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COVRA 
SAMENVATTING 

Nadat de comm1ss1e Lokat1ekeuze Opslag Fac11fte1t Rad1oactief Af
val (LOFRA) haar efndversl ag heeft aan geboden aan de minister van 
Yolkshu1svest1ng, Ru1mte11j ke Orden1ng en Mil feubeheer (VROM) (l) 

en nadat de Centrale Organfsatfe Voor Rad1oactfef Afval (COVRA) 
s.v. haar 1okat1e-onafhanke11jk milieu-effectrapport aan het be
voegd gezag heeft aangeboden (2), fs door de minister van VROM be
sloten (3) dat COVRA zelf een keuze mag maken u1t drie beschikbare 
terre1nen. 

In d1t rapport worden de beschikbare terreinen beschreven en op 
belangrijke aspekten met elkaar vergeleken. 

De voornaamste criteria v~n COVRA bij het afwegingsproces zijn ge
weest: 

1. Een 111 nimal e we de rzij dse veil ig hei dsbelnv 1 oedi ng tussen de om
gev i ng en de COVRA-vestigfng. 

2. De 1igg1ng van het terre1n ten aanz1en van de omwonende bevo1-
k i ng. 

3. Een goede 11gg1ng van het terrein ten opzichte van de aanvDer 
van het afval. 

4. Kostpr1jstechn1sch een zo verantwoord moge1ijke keuze. 
S. Eenvoud en eenduidigheid van de nog te nemen p1ano1ogische en 

procedure1e stappen. 

Op grond van deze overwegingen 1s COVRA tot de konk1us1e gekomen 
dat het terrrein van de N.V. PZEM 1n de gemeente Borsele de voor
keur verdient. 
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1. INLEIDING. 

Op 4 december 1984 werd fngesteld de commf ssfe Lokatfekeuze Op

sl ag Facilfteit Radfoactfef Afval (LOFRA). Deze commfssfe had 

tot taak de minister van VROM van advies te dfenen omtrent een 

klefn aantal lokatfes voor de verwerkfng en opslag van laag- en 

111ddelact1ef afval alsmede de opslag van kernsplfjtingsafval 

en/of bestraalde splijtstofelementen. Bij dit advfes · diende met 

name de bestuurlijke en planologische realfseerbaarheid fn be

schouwing te worden genomen. De commisste LOFRA heeft haar 

werkzaamheden op 8 oktober 1985 afgesloten met haar advies over 

de mogelfjke 1okat1es voor de opslag van radtoactfef afva1. De 

commissie komt daartn tot de konklusie dat op basis van be

stuurlfjke vrijw1111ghe1d twee gemeenten tn aanmerking komen, 

te weten Klundert en Borsele.Binnen de laatste gemeente worden 

door twee partfjen terre1nen ~1faci.ikbaar gesteld, te weten het 

Havenschap V11ss1ngen en de N.V. Provtnctale Zeeuwse Energie 

Maatschappij (PZEM). Het aanbod van een terrefn door laatstge

noemde part1j ts om redenen van late aanmelding (23 september 

1985) door de commissfe LOFRA slechts genoemd en nfet geanaly

s e er d • De comm i s s f e L OF R A b ev e e 1 t de b r i e f v a n de P Z E M i n de 

aandacht van de mf nfster aan. Overfgens wordt door de Comm1ssfe 

LOFRA een 11chte voorkeur uitgesproken voor Borsele, en wel 

voornamelijk op grond van de door de commfssfe LOFRA fngeschat

te verschfllen fn bestuurlijk klfmaat tussen Klundert en Borse

le en tussen de provincfebesturen van Brabant en Zeeland. De 

commissfe LOFRA had niet tot taak een technfsche beoordeling 

uft te voeren. 

Op 1 november 1985 heeft de Centrale Organfsatfe Voor Radioac

t1ef Afval (COVRA) B.V. haar lokatfe-onafhankelijk 111111eu-ef

fectrapport aan het bevoegd gezag aangeboden (2). Over dit rap

port f s op 28 januari 1986 door de Yoorlopfge Commfssfe voor de 

milteu-effectrapportage (VCmer) een toetsfngsadvfes uitgebracht 

aan het bevoegd gezag. 
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Mede op basis van deze dr1e rapporten heeft de 11inister van 
VROM op 11 apr11 1986 besloten dat COVRA zelf een keuze mag 
maken u1t de drie besch1kbare terrefnen (3). 

Daartoe z1jn door COVRA de volgende aspekten onderzocht: 

- geograff sche lfggfng 
- sftuerfng ten opzichte van wegen, v11rwegen, spoorwegen en 

1 uc htv aa rt routes 
- sftuerfng ten aanz1en van aan- en afvoerwegen, te gebrufken 

voor het radfoactief afva1 
- beschf kbaarheid koe1water 
- lozingsmogelfjkheden 
- ontslu1tfngsaspekten 
- structuur en draagkracht van de on~~rr ~ on~ 

- overstromfngsrisfco's 
- vorm en afmetf ng van het terref n 
- p1ano1ogfsche en procedurele aspekten 
- 1111feu-effecten naar de omgevfng toe 
- omwonende bevolkfng 
- effecten onbed~elde ve~waarlozfng 
- sftuering ten aanzien van de belangrfjkste afvalproducenten 
- kostprijs terrefn en ontsluftfng 
- risfco's vanu1t de omgev1ng naar het terre1n toe 

toekomstige fndustrie-ontwfkkelfng 

Deze aspekten zfjn voor de drfe beschfkbare vestfgfngsplaatsen 
beschreven f n de bfjlagen 1 t/11 3. Het grootste aantal van de 
hferboven beschreven aspekten blfjkt voor de drfe 11ogelfjke 
vestigfngsplaatsen nauwelfjks versch111end te zfjn. Slechts 
enkele aspekten blfjken van belang zfjnde verschillen op te 
leveren. 
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2. BESPREKING DER ASPEKTEN. 

De bestudeerde aspekten zfjn vrfjwe1 a11e beschreven in de bfj-
1agen 1 t/m 3, te1kens per terre1n. De aspekten zu1 len h1er 
worden besproken. 

GEOGRAFISCHE LIGGING. 

De geografische 11gging fs gebaseerd op de gegevens a1s aanwe
zfg fn het efndrapport van de commissie LOFRA, waarnodig aange
vuld met ze1f verzamelde gegevens. 

SITUERING TEN OPZI CHTE YAN WE GEN. YAARWEGEN. SPOORWEGEN EN 
LUCHTVAARTROUTES. 

De t e r re f n e n i n de g em e en t e Bo rs e 1 e z i J n a 11 e om~- : v e n do o r i n -
dustr1e- en landbouwwegen. Het terrein te klundert n1et. Alle 
terreinen lfggen aan of zeer nabfj groot open vaarwater. Alle 
terreinen besch1kken over een 11ogelfjke spoorwegaansluiting. 
Grote internationale 1uchtvaartroutes leveren voor de drfe ter
reinen geen wezen1ijk verschfllend risfco. 

SITUERING TEN AANZIEN YAN AAN- EN AFVOERWEGEN. TE GEBRUIKEN 
VOOR HET RADIOACTIEF AFYAL. 

( _ Zoals uft de beschrijvfng valt op te maken zfjn de aan- en af
voerwegen al le goed te noemen. 

BESCHIKBAAR KOELWATER. 

In Klunder·t is geen lc.oelwater besch1kbaar. In Borsele wel. 
Aans1u1t1ng daartoe op groot oppervlakte water is op ·het PZEM
terrefn het meest eenvoudfg. Ind1en nfet voor natte opslag van 
bestraalde splijtstof wordt gekozen fs dft geen aspe\t van be
tekenfs. 
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LOZINGSMOGELIJKHEDEN. 

Bij a11e terreinen vfndt lozfng van afvalwater plaats op de 
Westerschelde. Bij de terreinen in de gemeente Borsele is dat 
aanmerkel ij k df ch ter bij de Sc hel demond en z fj n de ev entueel 
wenselfjke verdunningseffekten aanmerke1fjk groter dan voor het 
terrein te K1undert. Voor het terrein van het Havenschap Vlis
sfngen fs de realfserfng van een lozingslefding het lastigst. 
Overigens worden deze verschi11en in hun consequenties niet we
zen1ijk belangrijk geacht. 

ONTSLUITINGSASPEKTEN. 

De terreinen in de gemeente Borsele z1Jn vrij eenvoudig te ont
sluiten en tegen geringe kosten. Dit ge1dt - gelet op de geiso
leerde ligging van het terrein te K1undert - niet. Hie1voor 
moet dan ook met aanzfen1ijke kosten rekenfng worden gehouden. 

STRUKTUUR EN DRAAGKRACHT VAN DE ONDERGROND. 

De gehanteerde gegevens zfjn afkomstig van eerder uftgevoerd 
onderzoek. Ze worden voor een voorlopige kwa1ffikatfe voldoende 
geacht. De verschillen tussen de drfe terrefnen worden niet van 
wezenlijk belang geacht. 

OVERSTROMINGSRISICO'S. 

De eisen behorende bfj de voor het vestigen van COVRA benodigde 
Kernenergiewetvergunnfng geven aan wanneer er sprake is van 
eventuele overstromingsrfsfco's en hoe deze moeten worden afge
grendel d. Hoewel het terref n van PZEM te Borsele momentee1 la
ger ligt dan de andere twee lokaties, levert het vo1doen aan de 
efsen ook voor die lokatf e geen belangrijk verschfl ~et de an
dere twee terreinen. 
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VORM EN AFMETlNGEN VAN HET TERREIN. 

Door de vorm en de lfgging van het terrefn van het Havenschap 
Vlissfngen 1s die lokatie het minst efficient. De vorm van het 
terrefn van PZEM maakt het goed brufkbaar, terwijl de vorm van 
het terrein te Klundert vr1j te kfezen fs, dus ook goed bruik
baar kan worden genoemd. Dit levert voor het eerste terrefn een 
belangrijk negatief kostprfjsaspekt op. 

PLANOLOGISCHE EN PROCEDURELE ASPEKTEN. 

P1ano1ogisch en proceduree1 verschillen het terrefn in Klundert 
en dat van het Havenschap Vlissingen niet wezenlijk. Het ter
rein van PZEM brengt een extra stap met zich mee: het verplaat
sen van de 380 kV lijn aldaar. PZEM heeft toegezegd dat zelf te 
zullen verzorgen en voor eigen rekening te nemen. Uit het daar
bij voorgelegde tfjdsplan blijkt dater geen konflfkt met het 
tfj dsp1 an van COVRA behoeft te ontstaan. Bestuurl fj k ; s ook 
hfertoe medewerkf ng toegezegd. 

MILIEU-EFFECTEN NAAR DE OMGEVING TOE. 

Een eerste afschatting van deze effekten, gebaseerd op de be
vindfngen van het lokatie-onafhankeljk mflfeu-effectrapport, 

-laat geen grote effecten en geen wezenlijke verschillen tussen 
de d r i e 1 o k at 1 e s z f en • D a a rv o o r z i j n de a f st an den tot w o on b e -
bouwing voldoende groot. Dit zal in het lokatfegebonden mflieu
effectrapport meer fn detail worden u1tgewerkt. 

OMWONENDE BEVOLKING. 

Ofschoon de afstanden tot de verschillende nabfjgelegen bevol
kfngskernen per lokatfe nogal verschillen, ligt geen woonkern 
erg dichtbfj en is geen woonkern zoveel groter dan de andere, 
dat daaraan wezenlfjke verschillen zfjn te ontlenen tussen de 
drfe lokaties. Ook d1t aspekt zal f n het nog te maken lokatf e
gebonden milfeu-effectrapport nader worden behandeld. 
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EFFECTEN ONBEDOELOE VERWAARLOZING. 

COVRA heeft onderzocht of een eventue1e p1otse11nge evacuatie 
van al haar medewerkers voor langere tijd bijvoorbeeld door een 
of ander groot extern ongeva1 een potentieel r1s1co voor die 
omgeving met zich mee zou kunnen brengen en of dat voor een van 
de drie mogelijke vestigingsp1aatsen wezenlijk verschillend zou 
zijn. De eventuele mogelijke oorzaken voor zo'n "onbedoelde 
verwaarlozing" worden voora1snog voor de drie 1okaties onder-
11 n g n au we 1t j k s v. e rs c h i1 1 e n d g e a c h t • E n e v e n tu e 1 e r i s i c o ' s v a n 
een dergelijke "onbedoelde verwaarlozing" zullen in de nadere 
technische uitwerking van de inrichting der lokatie, zorgvuldig 
worden afgegrendeld. 

SITUERING TEN AANZIEN VAN DE BELANGRIJKSTE AFVALPRODUCENTEN. 

Momenteel is COVRA gehuisvest op het terrein van een der drie 
grotere producenten van radioactief afval in Nederland (zie het 
lokatie-onafhankelijk milieu-effectrapport van COVRA). De ande
re twee grotere producenten zijn gelegen in de provinc1es Gel
derland en Zeeland. In Gelderland is geen lokatie voor COVRA 
beschikbaar. In Zeeland twee, waarvan een vrij dicht bij de 
kernenergiecentra1e van PZEM. Naar de mening van COVRA is dit 
aspekt belangrijker dan het iets meer centraal in Nederland 
liggen van het terrein te Klundert. Dit aspekt levert een we
zenlijk belangrijk verschil op. 

KOSTPRIJS TERREIN EN ONTSLUITING. 

De kostprijzen van het terrein te Klundert en dat van PZEM te 
Borsele, 1nklus1ef onts1uit1ng, z1jn vrijwe1 ge11jk en 1iggen 
tussen 22 en 26 mi1joen gulden. Voor het terrein van het Haven
schap Vliss1ngen ligt dit bedrag tussen 34 en 38 111ljoen gul
den. Dit wordt een wezenlijk verschi1 geacht. 
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RISICO'S VANUll DE OMGEVING NAAR HET TERREIN TOE. 

Risico's van buitenaf vanuit bestaande 1ndustr1een worden het 
grootst ingeschat bij het terrein van het Havenschap Vl;ss;n
gen. Voor de andere twee liggen ze vr;jwel gelijk. R;s;co's ten 
gevolge van industr;eel transport over de weg of per rail zfjn 
ook het grootst voor het terrein van het Havenschap V11ss;ngen, 
terwijl hier het terrein te Klundert het laagst scoort. Risf
co's tengevolge van ;ndustrieel transport over water zijn ech
ter het grootst in Klundert, terwijl ze voor geen van be;de lo
kat;es in Borsele een rol spelen. 

TOEKOMSTIGE INDUSTRIE-ONTWIKKELING. 

Alleen van het terre;n van PZEM kan met vrij grote zekerhefd 
worden gesteld dat het u;tgesloten moet worden geacht dat bin
nen 250 meter afstand van de terreingrens zich nieuwe ;ndustrie 
zal kunnen vestfgen. Dit op grond van de speciale 11ggfng van 
dit terrein. Ook dft wordt een wezen11jk onderschefdend element 
geacht. 
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3. KONKLUSJE. 

Van de ve1e aspekten die door COVRA z1jn bestudeerd b11jken 
slechts enkele wezen11jke versch111en op te leveren tussen de 
d r 1 e 1 o k at 1 es. En n f et a 11 e v er sch 111 en z 1 j n ev en be 1 an g r i j k • 
Bfj de beoorde11ng van deze verschillen hebben voor COVRA uft
e1ndelijk de volgende overwegf ngen een doorslaggevende rol ge
speeld: 

- Een mfnimale wederz1jdse ve111gheidsbetnvloedfng tussen de 
COVRA-vestfgfng en haar omgevfng 

- De ligging van het terrefn ten aanzien van de omwonende be
volking 
Een goede ligging van het terrein ten aanzien van de aanvoer 
van het radioactief afval 

- Kostprijstechnisch een zo verantwoord mogelijke keuze 
- Eenvoud en eenduidigheid van de nog te nemen planologische en 

procedurele stappen. 

Op grand van deze milieuhygfenische, technische en zake1fjke 
overwegingen 1s COVRA tot de konklusie gekomen dat het terrein 
in de gemeente Borsele de voorkeur verdient. 
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Gegevens van het terre1n van het IHM te Klundert. 

- beschikbaarheid 
- p 1 a t t eg r o n d 
- kostprijsaspekten 
- beschrijving der 1okat1e 



( 

( . 

13 

INDUSTRib- hN. HAVENSCHAP 
MOE~DIJK 

Bij 1 age 1.1. 
BESLUIT 

De Raad van Bestuur van het Industrie- en havenschap Moerdijk, in 
verqadering bijeen op 26 september 1985, spreekt de bereidheid uit 
om, indieri de Staat sulks vraagt, een, voor de inrichting van een 
tijdelijke opslaqplaats voor radio-aktief afval, benodiqd industrie
terrein te verkopen aan c.o.v.R.A. N.V •• 

Vanzelfsprekend Zftl deze verkoop eerst vorden 9elffektueerd indien 
de 9egevens, welke ter beschikking komen uit de voor deze lokatie 
uit te voeren milie~-effekt-rapportage, duidelijk aangeven dat de 
vestiqingsplaats Moerdijk 9eschikt is in relatie zowel tot de om
li99ende woonkernen als tot de reeds gevestigde bedrijvigheid en na
dat de Stuurgroep Convenant Moerdijk een advies ter zake heeft uit-
9ebracht. 

De Staat dient zich garant te stellen voor de gevolgen welke voort-• spruiten uit deze opslagplaats voor andere op het terrein gevestigde 
bedrijven en welke qevolgen vo9ralsnog niet zijn voorzien. 

I' 
Er dient te worden toegezegd dat bij de ten behoeve van ~eze vastiging 
uit te voeren werken voor zo ver mogelijk regionale bedrijven zullen 
worden betrokken. 

Daar de precieze lokatie, en als 9evolg daarvan de juiste cmvanq van 
de investeringskosten voor de benodigde infrastrukturele werken, nog 
niet kan worden vastgesteld is een definitieve prijsbepaling thans nog 
niet moqelijk. 

Deze prijs zal, met inachtneming van marktconforme om5tandigheden en 
eventueel door derden aan bet lndustrie- en havenschap Moerdijk op te 
leggen voorwaarden, in 9emeen overleg worden vastgesteld. 

Aldus vastgesteld in de 
openbare vergaderin9 van 
26 september 1985, 

de secret.Aris, de voorzitter, 

w.9. w.9. 

S.J. Schipper. Ir. F.C. de Jong. 
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Al'lt~ c-:•VRA S'.! TE P£TTEN, TA\.' DE HEE~ ['P. If.. J VRlJEr~ 

VAN INOUSTRIE EN HAVENSCHAP "OERDIJK, DE HEER JR FC DE JONG 

ONDERWERP : AANBIEDING VAN EEN LOKATIE VAN 30 HECTAREN OP HET 
TERREIN VAN HET INDUSTRIE EN HAVENSCHAP "OERDIJK 

TEN BEHOEVE DE VE5TIGING VAN EEN CENTRAL£ OPSLAG
EN V£RWER1a_NGSFACILITEIT VOOR RADIO-Al\TJEF AFVAL 

DE SANERING VAN 14 Ot\TOBER 1985 HEEFT HET NOOC1ZAt<ELJJK GEMAAl\T 

VOOR OE NOG BESCHIKBARE TERREINEN VAN HET INDUSTRIE EN HAVENSCHAP 

t10ERC•1Jh EEN GOEClE LA'i-OUT TE HAii.Ei~ EN OAARMEE EEN ONGEETO(t~vE 
VE.STIGING VAN EEN AANTAL OtJT&.:Iht ::ELJNGEr~ Ctf' HET MEOERDIJt-:TERRi:lN 

HO GEL I J t{ TE t1At<EN. 

[IAARB I J Is C1C1h F:Et::EN I NG GEHOU(iEN t'iOETEH WOFWEN MET REEr1~; A:;t~5EASArJE 

VERPLJCHTINGEN 20ALS ev TEN AANZIEN VAi~ HET LCM, KERNCENTRALE(Et, 
DEPOHIES VOOR VERVUIL~E GRON~/VERWERt : IH5SBEDRIJVEN, UITBREI~IH~ 

v"u BEST AAH[1£ BEC1fU JVEN EN AfWE~E. 

DE (!(IOR ll GENOEHDE LOhATIE OP POSITIE IVA t\LINt~EN WIJ NIET AAN
BlEDEN, OMCiAT OIT EEN ERNSTIGE INSF.EUh OF' HET SOVENSTAAfWE ZOU 
SETEt\ENEN, t1ET OOh t1C1GEL I Jt<E FINAtJCI CLE CONSEQUENT IES. 

6AARNE OFFREREN WIJ ll ALS VESTIGINGSLOl~ATIE DE IN HET NOORD
OOSTELIJt~ DEEL VAN HET MIDDENGESIE~ GESITUEERDE POSITIE II, 
TfGEN EEN BEDRAG VAN F 55,00/M2, EXCLUSIEF BTW, EXCLVSIEF DE 

KOSTEN VAN OE INFRASTRUKTUUR, OF F 55,00/M2, EXCLUSJEF BTW, 
( ~ TE VERHOGEN MET KOSTEN VAN INFRASTRUKTUUR TOT EEN MAXIMUM VAN 

F JO,OO/M2 EXCLUSIEF BTW. 

NA UW JNSTEMMING HET OEZE AANBIE~ING t\UNNEN WIJ IN ONDERLING 

OVERLEG EEN EN ANDER UITWERKEN. 

HET BESTUUR IS GAARNE BEREID DEZE AANEIEDIHG NADER BIJ U TOE TE 
LICHTEN. 

HOOGACHTENO, 
IR FC OE JONG, 
VOORZITTER INDUSTRIE EN HAVENSCHAP HOERDIJK. 

++ 

57720 COVRA NL 
54851 I H f1 NL 
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Bijlage 1.4. BESCHRIJVING DER LOKATIE TE KLUNDERT. 

De beschikbare lokatie Moerdijk lfgt fn het 'middengedeelte van 
het terrefn van het Industrfe en Havenschap Moerdfjk (IHM), aan 
de noordzijde begrensd door het Hollands Diep, 11n de oostzijde 
door een 11nt11 reeds gevestigde bedrijven en nog braakliggende 
grond, daarvan gescheiden door een tot nu toe slechts gedeelte
lfjk aangelegde fnsteekhaven, aan de zuidzijde door de gemeen
tegrens tussen Klundert en Zevenbergen en aan de westzijde door 
het terrefn van Shell Chemie, daarvan geschefden door een in
steekhaven. (Zie figuur 1., bijlage 1). Het middengedeelte, met 
name het noord-oostelijk gelegen deel fs voor COVRA beschikbaar 
(zie febr. aanbieding in bijlage 1). In verband met plaatson
zekerheid van de zijde van PNEM moet er rekening mee worden ge
houden dat het zuidelijk deel vooralsnog valt onder de optie 
van 100 ha. welke PNEM in 1985 op het middengedeelt~ heeft ge
nomen. Koeling op oppervlaktewater fs niet mogelijk. Lozfng op 
het rf ool van gezuherd koelwater en afvalwater vf ndt pl aats 
via de perslefding welke vanuf t het IHM op de Westerschelde fs 
a a n g e s 1 o ten • Se d i me n t at i e 1 f j k t h i e r b f j u 1 tg e s 1 o t e n • 0 p h et 
Hollands Diep kan uitsluftend hemelwater worden geloosd. Het 
noord-oostelijke gebied is reeds bouwrijp, het dient echter nog 
ontsloten te worden. Aansluiting op rijksweg A-17 is uitste
kend. Aansluiting op rijksweg A-16 fn noordelfjke richting is 
eveneens uitstekend. In zufdelijke rfchtfng moet vfa Zevenberg
sche Hoek over secundafre wegen worden gereden. Bebouwing van 
enfge omvang wordt daarbfj niet gepasseerd. Wel fs de secondai
re weg vrfj smal, druk, bochtfg en 11oet plaats bfeden aan alle 
soorten verkeer. De ·ondergrond fn het 11fddengebfed fs weinfg 
draagkrachtig. Uit vroeger uftgevoerde conusweerstandsmetingen 
worden gr11 lfge patronen gekonstateerd, waarbfj pas .sprake is 
van enfge redelijke weerstand bij dfeptes van 20 meter of meer. 
Oft geldt nfet overal, zodat gedetaflleerd ondergrondonderzoek 
nodfg zal zijn. Het Hollands Diep staat sinds de afsluftfng van 
het Harfngvliet niet meer onder rechtstreekse tnvloed van zee
bewegingen. Het terrefn lfgt voldoende hoog en de kaden zfjn 
toereikend beschermd om geen aanvullende maatregelen te hoeven 
nemen om overstrom1ngsrfsico's af te dekken. 
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Ook via water 1s het terrein be-reikbaar. Via de insteekhaven 
(breedte 250 meter) zelfs voor redelijk grote. eventueel zee
gaande schepen. Het IHM heeft een aansluiting op het spoorweg
net. welk kan worden doorgetrokken tot op het bewuste terrein. 
Het terre1n en omgeving worden 11omenteel n1et gebruikt. Met 
eventuele afmetingswensen kan rekening worden gehouden. Over
wogen wordt door het IHM om 1n de toekomst het niet uitgegeven 
terref n met produktiehout te bebossen. 

Voor de lokatfe Klundert wordt gevraagd f1.55.•/m2 bouwrijp op
geleverd. exclusfef BTW. exclusfef de ontsluftingskosten. Het 
IHM is berefd de ontsluiting tegen kostprfjs te verrekerren met 
COVRA, zulks met voor COVRA een maximum van f1 .30,=/m2. Voor
lopige ramingen komen uit op een bedrag van fl .20.=/m2 voor de 
aansluiting op rail en weg etc. Daarenboven komen geen extra 
kosten voor lozingsaanslufting etc. Ontsloten zal d~ kostpr i~ s 

per m2 liggen tussen fl .75,• en fl .as.•. ofwel voor het gehele 
terrefn van 30 hectare tussen 22 en 26 mfljoen gulden, exclu
sfef BTW. 

In Klundert ligt de woonbebouwing van Klundert op 3000 meter. 
de woonbebouwing van Moerdijk op 1500 meter en de woonbebouwing 
van Zevenbergen op circa 2000 meter van de respektievelijk 
meest nabijgelegen grens van het terrein. De enfge nabijgelegen 
industrie met explosfeve danwel toxische stoffen is gelegen op 
minimaal 700 meter van de dichtstbijgelegen terreingrens. De 
meest nabijgelegen andere fndustrfeen bevinden zich op minimaal 
250 meter afstand van de dichstbijzijnde terreingrens. Er 1119 

niet worden verwacht dat omgevingseffekten op COVRA hferuit af
komstig extra efsen zullen opleveren boven de reeds geldende 
ongevalscrfterfa welke fn het kader van de kernenergiewet reeds 
moeten worden aangehouden. 
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2.1. 
2.2. 
2.3. 
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Gegevens van het terrein van het Havenschap Vlis
singen te Borsele. 

- beschikbaarheid 
- plattegrond 
- gegevens waterstanden 
- beschrijving der lokatie. 
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Bijlage 2.1. ~~wrnrn~~~~~ w~~~~~rn~~rn 
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• • 
~: "-'lncW. Ortffll 

.. n Z..a.nd, 
AAN: de Commissie Lokatiekeuze Opslagfac1li

te1 t Radioactief Afval, llnt P/ottliibWl 42, 
'-tbutl001 Postbus 1150, 
U30 LA Middelburt 

TelefOOft: 011•2rDa310 .1 1 2260 MB LEIDSCHENDAM 

Uw britf wen: 
11 juli 1985 

Onderwerp: 
• 

• 

Uw kenrnerk: 

LOf RA 
85/292 

Ons kenmerk: 

no. 1267 

MIDDELBUAG, 20 augustus 1985. 

• 

Opslagplaats voor radioactief 
afval. 

Mijne heren, 

Beschikbaarheid van terrein in Vlissingen-Oost. 

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

Binnen ons gebied zijn er verschillende plaatsen aan te wij
zen die op grond van de criteria, genoemd in het door Uw 
commissie opgestelde Interimadvies (LOFRA 85/1~3 van 3 april 
1985) voor deze vestiging in aanmerking komen. Het betreft 
enige locaties op het grondgebied van de gemeente Vlissingen, 
zowel als op het grondgebied van de gemeente Borsele. Beide 
gemeenten zijn deelnemers in het havenschap Vlissingen. 

Voor de uitwisseling van nadere gegevens en eventueel ter 
voorbereiding van verdere besluitvorming zullen wij het zeer 
op prijs atellen een gesprek met Uw commiasie te mogen heb
ben. Wij nodigen U gaarne uit op een nader te bepalen datum 
een bezoek aan ons havenschap te breng~n. 

Tenslotte zij nog vermel~ dat indien onze besprekingen een 
posit!er gevolg kunnen hebben, het bestuur gaarne bereid is, 
voorzover dat in zijn vermogen ligt, te bevorderen om even-

-2-
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tuele planologiache belemmer1ngen die een voorgenomen vea
t1g1ng in de weg kunnen ataan weg te nemen. 

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET 
HAVENSCHAP VLISSINGEN, 

• 
, voorzitter 

~ ~retaris 
, F.J. BY>-~ . 

. / /',... 
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Y f, I • a J II G S W • r L V 8 I I II G 

T l d a 1 r • n g • • Relative to ~.A._!. 

• 5.00 
• 4.55 

+ 1.95 

usua) height of i~dustrial area • 
hie:helft observed ··atP.l"l evel ( feb.1953) 

l""ea" High ~at'!r 

- 1.84 mean Low Water 

- 2.~o Low Low Water Spring = datu~ of chart 
or zero level for r~utisal pur~oses 

- '·'' lowest observed waterl~vel 

9.00 guare~teed d~~th 

,0.00 dredgi~~ level 

- J3.oo ~uara~teed depth 

- 1~.oo dredgi~g level 

Scale 1 1 100 

Base~ on intor~~tion ta~u•d b1 Rijkawater•t•at. 
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Bijlage 2.4. BESCHRIJVING DER LOKATIE TE BORSELE (HAVENS CHAP VLISSIN

GE N). 

De lokatie Sloegebied ligt op het oostelijk, tot het grondge
bied van de gemeente Borsele behorende deel van het haven- en 
1ndustrieterre1n Ylissingen-Oost. In dit gebied is een beschik
baar terrein aanwezig, gelegen aan de oostkant van het gedeelte 
tussen de Frankrijkweg en de Luxemburgweg (zie figuur 2, bijla

ge 2). Het terrein is over de weg bereikbaar via de Quarlesaf
sl ag en geeft vi a een enkel e k i 1 ometers v rij wel rechte ruime 

tweebaansweg aansluiting op rijksweg A-17 naar het noord-oos
ten. Aan de westzij de wordt het terrein begrensd door nog 
braakliggend terrein. Het terrein dient nog bouwrijp te worden 
gemaakt. Oit kan door ophoging met 1,5 meter zand, afkomstig 
uit de havenbekkens, worden gerealiseerd. Het terrein is aange
sloten op de openbare weg. De oostelijk direkt langs het ter
rein lopende goederenspoorlijn kan worden afgetakt om aanslui
ting op het terrein te verkrijgen. Het te~rein heeft geen aan
sluiting op open vaarwater, maar publieke kaden z1jn op korte 
afstand beschikbaar. Het terrein ligt binnendijks. Het heeft 
daarenboven een terreinhoogte die ook bij eventuele dijkdoor

braak in dit gebied geen overstromingsrisico's inhoudt. De 
vorm van het beschikbare terrein en de ligging van een deel er
van maakt het noodzakel1jk een groter stuk te nemen dan door 
CO V R A o o rs pron k el i j le g e r a am d ( 3 6 ha • 1 n pl a at s v a n 3 O ha • ) • 
Hemelwater kan op de ringsloot worden geloosd. Overig afvalwa
ter zal na reiniging op de Schelde dienen te worden geloosd. 
Hiertoe zal waarschijnlijk een enkele kilometers lange route 
oost-zuid rondom het total e havenschap terrein 111oeten worden 
gevolgd. Koelwater lean vanuit de Westerschelde worden betrok
ken. Echter, ook hiervoor geldt dat relatief lange leidingen 
zu1len moeten worden aangelegd. Momenteel is het terrein in ge
b r u i le a 1 s a g r a r 1 sch g e b i e d • De on de rg r on d i s be perk t d r a a g -
krachtig. Eerder uitgevoerde conusweerstandsmetingen laten pas 
redelijke weerstand zien bij diepten tussen 12 en 20 meter. 
Het grillige patroon zal hier gedetailleerd bodemonderzoek 
noodzakelijk maken. 
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Voor het Sloegebied is door het havenschap Vlissingen-Oost naar 
de commissie LOFRA een prijs gesteld van circa fl .95.=/m2 ex
clusief BTW. Voor het gehele gebied betekent dit een bedrag 
tussen 34 en 38 miljoen gulden, voor een ontsloten terrein, 
aangesloten op een 1ozings1eiding. 

Bij de lokatie in het Sloegebied zijn Eurogas en Total direkte 
buren, terwijl het railtransport van LPG vanaf Eurogas naar an
dere lokaties binnen Nederland direkt langs het bewuste terrein 
zouden plaatsvinden. Er mag dan ook worden verwacht dat daaruit 
additionele veiligheidseisen voor enkele van de installaties en 
gebouwen voort zu11en vloeien. De meest nabijgelegen woonbe
bouwing zou zijn die van de woonkern Nieuwdorp met een afstand 
van 750 meter. De afstand tot de woonkern van Borsele zou circa 
3000 meter zijn. tot Lewedorp 4000 meter en tot Nieuwland 5000 

meter, tot 's-Heerenhoek 1800 meter en tot Heinkenszand 5000 
meter. 
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Bijlage 3. Gegevens van het terrein van de N.V. PZEM te Borsele. 

3 .1. 

3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 

- beschikbaarheid 

pl atteg rond 

- gegevens waterstanden 

- kostprijsaspekten 

- beschrijving der lokatie. 
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lIJ 
PZEM 

( 

( 

n.v. provinciale zeeuwse energie • maatschappi j 

De heer drs. J. Tegelaar 
Secretaris van de ColTl'tliss;e LOFRA 
Postbus 450 
2260 MB LEIDSCHENOAM 

Onze referentie: 100 Sch/Was/AT 
Uw brief 
Onderwerp Terrein voor opslagfaciliteiten 

rad;oactief afval 
Behandeld door 1r. J.A.M. Schoonderwoerd 
Telefcron : 01105-1720 

I.cl 
hooldkantoor: 
poelendaeltsingel 10 
•33~ JA middelburg 

corresponcienlle richten 11n. 
postbua •B 
•330 AA middelburg 

teleloon 01180·253Si • 
tele• 37775 
poWekening g,990 
bankrelaties: 
arr.roba'I~ nr. •7 .70 ~5 60:l 
ned midd. bank nr. 68 CM 13 626 

Bijlage(n) 3 Middelburg. 23 september 1985 

Mijne heren, 

Het is ons bekend dat het Havenschap Vlissingen ook een stuk terre1n in 
Borssele heeft genoemd, dat 1n eigendom is bij ons bedrijf, voor de ops1ag
faci1iteiten voor radioactief afval. 

Omdat wij uit bedrijfstechnische overwegingen, (o.a. beveiliging, korte afstan
den tot een belangrijke leverancier, etc.) het een voordee1 vinden dat opslag 
van radioactief afva1 in de directe omgeving van een bestaande kernenergie
centrale en van waarschijnlijk meerdere nieuwe kernenergiecentrales plaatsvindt, 
waar ilTlllers ook thans reeds een tijdelijke opslagfaciliteit aanwezig is, achten 
wij het van be1ang nader op deze moge1ijkheid in te gaan. Bovendien voelen wij 
ons als toekomstige aandee1houder van de COVRA N.V. en leverancier van afval 
zeer betrokken bij deze zaak. 

Ter nadere informatie kunnen wij u daartoe het volgende meedelen. 
Ons terrein in Borsse1e, totaal omvattend ca. 95 ha, heeft voor een deel een 
bestelTllling voor de bouw van e1ektrische centra1es en de bouw van 150/380 
kV-insta11aties. Daarnaast is, zoals aangegeven op bijlage A, vooralsnog op het 
achtergelegen terrein 3 ha gereserveerd voor een open opslag van bevochtigde 
v1iegas. De aanleg ervan dient in 1986 te geschieden. 
Het kiezen van een andere lokat;e is derhalve nog mogelijk, wanneer het gewenst 
blijkt aan het voor vliegasopslag gereserveerde terrein een andere beste1T1T1ing te 
geven. In principe kan bevochtigde vliegas ook buiten het huidige PZEM-terrein 
in het haven- en industriegebied worden opgeslagen a1s het Havenschap bereid 
blijkt daartoe terrein aan PZEM te verkopen. Uiteraard zullen wij daarbij moeten 
voldoen aan de gestelde milieuvoorwaarden. 
Uit bijlage A blijkt dat het moeilijk is aan het achterliggende terrein een nut-

·tige bestelTl'Tling te geven vanwege plaatselijke belelTl'Tleringen. Dit zijn allereerst 
de aldaar aanwezige 150 en 380 kV-transportlijnen. Met name de 380 kY-lijn 
veroorzaakt een ongunstig ruimtebeslag. 
Daarnaast kruist een tweede waterkering de zogenaamde Borsselsedijk ons terrein. 
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b1 ad 2. 

[] 
PZEM 

[e] 

Wij hebben nagegaan of het moge11jk ts op het achterste dee1 van ons terrein 
ruimte vr1j te maken voor de eventue1e bouw van opslagvoorz1en1ngen voor 
radioactief afva1. 
Op bijlage B hebben wij aangegeven hoe door het verp1aatsen van de genoemde 
belelTITleringen ruimte zou kunnen worden vrijgemaakt: 

a. het omleggen van de Borsse1sedijk tot kort langs het 150-380 kV-schakel
station. 

b. het verplaatsen van de 380 kV-koppellijn tot dicht 1angs onze 
terreingrens. 

Met deze maatregelen kan een terrein vrijgemaakt worden van ca. 26 ha . 

Op bij1age C is als alternatief de verplaatsing van de 380 kV-lijn tot buiten 
onze terreingrens aangegeven, waardoor over ca. 29 ha beschikt kan worden. 

Wij meenden u op deze moge1ijkhaden te moeten wijzen. Mocht het geboden terrein 
voor u perspektieven bieden, dan zullen wij met het Havenschap over de verdere 
ontwikke11ngen, en met name t.a.v. de opslag voor vlfegas, overleg moeten pleger. 

Wij zijn bereid met u van gedachten te wisselen over de voorwaarden waaronder di 
terref n beschikbaar kan worden gesteld. 
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FIGUUR B YRIJGEMAAKT TERREIN 
ALTERNATIEF 1 
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FIGUUR C YRIJGEMAAKT TERREIN 
ALTERNATIEF 2 
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Y L I a I I I 0 I I • r L V a 8 I R 0 

T l d a l r a n g • • Reletive to R.A.P. 

• 5.00 
• 4.55 

• 1.95 

usual hei~ht or i~dustriel area • 
hi~he.t observed ··at~rl evel ( !eb.1953) 

l"'ea" High A'at'!r 

- - - - ~ ·~· 

, 

- l.84 mean Low Water 

- 2.~0 Low Low Water Spring • datu~ of chart 
or zero level for r~utisal pur~oses - '·'3 l~west observed waterl~vel 

9.00 guaranteed d~~th 

'0.00 dredgi~~ level 

- l}.00 ~uarar.teed depth 

- 14.00 dredgi~g level 

Scale l : 100 

Base4" on inforfllation ie•ued b1 Rijkawaterataat. 
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n.v. prov11lC•ar-.Joo&M..a.LiiU~~~q~~~~~-!:~~ 

Centrafe 

Organ Isa tie 

Voor , . ~"1 .... 
J l

0

IM!°; .... 0 

projectnr. ~J 

hootoi..1n1oor. 
COp~le ,. pGellnGHIHI t i tO 

/i..,. ~ JA. mlO urg 

Aan de di kteyr van 
COYRA B. y. Rao1oactief 

-1, / oon11Pone11nll rlchten Hn· i.tJd$d_u_u_r ___ ..1_ t/,.!"- • postbu• • 
· 1 · '330 A.A m .burg 

Vesterduf fg 3 
1755 LE 't{ll 

.. 11toon D1' 
tells smri 

onze referentie: 010 Sch/CMS/AT 99.NP.2256 Borsse1e, 3 maart 1986 
uw brief : 
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Geachte heer Yrf jen, 

Ttjdens een besprekfng op 27 januari 1986 hebben w1j u gegevens verschaft 
over een tn ons bezit zfjd stuk terref n nabfj Centra1e Borsse1e ter grootte 
van ca 29 ha. Deze gegevens zijn vervat tn onze brief d.d. 24 januarf 1986, 
99.NP.2250. 
Daarnaast hebben wfj met u gesproken over de komnercf@le voorwaarden bfj 
overdracht van grond aan COYRA B.Y. 
Hermede wfllen wfj het besprokene bevestf gen. 

De N.V. PZEM ts beref d het op tekenfngnunmer 85-083-ZZ (zfe bfj1age) aange
geven stuk terrein ter grootte van ca 29 ha aan COYRA B.Y. te verkopen 
onder de volgende voorwaarden: 
1. Het terref n wordt door ons bouwrf jp opge1everd, opgehoogd met zand tot 

3,00 • + NAP. De over dit terrefn gespannen 380 kV-11jn vonnt thans nog 
een belennerfng. Door verplaatsfng za1 het terrefn evenwel door ons 
worden vrfjgemaakt. Of en tn hoeverre deze lfJn reeds bfJ op1evering 
verplaatst dient te zfJn vormt punt van overleg. 
Oe procedure tot verplaatsfng van de 380 tY-ltJn zal wef n1g prob1emen 
opleveren. Uit overleg ll'ft de Provinc1e ts ons geb1eken dat wnen de wij
zfgfng wefnig fngrijpend acht, waardoor een aangepaste of vereen
voudigde procedure gevo1gd zou kunnen worden. 

2. Het ts ons bekend dat u een spooraans1u1tf ng nodig hebt. Zoa1s aangege
ven op genoemde tekenfng 1s het MDge11Jk een aansluitfng te maken op de 
tndustrfespoorlfjn naast de Europaweg. Daaruft blfjkt 11ede dat wfj erin 
ge1nteresseerd zfjn ook gebrufk te tunnen maken van dezelfde 
aans1ufting. Zodoende 1s er sprake van een gemeenschappelfjk belang. 
Vij ste11en u voor dat bij rea11sering van deze aansluftfng het 
gedee1te tot aan de PZEM-aftakkfng voor gezamen11Jke rekening za1 wor
den aange1egd. 

3. Vij bf eden u ~an het gegeven terref n tegen een grondprijs van 
f 77.--/m2 exclusfef B.T.w •• vrtJ op naam. 

l\anOel1regi1te1 mlddelburg no. tm 
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4. Jndien u behoefte hebt aan parkeerterref n buften het aan te topen 
terrein. zijn wfj beref d COYRA 8.Y. op het ernaast gelegen PZEM
terrefn. waarover 150 tV-lfjnen zijn gespannen, om nfet plaatsrufmte 
aan te bf eden voor aanleg van parkeerplaatsen onder nader overeen te 
komen voorwaarden. 
Yoor mt toegangswegen over ons terrefn tunnen rechten worden gevestf gd. 

Wf J hopen u hiermede een passende aanbf edf ng te hebben gedaan. 

Yfa de pers (Provfncfale Zeeuwse Courant d.d. 22 februari 1986, zie bfj
lage) hebben wfj kennis genomen van uw enf gzfns gereserveerde opste111ng 
voor onze lokatie. Het zal u bekend zijn dat de Staten van Zeeland op 
20 september 1985 besloten hebben alle ternenergie-belenrnerf ngen uit het 
Streekplan Midden Zeeland weg te nemen. Er wordt met voortvarendheid 
gewerkt om daaraan uitvoer1ng te geven. Een voorontwerp voor wfjzfging fs 
fnmiddels verschenen. 
De gemeente Borsele heeft te zelfder tfjd het besluft gen~'."ne" ~et 
•sesterrmf ngsplan Sloe 1982• in die zf n aan te passen. Yanuf t ~~n posf tieve 
1nste111ng werkt het gemeentebestuur eraan mee de procedure tot wijzfgfng 
zo snel 1nOgelfjk te doen verlopen. 
Wfj 11erken nog op dat de lokatie op het huidige PZEM-terrefn het voordeel 
bf edt dat cleze aan de rand van het 1ndustrfegebied 11gt en nf et er midden 
1n. 

U verwijst naar de •inister van Yo1kshuisvesting, Ruimtelfjke Ordening en 
Mflieubeheer. die alles 1fwegend, een beslissing 1ne>eten nemen over de te 
tfezen lokatie. Dit is voor ons aan1ef ding hem afschrift van deze brief te 
sturen. 

Hoogachtend, 
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SLOEGEBIEDALSTWEEDE 

COVRA: nucleair 
afval in M oerdijk 
?2C 1Z Ft:fj 86 
l't:nF.N ..... Cettlnle °'JHhalle ..... "84ll•Kllel AIHI llV •COYRAJ ttttn ., .. Hehl• 
• ..,.....,. •- htt ln•nlrl•r•h~ Mwrdljll •Ill •f'lllltln1t,leel1 n11 HR 111Uenael 
eril11awt,lf'a •ew ndleecUtf ef•al. Htl SIW1(f' .. rd le, IHftd un elf' fftffl~tneet11dt1pplJ 
•f Ml ltHr-ftepl ·-· ep elf' IWttft pleeb. 

fl 

De TOOrkeur 'IOOf Mom!Uk wordt nllcori.qutntitt 'fOOI' hrt 81~· 1fnl. or het nu ~n or llent.allen 
ondft'bouwd door ttthnlsche m pr•k· bled derhalve nadell~r ftJm. ,,Hot kllomel.t"rs verpleetst W<1rdt. toch 
U8c:M ttdenm. Over1~na zaJ de CO- onaard.lg ook t.t"n opzlchte van Euro- rorgvuldlg verpakt. en br.hancteld 
VRA ztch zonder 'morren' n~rl~ pa en Tot.a.I en met Pechlney ertu•· m~t worden. ,.Het ariitand"eltmenl 
bU de pl11tlkeu1 die mlnl11.t"r dr P. em. Er list ook een grote open rulml.t", Is voor ons best lnt.t"rnsant. maar nlet. 
Wt119emtu1 van Voll'9hUl1JYetUn1. die In de tMkOlnll n1>1 ln~vuld moet alle5~pa1Pnd . Qua maat.tt~ltn 
Rulml.t"IUke Ordenlng en Mnteu• worden··. HU ~klemtoont dat voor maakt. de ar11t.and nlet.a ult"'. En ook 
httr tVROM> DI maken. Op 7.tch ztJn Mt explOll~aar •ooral de arat.and mt't t.wtt nleuwtt kPmcent.rales t.e 
zo~I Moerdijk ala Sloe seschl.d •oor t.uAen op11la~mplex en ~tttffttndtt eorSRlt> erbU. zal t.wl'f'derrlt van het 
het afvalcomplu. lnr1chUngen van belan1 la. Op Moer· afval van elders komen. Bt-!lparln~ op 
Dlrect.t"ur Ir J . Vrt}tn n.n de COVRA dijk Iser wat.dalHnKHt.gemakkelU· de ~vellildnir; . ondf'r mttr "-iten 
wtl rt.>rmttl lfftt ultapr-.ak doen ovtt ker l.t" achulven. De oprtchUnir van het sabot.air;e . achl VrtJen nauwelljks 
de geschlkta~ localle . • .De minister opelagcomplex verwt In het Sloe mttr haalbaar. ..Je kunt dat nll't zoncter 
moet. hPl ttrsl.t" woord ht>bben. HU tijd dan In MondUk. meent Ir Vr-Uen. mttr aan anderen overlat.en. Het 
kent on7A! voorkeur. We wlllen Mnl Er moet een planolOKtache WUzlR!ng apeelt. ala •JKUment ••n grol.t" betl'kt>
nlet •oor de Yott.en lopen. Er mag worden doo~voerd en ala een plek nls geen rol". Een plu~punt. voor het 
~n al'ttr nn exteme belnYloedlfll achter de BoMIH'IR centreles van de Sloe la n11r de mrnlnir; van de CO· 
ontltaan", all hU. eraan toev~nd ProYlnclale Zttuww Enerwte·MHl- VRA-dlrec~ur de ttt>toonde sa~n· 
dat de Yenchlllen tuAWn de ltrtt sc.happU wotdt ir;ekoaen. dleMn ttn werklnpbereldheld unult Zeoeland. 
ultetndelUk OTergebleYen loc•Uea hooppannlnpleldlng en ttn dUk l.t" .. De houdln1 van de beliltuurders 19 
nlet. ~ldl1 groat i;Un. Ir V'*n worden verplaataL Ht>t. 111dloact1er ar- meet voldre~n den vanull Brabant.''. 
maakt duJdelUk daL de COVRA met val ltomt ult alJt> hoeken en 1el.t"n nn De HnwtttJRheld van ttn or mttr 
enlg on1Muld op de ultapr11ak Yen de Nederland. Moerdijk Hgt dan dlchl.t"r· bmeneritt~ent.ralta 111 Rttn belrm· 
mlnl11.t"r wachl Ult.Itel werkl. nrtn· bU en mttr cent.real dan hr.t. Sloe, merlnit voor vest.lttln« van het efval· 
ltl'nd op de VttWezenJltkln• "" Ml hetceoen rMde ult soclaal ootnmnt · opslagcomplu, merkt. Ir Vrtjen op. 
centrale complex m de huldl~ op. lnzet werknttmenJ •oor tran1port ·van Etn kemcentrale wordt nlel gerekend 
alagplHtl bU Pt>tt.en kin maar een ~Ian!{ la. tot uplosle or toxl~tt RtvaarllJke 
~perkt aantaljaren wordi!n gebrulkl De lloppellnr •Plla«eomplu en inr1chtln!(rn ... Voor on11 I~ ttn kern· 
clot maxlmHI Ul941. kemeenlr•l•"compln blJ Rol'ftl'le centrale ttttn hlnderlljke factor. zeker 
Formeet reen voorltt>Ursult.spraak. wordt, ter IH-perktnr ••n de lr.n!t- 1ttn ne1tAtl•f aspect. Twee kemc•n· 
Maar Vrijen somt. wel de 'plua.sen en portertt•nd•n "" -rl!'llce'!I, door 11om· trales In DorssPI<' 7.IJn voor ons tM-st 
mlnnen' op en daarult bllJkt det Moer- mtrrn al!'I vnorftt't"I op l•ff'I «•••rd. ln~res."lant als naa:r;tr. hur<'n. We h~b· 
dUk een voonpronl( httfl boven Sloe. evenal11 ttn dOf'lm•tliter bnrillrtnr bt'n ttttn mOf!lf.e om op het. PZEM· 
De COVRA wll voor allt> zekerheld IHn dl.n!lt ••Htr PZt:M rn COVRAI. ~rttln l.t" icuan zlttr.n el!I de mlnli-tr.r 
.. nleL al t.e dlcht bU ttn exploaltt of Ir VrlJPn tlll 1111n diP vf'rme~.'nd(' voor· dat aanwhi-t.". De dlrtttr.ur van de 
toxlach 1ev11rlijke buunnan z.lt~n". df'hm nlf'l 7.wnnr. I hi 1•11f11•r11tn•rpt rl:11 
n...-11tk1" lnrfchtlntfen Zl.ln e~ Hn· 

COVRA Yoegl " "'' met.ttn ttn 
'mtnpunt.' aan ~. De koppelln1t tua· 
sen kemcentrall'is' en opala~mplu 
radloactlf'r at'Val 'brandmerkt' Bo~ 
le. VrUen: .,Dal la nlet zozeer voor 
ZttJand van bl'lang. maar mttr •oor 
dt> mensen elders. Je m~t het ont· 
toppelen. De ttn mHkt. st.room. dt> 
ander moet. ZOtRen voor hf't aNal". 
In opdracht. van de COVRA la ttn 
nlet-locaU~bonden mllleu~rrec:t. 
rapporta~ 1mer1 gemHkL Eton onaf· 
hankelUke toet.alnpcommlssle wu 
ultr.rst krttlsch over hf'L 111pport. On· 
der mttr dt' cUftta OYt'r de Slrallnp· 
belutlng In de om~vtng van ttn 
'voorloplg' opsla1complex 1voor ttn 
Ptrlode van 50 tot 100 Jaart zlJn onvol· 
d~nde onderbouwd, aldus de t.oet· 
slnpcommlsale. Ook ontbrttkt ttn 
hant.ttrbartt en helde~ omsr.hrtJvh.K 
van dt> ultelndellJke opsl•a van hel 
kernarv11 ult nll'Uft kemttntnlt11. 
Ir Yrljen 19 ltet nlel ttn11 ml'l df' 
krlllek un de commlule. Yttl 1•1e· 
ven!I kondt'n nlet worden lnitnuld, 
omdal die sterk afhankellJk aiJn van 
df' plaattkeus en de wl,fle ••n uU•oe· 
rlnr. HIJ hoopt d•l mlnl11ler Wlnw· 
mtus d~ knoop doorh•kt en lllf''ll 
voor ffn IOC"atlf'. Drlf' rapportrn, m•t 
dP blJIMohottnde pnorme hoe•f'f'lh•· 
df'n wf'rk en papltr. acht df' <:OYRA· 
dll'ftleur ll'•f'el van het '°'de. E•n 
ult voerlre IOC"atlerebond•n mer '" 
nHr 1ijn overtultrln1 •ttl brter. 
Mhept duldellJkhf'ld •n nrmlndert 
nnaekerhf'den. 
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Bijlage 3.5. BESCHRIJVING DER LOKATIE TE BORSELE (PZEM}. 

De op het PZEM-terrein beschikbare lokatie is gelegen op het 
zuidoostelijke deel ter lengte van bijna 400 meter langs de 
Kaaiweg en ter lengte van ruim 800 meter langs de Osseweg. en 
op een afstand van circa 200 meter van de Europaweg- oost. (Zie 
figuur 3 in bijlage 3). Het terrein is toegankelijk vanaf de 
langs de Europaweg- oost gelegen Wil~elminahofweg. Ontsluiting 
dient nog te worden gerealiseerd. Aansluiting op Rijksweg A-17 
is vrijwel identiek aan de situatie bij het terrein in het 

Sloegebied. Aansluiting op het railnetwerk van het havenschap 
Vlissingen-oost is realiseerbaar via een aftakking van de naast 
de Europaweg-oost gelegen goederenspoorlijn. Hemelwater kan op 
de poldersloten worden afgevoerd. Overig afvalwater le.an na rei
niging op de Westerschelde worden geloosd. Tegen welke voor-
waarden aansluiting op de lozingsleiding van PZEM le.an worden 
verkregen dient nader te worden vastgesteld. Eventueel benodigd 
koelwater kan vanui t de Westerschel de worden betrokken. De 

on d e rg r on d i s v a n e e n z e l f de s tr u k tu u r a 1 s d i e i n he t S l o e g e -
bied. Het terrein is aangeboden opgehoogd tot + 3.00 meter bo
ven N.A.P. Hoewel binnendijks, is dit onvoldoende om bij even
tuele dijkdoorbraak zonder meer bestand te zijn tegen de tot nu 
toe al s hoogste waargenomen waterstanden, (zie bij l age 3). 
Evenals bij de kerncentrale Borsele zullen aanvullende bouw
technische maatregelen moeten worden genomen om risico's van 

( . eventuele overstroming te elimineren. Aangezien de Commissie 
LOFRA gezien de late aanmelding niet in staat is geweest de 
planologisch-bestuurlijk.e aspecten van dit terrein te bezien, 
zal hieraan enige aandacht worden geschonken. Het terrein is 
eigendom van PZEM. Het is planologisch-bestuurlijk vergelijk
baar met het terrein in het Sloegebied. Momenteel echter wordt 
bebouwing van het terrein van PZEM nog geblokkeerd doordat over 
het terrein een 380 KV-lijn is gespannen. Deze dient te worden 
verplaatst. Dit levert een extra planologische stap op in de 
procedurele voorbereidingen. Door PZEM is hierover reeds over
leg gepleegd met het provinciebestuur van Zeeland. Uit dit 
overleg blijkt dat 11en de wijz1g1ng wein1g ingrijpend acht. 
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De PZEM zal ervoor zorgdragen de noodzakelfjke procedure tijdig 
fn gang te zetten. COVRA heeft gekonstateerd dat het bestuur 
van de gemeente Borsele en het bestuur van de provfncie Zeeland 
beide terreinen bij Borsele even geschikt achten en dat ze aan 
de totstandkoming van elk van beide evenveel medewerking willen 
verlenen. Momenteel wordt het terrein gebrufkt voor agrarische 
doeleinden. Het terrein is 29 ha. groot. Dit fs weliswaar 1 

ha. minder dan COVRA zich had voorgesteld nodig te hebben. maar 
alle geplande a~tiviteiten kunnen toch ook op dit vrijwel 
rechthoekige terrein voldoende plaats krijgen. 

Het PZEt'i-terrein is door PZEM-direktie aan COVRA aangeboden 
voor een prijs van fl .77.=/m2 e~clusief BTW. Voor het gehele 
terrein van 29 ha. wordt een bedrag geraamd tussen 22 en 26 
miljoen gulden. inklusief de kosten voor ontsluiting en rail
aansluiting en inklusief de kosten voor realisering van de af
voer van afvalwater. 

Bij het PZEM-terrein fs Total de naastgelegen fndustrie op cir
ca 700 meter. De goederenspoorlijn naar Hoechst 1 oopt op een 
afstand van circa 200 meter. De bestaande kerncentrale staat op 
een afstand van 700 meter. De Westerschel dedij k 1 igt op 1000 

meter. Van geen van deze vier mogelijke ongevalsrichtingen is 
een aanvullende ve11igheidseis voor de inrfchting van het ter
rein te verwachten. De afstand tot Borsele is 600 meter. tot 
Nieuwdorp 3500 meter. tot Lewedorp 6000 meter, tot 's-Heeren
hoek 2200 meter. tot Heinkenszand 5600 meter en tot Nieuwland 
7000 meter. 




