiddelde.
De regering wijst er voorts op dat de Gezondheidsraad ongevalsscenar
' ° s heeft beschouwd, waarvan een aantal alleen op zeer korte afstand
effect kan hebben, en dat bij de weersconditie, waarbij het aantal
sterfgevallen het grootst kan zijn, de opgelopen dosis kwadratisch met de
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afstand afneemt. Zoals gezegd heeft de regering met de (gemiddelde)
gewichtsfactor van g = r v/i het spectrum van weerscondities willen
afdekken. Uit het oogpunt van de meeste aandacht vergende ongevalsgevolgen zou derhalve voor een nog sneller met de afstand afnemende gewichtsfactor kunnen worden gepleit. Dan zouden bewoners op grotere
afstand nog minder meetellen in de gewogen bevolking dan nu het geval
is. De regering heeft desalniettemin vastgehouden aan g = r r / - omdat
dit een betere gemiddelde totaalindruk geeft van directe en indirecte
effecten. De regering wil ondanks het hierboven gestelde niet voorbijgaan
aan de gebleken informatiebehoefte over werkelijke, dat wil zeggen
niet-gewogen inwoneraantallen in de omgeving van een kerncentrale. In
tabel 2.1 zijn deze volledigheidshalve opgenomen zowel wat betreft de
absolute aantallen in de 20 km-zone als in de dichtstbevolkte 45 -sector
rond een mogelijke vestigingsplaats.
Tabel 2 . 1 . Overzicht absolute bevolkingsaantallen in het 0—20 km gebied en in de
dichtstbevolkte 45°-sector rondom de potentiële vestigingsplaatsen
Cirkel

0- 20 km
Borssele

Eems

Ketelmeer

1,5-3
3- 5
5- 7
7-10
10-15
15-20

340
1 074
3016
2 897
46 464
115 027
57 863

2
6
57
24

22
3
96
648
425
531
892
618

34
41
170
1 983
949
17277
76 295
44 349

Tot;ial

226 697

92 23f

Cirkel

45 -suclor
Euins

0- 1
1-1,5

16

Boissule

0 - 1
1 - 1,5
1,5- 3
3 - 5
5 - 7
7 -10
10 - 1 5
15 - 2 0

836

429

30 223
47 326
8 401

2 253
35 509
2 835

Totaal

86 804

41 100

0
0

5
13

0
0
9
65

Moerdijk

Maasvlakte

2

16 021
79 994
216 324

35
52
3 007
1 7 696
4511
22 200
202 834
405 005

1 088
1 298
2 044
50858
18 686

141 098

312 628

655 340

72 345

Keiulmeei

Maasvlakte

Moeidi|k

WNOP(ii|k

3
13

2
20

0

5
14
43
43

0

WNOPdijk

14
0
34
241

0
0
0

2

26
561

40
127

62
128
684
306

137

158

35 611
7 002

8 074
51 259
96 168

1 405
70 077
145 428

21 572
3 718

42 952

155 640

217671

26 492

234

2.4. Inhoudelijke verschuiving grenswaarden?
De RARO heeft correct op een rij gezet welke criteria c.q. grenswaarden
afgeleid van de referentievestigingsplaats, de regering heeft gebruikt in
het ASEV, in hoofdstuk 13 van deel 3 van de Nota Energiebeleid en in het
beleidsvoornemen. Hierboven is reeds aangegeven dat de vertaling van
de referentievestigingsplaats naar concrete situaties op steeds goede
gronden enigermate verschillend kan zijn.
Sommigen ontlenen hieraan de indruk dat de criteria geleidelijk aan zijn
opgerekt, menen een zeker opportunisme te onderkennen en hebben
daarop kritiek. De regering heeft er begrip voor dat deze indruk is kunnen
ontstaan, omdat in zekere tegenstelling tot het verleden thans meer de
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nadruk ligt op de maximale risico's. In het beleidsvoornemen is daarom
als voorwaarde gesteld dat bij geen van de in aanmerking komende
plaatsen de maximale gevolgen van een ongeval met een kerncentrale
groter mogen zijn dan die geïndiceerd door het model van de referentievestigingsplaats. Grenswaarde is dan de gewogen bevolking van 4500
in de dichtstbevolkte sector van 45' tot op 20 km.
Volgens het beleidsvoornemen behoeft de totale bevolkingsomvang in
het gebied van 20 km rondom de kerncentrale niet meer beneden het
overeenkomstige gegeven van de referentievestigingsplaats te blijven.
Hieraan lagen de nieuwe inzichten van de Gezondheidsraad over de
gevolgen van het ernstigst denkbare ongeval ten grondslag. Deze
benadering heeft vooral ten aanzien van Moerdijk kritiek uitgelokt, omdat
deze lokatie hierdoor in het beleidsvoornemen (zie in dezen tabel 5.1) zou
kunnen worden geselecteerd.
De regering erkent dat een en ander een nadere toelichting behoeft. Bij
de totale bevolkingsomvang wordt immers wel met gewijzigde inzichten
rekening gehouden, terwijl dat voor de dichtstbevolkte sector niet gebeurt.
In het rapport van de Gezondheidsraad van 1984 (BKEV) worden sommige
lozingen van radioactiviteit aanzienlijk lager geschat dan in het rapport
van 1975 (KEV). De maximale acute sterfte door een extreem ongeval
daalt daardoor met ongeveer een factor 10. In het beleidsvoornemen had
nu de redenering gevolgd kunnen worden dat de bevolkingsdichtheid
navenant hoger zou mogen zijn om tot hetzelfde veiligheidsniveau te
komen als in 1975 werd verondersteld. Veel meer vestigingsplaatsen
zouden daarmee in principe aanvaardbaar zijn geworden. De regering
heeft gemeend de in beginsel vrijkomende beleidsruimte op basis van de
door regering - en inmiddels ook door het parlement - aanvaarde
veiligheidsfilosofie slechts voor een klein deel te gebruiken. Hierdoor kon
een vestigingsplaats waarvoor de positieve belangstelling van lagere
overheden bekend was, in beeld worden gehouden. Aan die bestuurlijke
medewerking is door de regering immers specifieke waarde toegekend.
Een en ander is gebeurd door, zoals gezegd, de totale «gewogen bevolking»
in de cirkel van 20 km rond een vestigingsplaats niet meer als absoluut
criterium te hanteren. De vestigingsplaats Moerdijk overschrijdt, uitgaande
van het in het beleidsvoornemen gehanteerde telpunt, dit gegeven van de
referentievestigingsplaats in zeer beperkte mate. Volgens de jongste
tellingen wordt de grens van 14 400 inwoners namelijk met 164 overschreden. Voor de precieze lokatie en het daarvoor uiteindelijk geldende
telpunt zij verwezen naar paragraaf 5.3. Daarbij blijkt dat een deel van het
industrieterrein overigens maar net ook aan deze invalshoek voldoet.
2.5. De resultaten van de actualisering van de bevolkingscijfers
Zowel tijdens de inspraak als het bestuurlijk overleg is gewezen op het
feit dat bij het tellen van de bevolking rondom de potentiële vestigings
plaatsen gebruik is gemaakt van - mogelijk verouderde - bevolkingsgegevens per 1 januari 1981. De regering heeft aan voornoemd bezwaar
tegemoet willen komen. De bevolkingscijfers zijn derhalve geactualiseerd
(01-01-1984/1985). De resultaten van de tellingen met de bevolkingscijfers per 01-01-1981 en per 01-01-1984/1985 voor de dichtstbevolkte
45 -sector zijn weergegeven in de tabellen 2.2 en 2.3 voor respectievelijk
20 km en 100 km. De tellingen met de geactualiseerde bevolkingscijfers
zijn uitsluitend uitgevoerd voor de zes in procedure gebrachte vestigingsplaatsen en hebben overigens dezelfde basis als de telpunten in het
beleidsvoornemen.
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Ta' el 2.2. Gewogen inwoneraantallen (per 01 01-1981 en per 0 ' 01 '84/'85l is de
zone van 0—2C km, voor de gehele omtrek en voor de dichtstbevolkte sector van 45°
45°-sector

Totaal

Borssele
Eems
Ketelmeer
Maasvlakte
Moerdijk
Westelijke Noord-oostpolderdi|k

'81

'84/'85

'81

'84/'85

6 780
2 264
3 338
5 237
14 767
1 761

6 447
2 216
3 464
5 458
14 564
1 784

2493
1008
907
2733
3776
625

2474
977
929
2817
3742
645

Referent ievestiyinysplaats

14 400

4500

Tabel 2.3. Gewogen inwoneraantallen (per 01-01-1981 en per 0101'84/'85) in de
zone van 0 - 1 0 0 km voor de gehele omtrek en voor de dichtstbevolkte sector van 4 5 ;
45°-sector

Toiiial

Borssele
Eems
Ketelmeer
Maasvlakte
Moerdijk
Westelijke Noord-oostpolderdijk

'81

'84/'85

'81

'84/85

26 403
9 130
20 727
29 410
48 270
16 154

26 135
9 180
21 451
29 772
43 443
16 591

6 246
2 594
5412
13 030
12419
4 556

6 354
2 679
5 673
13 201
12 395
4 724

Uit deze jongste bevolkingsgegevens blijkt dat - voor wat betreft het
absolute selectiecriterium van maximaal 4500 gewogen inwoners in de
dichtstbevolkte 45'-sector - de 6 lokaties die in deel a van de PKB
geselecteerd zijn voor de mogelijke vestiging van nucleair vermogen,
gehandhaafd kunnen blijven. De plaatsen Borssele, Eems en Moerdijk
scoren overigens enigszins beter dan met de bevolkingscijfers van 1981.
Ten slotte zij opgemerkt dat ook indien rekening gehouden wordt met
een afwijking van 10% (zie blz. 19 van het beleidsvoornemen) deze
conclusie ten opzichte van de zes lokaties recht overeind blijft.
2.6. De 20 km-grens
In paragraaf 2.1 is aangegeven dat sommige insprekers het logisch
zouden vinden dat in het licht van de recente inzichten van de Gezondheidsraad 6 km de maatgevende afstand zou worden en het daarbij
behorende getal van de referentievestigingsplaats de grenswaarde. De
gemeente Klundert heeft daarom gevraagd om inzicht in de gewogen
bevolkingsaantallen op de kortere afstand, zowel voor wat betreft de
dichtstbevolkte 45°-sector als voor het totale gebied rondom de kerncentrale. De regering erkent dat in deze stelling een zekere logica schuilt
maar meent toch dat hieraan niet tegemoet gekomen moet worden. Een
te grote accentuering van de afstand waarop nog acute sterfte kan
voorkomen doet immers te weinig recht aan latente sterfgevallen, welke
factor zelfs relatief belangrijker wordt bij afname van het aantal acute
slachtoffers. Deze latente sterfgevallen treden ook op buiten de grens
voor acute sterfte. Accentuering van de afstand voor acute sterfte doet
ook te weinig recht aan het hele spectrum van ongevalsscenario's,
weertypen, lozingshoogten etc. Binnen dit spectrum zal in veel gevallen
geen sprake zijn van acute sterfte. Een koppeling van de grenswaarde aan
deze afstand is dus niet logisch, ook al omdat wellicht toekomstige
nieuwe inzichten over de bronterm tot een verdere verlaging van deze
grenswaarde kunnen leiden. Om deze redenen dient naar het oordeel van
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de regering te worden vastgehouden aan de grenswaarde bij de afstand
20 km, omdat deze een beter beeld geeft van de mogelijke gezondheidseffecten. In eedergenoemd hoofdstuk 13 van de Nota Energiebeleid
deel 3 heeft de regering op grond van de latente effecten - op aanbeveling
van onder andere de Stuurgroep ASEV van de RARO - ook het gebied
tussen 20 en 100 km in beschouwing genomen.
Aan de bevolking in dit laatste gebied hoeft nu door de inzichten in het
BKEV nog minder betekenis te worden toegekend dan in het verleden.
2.7. De windrichting
De regering is de RARO erkentelijk voor de ingewonnen informatie over
asymmetrieën in verspreidingspatronen.
Evenals de RARO onderkent de regering dat de asymmetrieën in
windrichtingen voor iedere plek in de omgeving van een kerncentrale de
kans van een immissie, indien een ongeval optreedt, kan beïnvloeden. Dit
kan grosso modo een factor 2 schelen. Eenzelfde factor kan zich voordoen
ten aanzien van het weertype.
De regering onderschrijft tot op zekere hoogte de uitspraak van de
RARO om in de vergunningsfase voor een concrete vestigingsplaats een
en ander zo goed mogelijk te beschouwen.
2.8. De vlottende bevolking
In het beleidsvoornemen is al ingegaan op de mogelijke overschrijding
van de grenswaarde van de «gewogen bevolking» in de dichtstbevolkte
sector indien daarbij rekening wordt gehouden met de vlottende bevolking.
Het gaat hierbij om de recreanten (dag- en verblijfsrecreanten), en de
werknemers die in de omgeving werkzaam zijn. Bedacht moet worden dat
voor al deze groepen geldt dat zij voor een deel al behoren tot de sedentaire
bevolking. Veel uitvoeriger is bij de relatieve weging op de vlottende
bevolking ingegaan. Dit heeft bij een aantal insprekers het misverstand
doen rijzen dat de vlottende bevolking in het geheel niet van invloed is
geweest op de «gewogen bevolking» als absoluut selectiecriterium. Zoals
gezegd is dit wel onderzocht. Op de vlottende bevolking zijn echter wel
reducties toegepast vanwege de tijdelijke aanwezigheid. In enkele
inspraakreacties is hiertegen bezwaar gemaakt. Men wenst de vlottende
bevolking op dezelfde wijze mee te nemen als de vaste bevolking en toont
dan aan dat het selectiecriterium voor de gewogen bevolking, bij voorbeeld
bij Borssele, overschreden wordt.
De regering wijst erop dat er reducerende factoren zijn aan te wijzen
die van invloed zijn op de wijze waarop de vlottende bevolking meegenomen
zou moeten worden. Enerzijds zijn de kansen dat de vlottende bevolking
geconfronteerd wordt met ongevalseffecten kleiner dan die voor de
sedentaire bevolking. Anderzijds is erop te wijzen dat met name dagrecreanten extra beschouwing verdienen omdat zij in de open lucht minder
beschermd zijn dan de vaste bevolking in woningen. Een volgende
beperkende factor is verder dat in veel gevallen lozingen pas een of
enkele dagen na het ontstaan van een ongeval zullen optreden.
De regering meent dat op grond van deze overwegingen vastgehouden
kan worden aan de benaderingswijze zoals aangegeven in het beleidsvoornemen.
Mocht er toch een situatie ontstaan waarbij tot evacuatie van dagrecreanten zou moeten worden overgegaan, dan, zo is er bij de inspraak van
verschillende zijden op gewezen, kan de bestaande infrastructuur een
knelpunt zijn, met name in de omgeving van de Maasvlakte. In de huidige
situatie kan de terugtocht van dagrecreanten na een mooie zomerdag
daar al problemen opleveren. Afgezien van de vraag of de thans bestaande
mogelijkheden voor dagrecreatie in de onmiddellijke nabijheid van de
Maasvlakte ook in de toekomst zullen blijven bestaan, zou een eventueel
versnelde aftocht in dat gebied zonder bijzondere maatregelen tot
problemen kunnen leiden.
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De vraag in hoeverre het in deze fase al gewenst is nadere analyses te
maken van de evacuatiemogelijkheden voor de Maasvlakte, gegeven de
bovengemaakte oprrarkingen, dan wel uitspraken te doen over eventuele
te treffen voorzieningen is prematuur. Het gaat hier om restrisico's
waarvan de regering het verantwoord acht dat deze zo nodig in het kader
van de vergunningsprocedures en de mer nader worden beoordeeld.
Voor andere lokaties is deze problematiek van een andere, veel
geringere, orde.
In paragraaf 3.2.1 zal nader op de berekeningen inzake de vlottende
bevolking worden ingegaan. Om de aanzienlijk lagere kans dat de
vlottende bevolking door een kernongeval getroffen wordt enigszins tot
uitdrukking te brengen wordt daar, evenals in het beleidsvoornemen, met
een tijdsfactor gewerkt. Daarbij blijkt dat met gebruik van de nieuwste
gegevens, waaronder inbreng van insprekers en lagere overheden, geen
van de in de relatieve weging betrokken plaatsen behoeft af te vallen
wegens overschrijding van de grenswaarde van 4500 voor de «gewogen
bevolking» in de dichtstbevolkte sector van 45' .

2.9. Gewogen bevolkingsaantallen op 5 respectievelijk 7 km
afstand
Omdat de conclusies van de Gezondheidsraad ertoe leiden dat de
grens, waarbinnen bij het ernstigst denkbare ongeval acute slachtoffers te
verwachten zijn, verschoven is van 20 km naar 6 km, is door lagere
overheden gevraagd naar de gewogen inwonertallen in die sector. Welke
betekenis aan deze verschuiving moet worden toegekend is beschreven
in paragraaf 2.4. Daar is uitdrukkelijk gesteld dat aan deze gegev~ns geen
bijzondere waarde toegekend kan worden omdat de regering zich bij de
lokatiekeuze ook heeft willen laten leiden door het gegeven van mogelijke,
latente slachtoffers. Om aan de gebleken informatiebehoefte te voldoen
zijn deze gegevens opgenomen in tabel 2.4
Tabel 2.4. Gewogen cumulatieve bevolkingsaantallen tot 5 respectievelijk 7 km rondom de lokaties en in de dichtstbevolkte
45 -sector (geactualiseerde gegevens per 01-01-1984/1985)
7 km

5 km
totale
cirkel

diclitstbevolkte
5 km-sector

Dichtstbevolkte
20 km-!sector

aantal

lichting

aantal

966
135
362
14
3205

535
62
203
14
2000

ZO/OZO
ZW/ZZW
N/IMNW

Z/ZZO
Z/ZZO

13
0
91

NW/WNW
Z/ZZO
O/OZO
O/ONO
N/NNO

204

131

010 ZO

51

ZO/OZO

Referent invest ujinysplaats
3345

1045

Borssele
Eems
Ketelmeer
Maasvlakte
Moerdijk
Westelijke Noordoostpolderdijk

4
11

totale
cu kei

richtinn

1045

1163
300

dichtstbevolkie
7 km-sector

dichtstbevolkte
20 km-sector

aantal

aantal

565
179
211
14

richting
ZO/OZO

z/zzw

NW/WNW

zzzo

Z/ZZO

9

2011

Z/ZZO

102

O/OZO
O/ONO
N'NNO

292

143

O/OZO

98

ZO'OZO

5404

1fi89

425
30
3513

N/NNW

61
40
16

richtinq

1689

HOOFDSTUK 3. DE RELATIEVE WEGING VAN DE MOGELIJKE
VESTIGINGSPLAATSEN VOOR KERNCENTRALES
3.1. Inleiding
3.1.1. Algemeen
In het beleidsvoornemen zijn 13 in beginsel niet ongeschikt bevonden
vestigingsplaatsen voor kerncentrales op grond van diverse invalshoeken
met elkaar vergeleken. Deze onderlinge weging heeft geleid tot de keuze
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van 6 plaatsen voor de mogelijke vestiging van kerncentrales. Twee
plaatsen, beide aan het IJsselmeer gelegen, sluiten elkaar uit.
Op deze selectie is kritiek geleverd zowel tijdens het inspraakproces als
door de RARO. Deze kritiek is verwoord in vragen als:
- heeft niet een aantal selectie-criteria ontbroken;
- is de toepassing van de gebruikte criteria consequent geweest;
- hadden voor bepaalde mogelijke vestigingsplaatsen niet aparte
criteria moeten gelden;
- was het wel geoorloofd om voor de vestigingsplaats Moerdijk aparte
criteria te laten gelden die overigens niet in de beschouwing zijn betrokken,
- is de weging van de verschillende selectiecriteria ten opzichte van
elkaar adequaat geweest;
- was het niet noodzakelijk geweest om een multicriteria-analyse toe
te passen?
Met name de RARO heeft zich grondig bezig gehouden met de selectiecriteria. Overigens leek de RARO ten principale akkoord met de
gevolgde aanpak, hoewel men kritiek had op het feit dat sinds het ASEV
verschillende veranderingen in de criteria hebben plaatsgevonden die
«soms taakstellend gericht lijken te zijn geweest op bepaalde beleidsopvattingen over te prefereren vestigingsplaatsen». In het bijzonder noemde
de RARO ook het ontbreken van een multicriteria-analyse. Zij heeft een
dergelijke analyse met behulp van een rekenkundig model zelf toegepast.
Voor zover deze kritische opmerkingen betrekking hadden op de
afzonderlijke selectiecriteria zijn deze in de desbetreffende paragrafen
van dit hoofdstuk behandeld.
Meer in het algemeen zou de regering het volgende willen opmerken.
Inderdaad zijn er zekere afwijkingen in de selectiecriteria zoals die
achtereenvolgens zijn gebruikt in het SEV, het ASEV, hoofdstuk 13 van
de Nota Energiebeleid deel 3, en het beleidsvoornemen. Uiteraard spelen
in vergelijking met de selectiecriteria in het in 1981 verschenen SEV deel
e, waarnaar de RARO soms teruggrijpt, ook een rol de specifieke eisen
waaraan moet worden voldaan bij de vestiging van kerncentrales.
Daarnaast zij erop gewezen dat afwijkingen ook kunnen voortkomen uit
de intentie de veelheid van criteria overzichtelijk te rangschikken in enkele
hoofdgroepen. Tenslotte bestond de intentie zoveel mogelijk rekening te
houden met nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld het element «bij uitstek
geschikt voor kolenverbruik» en de jongste analyses van de Gezondheidsraad), waarbij overigens voorop bleef staan slechts die criteria te gebruiken
die voor een algemene selectie, dus voor alle vestigingsplaatsen, van
belang waren. Slechts bij de mogelijke vestigingsplaats Moerdijk is
daarvan welbewust afgeweken. In het beleidsvoornemen is dan ook zeer
expliciet vermeld dat de regering zich bij de keuze voor Moerdijk «ook
heeft laten leiden door specifieke overwegingen met betrekking tot deze
vestigingsplaats zoals de nota financiële problemen bij het Industrie- en
Havenschap Moerdijk en de toekomstige configuratie van de organisatie
van de openbare elektriciteitsproducenten in ons land».
Het voorgaande neemt niet weg dat de keuze van selectiecriteria en de
onderlinge afweging daarvan uiteindelijk arbitrair zijn en blijven. Een en
ander blijven beleidsmatige keuzes.
Gaan we nu nader in op commentaar in deze van de RARO dan zij het
volgende opgemerkt. Een eerste belangrijk verschil is dat de RARO,
hoewel deze zelf géén criterium voor tijdelijke bevolkingsconcentraties
gebruikt, kritiek heeft op de wijze waarop dit in het beleidsvoornemen is
behandeld. Naast hetgeen reeds hierover is opgemerkt in paragraaf 2.8,
zal daar in dit hoofdstuk meer in detail op worden ingegaan.
Een tweede, verderstrekkende, opmerking van de RARO is dat in het
beleidsvoornemen de volgende criteria worden gemist:
a. de mogelijkheden tot hulpverlening/evacuatie;
b. de vermindering van chemiv:.iie luchtverontreiniging;
c. bruikbaarheid afvalwarmte;
d. indirect ruimtebeslag;
e. geschiktheid voor kolengebruik.
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ad a
De RARO mist deze invalshoek. Ook door de Provincie Zuid-Holland,
het Openbaar Lichaam Rijnmond, de gemeente Rotterdam en door
andere lagere overheden zijn in dit verband kritische kanttekeningen
geplaatst. Zij zijn van oordeel dat sprake dient te zijn van een aparte
wegingstactor bij de inwoneraantallen, dan wel dat daar een apart
criterium voor moet worden toegepast.
Al in het beleidsvoornemen heeft de regering overwogen of hiervoor
een apart selectiecriterium diende te worden geïntroduceerd. Zij is
hiertoe echter niet overgegaan op grond van de inzichten van de Gezondheidsraad inzake de gevolgen van reactorongevallen, waarbij nog maar in
zeer uitzonderlijke situaties tot evacuatie dient te worden overgegaan.
Voorts gold de overweging dat in het kader van voor elke kerncentrale
vast te stellen waarschuwings- en alarmregelingen, voordat de kerncentrale
in bedrijf gaat, moet worden vastgesteld welke maatregelen nodig zijn in
het geval van calamiteiten. Een rol speelde ook de mogelijkheid van
aparte waarschuwingsregelingen voor de bedrijven in de omgeving van
centrales.
Overigens is het ten principale niet onjuist om deze selectiefactor te
kwantificeren. De RARO heeft dit gedaan zonder daar overigens zelf veel
gewicht aan toe te kennen. De omgeving rond sommige mogelijke
vestigingsplaatsen heeft soms een betere infrastructuur met het oog op
hulpverlening en evacuatie dan de omgeving van andere mogelijke
lokaties. Op grond van bovengenoemde factoren en mede gezien het
gestelde in paragraaf 2.8 acht de regering een apart selectiecriterium
hiervoor echter niet nodig.
adb
In het RARO-advies is dit criterium opgenomen vanuit de invalshoek
dat wanneer een lokatie al relatief veel last heeft van luchtverontreiniging,
deze beter in aanmerking zou kunnen komen voor kerncentrales. Om deze
reden scoort de Maasvlakte bij de RARO gunstig. De RARO past dit
criterium overigens niet consequent toe, door bij haar eindafweging juist
voor deze lokatie de voorkeur te geven aan kolenvermogen.
Hoewel op zich dit criterium nuttig zou kunnen zijn, meent de regering
- mede gezien de wijze waarop de RARO dit criterium hanteert - dat het
niet opportuun is dit criterium over te nemen.
ad c
In het beleidsvoornemen is in paragraaf 4.2.5.7 uitvoerig aandacht
besteed aan mogelijke agglomererende effecten van de vestiging van
kerncentrales. Daarbij werd uiteraard niet alleen gedacht aan mogelijke
effecten op de vestiging van industrieën maar ook aan effecten via
benutting van het koelwater in bijvoorbeeld de tuinbouwsector of voor
stadsverwarming. In het beleidsvoornemen werd echter gesteld dat op de
eventuele realisatie van dergelijke effecten thans enig zicht ontbreekt. In
deze situatie is waar het concrete effecten betreft geen wijziging gekomen.
Mede gezien de betrekkelijk geringe waarde die de RARO zelf aan dit
criterium toekent, wordt het niet overgenomen.
add
In feite is dit criterium in hoge mate analoog aan het criterium «Aard
Bodemgebruik» in het beleidsvoornemen, respectievelijk meegenomen in
de paragraaf 4.2.5 (Overige factoren) onder punt 4.2.5.4 (Explosies) en
4.2.5.5 (Toxische gassen). Ook al het gestelde in het beleidsvoornemen
over het waarborgingsbeleid en de bevolkingsdichtheden is in deze
relevant. Gesteld kan dan ook worden dat het alsnog toevoegen van een
criterium «indirect ruimtebeslag» zou leiden tot doublures.
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ad e
De RARO heeft het criterium «geschiktheid voor kolengebruik» niet
zozeer in haar vestigingsplaatsanalyse voor kerncentrales meegenomen,
maar op basis van een ambtelijke RPD-studie een aparte analyse voor de
geschiktheid van kolencentrales gemaakt. Mede gezien het gestelde sub
b) acht de regering het niet nodig dit criterium in de verdere afweging
mee te nemen.
3.1.2.

Multicriteria-analyse

Aansluitend aan bovenstaande beschouwing over de criteria die voor
de relatieve weging van belang zijn, wil de regering op de methode van
weging nog nader ingaan. Het gaat daarbij om de vraag of de verschillende
criteria in hun onderlinge samenhang nader moeten worden geanalyseerd
via de methode van de multicriteria-analyse. Een dergelijke techniek is
gebruikt door de RARO, terwijl bij voorbeeld ook medewerkers van de
afdeling Civiele Techniek van de TH-Delft (a titre personnel) zo'n rekenkundige analyse hebben gemaakt.
Hierbij is aan te tekenen dat steeds duidelijk voor ogen dient te staan
dat de methode die voor onderlinge rangschikking wordt gevolgd geen
doel op zichzelf is, maar gezien moet worden als een hulpmiddel om te
komen tot besluitvorming. Bedacht zij dat in de rangordes duidelijke
verschillen kunnen optreden op grond van de vaak subjectief bepaalde
waarderingen die aan de verschillende criteria worden toegekend en op
grond van verschillen in toegepaste rekentechnieken. Ook kan hierbij
aangetekend worden dat de methodes voor multicriteria-analyses
onderling tot verschillende uitkomsten kunnen leiden bij dezelfde invoergegevens, dan wel dat geringe variaties daarin tot forse verschillen in de
uitkomsten kunnen leiden. Dit blijkt bij voorbeeld ook uit de door de
RARO gegeven spreidingen. Dat de RARO ook zelf de nadelen van een
multicriteria-analyse onderkent, blijkt wel uit het gegeven dat zij zelf haar
methode relativeert en de uitkomsten nader «op de hand» gaat wegen.
De regering wil hier verder bij aantekenen dat de keuze van vestigingsplaatsen van kerncentrales niet zo zeer een technisch probleem als wel
in hoge mate een politiek-bestuurlijk probleem is. Zij heeft daat in het
standpunt ten principale al op gewezen door de verwachting uit te
spreken dat ook de lagere overheden zelf tot een afweging van voor- en
nadelen overgaan inzake de vestiging van een kerncentrale in hun regio.
Het is juist dit aspect dat de RARO niet in haar beschouwing heeft
betrokken.
Om deze redenen houdt de regering vast aan de methode die in het
beleidsvoornemen is gehanteerd. De ordinale multicriteriamethode die in
het beleidsvoornemen is toegepast lijkt in deze aan haar opzet te hebben
voldaan. Tot stand gekomen is immers:
- een begrijpelijke en eenduidig controleerbare, systematische
presentatie van vele criteria zoals toegepast op de onderscheiden,
mogelijke vestiginc, iplaatsen;
- een duidelijke rangorde per invalshoek voor de verschillende vestigingsplaatsen.
Dit neemt niet weg dat de analyses die de RARO en in mindere mate
de medewerkers van de TH-Delft hebben gemaakt als waardevol beschouwd kunnen worden. Overigens zij in deze nog opgemerkt dat,
afgezien van Moerdijk - ten aanzien waarvan tevens een aantal aparte
overwegingen gold - van significante verschillen in de beoordeling van de
vestigingsplaatsen door de RARO respectievelijk door de regering maar
zeer beperkt sprake is.
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3.2. De bevolkingsomvang
3.2.1. Inleiding
In een aantal reacties vanuit de omgeving van Moerdijk en uit Zeeland
alsmede van de kant van de RARO is erop gewezen dat de in het beleidsvoornemen gebruikte cijfers verouderd zouden kunnen zijn.
In de inspraak is voorts, vooral door de milieu-organisaties (o.a.
Zeeuwse Milieufederatie) naar voren gebracht dat het aspect vlottende
bevolking (recreanten en werknemers) in het beleidsvoornemen onvoldoende aandacht c.q. te weinig gewicht heeft gekregen.
Ook in het bestuurlijk overleg is dit bezwaar naar voren gebracht, met
name door de besturen van de provincie Zeeland en de gemeente
Rotterdam.
Men oordeelt dat daardoor nu al, of anders zeker in de nabije toekomst,
rond de betrokken vestigingsplaatsen de grenswaarde van 4500 «gewogen» inwoners zal worden overschreden, zodat die plaatsen dan onaanvaardbaar zouden worden. In het andere geval zou het waarborgingsbeleid
zo stringent moeten worden dat aan een aantal ruimtelijke ontwikkelingen
een halt zou dienen te worden toegeroepen respectievelijk aanzienlijk
zouden moeten worden beperkt.
In het vervolg van deze paragraaf zal per lokatie nader op deze zaken
worden ingegaan. Ook zij erop gewezen dat mogelijk te verwachten
ruimtelijke ontwikkelingen zullen worden beschreven, waarbij in hoofdstuk
6 nader op de betekenis van het te voeren waarborgingsbeleid voor
onderkende ontwikkelingen rond mogelijke lokaties zal worden ingegaan.
Het gaat daarbij om nieuwe relevante ontwikkelingen op het gebied van
woningbouw, voorzieningen, recreatie en industriële bedrijvigheid in het
gebied van 0-5 km rond een vestigingsplaats.
Met het bovenstaande als uitgangspunt zal op grond van de meest
recente bevolkingsgegevens, zoals die zijn weergegeven in paragraaf 2.5,
worden nagegaan of de grenswaarde van 4500 gewogen inwoners in de
dichtstbevolkte sector thans al of anders op overzienbare termijn (in het
jaar 2000) wordt benaderd of overschreden, waarbij deze gegevens per
lokatie met elkaar worden vergeleken. Ook de vlottende bevolking zal
daarbij worden beschouwd. De regering wijst erop dat bij de voorbereiding
van het beleidsvoornemen recente cijfers van aanwezige dag- en verblijfsrecreanten nog niet in hun geheel en in detail beschikbaar waren. In het
beleidsvoornemen werd na een globale weging geconcludeerd dat het
gewogen aantal recreanten rond de potentiële vestigingsplaatsen het
gewogen inwonertal in de dichtstbevolkte 45"-sector bij de betreffende
lokaties niet noemenswaardig deed toenemen.
Inmiddels is wel meer informatie beschikbaar. Bij het nader in beschouwing nemen van de vlottende bevolking heeft de regering de volgende
uitgangspunten in acht genomen, namelijk:
a. Dag- en verblijfsrecreanten zijn in beginsel slechts een gedeelte van
het jaar aanwezig en kunnen dus niet op dezelfde wijze als de sedentaire
( = vaste) bevolking rondom de potentiële kerncentrales meegewogen
worden.
Er dient derhalve rekening te worden gehouden met een verblijfstijdfactor
voor dag- en verblijfsrecreanten. Deze factoren zijn:
dagrecreanten: gemiddeld aantal stranddagen (38) x verblijfstijd per
dag (max. 8 uur): 360 (dagen per jaar) = 0,035
verblijfsrecreanten: zomerdagen (3 x 30): 360 (dagen per jaar) = 0,25.
b. Werknemers zijn in het beleidsvoornemen bij de toepassing van de
bevolkingscriteria niet meegenomen. Voor het Sloegebied zijn in verband
met de daar aanwezige kerncentrale Borssele waarschuwingsregelingen
getroffen voor de werknemers. Bij vestiging van een kerncentrale op de
vestigingsplaatsen Eems, Maasvlakte en Moerdijk zullen dergelijke
regelingen ook getroffen worden. Op gronó hiervan is - indien nodig een snelle en effectieve evacuatie van de aanwezige werknemers mogelijk.
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Indien werknemers wel zouden worden meegenomen, kunnen deze hoe
dan ook niet volledig als (extra) vaste omwonenden worden meegeteld.
Enerzijds omdat veelal in ploegendienst gewerkt wordt, anderzijds omdat
werknemers ook al voor een (groot) deel meegenomen zijn bij de tellingen
van de permanente bevolking rondom de kerncentrale, zij het mogelijk
met een lichtere gewichtsfactor. Het bepalen van de mate waarin met
werknemers rondom de kerncentrale moet worden rekening gehouden,
wordt daarmee een moeilijke en in ieder geval hoogst arbitraire zaak.
De regering heeft er dan ook voor gekozen de werknemers niet mee te
nemen bij de toepassing van het relatieve criterium Levolkingsomvang.
Slechts met betrekking tot Borssele zal een nadere beschouwing worden
gegeven, omdat deze factor daar wel van betekenis kan zijn.
De regering meent dat met inachtneming van deze uitgangspunten op
afdoende wijze rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van
recreanten en werknemers rondom de geselecteerde vestigingsplaatsen.
3.2.2. Evaluatie per vestigingsplaats
3.2.2.1. Borssele
a. Sedentaire bevolking
Uit de meest recente bevolkingscijfers van de provincie Zeeland blijkt
dat de vaste bevolking in de dichtstbevolkte 45 -sector in het jaar 2000
circa 102 000 inwoners kan tellen (op 01-01-1984 waren dat er 86 804).
Het daarmee overeenkomstige gewogen inwoneraantal komt daarbij op
ca. 2800.
Voorts zij met betrekking tot de bevolking rond Borssele nog opgemerkt
dat de kernen Borsele, 's-Heerenhoek en Nieuwdorp binnen de 5
km-zone vallen. Het gaat hier om plattelandskernen, die uitsluitend de
eigen aanwas moeten kunnen opvangen en waarvan de bestaande
voorzieningen in stand gehouden moeten worden.
b. Vlottende bevolking
- recreanten
Door de provincie Zeeland is aangegeven hoeveel verblijfsrecreanten in
1985 en in de periode tot 2000 in de 45 sector tot 20 km aanwezig
kunnen zijn. Het gaat daarbij met name om Valkenisse en gedeeltelijk het
gebied bij Oostkapel/e.
Het gewogen inwoneraantal - bij het volledig meetellen van deze
recreanten, dat wil zeggen zonder correctie voor de sedentaire bevolking stijgt met 540 (per 1985) en kan in 2000 zijn opgelopen tot 692.
Bij toepassing van de verblijfsfactor voor verblijfsrecreanten (0,25)
neemt het gewogen inwonertal toe met 135 (1985) respectievelijk 173
(2000) gewogen inwoners.
Volgens de provincie Zeeland zijn verder op een dag met goed strandweer
bij een onderzoek 6300 strandbezoekers waargenomen op de Vlissingse
stranden, waarvan 60% dagrecreanten.
De stranden bij Valkenisse zouden voor wat betreft capaciteit en
ontsluiting op zo'n dag, 10000 strandbezoekers kunnen trekken. Aangenomen kan worden dat ten hoogste 50% van dit aantal dagrecreanten
zijn. Voorts kan volgens Zeeland aangenomen worden dat zowel voor
Vlissingen als voor Valkenisse het dagbezoek voor 50% afkomstig is van
buiten de 45 -sector, uitlevert, rekening houdend met de verblijfstijdfactor,
nauwelijks een stijging op. In het jaar 2000 zullen deze aantallen niet
significant hoger zijn. Recreatieve ontwikkelingen of voorzieningen die tot
de aanwezigheid van extra aantallen mensen leiden, worden zoals blijkt
uit de cijfers van de provincie niet verwacht.
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- werknemers
In het geval van Borssele zou ook rekening gehouden kunnen worden
met de aanwezige werknemers in de dichtstbevolkte 45 -sector. De
provincie Zeeland schat dit santal op ca. 4500 (waarvan 2300 bij KMS op
7 a 10 km). Na toepassing van de wegingsfactoren ontstaat een aantal
van ca. 800 gewogen werknemers. De provincie neemt verder aan dat in
het jaar 2000 sprake kan zijn van circa 900 gewogen werknemers.
Deze aantallen kunnen overigens niet zonder meer opgeteld worden bij
het gewogen aantal inwoners in deze 45 -sector, omdat de werknemers
voor een groot deel zullen behoren tot de sedentaire bevolking en zij
bovendien in ploegendienst werken. Om deze redenen behoeven de
werknemers niet te worden meegeteld. Ook de voorziene industriële
ontwikkelingen geven daartoe geen aanleiding.
c. Conclusie
Indien bij het gewogen inwoneraantal van de sedentaire bevolking de
gewogen aantallen van de dag- en verblijfsrecreanten, uiteraard met
inachtneming van een verblijfstijdfactor, worden opgeteld, dan kunnen in
het jaar 2000 in de dichtstbevolkte 45 -sector volgens de provincie ca.
2900 gewogen inwoners aanwezig zijn. Zelfs indien rekening zou worden
gehouden met een onnauwkeurigheidsmarge van 10% is er geen sprake
van overschrijding van de factor 4500.
3.2.2.2. Eems
a. Sedentaire bevolking
De omvang van de bevolking in de provincie Groningen zal naar
verwachting stijgen van 560500 naar 599000 in 1995. Van een
bevolkingstoename in Noord-Groningen is nauwelijks sprake.
Hierdoor kan worden gesteld dat het gewogen inwoneraantal in de
dichtstbevolkte 45 -sector ten opzichte van de gegevens van 1985 (977)
weinig of geen verandering zal ondergaan.
b. Vlottende bevolking
Op kortere afstanden (0-5 km) rond de Eemshaven noch op grotere
afstanden in de dichtstbevolkte 45 -sector is sprake van in aanmerking te
nemen aantallen recreanten. De recreanten die aanwezig kunnen zijn,
behoren bovendien grotendeels tot de plaatselijke bevolking. Voorts
worden er geen recreatieve ontwikkelingen van betekenis verwacht.
c. Conclusie
Gezien het onder a en b gestelde kan worden aangenomen dat deze
vestigingsplaats de grenswaarde van 4500 voor de dichtstbevolkte
45 -sector geenszins zal benaderen.
3.2.2.3. Ketelmeer
a. Sedentaire bevolking
Het gewogen inwoneraantal in de dichtstbevolkte 45 sector bedraagt
929 per januari 1985. Dit aantal zal op grond van de huidige verwachtingen
tot 2000 slechts in geringe mate toenemen.
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b. Vlottende bevolking
De huidige recreatieve inrichting van het Ketelmeer is als minimaal te
kenschetsen. De Schokkerhaven is in gebruik voor de grote watersport.
De Ketelhaven is op dit moment een jachthaven met een beperkte
ligcapaciteit (ca. 200 boten). In het hoogseizoen zijn ca. 500 a 1C00
verblijfsrecreanten aanwezig. Deze aantallen beïnvloeden het gewogen
bevolkingscriterium in zeer geringe mate, omdat in dezen ook rekening
moet worden gehouden met de verblijfstijdfactor.
Het Ketelmeer zou zich kunnen ontwikkelen tot een recreatieve zone
gezien de ligging ten opzichte van de IJssel, de functie als uitloopgebied
voor het IJsselmeer, als de doorgangsroute naar de Friese Meren en als
overloopgebied voor de meren van Noordwest-Overijssel. In het recreatieplan Flevoland wordt het Ketelmeer aangeduid als potentieel ontwikkelingsgebied voor d l watersport en oeverrecreatie.
Het Structuurschema Openluchtrecreatie bepleit een regulering van de
grote watersport. Uitbreidingsmogelijkheden voor ligplaatsen worden
maar beperkt voorzien, waarbij de randmeren - waaronder het Ketelmeer bijna de helft van de maximale uitbreiding dienen op te vangen.
Het recreatiebasisplan West-Overijssel wijst op de functie van het
Ketelmeer als overloopgebied voor de recreatieve druk op het merengebied
van Noordwest-Overijssel.
Volgens het recreatiebasisplan Flevoland kan het aantal ligplaatsen op
het Ketelmeer toenemen tot 1200 a 2000 maximaal in 1996. Voorts zijn
er ruimtelijke mogelijkheden aanwezig om ca. 1000 strandplaatsen
'verblijfsrecreatie) aan/bij het Ketelmeer te realiseren, vooral in de
nabijheid van de Ketelhaven. Dit zou - na realisering van alle voorgenomen
plannen - kunnen leiden tot 3000 a maximaal 6000 verblijfsrecreanten
extra ten opzichte van 1985.
Deze ontwikkelingen, rekening houdend met de verblijfstijdfactoren,
houden in dat er een stijging met slechts enige tientallen gewogen
inwoners zal optreden. Aangezien de in de buurt van het Ketelmeer
liggende andere vestigingsplaats, te weten de Westelijke Noordoostpolderdijk, ongeveer even goed scoort op de gehanteerde criteria als
Ketelmeer behalve op recreatie, is de voorziene recreatieve ontwikkeling
een factor van betekenis voor de keuze tussen beide lokaties.
c. Conclusie
Voor het jaar 2000 wordt een lichte stijging van het huidige aantal van
929 gewogen inwoners in de dichtstbevolkte sector verwacht. De
grenswaarde van 4500 in de dichtstbevolkte sector zal echter in geen
geval worden benaderd, ook niet wanneer rekening wordt gehouden met
bovengenoemde recreatieve ontwikkelingen.
3.2.2.4. Maasvlakte
a. Sedentaire bevolking
Volgens beleidsprognoses van de PPD Zuid-Holland en van Rijnmond
nemen de belangrijkste (deel)gemeenten in de dichtstbevolkte 45°-sector,
te weten Hoek van Holland, 's-Gravenzande, Monster, Wateringen en
Naaldwijk, over de periode tot 2000 vrij geleidelijk in bevolkingsomvang
toe. Mede gelet op het feit dat deze beleidsprognoses van Zuid-Holland
en Rijnmond als te hoog moeten worden beschouwd en de desbetreffende
gemeenten geen opvangtaken hebben, mag - ondanks het feit dat ook
nog een deel van Den Haag meegeteld moet worden - toch verwacht
worden, dat de grenswaarde van 4500 gewogen inwoners in de dichtstbevolkte 45 -sector geen praktische consequenties zal hebben voor de
nu voorziene bevolkingsontwikkeling {gewogen inwoneraantal 45 -sector
volgens het beleidsvoornemen: 2733 en op basis van gegevens per
0101-1985: 2817).
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b. Vlottende bevolking
Rondom de lokatie Maasvlakte is hoofd2akelijk sprake van dagrecreanten
(strandbezoekers). In 1984 zijn in de dichtstbevolkte sector NO/ONO
naar opgave van de gemeente Rotterdam langs de betreffende kuststrook
ca. 70000 strandbezoekers geteld. Bij het meetellen van deze strandbezoekers, rekening houdend met een verblijfstijdfactor van 0,035, komt
het gewogen inwonertal in deze sector op ca. 2850, een stijging van ca.
90 vergeleken met het aantal van 2762 in deze sector.
In de dichtstbevolkte sector van 45' telt alleen Hoek van Holland mee
(1 5 200 strandbezoekers). Met inachtneming van de verblijfstijdfactor
(0,035) treedt slechts een geringe verhoging van ca. 36 op ten opzichte
van het gewogen inwoneraantal van 2817 in deze 45 -sector.
In dit verband zij ge rteld dat er plannen bestaan om het strand bij Hoek
van Holland (weer) beter is ontsluiten door de NS-spoorlijn en de
rijksweg A 20 door te trekken tot bij het strand. Wanneer deze plannen
worden uitgevoerd is nog niet bekend. Indien ze zouden worden uitgevoerd,
zou het aantal strandbezoekers bij Hoek van Holland zich volgens de
gemeente Rotterdam kunnen verdubbelen. Ook in dat geval zal het
gewogen inwonertal in de 45 "-sector - met inachtneming van de verblijfstijdfactor - ruimschoots beneden de grenswaarde van 4500 blijven.
Het Maasvlaktestrand ligt binnen de 5 km-zone rond de vestigingsplaats.
Tijdens eerdergenoemd onderzoek zijn op dit strand 10000 bezoekers op
een mooie zomerdag geteld. Door de toekomstige aanleg van de Slufterdam
- die eerder gerealiseerd zal zijn dan de potentiële kerncentrale - zal het
Maasvlaktestrand grotendeels verdwijnen. Niet uit te sluiten is dat na
verloop van tijd langs de Slufterdam nieuwe stranden - met een beperkter
capaciteit - zullen ontstaan.
Vooral van de kant van de gemeente Rotterdam wordt erop gewezen
dat zich in het hele 20 km-gebied zeer veel dag- en verblijfsrecreanten
kunnen ophouden.
Aan de opvatting dat hierdoor de Maasvlakte als potentiële lokatie voor
een kerncentrale moet worden geschrapt, liggen evenwel uitgangspunten
ten grondslag die de regering niet deelt. Onder andere betreft dit het
uitgangspunt dat het effect van een ongeval indifferent is aan de afstand
tot een kerncentrale op de Maasvlakte. De regering is er zich van bewust
dat de lokatie Maasvlakte vanuit deze invalshoek bezien slechter scoort
dan de overige lokaties. Zij wil echter benadrukken dat de aanwezigheid
van recreanten in de dichtstbevolkte 45 -sector en in het 5 km-gebied de
belangrijkste leidraden zijn bij de beoordeling van het aspect vlottende
bevolking.
c. Conclusie
Met inachtneming van het aspect vlottende bevolking levert de grenswaarde van 4500 gewogen inwoners in de dichtstbevolkte 45 -sector in
het 20 km-gebied geen praktische consequenties op voor de thans
voorziene bevolkingsontwikkeling. Deze conclusie blijft onverlet ook
wanneer rekening wordt gehouden met de thans voorziene recreatieve
ontwikkelingen.
3.2.2.5. Moerdijk
a. Sedentaire bevolking
In de dichtstbevolkte 45"-sector rond Moerdijk (3 742 gewogen inwoners
per januari 1984, gerekend vanaf het telpunt in het beleidsvoornemen)
liggen - behalve (een deel van) Barendrecht - de meeste van de zogenaamde Drechtsteden: Dordrecht, 's-Gravendeel, Heerjansdam, Hendrik!do-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht.
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De totale bevolkingsomvang van de hiervoor genoemde gemeenten zal
op basis van ds nu bekende bouwprogramma's over de periode tot 2000
slechts in geringe mate toenemen (221 568 inwoners per 01-01-1985;
225 500 in 2000). Doordat met name het bevolkingsaantal in Dordrecht
iets terugloopt, zal het gewogen aantal inwoners, uitgaande van het
telpunt zoals weergegeven in het beleidsvoornemen, daarbij licht dalen
tot 3660.
De bevolkingsontwikkeling van de belangrijkste gemeenten in andere
dichtbevolkte 45 -sectoren (onder andere Zevenbergen, Breda en
Roosendaal) zal van dien aard zijn dat het gewogen inwonertal van 4500
in het jaar 2000 zeker niet overschreden zal worden. De boven-regionale
opvangcapaciteit van Dordrecht zal pas weer worden benut als dat nodig
is, vanwege een uitgeputte capaciteit in het Haagse stadsgewest en
Rijnmond. Op dit moment is echter voldoende capaciteit voor verdere
opvang in die gebieden aanwezig. Een substantiële toename van de
bevolking van Dordrecht/Papendrecht valt als niet waarschijnlijk te
karakteriseren.
b. Vlottende bevolking
In de dicht(st)bevolkte 45 -sector(en) bevinden zich op korte afstanden
geen aantallen dag- en/of verblijfsrecreanten van betekenis. Zeker niet
wanneer met een verblijfsfactor rekening wordt gehouden.
c. Conclusie
Op basis van de thans bekende bouwprogramma's in de dichtstbevolkte
45 -sector zal over de periode tot 2000 de grenswaarde van 4500
inwoners niet worden bereikt. De effecten op deze inwonertallen van
recreanten zijn nagenoeg nihil: In dezen zij overigens nog verwezen naar
paragraaf 4.5 en 5.3.
3.2.2.6. Westelijke Noordoostpolderdijk
a. Sedentaire bevolking
Over de toekomstige bevolkingsaanwas in het gebied rond de vestigingsplaats Westelijke Noordoostpolderdijk geldt hetzelfde als ten
aanzien van het Ketelmeer. Een eventuele geringe stijging van het
gewogen inwoneraantal in de dichtstbevolkte 45 -sector (thans 645) zal
gezien de norm van 4500 geen enkele invloed hebben.
b. Vlottende bevolking
In de Noordoostpolder zijn geen recreatieve functies van betekenende
omvang op kleinere afstand tot de vestigingsplaats aanwezig. Met een
substantiële verhoging van het gewogen bevolkingsaantal hoeft dan ook
geen rekening te worden gehouden.
c. Conclusie
Voor de ontwikkeling tot 2000 wordt nauwelijks een stijging voorzien
van het aantal gewogen inwoners.
3.3. Ruimtelijke ordening en milieu
3.3.1.

Drinkwaterkwaliteit

o. .1.1. Inleiding
Van meerdere kanten is aandacht gevraagd voor de effecten van
kerncentrales op de waterkwaliteit. Daarbij is onderscheid gemaakt
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tussen de lozingen van deze centrales bij normaal bedrijf en die ingeval
van een calamiteit.
Bij de vestigingsplaats Moerdijk en de IJsselmeerlokaties is verband
gelegd tussen deze lozingen en het gebruik van de drinkwaterbekkens in
de Biesbosch respectievelijk het gebruik van IJsselmeerwater.
Over dit onderwerp is onlangs een aantal studies verricht door respectievelijk de Samenwerkende Rijn- en Maaswaterleidingbedrijven (RIWA),
het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater (RIZA), het Waterloopkundig Laboratorium (WL) te Delft alsmede door de KEMA.
3.3.1.2. Normstelling
De norm voor drie representatief geachte nucliden die door RIZA en
WL in acht worden genomen voor personen bedraagt 0,1 ALI (Annual
Limit of Intake, gebaseerd op ICRP publicatie 30). Deze wordt vervolgens
vertaald naar een normwaarde voor drinkwater ingeval van een calamiteit.
Dit volgens de RIZA onder een aantal conservatieve veronderstellingen:
- bij de bereiding van drinkwater worden geen radionucliden verwijderd
uit het drinkwater;
- de radionucliden vervallen niet tijdens het verblijf in het eventuele
opslagbekken;
- het besmette water wordt niet bijgemengd met onbesmet water;
- de jaarlijkse drinkwaterconsumptie per persoon bedraagt ca. 0,8m3.
Deze veronderstellingen zijn ten dele veel te pessimistisch. Dat
radionucliden niet zouden vervallen tijdens het verblijf in opslagbekkens,
terwijl dat elders wel het geval is, leidt tot een overschatting van het
risico.
In nog sterkere mate wordt het risico onderschat indien geen rekening
gehouden wordt met het feit dat de drinkwaterconsumptie per hoofd van
de bevolking voor ongeveer de helft plaatsvindt in de vorm van voedingsmiddelen, die gedeeltelijk uit het buitenland afkomstig zijn. Zou men deze
factor buiten beschouwing laten dan zou de opname van radionucliden
tot een factor 2 kunnen worden overschat.
De RIWA heeft in december 1985 een concept-rapport «Vestigingsplaatsen van kerncentrales en de openbare drink- en industriewatervoorziening»,
uitgebracht. In dit rapport wordt een normstelling gehanteerd die
gebaseerd is op het uitgangspunt dat de stralingsbelasting van het
drinkwater slechts 10% van de totaal aanvaardbare stralingsdosis ma a
bedragen. Dit komt neer op ca. 10% van de jaarlijkse dosislimiet (0,1 ALI)
die door RIZA en WL wordt gehanteerd. Verder heeft de RIWA 54
nucliden in beschouwing genomen.
3.3.1.3. Drinkwater en normaal bedrijf van een kerncentrale
Verspreiding en accumulatie van bij normaal bedrijf op semi stagnerend
oppervlaktewater geloosd radioactief materiaal zijn voor de lokaties aan
het IJsselmeer en het Hollandsch Diep nader onderzocht door het
Waterloopkundig Laboratorium Dit gebeurde in opdracht van de Ministeries van VROM en V&W. In het in juli '85 aan de Kamer aangeboden
rapport: «Lozingen kerncentrales langs het IJsselmeer en het Hollandsch
Diep» wordt geconcludeerd dat, uitgaande van lozingen die bij normaal
bedrijf van een kerncentrale van 1000 MWe aan het IJsseimeer plaatsvinden, geen overschrijdingen van de door het WL toegepaste radiologische
ALI-normen optreden. Slechts indien onrealistische vooronderstellingen
worden gehanteerd (i.e.: alle in het bodemslib geaccumuleerde nucliden
laten plotseling los en een persoon drinkt per jaar 1000 liter van het
volledig recirculerend koelwater), dan wordt voor Cs-137 (het meest
kritische radionuclide) een niveau bereikt van 31% van de daarvoor
gehanteerde norm per persoon. Voor andere nucliden variëren de
percentages dan tussen 1% en 4% van deze norm. Voor het Hollandsch
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Diep zijn deze concentratiewaarden vanwege de grotere verversingssnelheid nog lager.
Bij een meer realistisch scenario met betrekking tot de vestiging van
een kerncentrale aan het IJsselmeer is de belasting via de voedselketen
slechts 0,06% van de maximaal toegestane belasting voor een persoon.
In dit verband zij nog opgemerkt dat de thans in deze wateren aanwezige
zeer geringe achtergrondconcentraties van tritium soms meer dan twee
keer zo hoog kunnen worden, met name indien recirculatie van koelwater
optreedt. Tritium accumuleert echter niet in het menselijk lichaam.
Hierdoor zal de stralingsbelasting zeer gering blijven, waardoor de
concentratie ver beneden de normwaarde blijft. Aangezien bovendien de
innamepunten van ruw water voor de drinkwaterbereiding niet in de
omgeving van de koelwateruitlaat van de centrales zijn of zullen worden
gesitueerd, zullen deze berekende waarden nog naar beneden moeten
worden bijgesteld.
Uit het bovenstaande is af te leiden dat bij normaal bedrijf voor de
drinkwaterwinning geen relevante toevoeging aan de stralingsbelasting
plaatsvindt.
Ook de RIWA-studie komt tot de slotsom dat de reguliere lozing van een
kerncentrale aan het Hollandsch Diep of aan het IJsselmeer niet noemenswaardig bijdraagt aan de stralingsbelasting van de bevolking via het
drinkwater. Dezelfde conclusie wordt getrokken ten aanzien van de
beheersbare bedrijfsstoringen, mits voldoende opslag- en zuiveringsvoorzieningen aanwezig zijn.
Alle rapporten vormen derhalve een bevestiging van de uitspraak in het
beleidsvoornemen dat bij normaal bedrijf aan het aspect waterkwaliteit
geen overwegingen kunnen worden ontleend op grond waarvan een van
de voorgestelde vestigingsplaatsen aan het IJsselmeer respectievelijk
Moerdijk zou moeten afvallen.
In het kader van de vergunningverlening voor een concrete kerncentrale
zal nader moeten worden gekeken naar de effecten op het aquatisch
milieu en de drinkwaterbereiding van additieven die aan het koelwater
worden toegevoegd om ongewenste aanslag en aangroei in de koelsystemen te voorkomen. Daarbij kunnen ook alternatieve technieken als de
«thermoshock», zoals deze momenteel bij de Eemscentrale wordt
uitgetest, in beschouwing worden genomen.
In het kader van de vergunningverlening voor een kerncentrale aan het
IJsselmeer zal ook aandacht moeten worden geschonken aan de relatie
tussen thermische opwarming door koelwater en algengroei. Met name
een teveel aan blauwalgen kan een probleem vormen bij de drinkwaterbereiding en voor de recreatie. De omvang van de recreatieve activiteiten is
overigens in de nabijheid van de vestigingsplaats aan de Westelijke
Noordoostpolderdijk bescheiden.
3.3.1.4. Calamiteiten
Het Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater (RIZA) heeft het rapport
«Mogelijke verontreiniging van het IJsselmeer in geval van een calamiteit
bij een aan het IJsselmeer gesitueerde kerncentrale voor 1000 MWe» in
september 1985 uitgebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van de gewijzigde
inzichten van de Commissie Reactorveiligheid (CRV) ten aanzien van de
bronterm bij het ernstigst denkbare ongeval met een kerncentrale.
Verder worden verschillende vooronderstellingen gehanteerd met
betrekking tot het weertype (regen zorgt voor een minder grote verspreiding
van de nucliden en deirdoor voor een hogere concentratie in het vastgestelde onderzoeksgebied) en de tijdsduur dat het IJsselwater in het
IJsselmeer aanwezig blijft. In normale jaren is deze verblijfstijd ca. 150
dagen. Bij zeer droge jaren wordt een verblijfstijd van 365 dagen als
representatief verondersteld.
Dit resulteert in de volgende vier scenario's (tabel 3.3.1):
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Tabel 3.3.1. Uitgangspunten
Scenar io

Verblijfsduur
in dagi.'n

1

365

2

150
365
150

3
4

Weertype
neerslag

windsnelheid

droog
droog
regen
regen

5
5
5
5

m/s
m/s
m/s
m/s

Op grond van de scenario's geven de berekeningen ten aanzien van de
normoverschrijding bij het KM-ongeval voor representatief geachte
nucliden het beeld zoals weergegeven in tabel 3.3.2. Daarin wordt de
periode berekend gedurende welke de beschouwde nucliden in het
IJsselmeerwater tot overschrijding van 0,1 ALI leiden. Deze overschrijding
vormt een indicatie voor de periode waarin het IJsselmeerwater niet
geschikt is voor drinkwaterbereiding.
Tabel 3.3.2. Overschrijding ALI-norm in dagen
Nucliden

Sr-90
1-131
Cs-134
Sr-90 sedimentatie

AL!-norm
in ci/m 3

3,38. 1 0 ~ 6
3,38. 1 0 " 6
1,01. 1 0 ~ 5
3,38. 10"" 6

Overschrijding in dagen van de
ALI-norm bij scenario's
1

2

48
51

41

25

3

4

56
65
595
56

23
62
287
23

Het RIZA concludeert op grond van bovenstaande tabel dat de maximale
tijdsduur waarin na het optreden van het ernstigst mogelijk kernongeval
het IJsselmeerwater als ongeschikt voor menselijke consumptie moet
worden beschouwd, is te berekenen op minder dan 1 jaar terwijl voor
Cs-134 een maximale tijdsduur van ten hoogste 2 jaar wordt berekend. Dit
is gunstiger dan het reeds in het beleidsvoornemen vermelde. Daar was
immers sprake van een periode van enkele jaren.
Bij deze nieuwe, gunstiger gegevens moet voorts worden bedacht dat
de kans op een dergelijk ongeval met een slechte weersgesteldheid en
lage afvoer van de rivieren als uiterst gering moet worden beschouwd.
Een berekening voor de Biesbosch is door het RIZA niet gemaakt.
Soortgelijke ongevalsscenario's zullen echter onder dezelfde veronderstellingen naar verwachting leiden tot geringere verontreinigingseffecten,
aangezien de drinkwate.rbekkens in de Biesbosch een voorraad ruw water
bevatten voor een perhde van slechts ca. 3 maanden. Doorspoeling van
deze bekkens zal uiteraard sneller kunnen plaatsvinden dan in het geval
van het IJsselmeer (150 dagen verblijfsduur). De ongeschiktheid van
deze bekkens zal daardoor bij het meest ernstige ongeval maximaal zo'n
3 maanden duren.
De RIWA komt tot de slotsom dat de keuze van een vestigingsplaats
voor kerncentrales vanuit haar verantwoordelijkheid zodanig dient uit te
vallen dat risico voor de openbare drink- en industriewatervoorziening
wordt uitgesloten. Dit betekent volgens haar dat een locatie zoveel
mogelijk stroomafwaarts, niet aan stilstaand water en dicht bij de kust, de
voorkeur krijgt.
Over de drinkwatervoorziening in Noord-Holland wordt opgemerkt dat
het IJsselmeerwater twee tot drie jaren ongeschikt zal zijn na het meest
ernstig denkbare ongeval, onder de voor drinkwaterbereiding meest
ongunstige omstandigheden.
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Mogelijke maatregelen die bij een dergelijke uitzonderlijke calamiteit
kunnen worden getroffen in het kader van de drinkwatervoorziening van
Noord-Holland zijn achtereenvolgens:
- onderbreking van de inname van IJsselmeerwater.
- aanspreken van (beperkte) reservevoorraden in de duinen. Hiermee
kunnen ca. 2 maanden overbrugd worden.
- inname van ruw water via een andere route (duininfiltratie vanuit de
Rijn).
Zelfs bij deze maatregelen resteert er in de beginfase een kwantitatief
tekort van ca. 25% van de behoefte aan drinkwater in die regio. Dit tekort
kan na enkele maanden al oplopen tot ca. 40%. Alsdan kan de nodige
druk in het distributienet niet - voortdurend - worden gewaarborgd,
waardoor de hygiënische betrouwbaarheid van het drinkwater in het
geding kan komen.
Met betrekking tot de vestigingsplaats Moerdijk wordt opgemerkt dat
de normoverschrijding in het Haringvliet in het meest ernstige geval voor
het totaal aan nucliden circa 200 dagen zou duran. Door beheersmaatregelen te nemen is het water maximaal gedurende 6-8 maanden niet
geschikt voor de drinkwaterproduktie. Voor Schouwen-Duiveland is een
dergelijke onderbreking met technische middelen op te vangen, maar dit
heeft mogelijk consequenties voor het hydrologisch beheer in de duinen.
Voor Goeree is een levering vanuit Schouwen-Duiveland technisch
mogelijk, maar dit zal wel problemen met zich meebrengen. Daarnaast
kunnen maatregelen in het kader van de nooddrinkwatervoorziening
overwogen worden.
De invloed op de Biesboschbekkens zal - in de meest ongunstige
situatie - tot een onderbreking van drie maanden kunnen leiden. Indien
extra pompcapaciteit wordt ingezet, zouden de bekkens reeds na ca. een
maand voldoende kunnen worden doorgespoeld om hun functie te
hervatten.
De drinkwaterbedrijven die gebruik maken van deze spaarbekkens
houden immers thans reeds in hun bedrijfsvoering rekening met onderbrekingen van de levering ten gevolge van andere oorzaken, om de
effecten op de drinkwatervoorziening te beperken.
Door de SEP is in het kader van de inspraakmogelijkheden op dit
beleidsvoornemen het KEMA-rapport «Milieu-effecten na een ongeval
met een kernenergiecentrale» van oktober 1985 ingebracht. Daarin
worden de ernstigste gevolgen voor de drinkwatervoorziening 'm geval
van een calamiteit herberekend. In het beleidsvoornemen en bovengenoemde studies van RIZA, RIWA en WL is rekening gehouden met de
gewijzigde bronterm-inzichten, zoals deze ook door de Gezondheidsraad
zijn gehanteerd. Naar het oordeel van de KEMA kan voor nieuw te
bouwen reactoren de aanmerkelijk lagere bronterm in beschouwing
genomen worden die volgens het Duitse Projekt Nukleare Sicherkeit een
waarschijnlijkheid van voorkomen heeft van minder dan eens per 100000
reactorjaren. Verder gebruikte men de rekenwijze van RIZA en RIWA. Ten
slotte ging KEMA uit van de door het RIWA gehanteerde normen.
Vanwege de meest kritische gevolgen is als voorbeeld een centrale aan
het IJsselmeer genomen.
De conclusie van de KEMA is dat dan de drinkwatervoorziening van
Noord-Holland ook bij een extreem ongeval, niet in gevaar komt. De
stralingsdoses ten gevolge van de besmetting van het oppervlaktewater
voor de drinkwatervoorziening zijn gering.
In zijn algemeenheid valt op te merken dat een standaardprocedure,
waarvan analytisch onderzoek van het ruw water een onderdeel vormt,
voorziet in het tijdig stopzetten van de inname van verontreinigd water.
Hiermee kan voorkomen worden dat met radioactiviteit verontreinigd
drinkwater gedistribueerd zou worden in het net. De regering is van
oordeel dat het aspect van de drinkwatervoorziening in zijn volle zwaarte
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bij de besluitvorming over de lokaties dient mee te wegen. Reeds in het
beleidsvoornemen heeft zij geconcludeerd dat het vanuit het oogpunt van
de drinkwatervoorziening en de waterhuishouding in het algemeen niet
wenselijk is, dat al het beoogde vermogen wordt gevestigd aan hetzelfde,
bijna stilstaand water van het IJsselmeer. Daarom werd daar gesteld dat
zou moeten worden volstaan met één lokatie voor kerncentrales aan het
IJsselmeer.
Uit de nu voorliggende conclusies van RIWA en RIZA kan worden
opgemaakt dat bij het ernstigst denkbare ongeval bij een kerncentrale
aan het IJsselmeer voor langere tijd de drinkwatervoorziening voor een
deel van de bevolking van Noord-Holland in gevaar kan komen. Uit een
oogpunt van volksgezondheid is een dergelijke situatie moeilijk te
verantwoorden. Op grond hiervan is de regering van oordeel dat - vooraleer
een definitieve uitspraak gedaan kan worden over een IJsselmeerlokatie nader onderzoek nodig is.
De onderhavige problematiek geldt in veel beperktere mate voor
Moerdijk. Naar het oordeel van de regering kan voor wat betreft Moerdijk
derhalve volstaan worden met het handhaven van de waardering voor dit
aspect, zoals aangegeven in het beleidsvoornemen onder het criterium
koelwaterkwaliteit en nabijheid zoetwatervoorkomen.
3.3.2. Ecologie en landschap
Onder dit criterium zijn aspecten beschouwd als landschap, natuur en
milieu alsmede recreatieve waarden.
In het beleidsvoornemen is dit criterium in de beoordeling meegenomen
omdat grote bouwwerken qua schaal en qua vormgeving doorgaans niet
harmoniëren met het beeld van het landschap. Voorts kan vestiging van
een (kern)centrale in de omgeving van een natuurgebied tot aantasting
daarvan leiden, mede gezien de bouw van de bij de centrale behorende
infrastructurele werken.
In dit verband is met name door de provincie Zuid-Holland gewezen op
het dominerende effect dat koeltorens bij Moerdijk door hun omvang
zouden kunnen hebben op het open landschap rond het Hollandsen Diep.
Over dit bezwaar zij opgemerkt dat een kerncentrale bij Moerdijk zal
geplaatst worden op het terrein van het Industrie- en Havenschap
Moerdijk, welk terrein in het verleden een expliciete industriële bestemming
heeft gekregen. Uit oogpunt van landschap zal zo'n centrale aansluiting
vinden bij de bestaande en wellicht nog te realiseren industriële bedrijven.
Koeltorens en andere grote bouwwerken aan dit gedeelte van het
Hollandsen Diep zijn niet strijdig met het open-ruimtebeleid zoals
neergelegd in de Structuurschets Stedelijke Gebieden. De regering is zich
bewust van het feit dat grote bouwwerken aan de rand van het open
gebied dat zich uitstrekt vanaf het Hollandsch Diep tot de agglomeraties
van Rotterdam en Dordrecht invloed kunnen hebben op de belevingswaarde
van dit gebied. Een dergelijke toevoeging is echter te beschouwen als een
logisch uitvloeisel van enerzijds het bestaande industriële ontwikkelingsbeleid voor het industrieterrein Moerdijk en anderzijds de beperkte
koelcapaciteit van het Hollandsch Diep. Ook indien Moerdijk zou worden
benut voor kolenvermogen zal sprake moeten zijn van koeltorens.
Overigens zij opgemerkt dat door de aanwezigheid van het ShellChemie
complex de eventuele plaatsing van een centrale met koeltorens aan het
Hollandsch Diep naar het oordeel van de regering niet langer als een
zwaarzwegende verstoring van de omgeving kan worden opgevat.
Een soortgelijk bezwaar is geopperd met betrekking tot de vestigings
plaats aan de Westelijke Noordoostpolderdijk.
Door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Noordoostpolder is geconstateerd dat de fysieke uitstraling van een
industrieel complex als een kerncentrale een zekere inbreuk pleegt op het
landschap van de polder. Door vestiging van zo'n centrale aan het
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Ketelmeer ontstaan er naar verwachting van het College bovendien
effecten op de bestaande recreatie en de voorziene uitbreiding daarvan.
De regering is zich ervan bewust dat voor de vestigingsplaatsen
Westelijke Noordoostpolderdijk en Ketelmeer momenteel geen grootschalige industriële complexen in streek- en bestemmingsplan zijn opgenomen.
Er is hier sprake van een initiële ingreep op visueel en landschappelijk
gebied. In het beleidsvoornemen leidde dit al tot een lagere score voor
met name de lokatie Ketelmeer, waar het recreatieve aspect immers veel
belangrijker is dan bij de lokatie Noordoostpolder. Gezien het initiële
karakter van de grootschalige activiteit kan wel erkend worden dat de
landschappelijke ingreep voor wat betreft beide IJsselmeerlocaties
relatief het grootst is van de zes in het beleidsvoornemen geselecteerde
vestigingsplaatsen.
De regering ziet in de door de gemeente aangebrachte rangschikking
tussen Ketelmeer en de Westelijke Noordoostpolderdijk een bevestiging
van haar beoordeling van dit criterium in het beleidsvoornemen. Overigens
is er naar het oordeel van de regering geen aanleiding hierin wijziging aan
te brengen.
In dit kader is voorts het volgende van belang. De tweede ondergetekende
heeft de Voorlopige Waddenadviesraad geconsulteerd over de gevolgen
voor de Waddenzee wanneer Eemshaven als mogelijke vestigingsplaats
voor een kerncentrale zou worden aangewezen. Tegelijkertijd is de Raad
een standpunt over de toepassing van kolenvermogen bij de Eemshaven
gevraagd.
Het advies van de Voorlopige Waddenadviesraad beperkt zich tot de
mogelijke gevolgen voor de Waddenzee bij de bouw van nucleair vermogen.
Een advies over de toepassing van kolenvermogen zal begin 1986 worden
vastgesteld.
Vanuit de hoofddoelstelling van de PKB-Waddenzee moeten voigens
de Raad bij vestiging van een kerncentrale de volgende vragen worden
hjantwoord:
- welke verontreinigingen kunnen er in de Waddenzee optreden bij
normaal bedrijf van een kerncentrale;
- idem in geval van een calamiteit. Tevens rijst de vraag hoe groot de
kansen daarop zijn;
- welke effecten hebben verontreinigingen op het milieu in de Waddenzee;
- welke effecten hebben kerncentrales elders ten opzichte an het
Waddengebied?
Bij de beantwoording van deze vragen voelde de Raad zich gehandicapt
door een gebrek aan voldoende gegevens. Voorts zij opgemerkt dat bij
het advies als uitgangspunt is opgenomen de bouw van een of twee
lichtwaterreactoren van 1000 MWe.
Op grond van het bovenstaande overweegt de Raad het volgende:
- bij normaal bedrijf mag worden verwacht dat er geen waarneembare
nadelige consequenties zullen zijn voor de organismen ter plaatse.
Of dit voor langere termijn opgaat is echter niet duidelijk. Wel moet
worden geconstateerd, dat er geen significante afwijkingen bij planten
en/of dieren in de omgeving van lozingspunten van kerncentrales in
Nederland zijn waargenomen.
- vooropgesteld zij dat de Raad zich bewust is van het feit dat een
ernstig ongeval met een kerncentrale niet kan worden uitgesloten maar
dat de kans daarop zeer klein is.
Bij het verkrijgen van een indruk van de mogelijke gevolgen van
radioactieve besmetting in de Waddenzee spelen vragen een rol met
betrekking tot het besmette (koel)water: de weg die dit water aflegt, de
tijd die verstrijkt voor dit water voldoende is verdund en/of uit het gebied
is verdwenen, en de verspreiding over de Waddenzee.
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Bovendien is het van belang te onderkennen in hoeverre radioactief
materiaal neerslaat en/of wordt gebonden op de wadbodem ter plaatse.
De intensiteit en duur van de straling kunnen hierdoor worden beïnvloed
De hoge graad van troebeling van het water ter plaatse maakt het waarschijnlijk dat radioactieve deeltjes zich hechten aan het slib en neerslaan
op de bodem.
Vervolgens is inzicht nodig in de mate waarin organismen in het
Waddengebied schade kunnen ondervinden.
Uit het vorenstaande mag niet zonder meer worden afgeleid dat
luchtverontreiniging met radioactieve stof geen betekenis heeft voor de
Waddenzee. In het geval van een ernstig ongeval waarbij een radioactieve
wolk vrijkomt, is het - indien die wolk zich over de Waddenzee verspreidt denkbaar dat radioactiviteit neerslaat in het water, maar ook op drooggevallen platen etc. Welke effecten dit zal hebben op de daar aanwezige
organismen is niet bekend. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan
besmetting door een radioactieve wolk tot op grote afstand optreden.
Mogelijk is in dit geval een gunstige factor dat drooggevallen platen
binnen de getijdebewegingen ook weer onder water lopen en het water
zeer dynamisch is, dat wil zeggen dat er misschien een sterke verdunning
en verspreiding van de verontreiniging optreedt. Dit zou echter ook een
nadeel kunnen zijn, namelijk als zou blijken dat de radioactieve stoffen in
de bodem worden gebonden waardoor het gebied lange tijd besmet zou
blijven.
Bijzondere aandacht verdient besmetting (via de lucht) van kwelders en
landaanwinningswerken. De consequenties hiervan voor onder andere de
vogelpopulatie zijn niet duidelijk. Bovendien is onduidelijk welke effecten
elders kunnen optreden doordat de vogels zich ook buiten het besmette
gebied begeven.
- In het geval dat elders een calamiteit met een kerncentrale plaatsvindt,
is onbekend welke besmetting dat ten gevolge kan hebben voor de
Waddenzee en hoe de verspreiding daarvan is. Onbekend zijn voorts de
gevolgen voor organismen, vooral omdat de lozingen over langere tijd
zullen kunnen plaatsvinden. Informatie daarover is nodig in het kader van
vergunningverlening voor de bouw.
- Niet duidelijk is of er op de Waddenzee gevolgen uitgaan van grote
hoeveelheden koelwater. Bij eventuele vergunningverlening dient dit
aspect in elk geval te worden bezien. Ook moet er voor worden
gezorgd dat «milieuvriendelijke» technieken moeten worden toegepast
(thermoshock) om het koelwatercircuit van aangroeisels te ontdoen.
Afrondend komt de Raad tot de slotsom dat er op verschillende punten
nog onvoldoende duidelijkheid bestaat. Op onderdelen is nader onderzoek
nodig. De belangrijkste open vragen zijn:
- welke effecten zijn op lange termijn te verwachten bij lozingen als
gevolg van normaal bedrijf;
- welke besmetting van de Waddenzee kan ontstaan bij een ernstig
ongeval en wat zijn de effecten daarvan;
- wat zijn de gevolgen van radioactieve besmetting van kwelders en
landaanwinningswerken, en
- wat kunnen de effecten op de Waddenzee zijn ten gevolge van
vestiging van kerncentrales elders?
De Raad is van mening dat deze vragen dienen te worden beantwoord
voordat een uitspraak kan worden gedaan over de mogelijke vestiging van
een kerncentrale bij de Eemshaven. Een deel van de Raad is overigens
van mening dat dergelijke vragen kunnen worden beantwoord in het
kader van de vergunningverlening. Onder die conditie wijst dat deel van
de Raad een vestiging aan de Eemshaven niet af.
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Ten slotte vestigt de Raad de aandacht op nog een ander aspect. In de
PKB-vestigingsplaatsen voor kerncentrales staat centraal dat deze
centrales energie moeten opwekken voor het economisch zwaartepunt
(het westen dus, aldus de Raad). Tevens wordt geduid op de noodzaak in
de jaren negentig bestaand vermogen te vernieuwen. De Raad wil er
echter op wijzen dat ook in het noorden het opgestelde vermogen in de
jaren negentig moet worden vervangen en dat hier een aantal energieintensieve bedrijven is gevestigd. Vanuit die situatie is de sterk op het
westen van het land gerichte visie aanvechtbaar.
De regering deelt de mening van de Raad dat over de ecologische
consequenties op korte termijn als gevolg van de lozing van radioactieve
stoffen - zelfs onder de meest ongunstige recirculatie-omstandigheden
van eb en vloed - verwacht mag worden dat geen waarneembare effecten
aanwezig zullen zijn. Voorts deelt de regering de mening van dat deel van
de Raad dat stelt dat beantwoording van deze vragen in het kader van de
vergunningverlening bij een eventuele vestiging van een kerncentrale aan
de orde kan komen. Het bestaan van deze vragen vormt dan ook naar het
oordeel van de regering geen beletsel om vanuit dit oogpunt de vestigingsplaats Eems te handhaven. De huidige PKB-procedure is er immers
op gericht de mogelijkheden voor vestiging van kerncentrales op globale
wijze af te wegen. De daadwerkelijke besluitvorming over plaatsing en
exacte lokatie vindt plaats in het kader ven de vergunningverlening. De
regering deelt de opvatting van de Raad dat, zeker in verband met
vervanging, ook gezorgd moet worden voor een adequate elektriciteitsvoorziening in het noorden van het land, ir het bijzonder bij de Eemshaven.
Dit is een reden te meer de vestigingsplaats Eems te handhaven.
3.3.3. Ruim te/ijk beleid
Onder dit criterium zijn aspecten beschouwd als openheid van ruimten,
toekomstige verstedelijking en toekomstige bevolking. De resultaten van
inspraak, advisering en bestuurlijk overleg vormen geen aanleiding om
wijziging te brengen in de waardering van de onderscheiden vestigingsplaatsen uit het oogpunt van de drie invalshoeken zoals die in tabel 7
van het beleidsvoornemen zijn weergegeven.
Bij de inspraak is gewezen op de beperking van de mogelijkheden van
een verdere verstedelijking van het zuidelijke deel van de Randstad, die
de vestiging van één of meer kerncentrales op de lokatie Moerdijk met
zich mee zou kunnen brengen. Ook ten aanzien van de ontwikkeling van
Zevenbergen zijn dergelijke opmerkingen gemaakt.
In verband met de ligging in de nabijheid van verstedelijkte gebieden
heeft de locatie Moerdijk in tabel 7 in het beleidsvoornemen reeds een
waardering 2 gekregen. Voor het antwoord op de vraag of deze waardering
niet in negatieve zin zou moeten worden bijgesteld, is met name van
belang of de verstedelijking in het gebied van de Drechtsteden op de
langere termijn ook tot een substantiële bevolkingsgroei in de dichtstbevolkte
45° -sector leidt. Dit laatste ligt niet direct in de lijn der vrwachtingen.
Aangenomen mag worden dat de bevolking van de Drechtsteden op peil
blijft, mogelijk zelfs nog in bescheiden mate groeit. Het is niet volledig
uitgesloten dat op de langere termijn enig effect kan ontstaan op de
uitbreidingsmogelijkheden van met name Dordrecht. Verwezen zij ook naar
paragraaf 3.2.2.5. Er is naar het oordeel van de regering geen aanleiding
om op die grond de aan Moerdijk gegeven waardering thans naar beneden
bij te stellen.
3.4. Technische en economische aspecten
3.4.1. Aard bodemgebruik
Door de RARO is bij dit criterium een onderscheid aangebracht tussen
de besmetting van agrarische grond en de bedreiging van industrieel
gebied. Deze verfijning van het in het beleidsvoornemen gehanteerde
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criterium is niet noodzakelijk. Het gaat immers om de vraag in welke
gebieden, met welke economische activiteiten dan ook, de hoogste
kosten gemaakt moeten worden om de gevolgen van eventuele radioactieve
besmetting in geval van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken of
ongedaan te maken.
Door de lagere overheden zijn met name de economische consequenties
benadrukt van mogelijke calamiteiten voor de vestigingsplaatsen Maasvlakte en Moerdijk in verband met de concentratie van industriële
activiteiten in het Rijnmondgebied. Ook is gewezen op de consequenties
voor het havengebied waardoor in geval van een calamiteit rekening moet
worden gehouden met economische schade op nationale en zelfs
Europese schaal. Daarbij is er voor gepleit beide lokaties op grond van dit
criterium zonder meer te laten vervallen. Voor de lokaties in de Noordoostpolder zijn de consequenties voor de landbouw en visserij benadrukt.
Studies naar de economische consequenties van ernstige reactorongevallen zijn vrijwel niet beschikbaar. Een beperkte indicatie kan verkregen
worden door een analyse van de omvang van het gebied dat bij een
calamiteit besmet kan worden.
De Gezondheidsraad heeft voor het meest ernstige KM-ongeval bij de
meest ongunstige weersomstandigheden berekend, dat het gebied dat in
eerste instantie geraakt wordt door hoge stralingsintensiteit een oppervlakte bestrijkt van 1200-1600 km2. In de studie van het Centrum voor
Vraagstukken van Wetenschap en Samenleving van de TH-Twente
worden eveneens schattingen gegeven en de omvang van gebieden die
voor langere tijd besmet zijn. Afhanklijk van de weerscondities en de
norm voor de geaccumuleerde dosis kan de oppervlakte van dit gebied
variëren van 150-275 km2, dan wel 475-7500 km2.
Ten aanzien van de effecten op de landbouw kan ter indicatie gewezen
worden op het recente in paragraaf 3.3.1.4 genoemde rapport van de
N.V. KEMA. Daarin worden onder aanname van een aantal vooronderstellingen (waaronder een verdergaande reductie van de bronterm) de
gevolgen en de daarvoor te nemen maatregelen van een hypothetisch
ongeval weergegeven. Wat de land- en tuinbouweffecten betreft is
daarbij berekend dat onder ongunstige omstandigheden:
- voor de melkproduktie gedurende korte tijd maatregelen nodig zijn
tot een afstand van 30 km. Na een maand is die afstand verminderd tot
10 km. Na 3 maanden speelt alleen de cesiumbesmetting een rol en zijn
maatregelen nodig tot 3 km.
- voor de produktie van groenten en fruit gelden soortgelijke maatregelen
- voor de overige besmette gewassen bepalen de te nemen maatregelen
zich tot de oogst die binnen één a twee maanden moet worden binnengehaald.
Hiernaast moet nog worden overwogen dat land- en tuinbouw (en ook
industriële bedrijven die van de inname van oppervlaktewater voor hun
produktie afhankelijk zijn) kunnen worden benadeeld doordat bij een
calamiteit het water in de omgeving van de centrale gedurende een
zekere tijd besmet zal kunnen zijn. Hierdoor bestaat de kans dat de
voorziening met vers oppervlaktewater van grote gebieden tijdelijk moet
worden stopgezet. Dit probleem doet zich met name voor bij een vestiging
aan het IJsselmeer.
Hier kan ook bij andere dan de genoemde economische belangen in de
betreffende gebieden schade optreden (recreatie, milieu, stabiliteit van
bouwwerken in verband met grondwaterpeil etc). Nog nader zal moeten
worden bestudeerd welke schade kan optreden en hoe deze kan worden
verminderd.
Uit het voorgaande blijkt dat onder extreme omstandigheden de
economische gevolgen van een calamiteit groot kunnen zijn. Met name is
dit het geval in het Rijnmondgebied. Daarbij dient dan wel sprake te zijn
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van een ernstig reactorongeval, in combinatie met bijzonder ongunstige
weersomstandigheden. Ook in deze geldt echter dat niet alleen naar de
mogelijke gevolgen van een calamiteit gekeken moet worden, maar ook
naar de kans op optreden. Zoals in het beleidsvoornemen is geïndiceerd,
is die kans uitermate gering.
De inzichten van de Gezondheidsraad leiden bovendien tot de conclusie
dat de effecten van een ongeluk beduidend beperkter zijn dan in het
verleden verondersteld is. Deze factor, in combinatie met de omstandigheid
dat er in de wereld op ruime schaal ervaring bestaat met kerncentrales
zonder calamiteiten zoals die in de studies van de Gezondheidsraad zijn
beschouwd en met het feit dat de lokaties gelegen zijn in open gebieden,
heeft de regering tot de conclusie gebracht dat de bouw van een kerncentrale op bij voorbeeld de Maasvlakte ten principale aanvaardbaar moet
worden geacht.
Door de regering is overigens al in het beleidsvoornemen onderkend
dat de Maasvlakte op het onderhavige criterium het slechtst scoort. Wel
dient bedacht te worden dat kerncentrales niet zelden gesitueerd zijn in
de onmiddellijke omgeving van industrie- en havengebieden juist met het
oog op de grote hoeveelheden elektriciteit voor de industriecomplexen
die veelal in de onmiddellijke omgeving van deze gebieden zijn gelegen
(vgl. Doel bij Antwerpen met vier kerncentrales; de directe omgeving van
Hamburg met Krümmel, Stade en Brokdorf; de omgeving van Bordeaux
met de vier kerncentrales van Le Blayais).
Wat dit punt betreft zij ten slotte opgemerkt dat in geval van een
calamiteit het wettelijk aansprakelijkheidsregime van toepassing is.
Hierbij is de schade tot f 200 min. gedekt door het betrokken elektriciteitsbedrijf. De volgende f45 miljoen, f175 miljoen en f 580 miljoen door
respectievelijk de Staat, de verdragspartners bij de Verdragen van Brussel
en Parijs en de Staat. Daarmee is de eventuele schade tot f 1 miljard
gedekt.
Over het algemeen zullen de materiële gevolgen van een calamiteit
omvangrijker zijn voor industrie- dan voor landbouwgebieden. In het
beleidsvoornemen is dit tot uiting gebracht in een waardering 3 voor
Maasvlakte, 3 voor Moerdijk en 2 voor de Westelijke Noordoostpolderdijk
en Ketelmeer. De regering ziet geen aanleiding deze waardering te
herzien.
3.4.2. Aanwezigheid infrastructuur
Dit selectiecriterium is maar zeer beperkt aan de orde gekomen in de
inspraakreacties. Met name voor de lokaties in de Noordoostpolder is
aandacht gevraagd voor de noodzaak van infrastructurele werken bij de
bouw van een kerncentrale. In het beleidsvoornemen waren beide
NOP-lokaties uit dit oogpunt reeds van een waardering 2 voorzien. Deze
waardering behoeft geen bijstelling.
3.4.3. Aankoppeling aan het net
Met betrekking tot de vestigingsplaats Borssele is er door de SEP, op
grond van een nadere evaluatie, op gewezen dat de huidige 380-kV
koppelverbinding met het landelijk net voldoende is voor het aansluiten
van één extra kernenergiecentrale van 1300 MWe, dan wel van twee
extra kerncentrales van elk 1000 MWe. Naar het oordeel van PZEM
zouden zelfs twee eenheden van 1300 MWe te Borssele kunnen worden
gerealiseerd zonder netaanpassing. Voor het transport van nog grotere
vermogens zou hetzij aanpassing van de 380 kV-verbinding nodig zijn,
hetzij de ombouw van de bestaande 150 kV-verbinding. In beide gevallen
is het echter niet nodig een nieuw tracé voor een koppelverbinding te
projecteren.
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Op grond van deze, ten dele nog voorlopige inzichten zou voor de
invalshoek «aansluiting op het net» de lokatie Borssele iets positiever
gewaardeerd kunnen worden (van 3 naar 2). Op de eindwaardering van
het criterium technische en economische aspecten zou dit geen invloed
hebben. Aangezien het hier nog om voorlopige inzichten gaat, is er naar
het oordeel van de regering geen aanleiding tot herziening van deze
score.
Ook met betrekking tot Eems is de SEP tot nieuwe inzichten gekomen.
Naar haar huidig oordeel is het niet nodig om bij de vestiging van één
1000 MWe eenheid in Eems het net van 220 kV te verzwaren. De
waardering voor Eems zou derhalve van 3 naar 2 bijgesteld kunnen
worden. De eindwaardering voor het hoofdcriterium «aankoppeling aan
het net» zou voor deze lokatie dan van 3 naar 2 kunnen gaan. Opgemerkt
zij dat alle andere plaatsen in het beleidsvoornemen voor wat dit aspect
betreft zijn bezien vanuit de mogelijkheid om er twee kerncentrales te
bouwen. Zou Eems op identieke wijze zijn bekeken dan zou de 3 gehandhaafd moeten worden. Een en ander is niet gebeurd gezien de ligging in
de nabijheid van de Waddenzee en de meer excentrische ligging ten
opzichte van de zwaartepunten van de vraag naar elektriciteit.
Bij de elektrotechnische aspecten gaat het om een evenwichtige
spreiding van het basislastvermogen in Nederland. Dit dient ook volgens
de RARO in de eindbeoordeling een rol te spelen, hoewel volgens de
Raad geen wezenlijk verschil in waardering zou bestaan met het facet
aansluiting aan het net. Naar het oordeel van de regering gaat het echter
om twee wezenlijk verschillende zaken. Evenwichtige spreiding van het
basislastvermogen heeft immers ook als grondslag beperking van
transporten uit het oogpunt van energiebesparing. Ook de Voorlopige
Waddenadviesraad is van mening dat een evenwichtige spreiding over
het land noodzakelijk is. Handhaving van deze invalshoek ligt naar het
oordeel van de regering derhalve voor de hand. Daar er voor het overige
geen wijzigingen in behoeven te worden aangebracht verandert het
criterium «aankoppeling aan het net» - uitgaande van de bouw van één
kerncentrale in het Eemsgebied - slechts met betrekking tot de vestigingsplaats Eems.
3.4.4. Koelwater kwantitatief
Zoals opgemerkt is in het beleidsvoornemen de beschikbaarheid van
voldoende koelmogelijkheden aan het oppervlaktewater niet langer een
absolute vereiste, daar ook alternatief koelvermogen in aanmerking kan
worden genomen. Op basis hiervan is in het beleidsvoornemen een
waardering per vestigingsplaats gegeven.
Op deze waardering is geen principieel commentaar gekomen, zodat
die kan worden gehandhaafd. Wel heeft de RARO gemeend dat eerder
het volume van het resterende koelwater in de beschouwing betrokken
dient te worden en dat dat in feite een betere maatstaf voor de beoordeling
zou zijn. Bij de vergunningverlening zal hier nadere aandacht aan geschonken kunnen worden. Van substantiële betekenis is een en ander echter
niet.
3.4.5. Overige factoren
Onder de overige factoren vallen aspecten als overstromingen, aardbevingen, windhozen en dergelijke. Over het algemeen zijn deze factoren
geen elementen die per vestigingsplaats verschillen opleveren, daar
hiermee bij of na de bouw van een kerncentrale rekening kan worden
gehouden. Deze factoren vormen derhalve geen element van aparte
overweging.
De binnengekomen reacties hebben op de volgende punten betrekking.
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3.4.5.1. Overstromingen
Voor de vestigingsplaatsen in de Noordoostpolder is de vrees geuit dat
een ernstig ongeluk met een kerncentrale aldaar zou kunnen leiden tot
een dijkdoorbraak met als gevolg het onderlopen van de polder. Ongevallen
met kerncentrales die leiden tot een dijkdoorbraak zijn onmogelijk. Zelfs
in het geval van een kernsmelting is niet in te zien hoe die zou kunnen
leiden tot een dijkdoorbraak. Wanneer er sprake is van een dijkdoorbraak
door andere oorzaken dan zij opgemerkt dat de bouwtechnische eisen die
aan een kerncentrale worden gesteld zodanig zijn, dat de wezenlijke
veiligheidscomponenten inclusief de koeling van de centrale hun functie
blijven vervullen, zelfs wanneer er sprake is van aanmerkelijk hogere
waterstanden dan waarvoor de dijk ontworpen is.
3.4.5.2. Explosies
De eisen voor de bouw van een kerncentrale zijn zodanig dat de
installatie weerstand moet kunnen bieden aan een overdruk in een
aankomende drukgolf van 30 kN/m2. Dit komt overeen met een drukgolf
die ontstaat bij een explosie van 20000 ton TNT op een afstand van ca. 3
km. Explosiegevaarlijke inrichtingen mogen alleen binnen een afstand van
3 km van de kerncentrale worden toegelaten indien het explosiepotentieel
niet tot grotere drukgolven aanleiding kan geven.
Bij de vestigingsplaats Borssele is op het industrieterrein Sloe LPGopslagcapaciteit aanwezig die in de toekomst uitgebreid kan worden. De
vraag is gesteld of deze mogelijke uitbreiding door een nieuwe kerncentrale
in Borssele belemmerd wordt. In dit verband wordt een relatie gelegd
met de indertijd voorgenomen LNG-aanleiding te Eems en de invloed
daarvan op het al dan niet meenemen van de lokatie Eems als potentiële
vestigingsplaats.
Van belang is dat thans meer kennis aanwezig is over de ongevalskansen
en -effecten bij LNG en LPG dan ten tijde van het verschijnen van deel 3
van de Nota energiebeleid. In die nota werd erop gewezen dat aanleiding
van LNG te Eems op zich de vestiging van een kerncentrale in de nabijheid
van de aanlandingsplaats niet uitsluit. Op de LNG-aanlanding betrekking
hebbende adviezen gaven echter aan dat een analyse van de gevolgen
van het ergst mogelijke ongeval raadzaam werd geacht, voordat tot
vestiging van een kerncentrale in de nabijheid van de LNG-terminal zou
worden besloten. Daar die analyse op dat moment niet beschikbaar was,
mede gezien de onzekerheid over de opzet en omvang alsmede de exacte
lokatie van de LNG-terminal en het daarmee samenhangende kostenaspect,
werd besloten Eems als potentiële vestigingsplaats voorshands buiten
beschouwing te laten. Daar thans geen sprake meer is van aanlanding
van LNG te Eems, is deze vestigingsplaats in het huidige beleidsvoornemen
weer meegenomen.
Voor wat betreft Borssele blijkt uit een milieu-effect-studie voor de
LPG-opslag die het dichtst bij de kerncentrale Borssele is gelegen (ca. 1,5
km), dat het ernstige ongeval daarmee leidt tot ruitbreuk op 1800 meter
afstand; andere ongevallen blijven qua schade beperkt tot het bedrijfsterrein.
Wat betreft de nabijheid van petrochemische installaties te Moerdijk is
een voorlopige analyse gemaakt. Dit heeft geleid tot de uitspraak van het
bedrijf dat de vestiging van kerncentrales te Moerdijk geen nadelige
invloed zal uitoefenen op de betrokken bed rijf scomplexen en dat een
eventuele storing bij het bedrijf niet zal resulteren in het overschrijden
van de in het beleidsvoornemen genoemde veiligheidsnormen.
In het kader van de vergunningprocedure van de Kernenergiewet zal met
betrekking tot Moerdijk nader bezien moeten worden of, en zo ja, welke
veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden.
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3.4.5.3. Agglomererende effecten
Van verschillende zijden is zowel gewezen op mogelijk negatieve als
positieve effecten op de aantrekkingskracht voor vestiging van bedrijven
van de regio waar een kerncentrale gebouwd zou worden.
Inzake de Maasvlakte is gesteld dat in zijn algemeenheid een kerncentrale
een negatief effect op het vestigingsklimaat zal hebben. Indien een
kerncentrale een afvalopslagplaats met zich mee zou brengen, wordt dit
bovendien als extra belasting voor de regio gezien. In Borssele daarentegen worden, gelet ook op de ervaringen met de bestaande kerncentrale,
positieve effecten verwacht. Voor de lokatie Eems wordt met name door
de gemeente Hefshuizen een kerncentrale als belemmerend gezien voor
de ontwikkeling van de overslagcapaciteit en een bestaande gas/oliescheidingsinstallatie.
De regering zijn geen gevallen bekend dat de vestiging van kerncentrales
negatieve effecten op het vestigingsklimaat heeft gehad. Eerder is het
omgekeerde het geval. Daarbij zij gewezen op de vestiging van belangrijke
industrieën in het Sloe-gebied. Daarnaast zal mogelijk het door regering
en parlement beoogde beperkte regio-voordeel, in samenhang met de
bouw van nucleair vermogen, eveneens positieve effecten hebben.
Gegeven de omstandigheid dat er - zoals ook gesteld in paragraaf 3.1
- geen helder beeld bestaat over de onderhavige effecten, is er geen
reden in deze de RARO te volgen en hiervoor een apart criterium toe te
passen.

HOOFDSTUK 4. SPECIFIEKE ASPECTEN MET BETREKKING TOT
DE VOORGESTELDE VESTIGINGSPLAATSEN
4.1. Inleiding
Met name tijdens het bestuurlijk overleg zijn door de verschillende
bestuurscolleges ook politiek-besh -lijke standpunten ingenomen die
voor wat betreft een aantal zaken lokatiespecifiek zijn. Gegeven het
gewicht dat de regering toekent aan de eigen afweging van voor- en
nadelen door de lagere overheden, dienen deze elementen uiteraard een
rol te spelen bij de regeringsbeslissing.
4.2. Borssele
Door zowel de provincie Zeeland als de gemeente Borssele is in
meerderheid positief gereageerd op de mogelijke vestiging van één of
meer kerncentrales. Daarbij zij nog vermeld dat provinciale Staten
akkoord zijn gegaan onder aanneming van een motie over radioactief
afval. Deze motie houdt in dat voldaan moet zijn aan de door de Tweede
Kamer aanvaarde motie-Lansink (kamerstuk 18 830. nr. 17). In dit
verband zij opgemerkt dat het regeringsbeleid er uiteraard op gericht is
aan het gestelde in de motie-Lansink te voldoen.
Kernenergie als zodanig wordt door provincie en gemeente als een
goede zaak gezien en het zou worden betreurd als de met de huidige
kerncentrale opgebouwde kennis en ervaring zouden wegvloeien. Tegen
deze achtergrond is de bereidheid uitgesproken om, waar nodig, streeken bestemmingsplannen in overeenstemming met voornoemde uitspraken,
aan te passen. Wijziging van het thans gehanteerde bestemmingsplan
van de gemeente vereist wel een spoedige afhandeling van de lopende
procedures rond het vigerende bestemmingsplan, waarin - nog - geen
nieuwe kerncentrales zijn voorzien.
Door provincie en gemeente is tijdens het overleg informatie gevraagd
over diverse punten die reeds elders in deze nota behandeld worden. Met
name is ook aandacht gevraagd over het effect van een extra kerncentrale
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op bestaande risicodragende activiteiten. Gewezen is op de reeds
bestaande kerncentrale, de kerncentrales te Doel en het geheel van
industrie- en scheepvaartactiviteiten in de regio. Met betrekking tot de
berekening van het risico is het statistisch gezien juist dat de risico's bij
concentratie van risicodragende activiteiten toenemen. Deze constatering
zegt echter nog niets over de omvang en betekenis van de risico's en de
aanvaardbaarheid van een extra kerncentrale ten opzichte van andere
kerncentrales of bestaande industriële activiteiten.
Gelet op de bereidheid tot medewerking bij de betrokken lagere
overheden, gebaseerd op de maatschappelijke acceptatie van kernenergie
in Zeeland, en de afwezigheid van specifieke belemmeringen voor de
vestigingsplaats, is de conclusie gewettigd dat Borssele conform de visie
van de regering een bij uitstek geschikte lokatie is voor de bouw van
nieuw kernvermogen. In de lijn van deze conclusie ligt ook dat de Provinciale
Zeeuwsche Energiemaatschappij door haar aandeelhouders (de provincie
en enkele Zeeuwse gemeenten) is gemachtigd de nodige voorbereidingen
te treffen voor het realiseren van nieuwe kerncentrales.
4.3. Eems
Door de gemeente Hefshuizen is het standpunt ingenomen dat zij op
generlei wijze vrijwillig medewerking zal verlenen aan de verwezenlijking
van de bouw van een kerncentrale. Als specifiek argument is gewezen op
de verwachte negatieve gevolgen voor het vestigingsklimaat.
Naar het oordeel van de regering berust deze vrees niet op feitelijke
ontwikkelingen elders. De regering zijn namelijk geen gegevens bekend,
waaruit zou blijken dat investeringen niet tot stand zijn gekomen op grond
van overwegingen met betrekking tot de nabijheid van kerncentrales. De
ontwikkelingen in Borssele in het verleden doen bovendien anders
vermoeden. In dit verband dient ook gewezen te worden op de omstandigheid dat de regering zich voorstander heeft betoond van het toekennen
aan de regio van een deel van het voordeel dat met elektriciteitsopwekking
door kernenergie wordt behaald. Afhankelijk van de wijze waarop dit
voordeel in de regio wordt aangewend, zal dit een stimulerend effect op
de industriële ontwikkeling van de regio kunnen hebben. Tenslotte zij in
dit verband vermeld dat ook in het buitenland geen voorbeelden bekend
zijn van een negatieve invloed van kerncentrales op het vestingsklimaat
aldaar.
Het bestemmingsplan van de voormalige gemeente Uithuizermeeden
voorziet wel in de mogelijke vestigingsplaats van een kerncentrale. Dit
- door de provincie overigens niet goedgekeurde - plan is in procedure bij
de Raad van State. De gemeente Hefshuizen heeft inmiddels aangekondigd
het bestemmingsplan zodanig te herzien dat vestiging van een kerncentrale
wordt uitgesloten.
De provincie Groningen heeft, zoals ook verwoord in het streekplan,
gesteld dat zolang voor de diverse aan kernenergie verbonden problemen
- zoals afval en risico's - geen verantwoorde oplossingen zijn gevonden,
de bouw van kerncentrales in de provincie en de aangrenzende gebieden
wordt afgewezen.
Op grond van de inzichten van de Gezondheidsraad hebben regering en
parlement ingestemd met de uitbreiding van het kernenergievermogen en
daarmee het risico van kernenergie in zijn algemeenheid aanvaard.
Uiteraard heeft ook de wereldwijde gunstige ervaring met kerncentrales
een rol gespeeld. Voor wat betreft het radioactief afval verwijst de
regering naar zijn beleid op dit terrein. Dit beleid is eveneens uitvoerig in
het parlement ter sprake gekomen en geaccepteerd. Aan dit beleid wordt
thans uitvoering gegeven, waarbij het parlement zal worden geïnformeerd
over de uiteindelijk te kiezen methode van afvalopslag alvorens tot
vergunningverlening voor de bouw van nieuwe kerncentrales zal worden
overgegaan. Dit standpunt is door de Tweede Kamer vastgelegd in de
motie-Lansink (kamerstuk 18 830, nr. 27).
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4.4. Maasvlakte
Met betrekking tot de lokatie Maasvlakte zijn bestuurlijk-politieke
standpunten ingenomen door zowel de direct verantwoordelijke bestuurscolleges als de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en het
Openbaar Lichaam Rijnmond als door een aantal omliggende gemeenten.
Het overgrote deel van deze reacties was afwijzend ten opzichte van de
lokatie van een kerncentrale op de Maasvlakte. Alleen in het Westland
werd hierover meer genuanceerd gedacht. Als redenen worden zowel
principieel afwijzende argumenten met betrekking tot kernenergie
gehanteerd als lokatie-specifieke.
Voor wat de principieel afwijzende argumenten betreft zij verwezen
naar het regeringsstandpunt inzake de Maatschappelijke Discussie
Energiebeleid. De lokatie-specifieke argumenten zijn in het voorgaande
behandeld.
Uit bestuurlijk oogpunt stuit Maasvlakte derhalve op problemen. In dit
opzicht is relevant dat er een streekplan Rijnmond in voorbereiding is dat
de vestiging van een kerncentrale op de Maasvlakte afwijst. Zolang dit
streekplan niet is goedgekeurd is het uit 1974 daterende plan van kracht.
Dit verzet zich niet tegen de vestiging van een kerncentrale in het
plangebied. Het door Rotterdam vastgestelde bestemmingsplan voor de
Maasvlakte sluit een kerncentrale uit. Tegen dit bestemmingsplan loopt
nog een aantal beroepsprocedures. Naast deze bestuurlijke aspecten is
ook gewezen op de factor dat de Maasvlakte eigendom is van de gemeente
Rotterdam. In voorkomend geval zal dus ook op privaatrechtelijke
gronden geopponeerd kunnen worden tegen een kerncentrale op de
Maasvlakte.
4.5. Moerdijk
Deze lokatie heeft tot politiek-bestuurlijke reacties aanleiding gegeven,
ook afkomstig van buiten de provincie Noord-Brabant. Daarbij is opmerkelijk dat er een zeker onderscheid is tussen de lagere overheden die een
directe verantwoordelijkheid hebben voor deze lokatie en de andere. Voor
wat de eerste groep betreft is gebleken dat zowel de provincie NoordBrabant als de betrokken gemeente Klundert zich onder een aantal
voorwaarden positief willen opstellen. Ook de gemeente Zevenbergen is
bereid tot medewerking, waarbij de voorkeur er naar uitgaat dat nucleair
vermogen niet op haar grondgebied tot stand komt.
De reacties uit het Zuid-Hollandse waren in het algemeen negatief.
Daarbij werd in het bijzonder gewezen op de bevolkingsconcentraties op
niet al te grote afstand van Moerdijk en op de mogelijke gevolgen voor
een te voeren waarborgingsbeleid.
In de voorgaande hoofdstukken zijn de ingebrachte bezwaren met
betrekking tot Moerdijk reeds aan de orde geweest. Voor de direct
betrokken overheden kan de conclusie getrokken worden dat in bestuurlijk
opzicht medewerking kan worden verwacht. In dit opzicht is het met
betrekking tot streek- en bestemmingsplannen van belang dat een vestiging
van een elektriciteitscentrale is toegelaten. Eventuele resterende twijfel of
dit ook op een kerncentrale betrekking heeft, vanwege de huidige toevoeging
«kolengestookt», wordt weggenomen doordat een ontwerp herziening van
het streekplan West-Brabant in procedure is. De geldende bestemmings
plannen van Klundert en Zevenbergen leveren geen belemmeringen op.
Relevant zijn verder de door Klundert en door Zevenbergen ingebrachte
aandachtspunten. Er is op aangedrongen dat de gemeenten op generlei
wijze financieel betrokken zullen kunnen worden bij de exploitatie c.q.
bedrijfsbeëindiging van de centrale. Naar het oordeel van d° regering zal
dit ook niet het geval zijn, daar immers het betrokken elektriciteitsbedrijf
in deze verantwoordelijk is. Verder heeft de gemeente Klundert gevraagd
als zelfstandige entiteit te kunnen blijven bestaan, terwijl de gemeente
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Zevenbergen in een bepaalde groeiklasse wenst te blijven opgenomen.
Bindende uitspraken over beide aspecten zijn door de de Rijksoverheid niet
gedaan. Daarnaast is een voorziening gevraagd voor de eventueel te
maken extra kosten wanneer een kerncentrale op Moerdijk gevestigd zou
worden. Daartoe kan bij voorbeeld voor de taken op het gebied van
openbare orde en veiligheid een beroep worden gedaan op de normale
regelingen die hiertoe van de zijde van het rijk bestaan.
4.6. IJsselmeerlokaties
De lokaties aan de Westelijke Noordoostpolderdijk en aan het Ketelmeer
zullen in dit kader samen worden behandeld, aangezien het om dezelfde
lagere overheden gaat.
Zoals reeds eerder is aangegeven is de bestuurlijk-politieke opstelling
enigszins gecompliceerd door het gegeven dat het betrokken gebied per 1
januari 1986 is opgegaan in de nieuwe provincie Flevoland.
Ter zake is de opstelling van 3 colleges voor de regering relevant, te
weten:
- de provincie Overijssel: door dit college is in meerderheid een
positief standpunt over eventuele vestiging van een kerncentrale in de
Noordoostpolder ingenomen. Dit gebeurde wel onder het beding dat
zekerheid dient te bestaan omtrent de realiseerbaarheid van een aanvaardbare oplossing voor het radioactief afval, alvorens een vergunning voor
de bouw van een kerncentrale wordt verleend. Beide lokaties worden
planologisch aanvaardbaar geacht, zij het dat voorkeur wordt uitgesproken voor de lokatie Westelijke Noordoostpolderdijk boven de lokatie
Ketelmeer. Relevant is voorts dat de provincie het betrokken elektriciteitsbedrijf, de N.V. IJsselcentrale, heeft gemachtigd de nodige voorbereidingen te treffen:
- de gemeente Noordoostpolder: uit oogpunt van ruimtelijk beleid
bestaan tegen de vestiging van een kernce •• rale geen bezwaren van
doorslaggevende aard. In meerderheid wordt vestiging van een kerncentrale
echter afgewezen, gezien de risico's die voor de bevolking aanwezig
worden geacht, en de onduidelijkheid over de consequenties voor het
milieu. Geen medewerking zal worden verleend aan een vestiging van een
kerncentrale aan het Ketelmeer, met name gelet op de bezwaren van
landschappelijke en recreatieve aard;
- het Voorbereidend Lichaam Flevoland: het algemeen bestuur van het
Voorbereidend Lichaam is in meerderheid gekant tegen de vestiging van
een kerncentrale in de Noordoostpolder. Overwegingen daarbij zijn de
door haar ingeschatte risico's voor de bevolking, de afwijzing door een
aantal gemeenten in de nieuwe provincie, de ruimtelijke ontwikkeling in
de polder etc.
Voor de verdere beoordeling is relevant dat het vigerende streekplan
voor Noord-West Overijssel niet voorziet in eventuele vestiging van
kerncentrales en van kracht zal blijven, totdat de nieuwe provincie
Flevoland één streekplan heeft vastgesteld. Ook het bestemmingsplan
Buitengebied-Noordoostpolder voorziet niet in de vestiging van een
kerncentrale.
HOOFDSTUK V. EINDAFWEGING EN CONCLUSIES
5.1. Inleiding
De regering is van oordeel dat de PKB-procedure die het beleidsvoornemen inzake de vestigingsplaatsen voor kerncentrales tot dusverre heeft
doorlopen, aan haar doel heeft beantwoord. Van de geboden gelegenheid
op het beleidsvoornemen te reageren is op ruime schaal gebruik gemaakt
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en uit de adviezen die de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening
en de Voorlopige Waddenadviesraad hebben uitgebracht blijkt dat beide
adviesorganen, elk vanuit hun specifieke verantwoordelijkheden, zich op
indringende wijze met de materie hebben beziggehouden. Daarbij is een
grote hoeveelheid aanvullende informatie ter beschikking gekomen.
Voorts heeft het door beide eerste ondergetekenden gevoerde bestuurlijk
overleg geen twijfel laten bestaan over de standpunten die bij de onderscheiden overheden bestaan over de aanvaardbaarheid van de in het
beleidsvoornemen geselecteerde vestigingsplaatsen.
5.2. Nadere beschouwing van het veiligheidsaspect
De recente inzichten in de gevolgen van een ongeval bij een kerncentrale
door lozing van radioactieve stoffen (de bronterm) rechtvaardigen de
opvatting dat het gebied, waarover deze gevolgen (in de vorm van acute
sterfte) zich zouden kunnen uitstrekken, aanzienlijk kleiner is dan waarmee
in het verleden is gerekend. Deze inzichten die door de ontwikkelingen in
andere landen worden gedeeld, zijn in de inspraakreacties en in de door
de RARO geïnitieerde aanvullende informatie, niet weerlegd. Daarbij is
wel aan te tekenen dat hiermee niet het laatste woord is gezegd. In
verschillende landen vindt meer gedetailleerd onderzoek naar specifieke
reactortypen en ongevallen plaats. Daarbij is het zeker niet uit te sluiten
dat in de toekomst een verdere verlaging van de bronterm voor bepaalde
reactortypen zal kunnen plaatsvinden.
Mede gelet op de opvattingen in dezen bij grote delen van de bevolking,
meent de regering allereerst dat het punt van de veiligheid van kerncentrales blijvend aandacht verdient. Gelet op de inspraakreacties, op de
uitgebrachte adviezen en op de resultaten van het bestuurlijk overleg is
de regering overigens tot de conclusie gekomen dat de uitgangspunten
die ten aanzien van het veiligheidsaspect van kerncentrales zijn gehanteerd,
gehandhaafd kunnen worden en dat de gevolgde methode om tot een
selectie van geschikt te achten vestigingsplaatsen te komen geen
wijziging behoeft.
Op dezelfde gronden blijft de regering van oordeel dat bij het selecteren
van lokaties het bevolkingscriterium het zwaarst moet wegen. Dit
betekent dat nu niet getornd moet worden aan het maatgevende karakter
van het in de referentievestigingsplaats gehanteerde getal van 4500
gewogen inwoners in de dichtstbevolkte sector van 45 binnen de cirkel
van 20 km rond een potentiële vestigingsplaats. Ook zij erop gewezen dat
op grond van het bevolkingscriterium een duidelijke preselectie heeft
plaatsgevonden in het beleidsvoornemen. Immers de 29 lokaties uit het
Structuurschema Elektriciteitsvoorziening zijn teruggebracht tot 18
lokaties op grond van de ligging bij een aanzienlijke bevolkingsconcentratie.
Daarna is dit aantal na toetsing aan de norm van 4500 gewogen inwoners
teruggebracht tot 13 lokaties.
5.3. Nadere beschouwing van de bevolkingsomvang rond de
potentiële lokaties
De regering heeft in het beleidsvoornemen al uitgebreid aandacht
besteed aan het bevolkingsaspect. Voorzover daarover tijdens de PKB
procedure vragen zijn gerezen, is de regering daarop ingegaan in paragraaf
2.2. Daarbij zijn ook UK bevolkingsgegevens geactualiseerd. Tevens is in
paragraaf 3.2 uitvoerig ingegaan op het aspect vlottende bevolking, mede
in relatie tot de maatgevende norm van 4500 gewogen inwoners.
Uit deze beschouwing is gebleken dat de in het beleidsvoornemen
genoemde zes lokaties de gestelde norm niet overschrijden. Ook benadert
de gewogen bevolkingsomvang van deze lokaties - zelfs rekening houdend
met het aspect vlottende bevolking - de 4500-norm niet, met uitzondering
van Moerdijk. Rekening houdend met de al in het beleidsvoornemen
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genoemde marge van 10%, is aan Moerdijk een gewogen inwoneraantal
toe te rekenen van ruim 4100. Deze telling wordt echter beïnvloed door
de exacte lokatie. In het beleidsvoornemen is geteld vanaf de coördinaten
1000/4100, dat wil zeggen dat gerekend is met een situering van nucleair
vermogen op het grondgebied van de gemeente Zevenbergen. Uit tabel
5.1 blijkt dat de norm van 4500 kan worden overschreden wanneer de
kerncentrale meer noordelijk zou worden gesitueerd.
Tabel 5.1. Gewogen inwoneraantallen rond Moerdijk bij verschillende situeringen
(per 1 januari 1984)
Nr.

Coordinuten

45 -sector

Totale cirkel
0-7 km

0-20 km

0-7 km

0-20 km 2

1

1000/4100'

3513

14 564

2011

3742

2

1000/4105

3118

14 342

1590

3991

3

1000/4110

3310

14 693

1572

4258

4

0995/4115

3183

14 345

1338

4367

5

RVP

5404

14 400

1689

4500

1

Conform het beleidsvoornemen.
• Exclusief 10% (zie paragraaf 3.3 van
het beleidsvoornemen}.

Een algemene conclusie die uit bovenstaande tabel getrokken kan
worden is dat hoe noordelijker de exacte lokatie van een kerncentrale is,
des te dichter de norm van 4500 wordt benaderd, respectievelijk kan
worden overschreden. Naarmate de exacte situering zuidelijker wordt
gedacht, kan de grens van 14400 gewogen inwoners - hoewel in het
beleidsvoornemen niet als een harde selectienorm gebruikt - worden
overschreden.
Uit dezelfde tabel blijkt echter ook dat er een situering van nucleair
vermogen op het industrieterrein Moerdijk mogelijk is waarbij niet alleen
voldaan wordt aan de uitgangspunten van de referentievestigingsplaats
(zelfs rekening houdend met een verhoging met 10% met betrekking tot
de dichtstbevolkte 45 -sector van 0-20 km), maar waarbij tevens wordt
voldaan aan de voorkeur van de gemeente Zevenbergen dat het nucleaire
vermogen tot stand komt op het grondgebied van de gemeente Klundert.
Daarbij gaat het om het coördinaat 1000/4105 dat rond 200 meter
noordelijk van de gemeentegrens tussen Klundert en Zevenbergen is
gelegen op het terrein waarop PNEM het oog heeft laten vallen. Overigens
zal in het kader van de vergunningverlening in dezen gekomen dienen te
worden tot een optimalisatie van de te bepalen exacte lokatie.
Een en ander neemt niet weg dat de omgeving van Moerdijk binnen de
13 in het beleidsvoornemen niet ongeschikt bevonden lokaties behoort
tot de categorie met de hoogste bevolkingsdichtheid. In de omgeving
liggen de bevolkingskernen Zevenbergen en Klundert, hetgeen ook
duidelijk tot uitdrukking komt bij beschouwing van de gewogen bevolking
in de totale cirle van 0-20 km rond de mogelijke vestigingsplaats.
Het was ook de bevolkingsinvalshoek die de RARO deed concluderen
dat Moerdijk relatief ongeschikt is als lokatie voor nucleair vermogen. In
vergelijking met de andere door de RARO beschouwde plaatsen is de
bevolkingsdichtheid van Moerdijk immers substantieel hoger.
Op zichzelf is laatstgenoemde conclusie juist, hetgeen niet wegneemt
dat de vestigingsplaats Moerdijk blijft voldoen aan het uitgangspunt dat
de regering in het beleidsvoornemen heeft gebruikt als absoluut selectiecriterium.
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5.4. Keuze uit de twee I Jsselmeerlokaties
In het beleidsvoornemen heeft de regering in feite gekozen voor 5
vestigingsplaatsen, aangezien de beide IJsselmeerlokaties elkaar uiteindelijk zouden dienen uit te sluiten. De regering houdt aan dit uitgangspunt
vast en dat betekent dat er een keuze moet worden gemaakt uit de
lokaties Westelijke Noordoostpolderdijk en Ketelmeer.
Op grond van de volgende overwegingen heeft de lokatie Westelijke
Noordoostpolder in elk geval voorkeur boven de lokatie Ketelmeer:
- de geringere bevolkingsomvang zowel in de totale cirkel van 20 km
als in de dichtstbevolkte sector van 45°;
- de uitgesproken voorkeur van de betrokken lagere overheden dat
wanneer in de betreffende regio tot de bouw van nucleair vermogen zou
dienen te worden besloten, dit bij voorkeur zou dienen te geschieden aan
de Westelijke Noordoostpolderdijk;
- het grotere belang van Ketelmeer uit recreatief oogpunt.
Deze conclusie leidt ertoe dat Ketelmeer als toekomstige lokatie voor
kerncentrales kan vervallen.
5.5. Slotbeschouwingen over de resterende 5 lokaties
Op grond van het RARO-advies zou nog de vraag gesteld kunnen
worden in hoeverre andere vestigingsplaatsen dan de zes genoemde
nader in de eindafweging betrokken moeten worden. Dit zou dan met
name het geval kunnen zijn voor de andere IJsselmeerlokaties Wieringermeer en Flevo-Noord. Daar ook de RARO de wenselijkheid die de
regering in het beleidsvoornemen aangaf om niet tot een grote concentratie
van produktievermogen rond het IJsselmeer over te gaan onderschrijft,
meent de regering dat aan deze nadere beschouwingen voorbij kan
worden gegaan.
Met betrekking tot de nagenoeg gelijke voorkeur die de RARO uitspreekt
voor Flevo-Noord en de Westelijke Noordoostpolderdijk merkt de
regering op dat de groeiverwachtingen voor Lelystad duidelijk pleiten
voor de laatstgenoemde lokatie.
Overigens kunnen zoals in paragraaf 3.3.1 is geadstrueerd uit drinkwateroogpunt belangrijke bezwaren verbonden zijn aan de bouw van een
kerncentrale aldaar. Bij het ernstigst denkbare ongeval zal het IJsselmeerwater zodanig besmet kunnen worden dat het ca. 2 jaar zijn huidige
drinkwaterfunctie niet kan vervullen. Tevens komt de functie voor de
waterhuishouding in het geding.
Nu is een groot deel van Noord-Holland aangewezen op IJsselmeerwater,
terwijl met de reservevoorraden in de duinen slechts gedurende 2
maanden in het tekort kan worden voorzien. Aanleg van een noodleiding
naar Rijn, Maas of Biesboschbekkens en de bouw van een extra zuiveringinstallatie vergen meer tijd, zodat ingeval van een dergelijke calamiteit
met de kerncentrale sprake zal zijn van een situatie voor de drinkwatervoorziening van Noord-Holland die uit een oogpunt van volksgezondheid
moeilijk of niet te verantwoorden is. Het is om die reden dat de regering
een nadere bezinning nodig oordeelt op de mogelijke gevolgen van een
calamiteit voor de drinkwatervoorziening en de mogelijkheden om deze
gevolgen te ondervangen.
Kijkend naar de vier resterende mogelijke vestigingsplaatsen zij
opgemerkt dat de lokaties Borssele, Eems en Maasvlakte uit het oogpunt
van de selectiecriteria als relatief gunstig zijn te beoordelen. Ook de
RARO deelt dit oordeel.
Weliswaar hebben de lagere overheden met betrekking tot de twee
laatstgenoemde lokaties een afwijzend standpunt ingenomen: voorzover
dat niet op principiële gronden - in casu neen tegen kernenergie in het
algemeen - is geschied zijn de voor hun respectievelijke standpunten
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gebruikte criteria niet van dien aard dat de regering daaraan doorslaggevende betekenis kan toekennen. Deze plaatsen kunnen dan ook definitief
als vestigingsplaats voor nucleair vermogen worden aangemerkt.
In de inspraakreacties is over Moerdijk het meest te doen
geweest. Zoals in Hoofdstuk 4 is aangegeven heeft een aantal lagere
overheden zowel uit Noord-Brabant als uit Zuid-Holland zich sterk met
deze lokatie beziggehouden. Hoofdbezwaren waren de bevolkingsomvang
rond Moerdijk en mogelijke gevolgen van een waarborgingsbeleid. Ten
principale merkt de regering hierover het volgende op. De lokatie voldoet
aan de norm zoals gebaseerd op het model van de referentievestigingsplaats. Dat in het RARO-advies Moerdijk op dit punt zo slecht scoort is
een gevolg van de door de RARO toegekende doorslaggevende betekenis
van het bevolkingscriterium. Overigens neemt dit niet weg dat verhoudingsgewijs op het aspect van de bevolkingsomvang Moerdijk de minst
gunstige score vertoont. Gebleken is ook dat slechts een gedeelte van het
onderhavige industrieterrein voldoet aan het absolute selectiecriterium.
Dit kan in voorkomend geval tot gevolg hebben dat - om te kunnen
waarborgen dat de lokatie Moerdijk aan het gestelde bevolkingscriterium
zal kunnen blijven voldoen - een stringent beleid zal moeten worden
gevoerd ten aanzien van de bevolkingsontwikkeling zowel in de nabij
gelegen kernen als in een deel van het gebied van de Drechtsteden
(grotendeels gelegen binnen de dichtstbevolkte 45"-sector).
Met name met betrekking tot deze invalshoek bestaat in het huidige
stadium nog onvoldoende duidelijkheid. Naar het oordeel van de regering
is op dit punt dan ook nader onderzoek te verrichten alvorens een
eindoordeel over Moerdijk kan worden geveld.
In relatie overigens tot de van meerdere kanten geuite stellingname
dat Moerdijk zou dienen af te vallen merkt de regering nog het volgende
op:
- de beoogde reorganisatie van de elektriciteitsproduktiesector dient
gestalte te krijgen in de vorming van 3-5 produktiebedrijven, die elk
kunnen beschikken over een opgesteld vermogen van 3500 MWe. Bij
uitsluiting van Moerdijk is Borssele, gegeven het gebrek aan bestuurlijke
medewerking elders, de enige vestigingsplaats in ons land voor kernvermogen. Dit leidt tot een zeker bestuurlijk monopolie hetgeen ongewenst
is;
- de bestaande streek- en bestemmingsplannen verzetten zich niet
tegen de bouw van kerncentrales op het onderhavige industrieterrein;
- de regering herhaalt dat bij de initiële selectie de financiële problemen
van het Industrie- en Havenschap Moerdijk (IHM) een zekere rol hebben
gespeeld;
- Moerdijk ligt weliswaar beneden een vliegroute maar de kans op het
neerstorten van vliegtuigen is zodanig klein dat dit niet prohibitief behoeft
te zijn voor een kerncentrale op Moerdijk;
- voorts zij gewezen op de uitgesproken positieve opstelling van de
direct betrokken lagere overheden in het algemeen. Zoals reeds in het
beleidsvoornemen is aangegeven kent de regering aan deze factor een
bijzondere betekenis toe;
- ten slotte zij gewezen op de mogelijke bezwaren uit (drink)wateroogpunt
ten opzichte van de platsen rond het IJsselmeer en de bestuurlijke opvattingen over de plaatsen Eems en Maasvlakte.
5.6. Conclusie
Op grond van het voorgaande en alles nog eens zorgvuldig overwegende,
besluit de regering in het kader van deze PKB dat op de volgende 3
lokaties kerncentrales kunnen worden gebouwd:
- Borssele;
- Eems;
- Maasvlakte.
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Van deze lokaties handhaaft de regering haar zekere voorkeur voor
Borssele.
Voordat een eindoordeel kan worden geveld over de mogelijke vestigingsplaatsen Moerdijk en Westelijk Noordoostpolderdijk is aanvullend
onderzoek nodig. Voor wat betreft Moerdijk gaat het in het bijzonder om
onderzoek naar de praktische consequenties van een eventueel te voeren
waarborgingsbeleid; daarbij wordt voor wat betreft de risico's uitgegaan
van een zo concreet mogelijk gedefinieerd nucleair project.
Voor wat betreft de vestigingsplaats Westelijke Noordoostpolderdijk is
het drinkwateraspect van bijzonder belang. De regering acht nader
onderzoek nodig naar de mogelijke gevolgen van een ernstig ongeval met
een kerncentrale aan het IJsselmeer voor de drinkwatervoorziening van
met name Noord-Holland alsmede naar de eventuele mogelijkheden om
deze gevolgen al dan niet bij voorbaat te ondervangen en naar de
mogelijke gevolgen voor de waterhuishouding.
Beide studies dienen op een zodanige termijn te zijn afgerond dat, na
hernieuwd bestuurlijk overleg, vóór 1 maart 1987 een eindoordeel mogelijk
is of deze 2 plaatsen kunnen worden aangemerkt als potentiële vestigingsplaatsen of niet.
HOOFDSTUK 6. BELEID TOT WAARBORGING VAN GESCHIKTHEID VAN VESTIGINGSPLAATSEN VOOR KERNCENTRALES
6.1. Inleiding
Er moet worden gewaarborgd dat de vestigingsplaatsen, die naar het
oordeel van de regering potentiële bouwplaatsen zijn voor kerncentrales,
aan de gestelde criteria voor de vestiging van zulke centrales blijven
voldoen. De daarvoor noodzakelijke maatregelen zullen van toepassing
zijn op alle lokaties die uit de totale PKB-procedure als mogelijke vestigingsplaatsen naar voren komen. Zolang de besluitvorming over de
verschillende lokaties niet is afgerond, zal de regering dit beleid voeren
ten aanzien van de vijf lokaties die in deze regeringsbeslissing zijn
genoemd. Mocht in een later stadium alsnog Moerdijk en/of de Westelijke
Noordoostpolderdijk afvallen, dan zal uiteraard het waarborgingsbeleid
voor die lokatie beëindigd worden.
6.2. De inhoud van het waarborgingsbeleid
In de inspraak en door de RARO is gevraagd om verduidelijking van het
waarborgingsbeleid. De regering wil aan deze wens uiteraard tegemoetkomen.
Het huidige waarborgingsbeleid houdt het volgende in:
1. In de dichtstbevolkte 45 -sector tot 20 km van de beoogde lokatie
mag het gewogen aantal inwoners niet uitstijgen boven de grenswaarde
van 4500.
2. Daarnaast wordt ernaar gestreefd de relatief gunstige bevolkingsomvang tot op 5 km rondom de beoogde lokatie te handhaven.
3. In het gebied van 5 tot 20 km is in beginsel ontwikkeling volgens de
bestaande en thans voorziene ruimtelijke doelstellingen toegestaan.
De maatregelen die in het kader van het waarborgingsbeleid worden
voorgesteld zijn, naarmate de afstand tot de beoogde vestigingsplaats
groter is, minder stringent:
0-1 km: het beleid is gericht op het handhaven van de gunstige lage
bevolkingsdichtheid en op het voorkomen van vestiging van voorzieningen
die tot de aanwezigheid van grote aantallen moeilijk te verplaatsen
mensen kunnen leiden. Uitvoering van dit beleid is meestal niet zo
moeilijk gezien de omvang van de terreinen waarop centrales worden
gevestigd.
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1-5 km: idem, uitzonderingen zijn mogelijk wanneer ook andere
belangen op het spel staan.
5-20 km: het beleid is in beginsel gericht op het zoveel mogelijk
doorgang doen vinden van de bestaande en thans voorziene ruimtelijke
ontwikkelingen. Expliciete maatregelen zijn op dit gebied in beginsel niet
van toepassing.
Voor de uitvoering van het hiervoor omschreven beleid, zullen toekomstige
streek- en bestemmingsplannen bezien worden op thans niet bekende
bevolkings- en andere ontwikkelingen die uit het oogpunt van de huidige
veiligheidsfilosofie ongewenst zijn.
Hoofdelement in het waarborgingsbeleid is dat in acht wordt genomen
dat de grenswaarde van 4500 gewogen inwoners in de dichtsbevolkte
45 -sector tot op 20 km van de beoogde kerncentrale niet wordt overschreden.
In hoofdstuk 2 is evenwel gesteld dat aan deze grenswaarde, gezien de
zich wijzigende inzichten in de bronterm, geen eeuwigheidswaarde kan
worden toegekend. In paragraaf 6.3 wordt aangegeven wat dit betekent
voor het waarborgingsbeleid.
De in het beleidsvoornemen in paragraaf 6.2.2 genoemde maatregelen
om de geschiktheid van de vestigingsplaats te waarborgen met het oog
op explosiegevaarlijke of toxischgevaarlijke inrichtingen kunnen in
beginsel gehandhaafd blijven.
Waar er sprake is van eventuele extra veiligheidsvoorzieningen en/of
-maatregelen geldt het beginsel dat het reeds gevestigde bedrijf bij de
komst van een kerncentrale gevrijwaard wordt van extra maatregelen. De
nieuw te vestigen of uit te breiden activiteit dient rekening te houden met
de gevestigde bedrijven.
Voor de bestaande kerncentrale Borssele betekent dit uitgangspunt bij
voorbeeld dat nieuwe industriële activiteiten in de omgeving rekening
dienen te houden met hun eventuele effecten op de kerncentrale en dat die
activiteiten aangepast dienen te worden aan de ontwerpuitgangspunten
van de kerncentrale. Voor de vestiging van een nieuwe kerncentrale in een
bestaand industrieel gebied geldt op overeenkomstige wijze dat deze
kerncentrale de veiligheidsvoorzieningen dient aan te passen aan de
bestaande industriële activiteiten in de omgeving, met name indien deze
zich afspelen in het gebied binnen een straal van 3 en 1 km van respectievelijk
explosiegevaarlijke en toxisch gevaarlijke inrichtingen.
Uiteraard staat het de bedrijven, c.q. de kerncentrale en de relevante
industriële bedrijven in de omgeving vrij om onderling andere afspraken
te maken ten aanzien van additionele maatregelen die hetzelfde effect
sorteren.
6.3. Het waarborgingsbeleid in relatie tot de grenswaarde van
4500 gewogen inwoners
In hoofdstuk 2 is uiteengezet dat het selectiecriterium van 4500
gewogen inwoners in de dichtstbevolkte sector van 45" tot 20 km van de
beoogde kerncentrale gehandhaafd wordt, maar dat nieuwe inzichten in
bij voorbeeld de veiligheid kunnen leiden tot een nieuwe «normering».
Een minder stringente toepassing van de huidige uitgangspunten ligt in
de lijn der verwachtingen. Gesteld werd dat daarvoor thans onvoldoende
aanleiding bestaat, maar dat de toepassing van het getalscriterium van
4500 geen eeuwigdurende maatstaf zal zijn, temeer daar aan het model
van de referentievestigingsplaats, waaraan eerdergenoemd criterium
ontleend is, geen absolute en wetenschappelijk normerende werking
toegekend mag worden.
Dit betekent dat - analoog aan de waarde die nu toegekend moet
worden aan de grenswaarde van 4500 als selectiecriterium - ook de
betekenis van deze grenswaarde in het waarborgingsbeleid niet overschat
moet worden. Mede gelet op de ruimtelijke ontwikke'ingen die thans
voorzien worden, acht de regering het niet waarschijnlijk dat op de wat
langere termijn en in de wijdere omgeving van de potentiële lokaties
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- Moerdijk wellicht uitgezonderd - nu nog niet bekende ontwikkelingen
met betrekking tot woningbouw, bevolking, recreatie, voorzieningen en/of
industriële bedrijvigheid, enige praktische consequenties zullen ondervinden van het waarborgingsbeleid.
6.4. Gevolgen van het waarborgingsbeleid
In het bestuurlijk overleg is vooral van de kant van het Openbaar
Lichaam Rijnmond en de gemeente Rotterdam naar voren gebracht, dat
het waarborgingsbeleid beperkingen oplegt aan de uitbreiding van
industriële activiteiten.
De provincie Zuid-Holland vreest voorts beperkingen ten aanzien van
een mogelijke kustuitbreiding. De gemeente Dordrecht en de provincie
Zeeland wijzen op mogelijke restricties ten aanzien van respectievelijk de
verdere verstedelijking van de zuidelijke Randstad en de ontwikkeling van
kernen in het 0-5 km gebied rond een mogelijke vestigingsplaats. Ook de
gemeente Zevenbergen heeft in dezen aandacht gevraagd voor haar
uitbreidingsplannen.
Conform het gestelde in het beleidsvoornemen is de regering nog
steeds van mening dat het waarborgingsbeleid geen reële praktische
consequenties zal hebben voor de thans voorziene bevolkingsontwikkeling
c.q. woningbouw of industriële ontwikkeling rondom de drie geselecteerde
vestigingsplaatsen. Ook met betrekking tot de Westelijke Noordoostpolderdijk wordt zulks niet verwacht, terwijl inzake Moerdijk nader onderzoek
nodig is.
Berekeningen hebben aangetoond dat de grenswaarde van 4500
gewogen inwoners in de dichtstbevolkte 45 -sector tot 20 km van de
potentiële vestigingsplaatsen niet overschreden of te dicht benaderd
wordt, mogelijk met uitzondering van Moerdijk, afhankelijk van de exacte
situering op het industrieterrein (zie paragraaf 5.3). Hierbij is gekeken
naar de thans voorziene bevolkingsontwikkeling tot 2000 en is rekening
gehouden met de aanwezigheid van dag- en verblijfsrecreanten.
De regering is voorts van mening dat op grond van het waarborgingsbeleid geen beperkingen behoeven te worden opgelegd aan het
bestaande ruimtelijke beleid ten aanzien van recreatievoorzieningen
en/of (industriële) bedrijvigheid. Conform het gestelde in het waarborgingsbeleid is als leidraad gehanteerd de vraag of in het 0-5 km gebied
rondom een potentiële vestigingsplaats nieuwe, relevante ontwikkelingen
te signaleren zijn op het gebied van voorzieningen, recreatie en industriële
bedrijvigheid, die leiden tot concentraties van grote aantallen mensen.
Dit kan per vestigingsplaats als volgt nader worden toegelicht.
Borssele
Volgens het streekplan Midden-Zeeland dient, zoals reeds gesteld in
paragraaf 3.2, het Sloegebied primair gereserveerd te blijven voor aan
diep vaarwater gebonden industriële activiteiten, voor de energievoorziening en voor op- en overslag. Van concrete, nieuwe industriële ontwikke
lingen is op dit moment geen sprake. In de nabijheid van de mogelijke
vestigingsplaats bevinden zich op dit moment explosie/toxisch gevaarlijke
bedrijven als Eurogas, Hoechst en Total. Uitbreiding van deze bedrijven
kan normaal doorgang vinden, zij het dat - mede gelet op het feit dat een
deel van de nog uit te geven bedrijfsterreinen binnen de 3 km-zone rond
de vestigingsplaats ligt - wellicht extra veiligheidsvoorzieningen of
-maatregelen getroffen moeten worden, primair in de te bouwen centrale(s)
om het vergrote risico te kunnen ondervangen.
Recreatieve ontwikkelingen of voorzieningen die tot grote aantallen
mensen leiden, worden niet verwacht.
Het dorp Borsele (aantal inwoners per 01-01 1985: 1100) ligt binnen
een straal van 1,5 km van de vestigingsplaats.
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In het model van de referentievestigingsplaats wordt uitgegaan van
1000 inwoners binnen een straal van 1,5 km. Dit is echter niet in een
afzonderlijke norm vastgelegd. Het betreft een aanname ten behoeve van
de berekening van de bevolkingsaantallen die in de bevolkingscriteria
gehanteerd worden. Achtergrond van het arbitraire getal van 1000
inwoners is het in beeld willen brengen van een groep mensen, dicht in
de buurt van de kerncentrale, die snel gewaarschuwd c.q. geëvacueerd
zouden moeten worden in geval van een ernstig ongeval. Het geldt
daarbij als een voordeel indien een dergelijke groep in één woonkern
geconcentreerd is. Er zijn derhalve geen consequenties te verbinden op
grond van het waarborgingsbeleid ten aanzien van de (eventuele) groei
van het dorp Borsele. Dit temeer daar Borsele een plattelandskern is die
voornamelijk de eigen bevolkingsontwikkeling dient op te vangen.
De kernen 's-Heerenhoek en Nieuwdorp vallen binnen de 5 km-zone. Er
zijn op grond van het waarborgingsbeleid voor de 1-5 km-zone geen
beperkingen te stellen aan de ontwikkeling van deze kernen. Het gaat hier
om platteiandskernen, die primair de eigen aanwas moeten kunnen
opvangen en waarvan de bestaande voorzieningen in stand gehouden
moeten worden. Nieuwe, grote concentraties van mensen in deze kernen
worden niet verwacht.
Eems
De thans voorziene ontwikkelingen ten aanzien van recreatie, industriële
bedrijvigheid (inclusief F-3 scheidingsfabriek) en/of voorzieningen zijn
van dien aard, dat deze ontwikkelingen normaal doorgang kunnen vinden.
Hieraan behoef, geen enkele beperking te worden gesteld. Uiteraard zal
in voorkomend geval in het kader van de Kernenergiewetvergunning
nadere analyse nodig zijn voor eventueel extra te treffen veiligheidsmaatregelen als gevolg van specifieke industriële activiteiten.
Maasvlakte
Op het Maasvlaktestrand kunnen op een mooie zomerdag ca. 10 000
strandbezoekers aanwezig zijn. Door de aanleg van de Slufterdam - welke
eerder gerealiseerd zal zijn dan een potentiële kerncentrale - zal dit strand
verdwijnen. Niet uit te sluiten is dat langs de Slufterdam na verloop van
tijd nieuwe stranden - met een naar verwachting beperkter capaciteit zullen ontstaan. Op de Maasvlakte wordt voorts de ECT containerterminal
gerealiseerd. Deze projecten kunnen normaal doorgang vinden. Voor de
uitbreiding c.q. vestiging van (nieuwe) explosie- en/of toxischgevaarlijke
bedrijven op de Maasvlakte geldt hetzelfde als opgemerkt is over de
vestigingsplaats Borssele.
Moerdijk
In de nabije toekomst kan Moerdijk onder andere rekenen op de
vestiging van het Logistiek Centrum Moerdijk (LCM). Dit project kan bij
vestiging van een kerncentrale op Moerdijk normaal doorgang vinden.
Shell-Chemie-Nederland verwacht dat vestiging van één of meer
kerncentrales op het industrieterrein geen invloed zal uitoefenen op de
bedrijfsvoering van Shell-Moerdijk.
Recreatieve ontwikkelingen of voorzieningen die tot de aanwezigheid van
grote aantallen mensen leiden, worden niet verwacht. Zoals aangegeven
in paragraaf 5.3 vormt het waarborgingsbeleid met betrekking tot
Moerdijk onderwerp van nadere studie.
Westelijke Noordoostpolderdijk
Nieuwe, relevante ontwikkelingen op het gebied van recreatie, voorzieningen en/of industriële bedrijvigheid worden niet verwacht. Er is dan ook
geen sprake van enige praktische consequentie van het waarborgingsbeleid.
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HOOFDSTUK 7. PROCEDURELE ASPECTEN
7.1. Parlementaire behandeling
Met het oog op de parlementaire behandeling van het vraagstuk
lokatiekeuze van kerncentrales zijn de resultaten van de inspraak (deel b)
alsmede het advies terzake van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke
Ordening en van de Voorlopige Waddenadviesraad (deel c) aan de
Tweede Kamer aangeboden. Daarnaast wordt separaat toegezonden het
verslag van het in PKB-kader gevoerde bestuurlijke overleg.
Op grond van deze gegevens zal de Tweede Kamer dienen te komen tot
een nadere standpuntbepaling ten aanzien van de onderhavige regeringsbeslissing. Het resultaat van die nadere standpuntbepaling zal worden
vastgelegd in de definitieve PKB-tekst (deel e). Zoals aangegeven in
hoofdstuk 5 zal over de lokaties Moerdijk en Westelijke Noordoostpolderdijk
vóór 1 maart 1987 een besluit worden genomen op basis van nadere
studie.
7.2. Initiatieven vanuit de elektriciteitsproduktiesector
Met betrekking tot de lokaties Borssele, Eems en Maasvlakte heeft naar
het oordeel van de regering de elektriciteitsproduktiesector thans
voldoende zekerheden om initiatieven te ontplooien voor de bouw van
nieuwe kerncentrales. Enerzijds zal dit in beginsel vorm krijgen door
concretisering van deze initiatieven in het Elektriciteitsplan, anderzijds
door het opstarten bij de betrokken produktiebedrijven van de voorbereiding van de vergunningaanvraag op basis van de Kernenergiewet (KEW).
Alsdan kan de aankondiging dat een vergunning zal worden aangevraagd
door een of meerdere produktiebedrijven worden verricht. Het bevoegd
gezag, namelijk de Ministers van Economische Zaken, van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zullen daarop binnen drie maanden een aantal richtlijnen
moeten formuleren waarop een Milieu Effect Rapport (MER) - dat in het
kader van de KEW-vergunning dient te worden opgesteld - antwoord zal
moeten geven.
Deze MER zal zich met name richten op de lokatiespecifieke aspecten
van de vestiging van een kerncentrale. In het kader van de KEW-vergunning
zal ook een risico-analyse met betrekking tot een specifieke lokatie en een
specifiek reactorontwerp aan de orde komen. Met de voorbereiding en
verlening van de KEW-vergunning zal ongeveer een periode van twee en
half jaar gemoeid zijn.
Voor wat betreft de lokaties Moerdijk en Westelijke Noordoostpolderdijk
bestaat deze zekerheid thans nog niet.
7.3. Rol van de overheid
Rijksoverheid
Nadat de PKB-procedure is afgerond is een groot aantal vergunningen
krachtens diverse wetten nodig. Het betrokken elektriciteitsbedrijf dient
daartoe aanvragen voor te bereiden en in te dienen. Hierbij kan men
onder andere denken aan de Kernenergiewet, de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren en de Stoomwet. Tijdens de vergunningsprocedure
op basis van de Kernenergiewet worden de bouwlokaties exact en
definitief bepaald. Dezt lokatiekeuze zal overigens binnen het in deel e
van de PKB vastgestelde kader moeten plaatsvinden.
Als uitvloeisel van de intenties van de elektriciteitssector dienen niet
alleen centrales te worden gebouwd: ook moet er zorg voor worden
gedragen dat de noodzakelijke koppelingen tot stand komen met het
transport c.q. distributienet. Voorzover nodig - een aantal lokaties is
immers al in dit circuit opgenomen - zal een en ander ook geregeld
worden in het eerstkomende Structuurschema Elektriciteitsvoorziening.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18830, nrs. 46-47

66

Provinciale overheden
De provincies zullen, indien nodig, worden uitgenodigd het streekplan,
waarin een vestigingsplaats aanwezig is, zodanig aan te passen dat
tezijnertijd vestiging van centrale(s) fysiek en qua waarborging van de
geschiktheid niet onmogelijk wordt gemaakt. Het valt echter niet uit te
sluiten dat indien de bereidheid om mee te werken bij de provincie niet
aanwezig is, de Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer krachtens de wet op de Ruimtelijke Ordening een zogeheten
aanwijzing zal kunnen geven.
Gemeenten
De gemeente op wier grondgebied een potentiële vestigingsplaats voor
kerncentrales is aangegeven, zal voorzover nodig worden uitgenodigd in
het vigerend bestemmingsplan zodanige voorzieningen te treffen dat
vestiging niet onmogelijk wordt gemaakt.
Wanneer een gemeente daartoe niet de bereidheid toont, zal wederom
gebruik kunnen worden gemaakt van de al eerder genoemde aanwijzingsbevoegdheid die de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer krachtens de wet op de Ruimtelijke Ordening heeft. Zoals
reeds in het beleidsvoornemen is aangegeven, wordt er met het het oog op
het verschaffen van de vereiste zekerheid aan de potentiële bouwers van
uitgegaan dat een dergelijke aanwijzing, voorzover nodig, ook daadwerkelijk
plaatsvindt indien de vergunningsprocedure op basis van de Kernenergiewet/MER bouwvan van nucleair vermogen aldaar zou toelaten. De regering
kan immers op grond van haar eigen verantwoordelijkheid niet toezeggen
dat het oordeel van de lagere overheden terzake van de belangenafweging,
in de definitieve vaststelling van de planologische aanvaardbaarheid van
een mogelijke lokatie beslissend is. Op basis van het gestelde in het
bestemmingsplan zal de gemeente vervolgens een bouwvergunning
moeten verlenen.
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Lijst van gebruikte
AKEV
ALI
BKEV
CRV
IMP-M
KEV

KFD
MER
mer
MWIe)
PKB
RARO
RIWA
RIZA
SEP
SEV
WL

afkortingen

«Aanvullend Advies inzake Kerncentrales en Volksgezondheid», advies
van de Gezondheidsraad, 1986
Annual Limit of Intake
«Advies inzake de Bronterm van Kerncentrales en de Volksyezondheid»,
advies van de Gezondheidsraad, 1984
Commissie Reactorveiligheid
Indicatief Meerjaren Programma Milieubeheer
«Kerncentrales en Volksgezondheid, invloed van Kernenergie op volksgezondheid en milieu In Nederland bij een totale capaciteit van
3500 MWe», advies van de Gezondheidsraad, 1975
Kernfysische Diens;
Milieu Effect Rappoit
milieu-effect-rapportage
MegaWatt
Planologische Kernbeslissing
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening
Samenwerkende Rijn-en Maaswaterleidingbedrijven
Rijksinstituut voor Zuivet ing van Afvalwater
Samenwerkend" Elektriciteitspioduktiebedi ijven
Structuurschema voor de Elektriciteitsvoorziening
Waterloopkundig Laboratorium
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