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VOORWOORD

Dit CPI-cahier heeft als onderwerp de inspraakprocedure met be-

trekking tot de planologische kernbeslissing (pkb) Vestigings-

plaatsen kerncentrales. In eerder uitgebrachte CPI-cahiers werd

eveneens aandacht geschonken aan pkb-inspraakprocedures. In

CPI-cahier no. 2 aan het Structuurschema Burgerluchtvaartter-

reinen en de Nota Markerwaard; in CPI-cahier no. 7 aan het

Structuurschema Militaire Terreinen; in CPI-cahier no. 10 aan

het iWeede Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening

en de drie groene Structuurschema's. Daarin werden steeós de

feitelijkheden over de gevolgde procedure beschreven en in het

laatste hoofdstuk werd aandacht geschonken aan structurele pro-

blenien en vraagstukken die tijdens de procedure waren gebleken.

In cahier no. 2 ging het om organisatorische knelpunten; in ca-

hier no. 7 om de waarde van de inspraakresultaten en in cahier

no. 10 om de mogelijkheden tot een zinvollere inspraak te komen

op basis van clustering en integratie van onderwerpen.

In dit cahier zijn de feitelijkheden van de pkb Vestigingsplaat-

sen kerncentrales beschreven.

Omdat deze pkb-inspraakprocedure een geheel eigen karakter heeft

getoond, zullen in dit cahier nauwelijks algemene aanbevelingen

worden opgenomen. Slechts per hoofdstuk/paragraaf worden conclu-

sies getrokken over de gevolgde procedure.

De procedure Vestigingsplaatsen kerncentrales is een onderdeel

van de reeds lang bestaande discussie over het vraagstuk ener-

gievoorzieningen en deze pkb-procedure hangt nauw samen met

voorgaande stappen die zijn genomen ten aanzien van deze proble-

matiek. Daarom is in dit cahier meer aandacht geschonken aan de

voorgeschiedenis van de pkb dan bij andere cahiers.



In december 1984 verscheen een literatuuroverzicht van het Cen-

traal Punt Inspraak (CPI) 1) met als thema De Maatschappelijke

Discussie Energiebeleid (MDE) en de relatie met inspraak bij het

nationaal ruimtelijk beleid. In dit cahier is een deel van dit

themaverhaal overgenomen, met name waar het gaat om de voorge-

schiedenis en de (ont)koppeling vestigingsplaatsproblematiek

kerncentrales met de MDE.

Vervolgens wordt ingegaan op de gevolgde werkwijze bij deze

pkb-insptaakprocedure, waarbij terzijde een blik op de inspraak-

resultaten wordt geworpen.

Hoofdstuk III geeft kort inzicht in da uiteindelijke regerings-

beslissing (deel d) van de pkb.

1) Het Centraal Punt Inspraak (CPI) is een secretariaatsafdeling
van de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening (RARO). Zie
voor functies en werkwijze bijlagen 1 en 2.



I WAT VOORAF GING AAN DE FKB-PROCEDÜRE VESTIGINGSPLAATSEN KERNCEN-

TRALES

1 Voorgeschiedenis

In de herfst van 1973 werd onder meer Nederland geconfronteerd

met de oliecrisis. Op dat moment werd de afhankelijke positie

ten opzichte van de energievoorziening wel zeer sterk gevoeld.

De oplossing van de energieproblematiek werd op tweeërlei ter-

reinen gezocht: enerzijds werd de mogelijkheid tot "besparingen"

door rijksoverheid en de energiebedrijven gestimuleerd, ander-

zijds werden op uitgebreidere schaal de verschillende mogelijk-

heden tot het opwekken van energie (waaronder kernenergie) on-

derzocht. De gedachtenbepaling over toepassing van kernenergie

was overigens al eerder aan de orde: in 1969 werd reeds de kern-

centrale "Dodewaard" geopend.

In de Energienota 1974 werd de bouw van drie nieuwe kerncentra-

les voorzien. Hier werd echter vooralsnog geen beslissing over

genomen, mede omdat er grote twijfels werden geuit over de aan-

vaardbaarheid van kernenergie in het algemeen.

in juli 1975 werd het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening

(SEV) gepubliceerd, waarin 32 lokaties werden aangegeven voor

mogelijk te bouwen elektriciteitscentrales. In dit structuur-

schema werd niet diepgaand op de lokatiekeuze van kerncentrales

ingegaan; er werd vermeld dat de regering daarop apart zou te-

rugkomen.

In februari 1977 publiceerde de regering het Aanvullend Struc-

tuurschema Elektriciteitsvoorziening (ASEV), waarin twaalf (van

de 32) lokaties worden genoemd die geschikt zouden kunnen zijn

voor eventueel te bouwen kerncentrales (van ten minste 1000 MWe).
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Deze lokaties zijn: Eems, Urk, Ketelmeer, Flevo, Markerwaard,

Wieringermeer, Maasvlakte, Tholen, St. Philipsland, Borssele,

Ossenisse, Bath/Hoedekenskerke. In het kader van de pkb-proce-

dure werd advies aan de Raad van advies voor de ruimtelijke or-

dening (RARO) gevraagd en werd de mogelijkheid geboden aan een

ieder om schriftelijk zijn mening over de pkb te geven.

32 mogelijke lokaties voor elektriciteitscentrales 2)

1. Eems
2. Groningen
3. Bergum
4. Urk
5. Ketelmeer
6. Harculo
7. (JsselHuid
8. Nijmegen
9. Dodewaard

10. Lek
11. Lage Weide
12. Veluwemeer/Eemmeer
13. Flevo
14. Markerwaard
15 Wieringiermeer
IB. IJmuiden
17. Velsen
18. Hemweg
19. Diemen
20. Maasvlakte
21. Rotterdam
22. Regio Dordrecht
23. Tiengemeten
24. St. Philipsland.'Tholen
25. Borssele
26. Ossenisse
27. Bath/Hoedekenskerke
2F-. Amer
2VV Maas-Waal
3U Boxmeer
3* i?uggenurn
32. Mao-.b'acht

2) Uit: Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorziening deel
a, beleidsvoornemen TK 1976-1977, 14363, nrs. 1-2.



Daartoe werd het beleidsvoornemen ter visie gelegd en werden in

juni 1977 acht voorlichtingsavonden (ca 900 bezoekers) door de

rijksoverheid georganiseerd. Voorlichtingsmiddelen waren: adver-

tenties en vouwbladen (van dit laatste werden 33.000 exemplaren

verspreid). Van het beleidsvoornemen werden 2000 exemplaren aan

(potentiële) insprekers verkocht. Onder verantwoordelijkheid van

het CPI ontplooiden het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant

en de Stichting Zeeland in hun respectieve provincies activitei-

ten om individuele burgers te werven voor gespreksgroepen. Deze

dicussiegroepen kwamen een aantal keren bijeen om een reactie op

te stellen. Beide instituten hebben de verschillende discussie-

bijeenkomsten begeleid. Totaal werden 19 reacties van de ge-

spreksgroepen ontvangen.

De termijn voor het inzenden van schriftelijke reacties eindigde

1 oktober 1977. Totaal werden 208 reacties ontvangen. De verde-

ling was ais volgt:

Gespreksgroepen : 19 Milieuorganisaties : 34

Individuele reacties : 85 Diverse organisaties: 14

Gemeenten : 20 Politieke partijen : 17

Overige overheden : 15 Diversen : 4

Tevens werden er verschillende acties gevoerd: bij onder andere

één reactie waren 1000 insprekers betrokken; bij een andere re-

actie werden 58,000 handtekeningen aangeboden.

Uit de (inspraak)reacties en de zeer lawaaiige voorlichtings-

bijeenkomsten bleek, dat insprekers zich niet met de vestigings-

plaatsproblematiek wilden bezighouden alvorens de daaraan voor-

afgaande vraag over het al dan niet toepassen van kernenergie in

de toekomst zou zijn beantwoord. Bovendien was binnen de Tweede

Kamer een verandering te constateren in de mening over de wen-

selijkheid van toekomstige toepassing van kernenergie: voor de

duidelijke stellingname pro kernenergie was geen meerderheid
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meer te vinden. Het is om die redenen dat de regering besloot de

procedure in februari 1978 af te sluiten. De samenvatting van de

inspraakreacties en een verslag van de werkzaamheden van de RARO

werden gepubliceerd in een interimrapport.

In aansluiting daarop vroeg het toenmalige Kabinet Van Agt (I)

aan de Algemene Energieraad om advies over een "Brede Maatschap-

pelijke Discussie". Dit advies verscheen in juni 1978, maar de

daarin geschetste opzet ondervond de nodige kritiek. Kernener-

gie, zo leek uit de opzet, zou onvermijdelijk als energiebron in

de toekomst nodig zijn. Daaraan gekoppeld werd de vraag hoeveel

kerncentrales te bouwen zouden zijn en welke plaatsen daarvoor

in aanmerking zouden kunnen komen.

Schematisch voorgesteld: 3)

Is er voldoende gas en olie
voor de toekomstige energie-
voorziening?rvgï

Ja

Neen

Wat kunnen andere bronnen
dan kolen of uranium
leveren?

Onvoldoende

[Kolen of uranium?

Voldoende

Kolen
T

Uranium

Hoeveel kerncentrales en
waar te bouwen?

Kritiek werd bijvoorbeeld geuit door de Initiatiefgroep Energie-

discussie die een geheel andere opzet voor de discussie voor-

stelde. Hierin werden de (twee) fasen van "voorbereiding" (in-

formatief ase) en "brede discussie" voor de eerste keer genoemd.

In augustus 1979 presenteerde de regering uiteindelijk de "Qp-

zetnota voor de Maatschappelijke Discussie over de toepassing

3) Bron: Balans van de BMD, Studium Generale, Hogeschool Tilburg
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van kernenergie voor elektriciteitsopwekking". Bovendien volgden

daarop de publikaties van de Nota Energiebeleid Algemeen, de

Kolennota en de Nota Brandstofinzet Centrales. De regering zag

deze nota's als uitgangspunten voor de discussie. In de laatste

nota werd de lokatiekeuze van kerncentrales aan de orde gesteld

en hoofdstuk 13 vormde de planologische kernbeslissing (Tweede

Kamer, 15802, 17 juli 1980). In dit hoofdstuk worden 6 plaatsen

genoemd. Daarvan zouden in eerste instanties in aanmerking moe-

ten komen (met name in verband met het criterium spreiding over

het gehele land) Westelijke Noordoostpolderdijk (2000 Mwe) en

Borssele (1000 Mwe). De andere lokaties zijn (in alfabetische

volgorde): Bath/Hoedekenskerke, Fle^o-Noord, Ketelmeer en

Wieringermeer. Tegelijkertijd werden door het Ministerie van

Economische Zaken stappen ondernomen om een Stuurgroep in te

stellen, die met f 13 miljoen de MDE zou moeten leiden. Dit be-

drag was gebaseerd op een eerder gehouden buitenlandse inspraak-

procedure .

Op 3 juli 1981 verscheen het Koninklijk Besluit, waarin de in-

stelling van de Stuurgroep werd bekrachtigd. De aanvankelijk

ingediende begroting van f 35 miljoen werd door de Minister van

Economische Zaken en de Tweede Kamer teruggebracht tot f 28 mil-

joen.

2. De vestigingsplaatsproblematiek kerncentrales in relatie met de

MDE

Geheel conform de geluiden uit de ASEV-procedure is bij de in-

spraak MDE de discussie over de vestigingsplaatsen van kerncen-

trales niet aan de orde geweest.

Daarmee lijkt het alsof de regering/Stuurgroep tegemoet is geko-

men aan de wens van de ASEV-insprekers om de discussie "al dan

niet toepassing van kernenergie" eerst te voeren alvorens de

problematiek "vestigingsplaatsen kerncentrales" aan de orde

wordt gesteld. Toch kan deze ontkoppeling niet gezien worden als

een direct antwoord op de ASEV-inspraak.
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Bij de voorbereiding van de instelling van de Stuurgroep, begin

1980, was het reeds duidelijk dat de regering een voorstander

was van koppeling van de pkb-prow8dure met de MDE. OoH de W D

was deze mening toegedaan. D'66 meende dat in de MDE-procedure

slechts een inventarisatie van mogelijke vestigingsplaatsen zou

moeten worden opgenomen, maar achtte een koppeling van de

pkb-procedure met de MDE niet wenselijk.

Ook de PvdA meende dat er geen koppeling zou moeten plaatsvin-

den, maar zag liever de criteria waarmee de vestigingsplaatsen

zouden moeten worden beoordeeld in de MDE opgenomen. De regering

gaf in haar antwoord (Openbare Commissievergadering MDE-25 fe-

bruari 1980) te kennen dat zij de mogelijkheid tot koppeling

open wilde laten, maar dat het standpunt van de PvdA te billij-

ken was. Er werd toegezegd overleg met de toenmalige Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening te zullen plegen (zie

Eindrapport MDE-pag. 25).

Zoals vermeld verscheen op 17 juli 1980 de Nota Brandstofinzet

Centrales, waarin de pkb Vestigingsplaatsen Kerncentrales was

opgenomen, met de bedoeling van de regering om deze pkb bij de

MDE te betrekken. Op pag. 272 van deze nota staat vermeld: "Niet

alleen de vraag of kernenergie ten principale aanvaardbaar is of

niet, maar ook de vraag of kernenergie meer dan thans in ons

land kan worden toegepast, is aan de orde".

Bijna een jaar later -mei/juni 1981- bogen de beoogde Stuur-

groepleden zich over een door het Ministerie van Economische

Zaken opgesteld concept-instellingsbesluit van de Stuurgroep.

Daarin was in de koppeling van de pkb-procedure met de MDE voor-

zien.

De Stuurgroep had echter grote moeite met deze gedachte. De ar-

gumentatie berustte op dezelfde gronden als welke de insprekers

op het ASEV lieten horen: Wanneer de vraag over al dan niet toe-

passen van kernenergie in de toekomst tegelijkertijd met de

vraag over de mogelijke vestigingsplaatsen van te bouwen kern-
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centrales zou worden gesteld kan daaruit worden opgemaakt dat de

eerste vraag reeds positief zou zijn beantwoord. Dat zou -aldus

de Stuurgroep- ten nadele gaan van de geloofwaardigheid van de

inspraakprocedure.

Ondanks het bezwaar van de Stuurgroep zou toch in het definitie-

ve instellingsbesluit (KB 76 dd. 3 juli 1981) onder artikel 3g

worden vermeld:

mg het tijdens de onder f 4) bedoelde gedachtenwisselingen bie-

den van de gelegenheid aan een ieder om schriftelijk of,

indien de Stuurgroep dat gewenst acht, in speciaal daarvoor

gehouden hoorzittingen mondeling zijn mening kenbaar te ma-

ken voor eventuele vestiging van kernenergiecentrales op de

in paragraaf 13.2.4. van de Nota Energiebeleid, deel 3 ge-

noemde plaatsen;"

Blijkbaar werd de pkb-inspraak op dat moment gezien als een ge-

heel in de MDE geïntegreerde procedure. Toch deed de regering

een concessie, door artikel 4, lid 1 in het instellingenbesluit

op te nemen:

"1 De Stuurgroep voert haar taak onafhankelijk van regering en

Staten-Generaal uit;"

Op pag. 27 laatste alinea van het Eindrapport blijkt tevens,

dat "artikel 3g geen toepassing zou vinden wanneer de Ministers

van Economische Zaksn en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke

Ordening, de Stuurgroep gehoord, alsnog tot de conclusie zouden

komen dat dit onderdeel (de pkb) niet in te passen zou zijn in

het proces". Waarmee de zeer fijne draden lopend tussen Stuur-

groep en regering geschetst zijn.

4) Artikel f van het instellingenbesluit luidt:
"f het bevorderen van voorgezette gedachtenwisselingen in bre-

de lagen van de bevolking, onder meer in bijeenkomsten on-
der leiding van leden van de Stuurgroep of van door haar aan
te wijzen derden;"
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Inderdaad bleken de genoemde ministers aanleiding te vinden om

artikel 3g alsnog uit het instellingsbesluit te schrappen.

In het najaar 1981 werd de begroting, opgesteld door de Stuur-

groep aangeboden. Het bedrag van f 35,4 miljoen werd door zowel

de Minister van Economische Zaken als de Ttoeede Kamer te hoog

gevonden, zeker met het oog op het bedrag van f 13 miljoen, dat

aanvankelijk als richtlijn voor de MDE was genoemd.

Daarop volgde een periode waarin de Stuurgroep verschillende

alternatieven bood en waarbij ten slotte op een begroting van f.

28 min werd uitgekomen. De uitvoering van de MDE zou daarbij

worden ingekrompen. En het was pas op dat moment dat er een de-

finitieve loskoppeling tot stand kwam van de pkb-procedure en de

MDE. De indruk lijkt daarmee gewekt dat de pkb-procedure Vesti-

gingsplaatsen kerncentrales tenslotte mede op financiële gronden

uit de MDE werd genomen.

De begroting zag er als volgt uit:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Procesgang
Subsidies

Onderzoek

Publiciteit

Personele lasten

Huisvesting en outillage

Reserve

4,5 min
9,0 min

1,5 min

4.1 min

7,0 min

0,7 min

1,2 min

28,0 min

25 miljoen: subsidie departement van Economische Zaken.

1,8 miljoen: bekostiging CE- en milieustudies door Economische

Zaken.

1,2 miljoen: opbrengsten rapporten ed. (schatting Economische

Zaken).
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3. De op2et en uitvoering van de MDE in kort bestek 5)

De Stuurgroep heeft de drie door de regering uitgebrachte nota's

niet als bases voor de discussie genomen. De autonome positie

van de stuurgroep mondde uit in een geheel eigen opzet van de

inspraakprocedure,

Daarbij werd uitgegaan van de reeds eerder genoemde twee fasen:

de informatief ase en de discussiefase.

De informatiefase was gericht op het samenstellen van een tus-

senrapport, dat als uitgangspunt zou dienen voor de inspraak

tijdens de discussiefase.

Door middel van publiciteit werd een ieder, die een gefundeerde

visie op het energiebeleid had, gevraagd om zijn standpunt ken-

baar te maken. De Stuurgroep ontving circa 4000 reacties. 400

reacties daarvan waren zeer uigebreid. 91 insprekers uit deze

groep werden uitgenodigd om op (totaal 13) provinciale hoorzit-

tingen hun standpunt nader toe te lichten.

Voorts werden vier "controversezittingen" gehouden waarin be-

langrijke tegenstellingen verder werden uitgediept. Alle activi-

teiten werden aangekondigd door en (somtijds) ondersteund met

verschillende voorlichtingsactiviteiten, gericht op bepaalde

doelgroepen. Daartoe had de Stuurgroep een extern reclame-ad-

viesbureau en een public relationsbureau ingeschakeld. Het ver-

kregen materiaal, waaronder ook het Interimrapport ASEV van de

RARO, werd verwerkt en op 24 januari 1983 publiceerde de Stuur-

groep het Tussenrapport.

Hierin werden vier scenario's gegeven; t.w.:

* het referentie-scenario,

* het industrieel-herstel scenario,

* het arbeidsdelingscenario,

* het scenario van het Centrum voor Energiebesparing.

5) Voor een uitgebreider overzicht van de verrichte activiteiten
wordt verwezen naar het eerdergenoemde CPI-literatuuroverzicht
van december 1984. Daarin zijn tevens kanttekeningen van het CPI
over de gevolgde werkwijze opgenomen.
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De verschillende scenario's werden vanuit drie invalshoeken be-

licht: het energiebeleid, het milieubeleid en het sociaal-econo-

misch beleid. In de BMD-krant "Energiebeleid voor morgen" waren

de scenario's beknopt weergegeven. Circa 1.000.000 exemplaren

werden tijdens de discussiefase via de postkantoren verspreid.

Circa 100.000 via andere kanalen.

Van het Tussenrapport (aanschafprijs f 5,-) werden 50.000 exem-

plaren verkocht.

Onder de vlag "Energie, te belangrijk om alleen aan deskundigen

over te laten" startte de discussiefase. De Stuurgroep koos voor

een doelgroep-gerichte aanpak voor de begeleiding van de discus-

sies. Daarbij werd voornamelijk van een vragenformulier gebruik

gemaakt.

De vrije discussie: de Stuurgroep stimuleerde de reeds lang

bestaande discussie over energie in het algemeen.

De discussie binnen maatschappelijke organisaties: de Stuur-

groep wendde zich tot 90 organisaties.

(Ca. 8.000 ingevulde vragenformulieren zijn retourontvangen).

De in eerste instantie grote prioriteit die aan deze vorm

van discussie gegeven werd, verschoof om praktische redenen

na verloop van tijd naar

de plaatstelijke discussie: totaal werden 1000 informatie-

avonden gehouden (ca. 15.000 bezoekers) gevolgd door 1000

discussiebijeenkomsten (totaal ca. 13.000 insprekers), in

dezelfde plaats met een tijdsverschil van circa een week.

Insprekers kregen gelegenheid om in groepsverband te discus-

siëren, waarna een ieder het vragenformulier persoonlijk kon

invullen (ca. 12.000 formulieren werden door de Stuurgroep

retourontvangen)

de discussie in het onderwijs: 9000 scholen werden benaderd

om de leerlingen bij de energieproblematiek te betrekken

(ca. 3.000 ingevulde vragenformulieren werden retourontvan-

gen)
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de individuele meningsvorming: stimuleren van diegenen die

niet in "groepsverband" (plaatselijke discussie) wilden/kon-

den reageren, (ca. 3.000 ingevulde vragenformulieren ontvan-

gen)

de institionele insprekers: 344 maatschappelijke organisa-

ties en instellingen werden uitgenodigd om een mening over

het energiebeleid te geven (ca, 200 reacties).

Het vragenformulier werd uitgereikt aan ca. 41.000 belangstel-

lenden. Ca. 25.000 formulieren werden door de Stuurgroep retour-

ontvangen. Ook deze reacties werden door de wetenschappelijke

staf verwerkt, waarna de Stuurgroep het Eindrapport publiceerde.

4. Het regeringsstandpunt over het Eindrapport

Op 23 januari 1984 werd het rapport aan de Minister van Econo-

mische Zaken aangeboden.

Aan deze gebeurtenis werd door de media veel aandacht geschon-

ken. De belangrijke conclusie dat er een draagvlak is om niet

voor kernenergie te kiezen 6) was dan ook op zeer grote schaal

bekend.

Uit de pers bleek echter tevens dat de Minister van Economische

Zaken -ondanks het Eindrapport - vond dat naar zijn mening een

positief regeringsstandpunt over te bouwen kerncentrales snel

zou moeten worden genomen, zo men in de toekomst aan de vraag

naar energie zou kunnen voldoen. Kort na het uitbrengen van het

Eindrapport verzocht hij zowel de Algemene Energieraad (AER) als

de Elektriciteitsraad over het Eindrapport een advies uit te

brengen.

De Tweede Kamer was verdeeld over uitbreiding van nucleair ver-

mogen, waarbij binnen de O A ook verschillende meningen aanwezig

waren. De buitenparlementaire oppositie tegen kernenergie leek

in kracht af te nemen, enerzijds doordat het actieveld verlegd

6) Op deze globale uitspraak zal hier niet verder worden ingegaan.
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was naar de MDE en daar de strijd gestreden leek, anderzijds

omdat andere factoren -zure regen, geen "betere" mogelijkheden

voor alternatieve energie e.d.- het voordeel van de toepassing

van kernenergie benadrukten.

Halverwege 1984 verscheen -voorzien van veel publiciteit- een

studierapport van de Rijksplanologische Dienst (Ministerie van

VROM) over "de ruimtelijke inpasbaarheid van enige energie-op-

ties", waarin ook een beschouwing was opgenomen over de vesti-

gingsplaatsproblematiek kerncentrales. Mogelijke lokaties voor

nieuwe kerncentrales zijn volgens dat rapport aanwezig.

In juni 1984 verschenen de positieve adviezen van de AER en de

Elektriciteitsraad.

Na maandenlange geruchten verscheen pas op 11 januari 1985 het

regeringsstandpunt met betrekking tot het uitbreiden van nu-

cleair vermogen in de toekomst. Het ging er daarbij om dat in

het jaar 2000 een vermogentekort zou zijn van bijna 8000 Mwe. De

bijdrage van decentraal vermogen (met name gas) zou naar schat-

ting 3000 Mwe zijn. Het rasterend tekort zou door kolen en kern-

energie moeten worden gedekt. Op pag. 3 van het standpunt "Elek-

triciteitsvoorziening in de jaren negentig" wordt gesteld:

"Tegen deze achtergrond is het kabinet van mening dat voorshands

dient te worden uitgegaan van vestiging van ten minste twee

nieuwe kerncentrales (per centrale liggend in de vermogensmarge

tussen 900 en 1300 Mwe); een verhoging van dit aantal wordt

- mede afhankelijk van initiatieven van de elektriciteitsprodu-

centen - echter geenszins uitgesloten".

Als bijlage bij dit regeringsstandpunt werd tevens het deel a

Beleidsvoornemen inzake de vestigingsplaatsen voor kernenergie

opgenomen. Hoofdstuk 8 van deze bijlage bevat de planologische

kernbeslissing. Daarin zijn op grond van afweging en vergelij-

kingen tenslotte zes lokaties geselecteerd voor de mogelijke

vestiging van nucleair vermogen, te weten: Borssele, Eems, Ke-

telmeer, Maasvlakte, Moerdijk en Westelijke Noordoostpolderdijk,

waarbij Borssele de voorkeur van de regering kreeg.



19/

De onvrede in het land over het uiteindelijke regeringsstandpunt

was groot. Hoewel tijdens de MDE gestreefd is naar duidelijkheid

ten aanzien van de verantwoordelijkheid van regering en parle-

ment inzake de eindbeslissing over kernenergie (er was imners

geen referendum gehouden)/ heeft h«=t positieve regeringsbesluit

bij velen ergernis gewekt.

De regering benadrukte dat met het Eindrapport op de meeste pun-

ten kon worden ingestemd. Toch meende een groot aantal inspre-

kers dat het bedrag van f. 28 miljoen over de balk was gegooid.

De eerder wat minder actiegerichte oppositie tegen kernenergie

werd "klaarwakker" en het was tegen deze achtergrond dat de

pkb-procedure vestigingsplaatsen kerncentrales in het vooruit-

zicht werd gesteld.
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II DE PKB-INSPRAAKPROCEDURE VESTIGINGSPLAATSEN KERNCENTRALES

1. De tijdsplanning van de pkb-procedure

Met name de werkgroep pkb 7), die tot taak heeft om de "zicht-

bare" procedure (dat wil zeggen inspraak, advisering en bestuur-

lijk overleg) in uitvoerende zin op te zetten en zonodig te be-

waken heeft zich vroegtijdig de vraag gesteld op welk tijdstip

de pkb-procedure zou moeten starten.

Er waren twee mogelijkheden:

start, direct na het uitbrengen van het (positieve) rege-

ringsstandpunt;

start, direct na een positieve beslissing van de Tweede Ka-

mer.

Een variant hierop: bij het uitbrengen van het (positieve) rege-

ringsstandpunt zou tevens de pkb worden gepubliceerd, maar de

(inspraak-)procedure zou pas na een positieve beslissing van de

Tweede Kamer worden gestart.

Het voordeel van de laatstgenoemde mogelijkheden zou zijn dat

aan de discussie over de plaatskeuze een door de meerderheid van

het parlement gedragen standfünt over het toekomstig energiebe-

leid ten grondslag ligt. Niet uitgesloten moest anders worden

dat de pkb-procedure benut zou worden voor een vervolgronde MDE.

Nadeel van een serieschakeling van parlementaire besluitvorming

en pkb-procedure was de mogelijke vertraging. Tevens zou het

parlement de resultaten van de pkb-procedure niet kunnen betrek-

ken bij de meningsvorming over het al dan niet verder toepassen

van kernenergie.

Het Ministerie van Economische Zaken gaf de voorkeur aan een zo

snel mogelijke start en een zo kort mogelijke procedure: de

start direct na het uitbrengen van de positieve regeringsbeslis-

sing en de minimaal wettelijke voorgeschreven inspraaktermijn.

7) In de werkgroep pkb hebben zitting ambtenaren van het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(incl. de voorzitter), het ministerie van Economische Zaken, en
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO) en het Cen-
traal Punt Inspraak (CPI).
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Deze voorkeur wekte geen verbazing. Er was immers een vertraging

in de besluitvorming over de energieproblematiek opgetreden door

het "invoegen" van de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid.

Een energietekort werd eind jaren 90 verwacht. Op dat moment zou

extra kernenergie moeten worden ingezet. Terugrekenend betekende

dit dat alle (beroeps)procedures voor 1988 zou moeten worden

afgerond. Dat hield in een einde van de pkb-procedure in

1985/1986. Het was duidelijk dat het streven van het Ministerie

van Economische Zaken erop was gericht de (kern)energiediscussie

in ieder geval voor de Tweede Kamerverkiezingen van mei 1986 af

te ronden.

Toch werd -mede op aandringen van de RARO- door de ministers van

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Econo-

mische Zaken besloten om de uitspraak over al dan niet toekom-

stige toepassing van kernenergie van de Tweede Kamer af te wach-

ten en pas na diens positieve beslissing over te gaan op de

start van de openbare pkb-procedure.

Half juni 1985 werd de Kamerbehandeling over het regeringsstand-

punt afgerond. De Tweede Kamer sprak zich in principe positief

uit over toepassing van extra nucleair vermogen.

Alhoewel de werkgroep pkb zich met de opzet van de pkb-procedure

reeds in een eerder stadium had beziggehouden, kon pas na de

uitspraak aan de Tweede Kamer sprake zijn van een daadwerkelijke

invulling ervan.

Voor wat betreft de termijnen bleef het Ministerie van Economi-

sche Zaken aandringen op een afronding van de besluitvorming nog

voor de verkiezingen van mei 1986. Ook de Tweede Kamer had tij-

dens de behandeling van het regeringsstandpunt (de motie Lan-

sink, TK 18830 nr 17) de regering verzocht om deel d (regerings-

beslissing) uiterlijk in februari 1986 uit te brengen.

De RARO/CPI heeft zich (uiteraard) bereid verklaard om mee te

werken aan een spoedige afwikkeling van de pkb-procedure, maar

daarbij is van meet af aan gesteld dat dat niet ten koste zou

mogen gaan van de kwaliteit van het "zichtbare" gedeelte van de

pkb-procedure.
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Voor de inspraaktenmijn betekende dit dat deze niet in de zomer-

vakantie 1985 zou mogen vallen. Tevens werd gesteld dat een

splitsing van de inspraakterndjn voor en na de zomervakantie uit

voorlichtingstechnisch/praktisch oogpunt ongewenst is.

Andere randvoorwaarden waren: een langere inspraaktermijn dan de

in de WRO gestelde termijn van minimaal twee maanden in verband

met het gewicht van de pkb; de mogelijkheid om de inspraakresul-

taten bij het RARO-advies te betrekken en derhalve de mogelijk-

heid om het rapport Hoofdlijnen uit de inspraak binnen redelijke

termijn op te kunnen stellen.

Aanvankelijk heeft de RARO/CPI gepleit voor een inspraakperiode

van 15 augustus tot 15 november 1985. De regeringsbeslissing zou

echter in januari 1986 dienen te worden vastgesteld, het concept

zou derhalve in december 1985 in de Raad voor Ruimtelijke Orde-

ning en Milieubeheer (de onderraad van de Ministerraad) moeten

worden gebracht. Dat zou betekenen dat in oktober/november 1985

bestuurlijk overleg zou worden gepleegd en dat de RARO-plenair

eveneens eind november 1985 bijeen zou komen. De inspraakproce-

dure zou derhalve per 1 november 1985 moeten sluiten. Aanvang

inspraakprocedure werd gesteld op 1 augustus 1985. Dit schema

werd gehandhaafd, zij het dat de Commissie Energievraagstukken,

de Commissie van de RARO die het advies voorbereidde het noodza-

kelijk achtte eind november hoorzittingen te organiseren. Daarom

werd de plenaire vergadering van de RARO niet in november maar

begin december 1985 gehouden. Het zeer krappe tijdschema werd

hierdoor echter niet in gevaar gebracht. Wel is herhaaldelijk

gewezen op het feit, dat de periode waarin de verwerking van de

resultaten uit de -schriftelijke- inspraak in het advies van de

RARO zou moeten plaatsvinden bijzonder kort zou zijn (zie ook

het advies van de RARO, deel c l , Algemeen, Inleiding pag 4.).

Datzelfde gold voor de verwerking van de resultrten uit het

•zichtbare" gedeelte van de pkb-procedure in de regeringsbeslis-

sing (slechts ruim één maand).
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Tijdsbalk tot en met de pkb-procedure.
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Op 20 december 1985 werd het RARO-advies en het hoofdlijnenrap-

port aan de drie ministers aangeboden. Voor zowel de inhoud van

het advies (TK 1985-1986 18830 nrs 43-44) als van het rapport

Hoofdlijnen uit de inspraak (TK 1985-1986 18830 nrs 41-42) zij

verwezen naar de betreffende kamerstukken.

Ten behoeve van een globaal inzicht in de inspraakreacties wordt

hierop in par. II 8 zeer kort ingegaan. Hoewel het niet in het

kader van een CPl-cahier past om de op de advisering in te gaan

is evenwel in bijlage 3 als achtergrondinformatie een samenvat-

ting van het advies opgenomen.
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2. De plaats van de pkb

De probleemstelling van de pkb leek duidelijk:

in het beleidsvoornemen van de regering worden van de 12 daarin

genoemde lokaties zes plaatsen geselecteerd voor de mogelijke

vestiging ven kerncentrales, te weten: (in alfabetische volgor-

de) Borssele, Jems, Ketelmeer, Maasvlakte, Moerdijk en Weste-

lijke Noordoostpolderdijk. Van de twee aan het IJsselmeer gele-

gen lokaties (Ketelmeer en Westelijke N.O.P.-dijk) zou ten hoog-

ste éen worden opgenomen in het later uit te brengen pkb, deel d

(regeringsbeslissing). Van deze zes lokaties leek volgens de

regering Borssele het meest aantrekkelijk.

Aan de insprekers werd gevraagd om op de planologisch relevante

aspecten in deze te reageren. Dat wil zeggen het zonodig comple-

teren van deze aspecten, gewichten/waarden toekennen, eventueel

per lokatie tegen elkaar afwegen e.d.

"Hoewel in het beleidsvoornemen alle relevante planologische

aspecten zijn meegewogen, beschouwt de regering de zes plaatsen

nog als globaal afgewogen. Er dient namelijk nog een nadere af-

weging plaats te vinden in de procedure van de vergunningverle-

ning op basis van de Kernenergiewet -met daaraan gekoppeld een

MER- en op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tijdens

de procedure ter verlening van een vergunnning ex Kernenergiewet

worden de lokaties exact en definitief bepaald. Deze definitieve

lokatiekeuze wordt overigens binnen het uiteindelijk in deze pkb

(deel e) vast te stellen kader gemaakt, gezien het karakter en

de diepgang van de beoordeling van de planologische aspecten in

deze pkb.

Om de nog resterende elementen voor de definitieve lokatiekeuze

te verkrijgen dienen bovengenoemde, omvangrijke procedures zo

snel mogelijk te worden doorlopen. De potentiële vergunningaan-

vragers voor de bouw van kerncentrales zullen ook behoefte heb-

ben aan duidelijkheid over de in het kader van de MER te stellen
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eisen. Indien door in dit "erband samenwerkende elektriciteits-

bedrijven resp. individuele elektriciteitsbedrijven een aankon-

diging voor een vergunningaanvraag wordt neergelegd bij de be-

voegde autoriteiten (in concreto bij de Ministers van Economi-

sche Zaken, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi-

lieubeheer, van Sociale Zaker en Werkgelegenheid alsmede van

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur), zullen de autoriteiten

verplicht zijn om in het kader van de MER-procedure binnen drie

maanden richtlijnen te formuleren waarop de MER een antwoord

dient te geven.

Uiteraard wordt er, waar relevant en voor zover mogelijk, bij de

opstelling van deel d van de pkb-vestigingsplaatsen voor kern-

centrales rekening gehouden met de richtlijnen van de MER en

omgekeerd en met de eventuele initiatieven van elektriciteits-

producenten in het kader van het eerstkomende Elektriciteitsplan.

De bepaling van de concrete bouwlokaties vindt, zoals gezegd,

plaats in het kader van de procedures ter verlening van de ver-

gunningen op basis van de Kernenergiewet/MER. Op basis daarvan

zal indien nodig de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer krachtens de Wet op de Ruimtelijke Or-

dening een aanwijzing kunnen geven."

Aldus (delen van) de tekst uit het Beleidsvoornemen.

In een door het Ministerie van Economische Zaken uitgegeven bro-

chure Elektriciteit in de jaren negentig (april 1985) is de pro-

cedure als volgt weergegeven.
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(Globale) besluitvormingslijnen.

1111985 Regeringsstandpunt aa.v.MDE 1

i _ X - -i
I Uitspraak Twecie Kamer J

PKB-procedure I

•kernenergie in E-plan

i Vergunningen U

l
Bouw

Het is duidelijk dat de pkb-procedure slechts één schakel is in

de reeks van ingewikkelde besluitvorming. De vraag rijst wat de

gewichten van de andere schakels zijn, in welke mate zij meewe-

gen, in hoeverre ervan zal worden afgeweken (bijv. MER), hoe

insprekers erbij betrokken worden, etc.

Het CPI meent dat de "echte" besluitvorming over de potentiële

vestigingsplaatsen alleen via de pkb-procedure (deel a t/m e)

zou moeten plaatsvinden.

Toch hebben deze verschillende schakels bij insprekers weinig

verwarring te weeg gebracht en daarom is in dit cahier slechts

daar aandacht aan geschonken waar de pkb-procedure raakvlakken

met de overige schakels vertoont.
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Tijdsbalk na regeringsstandpunt.
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8) Uit: Deel a beleidsvoornemen pkb Vestigingsplaatsen kerncentrales
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3. De geloofwaardigheid van de inspraakprocedure

Van meet af aan is in de werkgroep pkb onderkend dat de proble-

matiek in den lande veel beroering zou wekken en/of emoties zou

losmaken en dat de insprekers zich naar alle waarschijnlijkheid

niet alleen tot de zuiver planologische vraagstelling zouden

beperken.

Zowel inhoudelijke als politieke argumenten konden daarvoor wor-

den aangevoerd:

de beslissing van regering en kabinet ten aanzien van uit-

breiding nucleair vermogen was in strijd met de wens van de

meerderheid van de insprekers, zoals dat verwoord werd in

het Eindrapport van de MDE. verwacht zou kunnen worden dat

niet alleen daarop reacties zouden komen, maar vooral op het

feit dat insprekers die geen kernenergie wensen, gevraagd

werd welke plaatsen zij voor de nieuw te bouwen centrales

geschikt achten;

de probleemstelling leek te eng geformuleerd. De problema-

tiek, Lxjvoorbeeld ten aanzien van radio-actief afval -begin

1985 door de commissie Geertsema sterk in de publiciteit

gebracht- was nog niet opgelost;

de regering heeft zichzelf gedistantieerd van zuiver plano-

logische aspecten door de bestuurlijke inpasbaarheid van de

lokatie Moerdijk in het beleidsvoornemen een belangrijke rol

bij de keuze te laten spelen;

de correspondentie en het overleg van de Minister van Econo-

mische Zaken met de Commissarissen van de Koningin in

Noord-Brabant en Limburg, waaruit men zou kunnen opmaken dat

de kaarten ten aanzien van de vestigingsplaatsen reeds waren

geschud. De door de aktiegroep "De wraak van jonkheer mr. De

Brauw" uit het Ministerie van Economische Zaken ontvreemde

stukken lieten doorschemeren dat het met exploitatieproble-

men te kampen industrieterrein Moerdijk een goede kans maak-

te als lokatie voor een nieuw te bouwen kerncentrale.
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Tesamen vormde een en ander weliswaar aanleiding om extra aan-

dacht te besteden aan de geloofwaardigheid van een te volgen

inspraakprocedure, iû ar het was wel duidelijk dat een mogelijk-

heid tot inspraak geboden moest worden 9). Immers, in de gewij-

zigde Wet op de Ruimtelijke Ordening (artikel 2a) weidt de

pkb-procedure (inclusief de inspraak) geregeld en tot de daarin

genoemde nationale ruimtelijke plannen behoort uiteraard ook de

lokatiekeuze voor nieuw te bouwen kerncentrales.

Maar ook andere argumenten konden worden aangevoerd.

Allereerst om historische redenen: de ASEV-procedure was "onder-

broken" door de MDE. Het vervolg -na een positieve uitspraak op

de MDE- van deze procedure was niet alleen voor de hand liggend,

maar ook min of meer toegezegd.

Ten tweede om inspraaktechnische redenen: Men zou kunnen aanvoe-

ren dat er al inspraak wordt verleend op de wijzigingen van

streek- en bestemmingsplannen, de vergunningverlening (en de

milieu-effectrapportage) en dat derhalve inspraak op de pkb

overbodig is. Het is echter van belang te onderkennen, dat het

"zichtbare" gedeelte van de pkb moet leiden tot een princi-

pe-uitspraak ten aanzien van de lokatie voor nieuw te bouwen

centrales. Inspraak in deze fase van de besluitvorming is daar-

voor noodzakelijk, inspraak op andere niveaus zou voor deze

principe-beslissing te laat zijn.

En hoewel velen dit zullen bestrijden mag ten derde misschien

toch worden aangevoerd dat de resultaten uit de inspraak wel van

belang kunnen zijn voor de uiteindelijke beslissingen.

Niettemin is het ook voor het CPI een vraag geweest of de in-

spraakprocedure werkelijk zinvol zou zijn. Over het begrip zin-

vol (zowel voor burger als bestuur) is reeds eerder geschreven

(zie CPI-cahier no 7). Kortheidshalve zij hier vermeld, dat het

CPI er vanuit ging, dat de resultaten -en dan met name de argu-

menten die tot een eindconclusie zouden leiden- in het gehele

besluitvormingsproces door het bestuur zouden worden meegewogen.

9) Dit laatste heeft overigens wel even ter discussie gestaan. De
vraag rees of deze beslissing de pkb-procedure zou moeten worden
gevolgd.
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Dat een groot aantal insprekers echter de geloofwaardigheid van

deze inspraakprocedure in twijfel trokken is tot uiting gekomen

tijdens de voorlichtingsavonden, in de inspraakreacties en tij-

dens de hoorzittingen.

4. Uitgangspunten van de inspraakprocedure

De aanpak van de pkb-inspraak zou sober worden. Een aantal rede-

nen lag daaraan ten grondslag.

De pkb-inspraak werd begin jaren 80 aan een. kritische evaluatie

onderworpen.

In het actieprogramma pkb van de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, aanvaard door de Tweede

Kamer, werden voorstellen gedaan om tot een versobering van de

pkb-inspraak te komen. Ook in het advies van de Voorlichtings-

raad van de Rijksvoorlichtingsdienst over het voorlichtings-

aspect werd hierop ingegaan. De Raad en ook het CPI meenden dat

het weliswaar is toe te juichen om in een tijd waarin bezuini-

gingen en versobering een grote rol spelen, ook de pkb-inspraak

door te lichten, maar dat er dan ook sprake zou moeten zijn van

een evenwichtige afweging tussen doelstelling en de wijze van

realisatie van deze doelstelling. Zo werd toentertijd gepleit

voor de doorlichting van de gehele pkb-procedure (en niet

slechts op willekeurige wijze snijden in onderdelen van de in-

spraakprocedure) omdat alle fasen van de procedure nauw met el-

kaar samenhangen. Ook zou het beleidsvoornemen-zelf op zijn me-

rites moeten worden bekeken 10).

Toch zou ook de pkb-inspraakprocedure Vestigingsplaatsen kern-

centrales in de lijn van deze versoberingstendens worden opgezet.

Daarnaast heeft de MDE een belangrijke invloed gehad op de opzet

van de pkb-inspraak. Het bedrag van f. 28 miljoen, reeds bij

aanvang van de MDE door velen als bijzonder hoog beschouwd, vond

men niet in verhouding staan met het resultaat. Omdat de pkb-in-

spraakprocedure in het verlengde van de MDE zou liggen, leek het

wenselijk om een niet al te omvangrijke procedure op te zetten.

10) Zie RARO-advies over het aktieprogramma pkb en CPI-cahier no. 8
"10 jaar pkb-inspraak".
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Ook werd geconstateerd dat de meningen van veel insprekers in de

loop van de reeds lang bestaande energiediscussie reeds waren

gevormd en dat het er slechts om zou gaan deze meningen te ver-

krijgen. Dat betekende dat de inspanningen meer op het wervende

gedeelte van de inspraak zouden worden gericht dan op de in-

spraakondersteuning. Tegelijkertijd echter werd onderkend dat de

vrije publiciteit veel aandacht aan de pkb zou wijden, zodat ook

het wervende aspect sober zou kunnen zijn.

De pkb zelf -tenslotte- had bovendien een zeer concreet karakter

waarbij de zes door de regering geselecteerde lokaties centraal

stonden. Verwacht werd dat de meeste insprekers uit deze regio's

zouden reageren. Het zwaartepunt van voorlichting en inspraak

zou daarom op deze regio's vallen.

Dit laatste was tevens de reden om een selectieve regionaal be-

geleide bevolkingsinspraak op te zetten.
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5. De rijksvoorlichting

a. Algemeen

Tegelijkertijd met het uitbrengen van het regeringsstandpunt

over de MDE werd op 11 januari 1985 het beleidsvoornemen van de

pkb gepubliceerd.

Formeel zou kunnen worden gesteld dat op dat moment het openbare

gedeelte van de procedure van start was gegaan. Deze -verwar-

rende- gedachte heeft geleefd bij degenen die een grote voort-

varendheid nagestreefden. Toch -ook los van de fundamentele

kwestie over eerst een Tweede Kamerbehandeling van het rege-

ringsstandpunt MDE- is het duidelijk dat het openbare gedeelte

van met name de inspraakprocedure pas van start kan gaan nadat

de regering deze zou hebben aangekondigd.

De verantwoordelijkheid voor het voorlichtingsbeleid lag bij het

Ministerie van Economische Zaken. In samenwerking met de Direc-

tie Externe Betrekkingen en Voorlichting van het Ministerie van

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het

CPI is een draaiboek waarin de grote lijnen van het voorlich-

tingspakket werden beschreven opgesteld, dat op de werkgroep pkb

werd teruggekoppeld.

De uitwerking van het draaiboek is door het Ministerie van Eco-

nomische Zaken verwoord in een Voorlichtingsplan. Het CPI werd

pas laat (begin juli 1985) van dit plan in het bezit gesteld.

Hierdoor kon niet voldoende antwoord worden gegeven op vragen

van insprekers en leden van de commissie Energievraagstukken van

de RARO, die het advies over de pkb voorbereidde. Bovendien kon

het CPI de vijf provinciale steunpunten, ingeschakeld voor de

regionaal begeleide bevolkingsinspraak, niet genoegzaam

informeren over de inhoud van het voorlichtingspakket, dat mede

van belang was voor de werkzaamheden van de steunpunten (zie

par. 6 van dit hoofdstuk).
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Regeringsstandpunt» uitgebracht 11 januari 1985.

Elektriciteitsvoorziening
iri de jaren negentig

Beleidsvoornemen, verkrijgbaar 5 augustus 1985.

Moerdijk

Maasvlakte

Ketelmeer

WesteSjke '
NoofdoostpoWerdfk

VOOR
iTSEN

Deel A: beleidsvoornemen
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Over de niet altijd even functionele scheiding tussen voorlich-

ting en inspraak is reeds eerder geschreven. Hier wordt volstaan

met de constatering dat ook of wellicht vooral bij deze pkb de

scheiding wederom voor een groot aantal inhoudelijke en prakti-

sche nadelen zorgde (zie hierna).

Het begrip sober is voor verschillende uitleg vatbaar gebleken.

Aan de aanvankelijke sobere inspraakwerving werd tenslotte meer

inspanningen verricht dan oorspronkelijk beoogd.

Cp 31 juli 1985 werd het beleidsvoornemen te£ visie, cjelegdjai j

de provinciehuizen in Groningen, Friesland, Overijssel,

Zuid-Holland, Noord-Brabant en bij het Projectbureau Flevoland

en het Openbaar Lichaam Rijnmond en bij de gemeenten die in aan-

merking zouden komen voor vestiging van een kerncentrale.

Tevens werd een persbericht uitgezonden waarin op de tervisie-

legging, de start van de inspraak, de advisering en het bestuur-

lijk overleg werd gewezen. Daarin werden de data en plaatsen van

de te houden voorlichtingsavonden en de afhaaladressen van het

voorlichtings- i.e.inspraakmateriaal genoemd.

Het Ji^£a£knateriaal bestond uit het beleidsvoornemen, een bro-

chure Energie in de jaren negentig en de wegwijzer voor de in-

sprekers* Het beleidsvoornemen was uit het regeringsstandpunt

MDE gelicht en als een aparte publicatie uitgebracht. Deze werk-

wijze is gekozen om de aandacht van de insprekers te vestigen op

de planologische vraagstelling en niet op het regerings- en ka-

binetsstandpunt MDE.

De brochure Energie in de jaren negentig echter bevatte voorna-

melijk informatie over dit laatste. Daarmee werd de inspanning,

een apart uitgebracht beleidsvoornemen, weer grotendeels teniet

gedaan.
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Bovendien hebben insprekers kritiek geuit op het feit dat daar-

mee door het Ministerie van Economische Zaken wel zeer eenzijdi-

ge voorlichting ("piropaganda-materiaal") werd bedreven.

In de Wegwijzer voor de insprekers heeft het CPI -uit hoofde van

zijn functie bij de inspraakprocedure- beschreven op welke wijze

op het beleidsvoornemen kon worden gereageerd (zie hierna en

bijlage 4). Het inspraakmateriaal was gratis verkrijgbaar, maar

pas half augustus beschikbaar.

Op 15 augustus werd een re^Lpnale £dvejrtentie in 11 verschillen-

de nieuwsbladen geplaatst. Deze advertentie wees op de te houden

voorlichtingsavonden in de betreffende regio. Tevens werden eni-

ge dagen voorafgaand aan de avonden in de desbetreffende gemeen-

ten huis aan huis folders verspreid. Deze folder had een tweele-

dig doel: enerzijds ten behoeve van insprekers om het inspraak-

materiaal op te vragen, anderzijds om te attenderen op de voor-

lichtingsavond. Bovendien gold de folder als een persoonlijk

plaatsbewijs. Dit laatste werd uit oogpunt van de te verwachten

drukte gedaan. Direct betrokkenen zouden op deze wijze van een

plaats verzekerd zijn. Anderen (ook actiegroepen, welke -zoals

reeds verwacht werd- steeds op elke voorlichtingsavond opnieuw

aanwezig zouden zijn om hun mening te uiten) zouden bij voldoen-

de plaatsruimte worden toegelaten. Ben aantal insprekers zonder

folder voelde zich hierdoor benadeeld. In de gemeente Dordrecht

werd een dergelijke folder niet verspreid terwijl veel Dordtena-

ren wel de bijeenkomsten wensten bij te wonen.
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Advertentie

MOERDIJK
UzuKzichdaiwe»critafvr«-

ten. V\*m m Nederland won* ov«r
kementrje wrschfcnd gadachi
Terwijl toch regering •> partement
vmden <tn kernenergie nodig a om
ore te voorzien van titaatwr rtrli-
t n c t e ^ e n op langere «mijn.

PLAATS VOOR'
Maar voor kernenergie zijn

kerncentrales nodi£ En dus OOK
ruimte. D u n n hebben wc in
Nederland net al te veel. Na een stu-
die van de overheid is een zestal
gebieden in Nedenand geselecteerd.

Het industrieterrein Moer-
dijk is één van die mogelijke vesti-
gtngjplaalsen voor een nieuwe kem-
centrale In totaal staan tot net jaar
2000 tenminste twee centrales en
hooguit 4000 megawatt op het pro-
gramma. Er zal dus een keuze
moeten worden gemaakt uA die zes
plaatsen. Aan die keuze f u t een m-
spraakproces - een zogenaamde Pta-
nologjsche Kernbeslissing, PKB -
vooraf. Daarvoor wordt een speciale
voorlichtingsavond georganiseerd.

Daïr kunt u informatie krij-
gen over de plannen en over de ma-
nier waarop u uw mening kenhatr
kunt maken. De voorfchtmtavwri

O p deze tvond wordt door
deskundjpn «ooriichting gegeven
over kannaiuaka in het «Iguiiaii
en over de vraaj wit de vengng
preota kan betekenen voor de om-
gfving. Voor het ktefrnüieu en voor
d r i t d b b ( d

Daarnaast wordt gesproken
ove. veiligheid, bouwamvtoten en
verdere economische gevolgen.
Uiteraard krijgt u op deze avond de
gelegenheid om vragen te stellen en
uw mening te geven.

Als u wilt, kunt u zich op de
avond voorbereiden met behulp van
een voorkhtmppakkel. U kunt het
pakket halen bij de gemeentehuizen
in Kkmden Zevenbergen en Hooge
enLajeZwaluwe,

U kunt ook onderstaande
bonopRurw.V\rkht niet te lang met
het aanvragen van het pakket, wmt
de voortrjitinpavcnd vindt al snel
plaats.

Doe mee Denk mee. Kom
naar de voorfchtmgriijjeenkomtt

Folder

>iriaa30i/v
rond de rrogelijfce vestiging vween ker>eef»P3ie Dp hei <n

düe3J«pternber4 m Spoahal de Motenberg, Smi|onsrtr»i1.
De

£ evfinMfH n,

W i v kunt u het YQprin;Min^n-BTr«i-iaai tftwer*'

Bij hei Sttdhuii Klundea Südhunnngl. KluncJei
B.| hei Gemeemehuij Zevenberjen. Doetïtrwt 10. Zevenbergen
B.I oe Openbare B*iiolheek. Lot*eke"n&rr'ïtfa*t 2. Ztvmber^en.
ft) he* Gemeente»iuTS Hoogt er. Lage Zwaiuwe. HaadhuiUtru* S. Hooge en Lage Z «

De l ü gaa; ope^ o^ 1945 J L ' W.n u «^ese-c ;..- ,an een piaau. aar < j r : j o p
I van dere fwde- van 19 30-1945,«,- terechi .n de iu>

O Graaj onrvang ik pur ompands hei voortchtnppaltlcet 'PUits vpex h

Nsam

Zend deze ton m een «efrmheente envelop un OnnfauMcenvum Overiwds Î Jbl<aMl.
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wer(^en i n de eerste week van september

gehouden te Brielle (Maasvlakte), Zevenbergen (Moerdijk), Hein-

kenszand (Borssele), Uithuizen (Eems) en Emmeloord (NOPAetel-

meer).

Dat is rijkelijk laat in de inspraakprocedure (deze bijeenkom-

sten worden vaak als start voor de inspraak gezien). Het CPI

verzocht te bezien of de avonden eerder in de procedure (eind

augustus) zouden kunnen worden gehouden. Dit bleek helaas niet

mogelijk.

In alle plaatsen was de politie gemobiliseerd, daar enige onge-

regeldheden zouden kunnen worden verwacht. Het posten van agen-

ten bij de ingang van de zalen is niet altijd door insprekers

als prettig ervaren.

De voorlichtingsavonden hadden een tumultueus verloop. Media

-zowel televisie, radio als de geschreven pers- hebben ruim-

schoots aandacht aan dit door sommigen als pandemonium omschre-

ven gebeuren geschonken. In veel gevallen is van daadwerkelijke

voorlichting niets terecht gekomen. Ook de speciaal voor deze

avonden vervaardigde .film over het belang van kernenergie in het

algemeen (en -helaas- niet over de inhoud van het beleidsvoorne-

men) kon in veel gevallen niet vertoond worden. De tegenstanders

van het toekomstige gebruik van kernenergie -later soms zelfs

overstemd door diegenen die alleen op relletjes uit waren- lie-

ten duidelijk weten, dat men van een inspraakprocedure niet is

gediend. Men trok de waarde van de inspraak in twijfel (in de

context van de MDE) en men achtte het -op zijn zachtst ge-

zegd- merkwaardig, dat men aan de bevolking vroeg waar de bouw

van de kerncentrales zou kunnen plaatsvinden, terwijl dezelfde

bevolking te kennen heeft gegeven, dat men niet meer kerncentra-

les wenst.

Sommigen betreurden het verloop van de avonden en meenden, dat

er andere manieren zouden moeten zijn om de regering te laten

weten, dat men het met de gang van zaken niet eens is.
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De Directie Voorlichting van het Ministerie van Economische Za-

ken heeft in een aantal interviews gewezen op het feit, dat er

kennelijk in de regio behoefte is aan een nauwer contact tussen

bevolking en de regering. Men concludeert, dat in de toekomst

meer rechtstreekse voorlichting wenselijk is.

Het CPI acht dit eveneens van groot belang, maar niet op basis

van de ervaringen bij de gehouden bijeenkomsten.

Het panel, dat tijdens de voorlichtingsavonden achter de tafel

zat, bestond uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Eco-

nomische Zaken, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Een aantal insprekers had kritiek op dit forum, dat hoewel het

onder (neutrale) voorzitterschap van de heer Sleeuwenhoek stond,

volgens hen geen evenwichtige (pro en contra kernenergie/vesti-

gingsplaats bevattende) voorlichting kon uitdragen. Dat heeft

tijdens één van de avonden (m Brielle) geleid tot een gelijk-

tijdige (niet door het rijk georganiseerde) voorlichtingsavond

in een nabijgelegen lokaliteit waar met name tegenstanders van

kernenergie een pleidooi hielden. In Zeeland is een reactie op

de 'eenzijdige1 voorlichting gekomen: daar werd voorzien in een

tweede voorlichtingsavond, georganiseerd onder leiding van het

provinciaal steunpunt aldaar, waar zowel voor- als tegenstanders

aan het woord kwamen. Aanvankelijk zou ook in Groningen een ex-

tra avond worden belegd maar deze heeft geen doorgang gevonden.

De avonden werden zeer goed bezocht (per keer 300 tot 600 perso-

nen) en als zodanig zou men inderdaad kunnen stellen dat zij aan

de doelstelling hebben voldaan. Toch heeft de eenzijdige voor-

lichting veel wrevel gewekt. Wellicht zou dit zijn weggenomen

indien -zoals bij eerdere pkb's dat het geval is geweest- deze

avonden door de onafhankelijke provinciale steunpunten zouden

zijn georganiseerd waarbij tevens "tegenstanders" in het panel

zitting zouden hebben, zoals tijdens de extra contraversezitting

in zeeland die voor een ieder zeer bevredigend is geweest.
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Tijdens de meeste avonden waren de provinciale steunpunten na-

drukkelijk aanwezig.

c. Ondersteuning

Aanvankelijk heeft het CPI gepleit voor het doen vervaardigen

van achtergrondinformatie ten behoeve van insprekers (en de pro-

vinciale steunpunten). Daarbij werd gedacht aan een map waarin

(samenvattingen van) relevante literatuur en meningen van derden

over de vestigingsplaatsproblematiek (knipselkranten e.d.) zou-

den zijn opgenomen. Hierbij zou het streven naar een zekere

evenwichtige voorlichting gestalte hebben kunnen krijgen. Het

Ministerie van Economische Zaken zag echter geen kans een derge-

lijke map samen te stellen.

Met name de provinciale steunpunten hebben dat betreurd (zie

aldaar). Juist door de eenzijdige voorlichting zou dergelijke

informatie verhelderend hebben kunnen werken. Tevens zouden

nieuwe inzichten (bijvoorbeeld studies van American Physical

Society, dr. W.A. Smit, e.d.) daarin een plaats hebben kunnen

vinden.

d. Voorlichting_en

Ook de Kamerleden Veldhoen c.s. hebben waarde aan deze nieuwe

informatie toegekend: eind oktober 1985 dienden zij een motie in

bij behandeling van het Indicatief Meerjarenprogramma Milieube-

heer in, waarin werd gesteld dat "betrokkenen zich inderdaad

alsnog moeten kunnen uitspreken over de nieuwste inzichten inza-

ke de gevolgen van een calamiteit bij een kerncentrale" met als

gevolg een verzoek tot verlenging van de inspraaktermijn. Voor

de motie was echter geen meerderheid te vinden.

Ook werden verzoeken tot inspraakverlenging bij het CPI ontvan-

gen. Deze hadden vooral te maken met de -volgens insprekers- te

summiere aanpak van de regionale wervende voorlichting.



Onder verwijzing naar de in de gewijzigde Wet op de Ruimtelijke

Ordening opgenomen termijn voor de inspraak bij pkb's en naar de

opvattingen van de meerderheid van de Tweede Kamer over de ter-

mijnen bij deze pkb heeft de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer deze verzoeken afgewezen.

6. De regionaal begeleide bevolkingsinspraak

a. Algemeen^

In de sobere opzet van de inspraakprocedure was tevens plaats

voor een zekere inspraakbegeleiding ingeruimd.

Van de mogelijkheden om subsidie aan gespreksgroepen e.d. te

verlenen (conform de werkwijze bij de MDE) werd geen gebruik

gemaakt.

Een regionale benadering zou beter in de opzet van de inspraak-

procedure passen. En mede hierom werd een beroep gedaan op de

steunpunten, welke in de provincie van de mogelijke vestigings-

plaatsen zijn gevestigd: Groningen, Overijssel, Zuid-Holland,

Zeeland en Noord-Brabant. De overige provinciale steunpunten

werden over deze keuze ingelicht. Alleen wanneer vanuit het veld

zeer nadrukkelijk zou worden verzocht in deze provincies activi-

teiten te ontplooien, zou met het CPI contact worden gezocht om

alsnog stappen te ondernemen. Dit heeft zich echter niet voorge-

daan.

Op de achtergrond speelde echter wel dat per 1 januari 1986 de

Noordoostpolder bij de provincie Flevoland zou worden gevoegd.

Daarom w ;rd het CPI door het projectbureau Flevoland benaderd

over de mogelijkheid om als nieuw steunpunt te fungeren. Omdat

echter met de Stichting Overijssel reeds overleg gaande was over

deze pkb, omdat daar de nodige know-how reeds aanwezig was en

omdat tijdens de inspraakprocedure nog geen nieuwe provincie

ingesteld zou zijn, heeft het CPI het voortouw van de organisa-

tie bij de Stichting Overijssel gelaten. Wel werd een goede sa-

menwerking met het projectbureau benadrukt.
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Ook de werkwijze van de vijf provinciale steunpunten zou sober

zijn. Het directeurencontact van de provinciale steunpunten en

de Provinciale Raad voor de Ruimtelijke Ordening, Zuid-Kolland

konden zich in de gekozen werkwijze, 5 steunpunten in een pas-

sieve rol, wel vinden, maar verzochten om een vertaling van het

begrip passief. Tijdens een voorbespreking werd dit begrip afge-

bakend. Harde randvoorwaarden betroffen de condities waartegen

de steunpunten het werk konden verrichten. Kosten gemaakt door

de steunpunten t.b.v. de te verrichten taken konden bij het CPI

worden gedeclareerd. Extra aan te trekken menskracht werd door

het CPI niet nodig geacht. Wel zou een kostenvergoeding voor een

inspraakcoördinator kunnen gelden op basis van een maximum van

gemiddeld 16 uur per week gedurende de inspraakperiode (3 maan-

den).

De gedecentraliseerde opzet van de werkzaamheden zelf naar de

steunpunten toe had tot gevolg dat hiervoor minder harde voor-

waarden werden omschreven. Wel zouden de werkzaamheden voorname-

lijk betrekking moeten hebben op de ondersteuning van insprekers

en niet op de werving, waarvoor het Ministerie van Economische

Zaken zou zorgdragen. Daarom werd door het CPI zowel bij de di-

rectie voorlichting van het Ministerie van Economische Zaken als

bij de provinciale steunpunten aangedrongen op een nauwe samen-

werking. De ondersteuning van de steunpunten zou zich minder dan

in het verleden op het begeleiden van uit individuele insprekers

bestaande gespreksgroepen richten. Bij deze pkb zou vooral wor-

den gereageerd op elke reactie uit de regio, waarbij -zoals de

ervaring bij andere pkb's had uitgewezen- de reeds bestaande

groeperingen (actiegroepen, bedrijfsleven, organisaties e.d.)

een grotere rol zouden spelen. Inderdaad is gebleken dat van

nieuw geformeerde gespreksgroepen vrijwel geen sprake is geweest.
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In een in maart 1985 aan de steunpunten verzonden brief van het

CPI werd een eerste verkenning over plaats en taken van de pro-

vinciale steunpunten weergegeven. Deze brief, waarin de passieve

rol van de vijf geselecteerde steunpunten aan de orde komt, was

reeds in dat vroege stadium van inspraakvoorbereiding aanleiding

tot het stellen van vragen uit de Tweede Kamer over de opzet van

de inspraakprocedure (zie bijlage 5). Het was derhalve duidelijk

dat deze opzet niet alleen door insprekers maar ook door de po-

litiek nauwlettend werd gadegeslagen.

b. De werkzaamheden van de provinciale steunpunten

De activiteiten per provinciaal steunpunt lopen nogal uiteen.

In Groningen is van enige ondersteunende activiteit nauwelijks

sprake geweest. Het provinciaal adviesorgaan voor Welzijnsaange-

legenheden berichtte het CPI in oktober 1985 dat een beperking

tot de planologische aspecten voor de vestigingsplaatsen kern-

centrales een te smalle basis was om enige activiteiten te ont-

plooien. Het steunpunt heeft zich beperkt tot het verstrekken

van het inspraakmateriaal alsmede van een brochure van de Mi-

lieufederatie Groningen. Een extra voorlichtingsavond waartoe

door de Milieufederatie werd verzocht heeft als gevolg van agen-

daproblemen geen doorgang gevonden.

In Overijssel daarentegen zijn meer activiteiten ontplooid. Aan-

vankelijk zou gelijktijdig met de pkb-inspraak ook een wijziging

van het streekplan Noordwest-Overijssel in procedure worden ge-

bracht. Voorzien werd in een koppeling van beide inspraakproce-

dures. Achteraf heeft Gedeputeerde Staten -mede met het oog op

een zelfstandige provincie Flevoland- de Noordoostpolder uit het

streekplan gelaten. Naast het feit dat de Stichting Overijssel

het tot zijn taak rekende om de "eigen inspraak-infrastruc-

tuur" -ook uit hoofde van zijn reguliere functie- van de in-
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spraakprocedure op de hoogte te stellen werd met overkoepelende

organisaties overleg gepleegd over de mogelijkheden tot het be-

trekken van de achterban bij de inspraak. Deze organisaties -met

name gevestigd in de Noordoostpolder- werden tevens van informa-

tiemateriaal (inspraakpakket, knipselkrant en enkele brochures)

in het bezit gesteld. Daarnaast werd een financiële bijdrage

t.b.v. het vervaardigen van deze brochures verschaft.

Het steunpunt heeft tijdens de inspraakperiode het CPI laten

weteii dat een gezamenlijke bijeenkomst met andere steunpunten en

de betreffende ministeries (liefst voorafgaand aan de inspraak-

procedure) nuttig zou zijn geweest om het onduidelijke begrip

"passief" af te bakenen en om inzicht in de besluitvorming van

de procedures te krijgen. Het CPI echter achtte het niet nodig

om een dergelijke bijeenkomst te organiseren in het licht van

het gehouden overleg met het Directeurencontact. Bovendien zou

een alsnog te houden bijeenkomst te laat in de pkb-procedure

vallen. Wel is er na beëindiging van de inspraaktermijn een eva-

luatiebijeenkomst gehouden, waarvoor de steunpunten Overijssel,

Noord-Brabant en Zeeland waren uitgenodigd (zie hierna).

In juid^HaLland heeft de Provinciale Raad voor de Ruimtelijk

Ordening Zuid-Holland (PRRO) zich weliswaar bereid verklaard aan

de inspraakprocedure medewerking te verlenen, doch men kan dit

meer zien als een solidariteitsverklaring met het CPI dan dat

men overtuigd was van de zin van de pkb-inspraak. Het is daarom

(en op grond van het verzoek van het CPI om een passieve opstel-

ling) dat weinig activiteiten werden ontplooid. Slechts één

streekcommissie heeft zich met de pkb beziggehouden (14 perso-

nen). Wel werden ruim 100 inspraakpakketten door het steunpunt

op aanvraag verzonden.
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In Jjeeland achtte de Stichting Zeeland het uit praktische over-

wegingen wenselijk om de inspraakbegeleiding door (de inspraak-

coördinator van) de provincie Zeeland te doen verrichten. C*n

politieke redenen werd de inspraakbegeleiding echter toch onder

de verantwoordelijkheid van de Stichting zeeland verricht. De

uitvoerende werkzaamheden werden ontplooid door de provinciale

inspraakcoördinator. In het Zeeuwse heeft e.e.a. veel beroering

gewekt.

De inspraakcoördinator heeft enige "wervende" activiteiten ver-

richt. Daarop en op de werving van het ministerie van Economi-

sche Zaken was weinig respons. In de loop van de procedure werd

het gemis van evenwichtige voorlichting steeds sterker. Nadat

aanvankelijk het Ministerie van Economische zaken geen medewer-

king kon verlenen aan een zogenaamde controverse-zitting werd

tegen het einde van de inspraaktermijn een zinvolle bijeenkomst

georganiseerd. In het panel hadden zitting de heren Smit (TH

Twente), Geijzers, (Ministerie van Economische Zaken) en Ver-

steeg (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) mede in

verband met de veiligheidsproblematiek en de heren Barendrecht

(Rijksplanologische Dienst) en De Vries (Milieufederatie Zee-

land) in verband met de planologische aspecten. Een onafhanke-

lijk voorzitter bood gedurende de avond gelegenheid tot vragen

stellen. Er namen ca 70 personen deel aan deze zitting.

In Nc»rj3-Brabant heeft het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Bra-

bant (PON) de inspraak begeleid. Dit steunpunt heeft met het

begrip "passieve opstelling" de meeste moeite gehad, omdat de

bijzondere positie van Moerdijk (gekozen om redenen van bestuur-

lijke haalbaarheid) tegenstrijdig was met het uitgangspunt van

de inspraakopzet (gericht op planologische aspecten). Het steun-

punt heeft behoedzaam zijn taken verricht: insprekers stonden

snel klaar met hun oordeel als de verzoeken kritisch of afwij-

zend tegemoet werden getreden, toch wilde het steunpunt voorko-

men dat zij als subsidiënt van de actievoerders werd gezien. Dit
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dilemma heeft zich vooral voorgedaan bij de verzoeken tot het

verlenen van subsidie voor informatiemateriaal van opposanten.

Het is mede om deze reden dat aan de vijf steunpunten door het

CPI de financiële mogelijkheid werd geboden om zelf enige infor-

matiemateriaal t.b.v. de insprekers bijeen te brengen. Daarbij

werd als voorwaarde gesteld dat naar een zeker evenwicht tussen

vestigingsplaats relevante denkbeelden (pro/contra) moest worden

nagestreefd. Bovendien zouden de steunpunten van bestaand mate-

riaal moeten uitgaan: het maken van eigen "discussiestukken" zou

niet worden gesubsidieerd.

c. Evaluatie van werkzaamheden

De vijf provinciale steunpunten hebben een korte schriftelijk

evaluatie aan het CPI toegestuurd. Drie steunpunten achtten het

nuttig om na de inspraakperiode nog eens mondeling van gedachten

te wisselen over de gevolgde werkwijze bij de inspraakprocedure,

vooraf was overeengekomen dat de fundamentele kritiek op de in-

spraak in het algemeen en op de pkb-inspraak, op het inhoudelijk

belang van de pkb e.d. in dit gesprek niet aan de orde zou ko-

men. Het ging alleen om organisatorische aspecten.

De bijzondere kenmerken van de pkb hadden meer actievoering dan

gebruikelijk tot gevolg. De passieve opstelling van de steunpun-

ten kon daar niet altijd even gemakkelijk op inspelen. Wel was

het mogelijk door de decentralisatie van taken om de problema-

tiek op eigen wijze tegemoet treden.

Over een duidelijker omschrijving van het begrip passief waren

de meningen verdeeld: enerzijds zou hierdoor gebleken zijn hoe-

ver de steunpunten zouden kunnen gaan in het ontplooien van hun

activiteiten, anderzijds zou e.e.a. belemmerend op de uitvoering

hebben gewerkt.
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Over de voorlichting liet men zich zeer kritisch uit. Het mate-

riaal achtte men niet informatief genoeg t.a.v. de planologische

aspecten. Met name omdat de film en de brochure betrekking had-

den op het voordeel van toepassing van kernenergie heeft dit

niet alleen ergernis gewekt bij de insprekers, maar ook bij de

steunpunten, welke juist als opdracht hadden gekregen om zich

bij de inspraakondersteuning te richten op de beperkte vraag-

stelling.

Tevens was de verwijzing naar de provinciale steunpunten zeer

summier. Alleen in de wegwijzer voor de insprekers (door het CPI

opgesteld) en incidenteel bij de voorlichtingsavonden was er

sprake van. De samenwerking tussen de Directie Voorlichting van

het ministerie van Economische Zaken en de steunpunten is bij-

zonder stroef verlopen. De steunpunten hebben een goed contact

sterk gemist.

Men achtte de inspraaktermijn zelf toereikend voor het opstellen

van de reacties. Wel was de aankondiging (d.m.v. voorlichtings-

avonden) aan de late kant.

Het CPI tenslotte concludeert dat er per steunpunt een tamelijk

wisselende taakopvatting bestond en dat mede daarom en door de

verschillende geluiden uit het veld een verschillende werkwijze

werd gevolgd. Ook bij deze pkb is gebleken dat de steunpunten

meer als een gedecentraliseerd inspraakpunt van het CPI hebben

gewerkt dan als dan een instituut dat zich met de regionaal be-

geleide bevolkingsinspraak in engere zin (werven van individuele

insprekers en het ondersteunen van gespreksgroepen) bezighield.

Daarbij lijkt de decentralisatie een goed uitgangspunt, maar kan

slechts alleen slagen wanneer de expliciete scheiding tussen

inspraak en voorlichting tot een minimum wordt teruggebracht.

Dat betekent dat een hecht werkverband tussen in ieder geval de

directie voorlichting van het eerstverantwoordelijke departement

en de steunpunten/CPI een absolute noodzaak is. De indruk is

gewekt dat het hieraan tijdens de pkb-procedure heeft ontbroken.
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7. De hoorzittingen

Hoewel de termijn ten behoeve van de adviesvoorbereiding voor de

Commissie Energievraagstukken zeer krap was -gevraagd was om

voor 1 december 1985 te adviseren- werd het toch noodzakelijk

geacht om vijf hoorzittingen te organiseren.

Ten eerste omdat de commissie toch ook geluiden (emoties) uit

het veld wenste te horen, ten tweede omdat de commissie niet de

indruk wilde wekken, dat op min of meer willekeurige wijze op

(dit onderdeel van) de procedure zou worden bezuinigd. Dat hield

in dat plenaire vergadering van de Raad in december 1985 werd

gehouden, maar op een zodanig tijdstip dat de Raad voor Ruimte-

lijke Ordening en Milieubeheer (onderraad van de Ministerraad)

tijdig over de stukken kon beschikken.

De hoorzittingen werden gehouden op

15 november 1985 te Loppersum (lokatie Eems)

18 november 1985 te Emmeloord (lokaties Westelijke NOP dijk en

Ketelmeer)

19 november 1985 te Heinkenszand (lokatie Borssele)

21 november 1985 te Breda (lokatie Moerdijk)

22 november 1985 te Schiedam (lokatie Maasvlakte)

Met ongeregeldheden tijdens de bijeenkomsten -na de ervaringen

met de rijksvoorichtingsbijeenkomsten- werd rekening gehouden.

Daarom werd aan de onafhankelijke positie van de RARO extra aan-

dacht geschonken. De zaalexploitanten waren echter weinig inge-

nomen met de verhuur van hun ruimten en sommigen vroegen zelfs

een garantieverklaring van de RARO voor schadeloosstelling bij

vernielingen. Bij alle bijeenkomsten was de politie ingescha-

keld, maar tot calamiteiten heeft het niet geleid. Alleen in

Schiedam was sprake van een werkelijke ordeverstoring en is tot

handelend optreden van de politie overgegaan.
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De bijeenkomsten werden in het algemeen door de commissieleden

als nuttig ervaren. Na een inleiding van de voorzitter werd aan

speciaal daartoe uitgenodigde insprekers het woord gegeven opdat

de schriftelijke reactie kon worden toegelicht. Na een pauze

konden belangstellenden met het panel discussiëren. In het alge-

meen werd hiervan door de goedbezette zaal gebruik gemaakt.

Insprekers hebben de gelegenheid aangegrepen om vooral gevoels-

matige argumenten naar voren te brengen. Ca. 900 personen namen

aan de hoorzittingen deel.

Alle insprekers waren schriftelijk van de hoorzittingen op de

hoogte gesteld. Tevens werd een persbericht verzonden aan de

regionale en lokale pers. Uiteraard waren ook de provinciale

steunpunten van de hoorzittingen op de hoogte.

Toch uitten sommigen kritiek op het "uitnodigingsbeleid", maar

de indruk lijkt dat het hier meer gaat om kritiek op kernenergie

in het algemeen en dat als afgeleide daarvan ook kritiek op de

hoorzittingen werd gegeven.

Van de hoorzittingen werden korte verslagen gemaakt, welke te-

vens in het rapport "Hoofdlijnen uit de inspraak" werden ver-

werkt. Daarnaast werden de verslagen opgenomen in de bundels met

integrale reacties.

8. De inspraakresultaten

a.

Er werd door het CPI weliswaar een groot aantal reacties ver-

wacht, maar de inhoud zou uiteen kunnen lopen van een zeer ge-

fundeerde reactie tot een hartekreet. En met name de enge pro-

bleemstelling van de pkb deed veronderstellen dat de verwerking

van de reacties minder arbeidsintensief zou zijn dan bij eerder

uitgebrachte pkb's. Daarom werd de afwikkeling van de inspraak-

reacties door het CPI zelf ter hand werd genomen en niet uitbe-

steed.
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Daartoe werd tijdelijk een externe kracht aangetrokken, die de

administratieve handelingen verzorgde en tevens de reacties ana-

lyseerde. Dit hield in dat afschriften van de reacties integraal

aan de ambtenaren van de departementen van Economische Zaken,

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en So-

ciale Zaken en Werkgelegenheid werden toegezonden. Ook het se-

cretariaat van c*<* Commissie Energievraagstukken en van de Voor-

lopige Waddenadviesraad (lokatie Eems) werden in de gelegenheid

gesteld kennis te nemen van het inspraakmateriaal. Daarnaast

werd een algemeen overzicht van de ingekomen reacties opgesteld.

Mede aan de hand hiervan werd het rapport Hoofdlijnen uit de

inspraak opgesteld.

Alle reacties zijn gebundeld en aan de betrokken ministers en de

Tweede Kamer aangeboden. Zoals vermeld zijn in de bundels ook de

verslagen van de hoorzittingen opgenomen. Voor een ieder liggen

deze bundels bij het CPI ter inzage.

Tegen het einde van de schriftelijke inspraaktermijn vroeg de

pers het CPI naar de inspraakresultaten.

Op 1 november 1985 werd een i^arsbericht uitgezonden dat melding

maakte van ca. 450 reacties. In de week die daarop volgde werden

nog eens ca. 150 reacties ontvangen.

In totaal hebben 580 personen en instanties een min of meer uit-

voerig standpunt weergegeven (ondersteund door ca. 1500 handte-

keningen). Tevens werden de resultaten van 30 acties ontvangen,

waarvan er 23 zeer uitgebreid waren. Het gaat daarbij voorname-

lijk om gelijkluidende reacties die door initiatiefnemers op

ruime schaal verspreid werden, zodat verschillende insprekers

door middel van het invullen van naam, adres en handtekening in

staat werden gesteld om één mening kenbaar te maken.
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Voorbeeld van gelijkluidende reactie.

A M I : Inspraak pkb vestigingsplaatsen kerncentrales
pottbu» i n n
2EM GA 's-GRAVENHAGE

In h i t kader v«n de plenologlsche kernbeslissing over de vestigingsplaatsen van nieuw te bou-
wen kerncentrale» breng ik d» volgand* bazwaran naar voran.

1. Kernenergie i t uit een oogpunt van de energievoorziening niet nodig. Oe resultaten van de brede
maatschappelijke energiediscussie laten zien dat een energiebeleid zonder kernenergie maar met weel
decentrale opwekking van elektriciteit uitvoerbaar i», uil een oogpunt van milieu en economie gunstig
is, en op een breed maatschappelijk draagvlak steunt.
Ik vind dal de regering de morele plicht heeft de uitkomsten van de brede maatschappelijke
energiediscussie serieus moet nemen. Daarom protesteer ik tegen de besluitvorming tot nu toe en
doe een dringend beroep op de regering alsnog af te zien van d» bouw van nieuwe kerncentrales.

2. Aan kernenergie zijn zodanige risico's verbonden dat de bouw van nieuwe kerncentrales niet verant-
woord is. Het hoog-radioactieve afval is voor een periode van minimaal honderdduizend jaar gevaar-
lijk voor mens en milieu. Zolang geen definitieve veilige oplossing voor dit afval is gevonden, is het
produceren van dit afval niei aanvaardbaar. Dit afval mag niet in onze biosfeer terechtkomen. Een tij-
delijke opslag voor een periode van vijftig tot honderd jaar is volstrekt onvoldoende.

3. De door de regering aangegeven gevolgen van een ernstig ongeluk met de kernreactor (1000 a 3000
slachtoffers en een onbewoonbaar gebied ter grootte van de provincie Utrecht) zijn wat betreft om-
vang en gevolgen op de langere termijn zo groot, dat ik dit risico onaanvaardbaar acht.
In aansluiting hierop protesteer ik tegen het feit dat de regering zich baseert op onvolledige en on-
juiste gegevens (rapporten van de Commissie Reactor Veiligheid en van de Gezondheidsraad):
- er is geen rekening gehouden met de aanwezigheid van werknemers en voorbijgangers (recrean-

ten) in de omgeving van de centrale;
- er is geen rekening gehouden met de resultaten van recent Amerikaans onderzoek, waarmee de

basis is ontvallen aan de rapporten van CRV en Gezondheidsraad:
- er is geen rekening gehouden met de steeds sterkef wordende aanwijzingen dat de gevolgen van

lage doses straling voor de volksgezondheid sterk zijn onderschat.
Kortom, de schadelijke effecten van een kerncentrale zijn naar alle waarschijnlijkheid veel groter dan
de regering veronderstelt.
Ik ben van maning dat voordat een inspraakronde over de bouw van kerncentrales kan starten, eerst
een juist beeld moet worden gegeven, op basis van de jongste wetenschappelijke informatie, van de
gevolgen van kerncentrales voor mens en milieu.

Samengevat: kernenergie I* onnodig «n ongewenst; da regering la moraal verplicht da resulta-
ten van da brad* maatschappelijk* energiedlscussle serieus te nemen: in de not* 'Vesti-
gingsplaatsen voor kerncentrales' wordt een onjuist en onvolledig b—U, gegeven van de effec-
ten voor mens en milieu van kerncentrales.

lit verzoek u de nota 'Vestigingsplaatsen voor kerncentreles' in te trekkew or zodanig bij te
stallen dat aan mi jn bezwaren recht wrordt^aejdaan.

Hoogachtend.

Naam:
Adres:
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Het is niet goed aan te geven hoeveel deelnemers aan de in-

spraakprocedure hebben meegedaan. Eén individuele reactie kan

immers door meer personen zijn opgesteld. Ook is het onbekend

hoeveel personen betrokken waren bij het opstellen van reac-

tief) van instanties/groeperingen. Toch is in onderstaande ta-

bel getracht om enig inzicht te geven in aantallen inspraakdeel-

nemers. Daarbij is aangenomen dat een inspraakreactie is opge-

steld door 1 deelnemer (ook bij instanties en groeperingen).

Wanneer in de reactie is aangegeven hoeveel deelnemers aan de

opstelling ervan hebben meegewerkt is dat apart vermeld. Bij de

580 -uitvoeriger- reacties is dat opgenomen in kolom 2.

Bij de gevoerde acties wordt in kolom 9 het aantal individuele

deelnemers en in kolom 10 het aantal instanties/groeperingen

aangegeven.

Indien men deze -op zichzelf niet goed vergelijkbare aantal-

len- samenvoegt komt men op een getal van ca. 6000 deelnemers.

Daarnaast dient men zich te bedenken dat sommige "insprekers"

zich van deze inspraakprocedure distantieerden en als actie geen

reactie inzonden.
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b. Korte inhoud_ins£raalcreacties

In 21 reacties spreekt men zich uit als voorstander van kern-

energie en/of bepaalde vestigingsplaatsen of onthoudt men zich

van een mening. Als argumenten pro kernenergie worden ondermeer

genoemd de prijstechnische aspecten en de werkgelegenheid.

In bijna alle andere reacties wordt gewezen op het feit dat de

regering en het parlement aan het eindresultaat van de Maat-

schappelijke Discussie Energiebeleid voorbij zijn gegaan. In-

sprekers vragen zich dan ook af gelet op de teleurstellende er-

varing met de MDE of de pkb-inspraak Vestigingsplaatsen Kern-

centrales wel enige zin heeft. Bovendien -zo menen zij- zijn de

kaarten reeds geschud. De brief van de Minister van Economische

Zaken aan de Commissarissen van de Koningin in Noord-Brabant en

Limburg, die door de actiegroep de Wraak van Jonkheer mr de

Brauw bij het Ministerie van Economische Zaken werd ontvreemd

toont dat immers aan; er wordt reeds melding gemaakt van een

"geschikte lokatie Moerdijk".

Zij vinden de inspraakprocedure derhalve ongeloofwaardig.

Insprekers die desalniettemin op de lokatiekeuze reageerden lie-

ten de volgende punten -zonder volledig/uitvoerig te zijn- de

revue passeren:

- de (cijfermatige) onderbouwing van het beleidsvoornemen;

deze zou inmiddels achterhaald of niet van toepassing op de

Nederlandse situatie zijn. Daarnaast berust de bevolkings-

dichtheid per ring op gewogen en niet op absolute aantallen;

het besmettingsgevaar bij calamiteiten voor natuur en

milieu, (bijvoorbeeld Waddenzee), landbouw, (bijvoorbeeld

N.O.P.); drinkwater, (bijvoorbeeld Biesbosch en Usselmeer);

de veiligheid: risico's zijn onaanvaardbaar -ook zonder ca-

lamiteiten-, geen (goed uitgewerkte) rampenplannen, vlieg-

tuigroutes, dreiging oorlog e.d.;

de kernafvalproblematiek in relatie met nieuw te bouwen cen-

trales.
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Reacties/ gelokaliseerd naar herkomst.



Op de problematiek per lokatie wordt hier niet ingegaan. Wel

dient het grote aantal reacties ten aanzien van de lokatie Moer-

dijk genoemd te worden: meer dan de helft van de reacties. In de

eerste plaats heeft dat te maken met de eerder genoemde brief

van de Minister van Economische Zaken. In de tweede plaats

(waarschijnlijk is het één niet los van het ander te zien) menen

insprekers dat Moerdijk niet om planologische redenen op de

lijst van de zes geselecteerde lokaties terecht is gekomen. In-

sprekers veronderstellen dat de regering het verlieslijdende

industrieterrein Moerdijk wil steunen door de vestiging van een

kerncentrale aldaar (en tevens door de opslag van radio-actief

afval).

Tot zover een kort overzicht van de reacties. Het rapport Hoofd-

lijnen uit de Inspraak geeft een volledig inzicht in de in-

spraakresultaten. Ook is daarin aandacht geschonken aan zaken

welke niet direct de planologische aspecten van de pkb betrof-

fen. Zo is aandacht besteed aan de opmerkingen over de pkb-pro-

cedure en ook over het (kern)energievraagstuk.

Ondermeer werd in de Wegwijzer voor insprekers gesteld dat aan

zaken welke niet direct relevant waren voor de planologische

aspecten minder aandacht zouden krijgen. Toch is in het rapport

met deze zaken rekening gehouden. Wellicht meer dan werd gesug-

gereerd.
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III TOT SLOT

Op 27 januari 1986 werd de regeringsbeslissing deel d van de pkb
aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden, (TK 1985-1986,
18830 nrs 46-47).
In de samenvatting "Planologische kernbeslissing (pkb)" wordt
gesteld dat "op grond van deze afweging en onderlinge vergelij-
king 3 plaatsen zijn geselecteerd voor de mogelijke vestiging
van nucleair vermogen. Deze plaatsen zijn:

Borssele
Eems
Maasvlakte

Naar het huidige inzicht van de regering lijkt van deze drie
lokaties Borssele het meest aantrekkelijk."
Op basis van nader onderzoek en advies zal voor 1 maart 1987 een
beslissing worden genomen over de vraag of naast de hiervoor
genoemde plaatsen ook de volgende lokaties kunnen worden aange-
merkt:

Moerdijk
Westelijke Noordoostpolderdijk

Over de besluitvorming stelt de regeringsbeslissing : "de de-
finitieve situering vindt binnen het in deze pkb aangegeven ka-
der (zie hiervoor) plaats in de procedure van da vergunningver-
lening op basis van de Kernenergiewet. Dit kader is voor deze
pkb limitatief. In deze procedure zal milieu-effectrapportage
(MER) worden toegepast."

Tot zover het citaat uit de regeringsbeslissing.
Aan duidelijkheid, zowel ten aanzien van de lokatiekeuze als ten
aanzien van de besluitvormingslijnen ontbreekt het hier niet.
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Hoe men ook over de inspraakverlening mag hebben gedachte.q.

denkt, in het deel d wordt op een groot aantal plaatsen aandacht

aan de resultaten besteed. Het is duidelijk dat sommige

insprekers deze aandacht voor de inspraakresultaten te gering

vinden en/of dat de resultaten te weinig invloed hebben gehad op

de uiteindelijke beslissing.

Het CPI gaat ervan uit dat, ondanks de grote tijdsdruk waarin de

regeringsbeslissing tot stand is gekomen de inspraakresultaten

een rol hebben gespeeld. Hoe groot deze rol is, is voor een

ieder wisselend. Dat is afhankelijk van de verwachtingen die men

koes- tert over de inspraakresultaten. Eerder werd hieraan (ook)

in dit cahier aandacht besteed.

Het CPI is de mening toegedaan dat de inspraak op tweeërlei wij-

ze zijn doorwerking heeft gehad naar het bestuur toe. Dat be-

treft de "aantoonbare" doorwerking in de regeringsbeslissing (en

andere stukken). Daarbij zou het wel eens kunnen zijn dat aan de

argumenten in reacties soms een belangrijker gewicht is toege-

kend dan aan de eindconclusie van deze inspraakreacties. Als

voorbeeld: een reactie die als eindconclusie aangeeft dat geen

enkele kerncentrale in Nederland gebouwd -ou moeten worden op

grond van bepaalde (bijv. regionale) argumenten.

Ten tweede zijn het de emoties, die bij deze inspraakprocedure

sterk moeten hebben ingewerkt op diegenen die bij dit beleid

waren betrokken. Emoties, die niet te kwantificeren zijn.

Over de doorwerking van de inspraak naar de burger toe (eman-

cipatorische, educatieve effecten e.d.) kan wellicht gesteld

worden dat het karakter van de pkb een dermate groot stempel op

de insprekers heeft gedrukt dat deze aspecten niet met andere

pkb's zijn te vergelijken. Misschien zou men kunnen stellen dat

door de omstreden geloofwaardigheid van de inspraak de afstand

burger/bestuur eerder groter dan kleiner is geworden en dat dat

in een zekere "actievoering" tot uiting is gekomen. Men denke

daarbij niet alleen aan de (re)acties in het kader van de in-

spraakprocedure maar ook bijvoorbeeld aan de gevoerde acties bij

de reeds bestaande centrales tijdens de inspraakperiode.
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Nog een korte terugblik op de inspraakorganisatie.

Ondanks de door insprekers ervaren ongeloofwaardigheid van de in-

spraak, is in het algemeen de organisatie redelijk tot ontplooiing

kunnen komen.

Wel betreurt het CPI dat inspraak en wervende voorlichting nog steeds

gescheiden wordt. De wervende voorlichting is een essentieel onder-

deel van de inspraakorganisatie. Het CPI meent dat deze soort van

voorlichting niet onder de verantwoordelijkheid van het departement,

welke de pkb als eerste ondertekent, maar van de inspraakorganise-

rende instantie moet vallen. Immers, het resultaat van de werving

bepaalt mede "het succes" van de inspraak.

De voordelen ervan lopen uiteen van een praktischer werkwijze (bij-

voorbeeld t.a.v. steunpunten, grote.-e bekendheid met de pkb-inspraak,

e.d.) tot en met een volstrekte objectieve manier van werven. Het zou

immers in de bestaande situatie kunnen gebeuren, dat de opzet van de

wervende voorlichting niet aUeen door zuivere voorlichtingsdoel-

stellingen wordt bepaald, maar ook door de opvattingen over inspraak

(in het algemeen of t.a.v. de pkb), het budget dat niet voorziet in

een pkb-campagne en andere soms arbitraire zaken.

Het CPI vindt het echter wêl juist dat de ondersteunende (inhoude-

lijke) voorlichting van het ter discussie staande beleid onder de

verantwoording van het eerst verantwoordelijke departement valt. Wan-

neer daarin echter geen geluiden van de oppositie worden opgenomen

(hetgeen te begrijpen is) zou hiervoor bepaalde maatregelen moeten

worden getroffen. Bijvoorbeeld aanvullingen van hetzij de Directie

Voorlichting en Externe Betrekkingen van het Ministerie van Volks-

huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, hetzij door het

CPI en/of provinciale steunpunten.

Wellicht dat bovenstaande algemene aanbevelingen van toepassing kun-

nen zijn op (komende) pkb-inspraakprocedures. Ttoch kan de pkb-Vesti-

gingsplaatsen kerncentrales maar weinig met andere pkb's worden ver-

geleken. Het is het karakter van deze pkb waardoor een geheel eigen

inspraakorganisatie en -resultaat werd verkregen.

Een karakter dat waarschijnlijk bij geen andere pkb ooit zal worden

teruggevonden.
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Bijlage 1.

DE PKB-PROCEDURE

Onderstaand wordt kort de pkb-procedure beschreven.
Een uitgebreidere beschrijving treft u aan in CPI-cahier no 2
"Evaluatie inspraakprocedures Structuurschema Burgerluchtvaart-
terreinen/Nota Markerwaard".

De meest belangrijke beslissingen van de regering over de verde-
ling en inrichting van de ruimte in ons land worden planologi-
sche kernbeslissingen genoemd (pkb's). Hiervoor is een speciale
procedure ontwikkeld: de pkb-procedure. Het gaat om een proce-
dure voor het stelsel van structuurschetsen, structuurschema s
en een klein aantal nota's. De start van de pkb-procedure is de
publikatie van het beleidsvoornemen van de regering. In dit deel
a van de pkb gaat het om voorstellen van de regering.
Voor deel a zelf is de mogelijkheid aanwezig om in te spreken.
De hoofdresultaten daarvan worden uiteindelijk weergegeven in
deel b "Hoofdlijnen uit de Inspraak".
Voorts wordt door de regering advies over het deel a gevraagd
aan in ieder geval de Raad van advies voor ruimtelijke ordening
(RARO).
Het advies wordt te zijner tijd gepubliceerd als deel c.
Ten slotte wordt er door de betrokken bewindslieden bestuurlijk
overleg gepleegd met onder andere de provincies en een aantal
gemeenten.

Op basis van alle daaruit voortkomende gegevens, wordt vervol-
gens de regeringsbeslissing (deel d) opgesteld. Dit stuk wordt
besproken in het parlement. Ook dat kan nog tot bijstelling lei-
den waarna ten slotte deel e "Tekst van de na parlementaire be-
handeling vastgestelde pkb" wordt gepubliceerd.

De pkb-procedure.
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Bijlage 2.

DE ORGANISATIE BIJ DE PKB-INSPRAAKPROCEDURE (algemeen)

Bij het uitbrengen van een pkb wordt voor een ieder de mogelijk-
heid geschapen om schriftelijk op het beleidsvoornemen te reage-
ren. Daar is de rijksvoorlichting door middel van advertentie-
campagne, TV-spots, free publicity, tervisielegging en derge-
lijke op gericht. Het inspraakadres: Inspraak pkb,

Postbus 97611
2509 GA DEN HAAG

De postbus is van het Centraal Punt Inspraak.

I^V£^^

Bij een aantal pkb's is ook de mogelijkheid voor insprekers ge-
creëerd om in een gespreksgroep net elkaar van gedachten te wis-
selen om vervolgens als groep te reageren. De organisatie en
begeleiding van dergelijke gespreksgroepen berust bij zogenaamde
provinciale steunpunten. Als regel zijn dit provinciale opbouw-
organen. Het CPI maakt per pkb met de afzonderlijke steunpunten
de nodige afspraken hiertoe op basis van een werkprogramma.
Daarbij staat de decentralisatiegedachte centraal.
Onderscheid kan worden gemaakt tussen pkb's waarbij in alle pro-
vincies het systeem van de regionaal begeleide inspraak actief
wordt bevorderd en pkb's waarbij dit niet of niet overal het
geval is. Dit is afhankelijk van de betekenis van een pkb voor
de afzonderlijke provincies en de op grond daarvan verwachte
belangstelling bij de burgerij. Verwacht men veel belangstel-
ling, dan wordt tijdig voor de tervisielegging van de pkb een
organisatie voor de regionale begeleiding van de inspraak opge-
bouwd. Direct bij aanvang van de inspraaktermijn ontplooien de
provinciale steunpunten dan activiteiten om deelnemers te werven
voor gespreksgroepen. Verwacht men nauwelijks belangstelling dan
kunnen de provinciale steunpunten zich op verzoek van het CPI
passief opstellen, dat wil zeggen dat zij eerst activiteiten
ontplooien als daarom na de start inspraak "vanuit het veld"
wordt gevraagd, waarbij per geval wordt bezien wat alsnog nodig
en mogelijk is. Overigens komt het ook voor dat één of meer pro-
vinciale steunpunten actief zijn, maar dat van andere steunpun-
ten geen medewerking (dus ook geen passieve opstelling) wordt
verlangd.
Zijn de groepen geformeerd dan hebben de steunpunten tot taak om
inhoudelijk (verschaffen van - ook regionale - achtergrondinfor-
matie, gespreksleidraad en dergelijkf en organisatorisch (or-
ganiseren van vergaderingen, verzorgen van type-, reprowerk,
etc.) de groepen te begeleiden.
In veel gevallen beleggen de provinciale steunpunten de eerste
vergadering, waarin afspraken worden gemaakt voor het verloop
van de werkzaamheden binnen de gespreksgroep(en). Deze werkzaam-
heden worden daarna door de groepen veelal zelfstandig uitge-
werkt, waarbij het steunpunt assistentie verschaft.
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Enige tijd na de sluitingsdatum van de inspraak kunnen openbare
hoorzittingen door de RARO worden georganiseerd. De hoorzittin-
gen dienen zowel de inspraak als het advies:

de resultaten van de hoorzittingen worden verwerkt in deel
b van de pkb "Hoofdlijnen uit de uitspraak";

de commissie die het advies van de RARO voorbereidt, neemt
kennis van de integrale reacties, hoort de genodigden op de
hoorzittingen en kan zo bepaalde standpunten bij de voor-
bereiding van het advies betrekken.
In het panel zitten leden van de commissie van voorberei-
ding van het RARO-advies en ministeriële vertegenwoordigers.

3. De_yerwerkin£ van ̂ e_i^s£raakresultaten.

Het aantal ingekomen schriftelijke reacties wisselt per pkb van
enkele tientallen tot enkele honderdtallen. Duidelijk is dat
uiteindelijk maar een beperkt deel van de samenleving reageert.
Bedacht moet daarbij echter worden dat met een reactie van een
inspraakgroep of iets dergelijks zich vaak meerdere personen
hebben beziggehouden en dat ook bij schriftelijke reacties van
bijvoorbeeld belangenorganisaties veelal meerdere personen be-
trokken zijn.
De integrale schriftelijke reacties en de verslagen van de hoor-
zittingen worden vermenigvuldigd en verzonden naar de bewinds-
lieden en hun ambtenaren, naar de desbetreffende commissie(s)
van de Tweede Kamer en naar (het secretariaat van) de commissie
van de RARO, die het advies voorbereidt.
De resultaten van de inspraak worden uiteindelijk samengevat in
het rapport Hoofdlijnen uit de inspraak, dat als deel b van de
pkb wordt gepubliceerd en op grote schaal wordt verspreid (ook
aan de insprekers). Dit hoofdlijnenrapport wordt opgesteld door
het Centraal Punt Inspraak van de RARO. Aldus worden de vele
duizenden bladzijden schriftelijke reacties teruggebracht tot
een enkele tientallen bladzijden tellend hoofdlijnenrapport. De
achterliggende gedachte is dat de lezerskring toeneemt naarmate
het materiaal minder bladzijden telt.



Bijlage 3.

RARO-ADVIES OVER PKB VESTIGINGSPLAATSEN KERNCENTRALES

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO) heeft 11
december 1985 zijn advies over het beleidsvoornemen van de rege-
ring inzake de Vestigingsplaatsen kerncentrales vastgesteld.
Over de vraag "kernenergie, ja of neen?" -een vraag die volgens
de regering niet meer aan de orde is- is de Raad verdeeld. Een
deel van de Raad volgt in deze de positieve uitspraak van de
Tweede Kamer van juni 1985. Een ander deel bepleit een herzie-
ning van deze uitspraak en acht een discussie over de vesti-
gingsplaatsen voor kerncentrales in feite voorbarig. De plenaire
Raad (32 aanwezige leden) vond het niet nodig te peilen hoe de
(stem)verhoudingen precies lagen. Onder de (talrijke) leden die
tijdens de algemene beschouwingen het woord voerden, overheerste
overigens het laatste standpunt.
Een belangrijk punt hierbij is de kans op reactorongevallen en
de gevolgen hiervan. Het advies bevat een verslag van een (tech-
nische) discussie over de zogenaamde bronterm, dat wil zeggen de
omvang en samenstelling van de radio-actieve lozingen in geval
van een maatgevend ongeval. Hierover bleek een aantal gemeen-
schappelijke conclusies mogelijk. Over de daarop volgende vraag
inzake de (maatschappelijke) aanvaardbaarheid van de effecten
van de bronterm wordt echter -zoals reeds beschreven- binnen de
Raad verschillend gedacht.

Het advies gaat verder vooral over de relatieve (on)geschiktheid
voor een kerncentrale van reeds eerder bepaalde vestigingsmoge-
lijkheden voor elektriciteitscentrales in het algemeen. Een
groot aantal van deze lokaties valt voor een kerncentrale bij
voorbaat af, bijv. omdat zij te dicht bij een stad of in een te
dicht bevolkt gebied liggen. De (9) overblijvende lokaties zijn
vervolgens aan de hand van een vijftiental criteria onderling
vergeleken. Tot die criteria behoren o.a. de gewogen inwonerta.l-
len rondom de lokaties, de evacuatiemogelijkheden.-, de mogelijke
schade aan landbouw, natuur en industrie, het indirecte ruimte-
beslag, de aansluiting op de netinfrastructuur en de concurre-
rende optie van een kolencentrale.
De 9 lokaties zijn per criterium gewaardeerd, bijv. relatief
goed, matig of slecht. Bovendien is het belang (gewicht) van elk
criterium bepaald en wel voor een viertal varianten: algemeen
(de basisvariant) resp. varianten met een accent op het milieu,
de ruimtelijke ordening of de economie.
Het geheel (de zogenaamde multi-criteria-analyse) leidt tot de
hiervolgende tabel, waarin de negen lokaties voor elke variant
in volgorde van hun relatieve (on)geschiktheid worden gepresen-
teerd. Tussen haakjes staan hierbij de uitkomsten van een con-
troleberekening. Van belang is overigens dat de onderlinge af-
standen (tussen de nummers 1 en 2, 2 en 3, etc.) niet gelijk
zijn, De golflijntjes geven een sprongsgewijs verschil aan.
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Een lid van de Raad attendeerde tijdens de plenaire Raad op de
onvolkomenheden van een multi-criteria-analyse in het algemeen.
De Raad als geheel was echter van mening dat in de gegeven si-
tuatie het best denkbare was bereikt en in ieder geval systema-
tischer te werk was gegaan dan in het beleidsvoornemen.
In hoofstuk IV van zijn advies, getiteld "Op de hand gewogen"
komt de Raad op basis van de uitkomsten van de multi-crite-
ria-analyse (de tabel) en enkele bijkomende overwegingen (waar-
onder nieuwe informatie) tot een eindoordeel over de relatieve
geschiktheid van de 9 onderzochte lokaties. Niet in de mul-
ti-criteria-analyse is opgenomen de "bestuurlijke acceptatie".
(Met name van belang bij de locatie Moerdijk). De Raad meent dat
het niet zijn taak is om een afweging te maken tussen bestuur-
lijke en inhoudelijke overwegingen.
Uitgangspunt bij het eindoordeel is -in voorkomend geval- een
zekere spreiding van kerncentrales over Nederland. Voor "zuide-
lijk" Nederland wordt Borssele als de meest geschikte/minst be-
zwaarlijke lokatie gezien. In "overig" Nederland (gedeelde twee-
de e;i derde plaats) scoren NOP-West en de Eemshaven uiteindelijk
het beste resp. het minst slecht. Op een vierde plaats staat
vervolgens Maasvlakte (liever kolen). De overige lokaties, waar-
onder Moerdijk, scoren volgens de analyse van de Raad in verge-
lijking met de eerder genoemde lokaties zo slecht, dat zij als
mogelijkheid voor een kerncentrale kunnen vervallen.
Van belang is te vermelden dat het hier gaat om de relatieve
(on)geschiktheid van de lokaties. Over absolute geschiktheid of
ongeschiktheid bevat het advies geen uitspraken. Wel is gesteld
dat dat eigenlijk zou moeten, maar de Raad zag zich niet in
staat om aan te geven hoe een sectorbeslissing als deze ten
principale vanuit de ruimtelijke ordening ter discussie kan wor-
den gesteld.



Het advies sluit af met een opsomming van een aantal vraagpun-
ten, die -voorzover bestaand onderzoek de gegevens niet kan op-
leveren- alsnog via onderzoek of studie beantwoord dienen te
worden. Een deel hiervan kan worden meegenomen in de MER bij een
eventuele vergunningsprocedure. Dat geldt bijvoorbeeld voor lo-
katiegebonden factoren. Voor een ander deel zullen de gegevens
echter eerder op tafel moeten liggen. Dat geldt bijv. voor de te
hanteren ongevallen scenario's in de daarbij behorende risico's.

Het advies is verkrijgbaar bij de Staatsuitgeverij, 's-Graven-
hage (tel. 070-789911).



Bijlage 4.

WEGWIJZER
VOOR DE INSPREKERS

De Tweede Kamer heeft besloten dat uitgegaan kan worden van vestiging van
tenminste twee nieuwe kerncentrales als onderdeel van de elektriciteitsopwekking in
Nederland. Daarom is het noodzakelijk dat bezien wordt welke plaatsen in aanmer-
king komen voor nieuw te bouwen kerncentrales en welke plaatsen het meest aan-
trekkelijk zijn.

Daarover gaat het beleidsvoornemen dat de pkb - procedure zal doorlopen.
Dit houdt in dat het beleidsvoornemen (deel a van de pkb) aan inspraak, advisering
en bestuurlijk overleg zal worden onderworpen. De resultaten van de inspraak zullen
als deel b 'Hoofdlijnen uit de inspraak' worden gepubliceerd. Het advies van de Raad
van advies voor de ruimtelijke ordening (RARO) - en eventueel andere adviesraden -
zal als deel c verschijnen.

A^n de hand van deze gegevens en van het bestuurlijk overleg zal de regering
haar standpunt bepalen. Dat wordt als deel d'Regeringsbéslissing' aan deTweede Kamer
voorgelegd, waarna deel e Tekst van de na parlementaire behandeling vastgestelde
pkb' zal verschijnen. Het is de bedoeling dat de regering hierover begin 1986 een
beslissing neemt. Naajt de besluitvorming in het kader van de pkb-procedure zal een
Kernenergiewetvergunning moeten worden aangevraagd en worden verleend, voor-
dat tot de daadwerkelijke oprichting van een kerncentrale kan worden overgegaan.

In het kader van deze vergunningverlening zal tevens een milieu-effect-
rapportage (mer) (met inspraakmogelijkheden) worden toegepast.

INSPRAAK (ORGANISATIE)
Vervolgens wordt aangegeven hoe de inspraak bij deze planologische kern-

beslissing is georganiseerd en hoe U, als inspreker, (het best) op dit beleidsvoornemen
kunt reageren.

Door middel van advertenties, voorlichtingsavonden, etc. is op de publicatie
van dit beleidsvoornemen gewezen. Het beleidsvoornemen (met brochure) is gratis
verkrijgbaar bij het Distributiecentrum Overheids Publicaties, Postbus11594,2502 AN
Den Haag en bij de volgende gemeentehuizen: Heinkenszand, Klundert, Zevenber-
gen, Hooge en Lage Zwaluwe, Brielle, Rockanje, Oostvoome, Maassluis, Maasland,
Hoek van Holland, Emmeloord, Urk, Uithuizen en Uithuizermeeden.

Een ieder die dat wenst kan op het beleidsvoornemen reageren. Daartoe
kan na bestudering van het deel a van de pkb een schriftelijke reactie worden toege-
zonden aan:

Inspraak pkb Vestigingsplaats Kerncentrales
Postbus 97611
2509 GA 's-Gravenhage



Deze reactie zal uiterlijki november1985 binnen moeten zijn. Helaas kunnen
reacties, die later worden ontvangen niet meer worden verwerkt in het rapport
'Hoofdlijnen uit de inspraak' (zie hierna). "levens is de mogelijkheid geopend om met
een aantal individuele insprekers in gespreksgroepen een reactie op te stellen. Moge-
lijk heeft u belangstelling om aan een dergelijke gespreksgroep deel te nemen. In dat
geval kunt U - liefst zo spoedig mogelijk - met een provinciaal steunpunt in Uw om-
geving contact opnemen.

Ook de reacties van de gespreksgroepen zullen voori novemberi 985 bij het
inspraakadres binnen moeten zijn. De namen en adressen van de provinciale steun-
punten worden hierna genoemd.

U kunt natuurlijk reageren op de wijze die u als inspreker zelf verkiest Toch
kan het van belang zijn om rekening te houden met twee zaken:

De inspraak richt zich op de planologische aspecten van het toekomstig
gebruik van kernenergie, zoals beschreven in het beleidsvoornemen. Uiteraard staat
het U vrij om de regering te melden, wat u nodig acht Toch lijkt het goed U te wijzen
op het feit, dat reacties welke andere zaken dan de vestigingsplaatsproblematiek aan
de orde stellen (bijv. de wenselijkheid van de toepassing van meer kernenergie)
minder aandacht zullen krijgen in het rapport 'Hoofdlijnen uit de inspraak', omdat
deze minder van belang zijn voor het opstellen van de regeringsbeslissing van de pkb
Vestigingsplaatsen Kerncentrales.

Uit ervaring is gebleken, dat reacties waarin voorstellen voor tekstwijziging
van het betreffende pkb-hoofdstuk van deel a worden aangegeven, het gemakkelijkst
kunnen worden verwerkt. Ook een samenvattingvan de ingenomen standpunten kan
de toegankelijkheid van de reactie bevorderen.

Een tweede zaak is van praktische aard. Een groot aantal bij het beleid betrok-
ken personen dient kennis te nemen van Uw reactie. Zorg dat deze leesbaar is en blijft,
ook als zij later vermenigvuldigd wordt. Gebruik zo mogelijk een schrijfmachine of
schrijf met zwarte inkt en liefst in blokletters.

WAT GEBEURT ER
MET U W REACTIE?

Is Uw reactie tijdig bij het genoemde postadres ontvangen dan zorgt het Cen-
traal Punt Inspraak, een secretariaatsafdeling van de RARO, voor verspreiding naar de
bewindslieden en hun ambtenaren, naar de adviesraden en naar de Tweede Kamer.

Bovendien stelt het Centraal Punt Inspraak het rapport 'Hoofdlijnen uit de
inspraak' op. In dit rapport wordt een samenvattingvan de binnengekomen reacties
weergegeven. Het is derhalve gemakkelijker te lezen dan de (vaak grote hoeveelheid)
integrale reacties.
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ADRESSEN VAN DE
PROVINCIALE STEUNPUNTEN:
O Provinciaal adviesorgaan voor Welzijnsaangelegenheden

Linneausplein 57
9713 GB Groningen, tel. 050-141818

O Stichting Overijssel
Stationsweg 5
8011 CZ Zwolle, tel. 038-21 6746

O Provinciale Raad voor de Ruimtelijke Ordening Zuid-Holland
Koninginnegracht 1
2514AA 's-Gravenhage, tel. 070-6519 05

O Provincie Zeeland
Bureau Voorlichting
St Pieterstraat 42
4331 EW Middelburg, tel. 01180-31 39 6

O Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant
Stationsstraat 15
5038 EB Tilburg, tel. 013-3515 35



Bijlage 5.

KAMERVRAGEN OVER BRIEF CPI

Vragen van de leden Zijlstra en Veldhoen (beiden PvdA) over een
brief van het CPI inzake het afzien van de pkb-procedure voor
vestigingsplaatsen van kerncentrales. (Ingezonden 21 mei 1985)
met antwoorr^n.

1. Hebt u kennisgenomen van de brief, die het Centraal Punt In-
spraak (CPI) van de Raad voor de ruimtelijke ordening op 5 maart
jl. heeft gestuurd aan de provinciale steunpunten betreffende de
pkb-procedure voor vestigingsplaatsen van kerncentrales?

Ja.

2. Hoe beoordeelt u elk van de drie argumenten die het CPI aanvoert
om af te zien van een uitgebreide inspraak-organisatie, te we-
ten: zo'n organisatie is waarschijnlijk noch mogelijk, noch zin-
vol en ze lijkt bij de minister van VRQM niet haalbaar?

3. Waarop stoelt de door het CPI geuite veronderstelling dat "de
rijksvoorlichting waarschijnlijk van regionale aard zal zijn"?
Is zulks gegrond op door u aan het CPI kenbaar gemaakte voorne-
mens?

4. Zo jaf waarom beperkt u zich tot zo'n aanpak?

L'cals uit de brief van het CPI van 5 maart jl. blijkt is de
probleemstelling bij deze pkb-procedure relatief beperkt.
Na de afronding van de MDE en de parlementaire besluitvor-
ming over de fundamentele vraag of het nucleair vermogen in
Nederland moet worden uitgebreid, kan de - eventuele
- pkb-procedure zich richten op de zuiver planologische
aspecten van kerncentrales, te weten op de keuze van vesti-
gingsplaatsen. Mede tegen de achtergrond van het actiepro-
gramma planologische kernbeslissingen (Tweede Kamer, zit-
ting 1982-1983, 18056, nr. 1), waarin een selectieve aanpak
van voorlichting en inspraak wordt voorgestaan - waarbij
ook steeds naar de aard van de desbetreffende pkb wordt
gekeken - en waarin het voornemen wordt uitgesproken regio-
nale begeleiding door provinciale steunpunten als regel
achterwege te laten, acht ik derhalve de taxatie van het
CPI juist.
Aangezien de pkb-procedure uitsluitend betrekking zal heb-
ben op de vestigingsplaatsen voor kerncentrales, acht ik
het gerechtvaardigd de in het kader van de pkb te verstrek-
ken rijksvoorlichting uitsluitend van toepassing te laten
zijn op regio's waarbinnen zich een of meer mogelijke ves-
tigingsplaatsen bevinden.



5. Deelt u de opvatting, dat de verwijzing naar het actieprogramma
pkb's door het CPI niet ter zake doet/ aangezien de behandeling
van het voorstel van wet tot wijziging van de wet op de ruimte-
lijke ordening in de Eerste Kamer is opgehouden in afwachting
van een door u toegezegde novelle, waarin nadere voorstellen met
betrekking tot de pkb-procedure zullen worden gedaan?

Nee. De door mij toegezegde novelle heeft niet betrekking
op de onderdelen van de pkb-procedure waarop de vragen zijn
gericht.

6. Bent u ervan op de hoogte, dat al in het CPI-cahier nr. 8 van
september 1983 is uitgesproken, dat de provinciale steunpunten
zich op verzoek van het CPI passief opstellen als men nauwelijks
belangstelling verwacht?

Ja.

7. Wslke verwachtingen bestaan bij u ten aanzien van de belangstel-
ling om in het kader van de pkb voor vestigingsplaatsen van
kerncentrales in te spreken?

Op basis van de in de pkb-vestigingsplaatsen kerncentrales
aan de orde zijnde probleemstelling mag vooral belangstel-
ling verwacht worden in de omgeving van de geselecteerde
lokaties. De steunpunten in de provincies zullen een func-
tie vervullen bij de ondersteuning van inspraakgroepen. Bij
onverwacht grote belangstelling elders zal bezien worden of
(beperkte) activiteiten van de provinciale steunpunten daar
noodzakelijk zijn. Over de inschakeling van de steunpunten
vindt momenteel nog overleg plaats tussen het CPI en de
steunpunten.

8. Kunt u in dit verband nog eens uiteen zetten, in welke mate van
inspraakmogelijkheden gebruik is gemaakt bij de pkb voor het
aanvullende structuurschema inzake elektriciteitsvoorziening
omstreeks juni 1977?

Er werden 208 verschillende inspraakreacties ontvangen. Een
aantal van deze reacties werd door meer dan één inspreker
toegezonden. Bij één reactie werden meer dan 58.C00 handte-
keningen aangeboden.

9. Kunt u met name ingaan op de rol, die daarbij is vervuld door de
provinciale steunpunten in het algemeen en die in Zeeland en
Noord-Brabant in het bijzonder?

Alleen de provinciale steunpunten in Zeeland en Noord-Bra-
bant hebben op verzoek van de bevolking activiteiten ont-
plooid, hetgeen heeft geresulteerd in de begeleiding van 19
inspraakgroepen.
Het CPI heeft de beide steunpunten hiertoe financieel in
staat gesteld.



OVERZICHT CPI-CAHIERS

In de reeks cahiers van het Centraal Punt Inspraak zijn

verschenen:

CPI-cahier nr. 1

CPI~cahier nr. 2

CPI-cahier nr. 3

CPI-cahier nr. 4

CPI-cahier nr. 5

CPI-cahier nr. 6

CPI-cahier nr. 7

CPI-cahier nr. 8

CPI-cahier nr. 9

CPI-cahier nr. 10

CPI-cahier nr. 11

CPI-cahier nr. 12

Gemeentelijk Inspraakbeleid

Evaluatie pkb-inspraakprocedures

Structuurschema Burgerluchtvaart-

terreinen/Nota Markerwaard

Een overzicht van het provinciaal

inspraakbeleid

'Gemeentelijke inspraakexperimen-

ten'

Inspraak en projectorganisatie

stadsvernieuwing in de guneente

Den Haag

'De representatieve elite'

Evaluatie pkb-inspraakprocedure

Structuurschema Militaire Terreinen

10 jaar pkb-inspraak

Beheer na stadsvernieuwing; een

aanpak van onderop

Evaluatie pkb-inspraakprocedures

Structuurschema Drink- en Indus-

triewatervoorziening/Drie groene

Structuurschema's

Balans van de inspraak

Evaluatie pkb-inspraakprocedure

Vestigingsplaatsen kerncentrale.

Indien voorradig zijn de CPl-cahiers verkrijgbaar bij het

Centraal Punt Inspraak, tel. 070-264201 tst. 2714.


