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Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 

Hogere verrijking splijtstof kernenergiecentrale Borssele 

Advies op grond van artikel 7. 14 van de Wet milieu beheer voor het milieueffect

rapport over Hogere verrijking splijtstof kernenergiecentrale Borssele, 

uitgebracht aan het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimt.elijke Ordening en 

Milieubeheer (coordinerend bevroegd gezag) door de Commissie voor de milieu

effectrapportage; namens deze 

de werkgroep m.e.r. 

Hogere verrijking splijtstof kernenergiecentrale Borssele, 

.J. Tommel 

Utrecht, 12 augustus 2003 
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Geachte Staatssecretaris, 

ons kenmerk 
1367-29jDrjeh 

Utrecht, 
11 augustus 2003 

Met bovengenoemde brief stelde u, als coiirdinerend bevoegd gezag, de Commissie voor de 
milieueffectrapportage (m.e.r) in de gelegenheid een advies voor richtlijnen nit te brengen 
voor een milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over het toepassen in 
de kernenergiecentrale Borssele van een hogere verrijking van de splijtstof tot 4,4%. Over
eenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de 
Comlnissie aan. De Commissie heeft in haar advies inspraakreacties verwerkt indien deze 
informatie bevatten die van be lang zijn voor de besluitvorming en waarover zij een aanbeve
ling doet in het advies. 

De Comlnissie is van Inening dat: 
• de startnotitie al een helder beeld geeft van de informatie die het MER zal bevatten. Dit 

advies richt zich dan ook vooral op de informatie die additioneel in het MER aan de orde 
Illaet komen; 

• een belangrijk deel van de voor het MER benodigde informatie ontleend kan worden aan 
eerdere milieueffectrapportages die voor de kernenergiecentrale zijn opgesteld; 

• voor technische achtergrondinformatie met betrekldng tot veiligheid in het MER verwe
zen kan worden naar het veiligheidsrapport, aangezien dit een openbaar document is dat 
ter inzage wordt gelegd; 

• het MER zelfstandig leesbaar en beknopt moet zijn, en toegespitst op de veranderingen 
ten opzichte van de huidige situatie inclusief de geplande aanpassingen waarvoor reeds 
vergunning is verleend. 

Voorgenomen activiteit 

De voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten worden beschreven voor zover er mo
gelijk sprake is van gevolgen voor het milieu (risico's). Naast de fase waarin de centrale he
lemaal is geladen met de 'nieuwe' splijtstofelementen, dient aandacht be steed te worden aan 
de fase waarbij de splijtstofelementen met tabletten met 4% uranium-235 geleidelijk worden 
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vervangen door elementen met een hogere verrijkingsgraad 1. Tevens dient de opslag van de 
gebruikte splijtstofelementen tijdens de afkoelperiode beschreven te worden. 

Effecten van de voorgenomen activiteit 

In zijn algemeenheid is het noodzakelijk om bij de beschrijving van de effecten onderscheid 
te maken tussen normale bedrijfsvoering, storingen en ongevallen. Nadruk moet komen te 
liggen op de risico's van stralingsemissies en lozingen bij (ernstige) ongevallen. Onzekerhe
den en leemten in kennis bij de bepaling van effecten en risico's dienen aangegeven te wor
den. 

Geef inzicht in de effecten die samenhangen met de elektriciteitsproductie, opslag en afvoer, 
en transport van de splijtstofelementen en afval. Dit wordt onderstaand nader gedetailleerd. 

Elelctriciteitsproductie 
• Beschrijf de kans op splijtstoflekkage door de langere belasting van de elementen en de 

grotere radioactieve inhoud voor wat betreft de langlevende nucliden; 
• Beschrijf welke invloed de veranderde kernconfiguratie he eft op de ongevalscenario's. 

Geef aan of de grotere radioactieve inhoud van de elementen resulteert in hogere lozin
gen bij reactorongevallen, en 20 ja, wat hiervan de gevolgen zijn; 

• Beschrijf de gevolgen v~~r de veiligheidsvoorzieningen en -voorschriften waarmee onbe
doelde en/ of ongecontroleerde emissies van (radioactieve) stoffen worden voorkomen of 
beperkt; 

• Ga in op de consequenties van incidenten zoals het plaatsen van elementen op een ver
keerde positie in het splijtstofopslagbassin en het uit de kraan vallen van splijtstofele
menten. 

• Beschrijf de fysische en chemische kenmerken van het nieuwe omhullingsmateriaal 'M5' 
en toon aan dat M5 veilig kan worden toegepast en aan aile veiligheidsvoorschriften vol
doet. 

Opslag en a/voer 
• Beschrijf de eventuele wlJzlgmg in de ongevalscenario's voor het splijtstofopslagbassin 

waarin de nieuw voorgestelde splijtstofelementen na gebruik terecht zullen komen. Be
schrijf de (veranderde) bronterm van deze installatie en de eventuele gevolgen bij een on
geval. Ga in op de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor de beschikbare reserve
ruimte in het splijtstofopslagbassin. Geef daarbij specifiek aan of voldoende opslag
ruimte resteert voor het opslaan van een complete kerninhoud; 

• Geef de veranderingen in de hoeveelheid afval (in m 3 en in Bq per nuclide) per MWe-jaar 
aan. 

Transport 
Transport van bestraalde elementen en opwerkingsafval, en het retourtransport van het op
gewerkte afval, behoort niet tot het voornemen, in die zin dat het niet onder de onderhavige 
vergunningaanvraag valt. Het is er echter weI onlosmakelijk mee verbonden. Daarom en uit 
communicatieoogpunt raadt de Commissie aan in het MER in te gaan op de invloed die het 
voornemen heeft op: 

De overgang vanuit de huidige naar de nieuwe bedrijfskern zal, naar mag worden aangenomen, fasegewijs 
worden uitgevoerd, waarbij de overgangskernen zullen bestaan nit splijtstofelementen met verschillende 
initiele verrijkingsgraad. Vastgesteld moet worden dat de (afwijkende) nucleaire en thermo-hydraulische 
karakteristieken van de overgangskernen voldoen aan de voor de ongevalbeschouwingen van de reactor 
aangenomen veiligheiclsmarges. 
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• het totaal aantal transporten per MWe-jaar van bestraalde elementen en opwerkingsaf
val; 

• de risico's verbonden aan dit transport. Geef bijvoorbeeld aan of de gratere radioactieve 
inhoud van de opgebrande elementen resulteert in hogere lozingen bij transportongeval
len, en zo ja, wat hiervan de gevolgen zijn. Beschrijf bijvoorbeeld ook de consequenties 
die de gratere warmteproductie van de elementen heeft voor de transportcontainers. 

Hiermee wordt de waarde van het MER als middel om aile milieueffecten van het voornemen 
duidelijk en objectief in beeld te brengen - niet aiken ten behoeve van het bevoegd gezag, 
maar voor aile geYnteresseerden - sterk vergroot. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de totstand
koming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van 
haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde richtlijnen krijgt 
toegestuurd. 

Hoogachtend, 

. D.K.J. Tommel 
Voorzitter van de wcrkgroep In.e.r. 
Hogere Verrijking splijtstof kernenergiecentrale Borssele 

cc Ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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Brief van het bevoegd gezag d.d. 12 juni 2003 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

't4.{.J~I. _ .~---.-------------. 

~~ C"r!l;;,iS::::~1 \'ocr d., 

\J1.DIi@[; r, ..... :.' C:!C:::':." j·)n<,lse Dlroctoraat-GoMraalMUJeu 

I ,'''afl.k0rnGln •• --_1~~~}~.·_JUN .. I_.2.003 ----------p- acUo Sloffen, Alvalstoffan,Slraling 
,.~ .. __ __ ·"""--'~_ftrallno,Nucloalreen8IoveiIi9Iwld 

RiJnstraat 8 

PostbliS 30045 

'·nummer HE 
d0SSi;-;-:;;;-t 1 ~l:r -;:;;;- -:> =:j S' y. r---------- 2500 GX Dan Haag 

Commissie vaar de Milleu"effectrapport' ,~~i~ .~~~~~-~JJ.1..-.-f-.· _._ Inlamo po~lcod(l e45 
Postbus 2345 ! 

3500 GH Utrecht 

Startnotitle m.e.r. KcrncentraJe Borsscle 

Datum 

,1 Z JUk, 1IJIIl 
Kenmark 

SAS/2003051812 
Elijln~e(n) 

5 exemplaren slarlnotitie m.e.r. 
leks! kennisgeving 

Telefoon 070..;j394530 

Fax070-J.30128S 

Wl'1W.vrom,nl 

Hierbij doe ik U op grand van artikel 7.12, derdc lid van de Wet milieubeheer in vijfvoud een exemplaar van 
de Startnolitie m.e.r. van N.V. E.P.2.loekomen, zoals wij die op Sjuni 2003 hebben onlvangen. De 
Slartnolitie m.e.r. houd! verband mel hel voornemen van EPZ am de verrijkingsgraad van de in de 
Kerncentrale Borssele gebruikte spJijls!of Ie verhogen tot 4,4% U-23S. 

Van deze gelegenheid zou ik tevens gebruik willen maken om U op grond van artikel 7.14, eerste lid, Wet 
milieubeheer ui! Ie nodigen tot het geven van advies over de richtrijnen inzake de inhoud van het miJieu
effectrapport. 

Het bevoegd gezag voor hel beslul! op grond van de Kernenergiewet, ten behoeve waarvan door N.V. 
EPZ een milieu-effectrapport zal worden gemaakl, word! gevormd door de Staatssecretaris van 
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Staatssecretaris van Socia!e Zaken en 
Werkgelegenheid en de Minister van Economische Zaken. De Staatsecreatris van VROM treed! in deze op 
als co6rdlnerend bewindspersoon. 
Op dinsdag 17 juni as. zal een advertentie verschijnen in de Staatscourant, Volkskrant en de Provinciale 
Zeeuwse Courant. In deze open bare kennisgeving zal melding worden gedaan van de ontvangst van de 
Slarlnotitle m.e.r. en zal eenieder worden uitgenodigd opmerkingen Ie maken over hel geven van 
richUijnen inzake de inhoud van het MER. Voor uw informatie is een afschrift van de leks! van deze 
advertentie bijgevoegd. 

De coord ina lie narnens hel bevoegd gezag word! dezerzijds verrich! door de heer drs. D. Vos (tel: 070-
3394988, e-maiJadres : dick.vos@minvl"om.n)) en mevrouw mr. PAA. Sormani (tel; 070-3394530, e
mailadres ; patricia.sormani@minvrom.ni). 

Ministerie van VROM -7 
staat voor ruirnte. wOllen. milieU en rijksgebotJwcn 8elcid maken. uitvocren en hai"ldhi"lven. Nederland is klein. De Ilk groot. 



Ik hoop U op dit moment voldoende te hebben ge'lnformeerd en zie uw advies met belangsteUing tegemoet. 

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, 
Rulmtelijke Ordening en Milieubeheer, 
Voor deze: 
De directeur;:.QBReraat-MiIi ubeheer, 
~0ofd van de afdaHng/,raHng, Nuctea;re an B;ovaiHghe;d, 

C:,~ 

Bijlage 1 pagina -ii-



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in Staatscourant nr. 113 d.d. 17 juni 2003 

Kennisgeving Kernenergiewet 
Do SlaalssocfOtarls van Volkshulsv(lsllng. Rulmtclljko 
Or(lol11119 en Mllleub(lh(lor maakt mads namens de 
Slaatssocrotarls van Soclalo Zaken en Wer\(gclcgcnheld 
en do Mlnlstor van Economlsche Zaken het velgende 
b(lkond: 

Op 5 Junl Z003 Is van N.V. Elektriclteits·Produktle
maalscllappiJ luld Nederland (EPZ) een slarlnOlilie yaOI 
da mil;QU'offOClrapporlage ontvangen If!Il,aanzien Vil/l 
vOOTgonomoll activitoiten mel belrekking tot de 

Kernenolglocentrale Dorsselo (KCB) 

901(1901\ ann de Zecdljk 32 1080r$8010, Zeeland. 

EPZ bQdrljfl slnds 1973 111 Sorasote een komencrglo
conlraie-mlnnold mot een vermogen van 1366 MWUl 
(449). Ns brandsiol voer de centrale' wordl vorr;jkt 
llranlum Ingozot. EPZ is voomom1)l)S de gcbruikto 
splijlslolverrijklngsgraad Ie varhogen van 4% U-?3S 
naar 4,4% U-23S_ 
Voor deze aclivitoil is een wijzlging vnn do verg\Jrwing op 
grond van artlkol15 van do Kamenorg1oVlO! nodlg, Voor 
doze v~rgunnin9 word! ook con milleu-effcclrapporl 
{MER) oP'Joslold. 

Proc!)duro 
Mol dew kcnolsgoving Is do proccdure vnor de milicu· 
cffoclmpporlago goslml. f.jinnon dertlon wckm\ zullen 
door Ilct bcvoogd gtnng richllijnoll wbrden vastgcsleld 
wamnan hOI MER niool voldoM. 
V~~r do vaslslclling van do richHijncn is or voor Mtlicdor 
de mogelljkhcld van Inspraak on wordt (lon advies VOOf 

de nchtlijnon opgcstold door do Commisslo voor do 
mllicu-cffeclrapportage. 

Inwgo startnotiflO m.o.r. 
Do slartnclitio ligt vanal 10 juni 2003 tot on mot 15 luti 
2003 op wcrkdagon ler inzago op do volgond~ plaalscn: 
- 8ibliothcak van hot Mlnlstmle van VROM", 

f1ijllstraat 810 DOll Haag 
- Oponbaro bibliolhook van de gcmccnto Bomelo", 

StcngoplaiJ)1 Ie Hoinkonszand 
- Gomeenlohui$ van Borselc"'. 

Stonovat" 10 to Helnkonnand 
- Informalloccnlrum van de provincia Zeeland-"'. 
Abdijflle MlddolllUfg . 

• Maandag, dlnsdag, domiafdag on vrijrJ"g van 
9.00uur 101 16.(.JO (IU'- Op IVOOflS(lag goslolen. 

" MaJndag, 1V0ensdag on vrijdag V;1Il 14.00 uvr 
10120.30uur. 

'" Maandaglol on mel vrJjd~ggeopend van 8.30 uur 
101 12.30(l1Ir. Op donderdag levons vall 17,00 uur 
lot 20.00 11(1(. 

" •• Marmdag tot!)1l mol vnjelag van 9.30 U(lr lot 
12,30 (Jllren van 13.30 (Iur toIIS.30(lVr, 

lnspraak 
ledemon wordt in do golegonheld gesto1d am tot on nl<)t 
15 jull 2003 e~n schriftolljko roactle in te dicnen tell 
aanzlcn van de slartno!itlo In rela\ie lot do op to slollon 
rlchtlijnen. Dow roacllo dlenl, onder vermalding vnn 
'StartnotiUa m.o.t. KCBJPOSII"lngedicnd to worden blj: 
Mlnlslerle van Volkshulsvostlng, Rulmtelliko Ordonlng en 
Mllleubehcar, 
Dirocloraat-Gencranl Millouboheor, 
SAS!If'C 645, 
Postbus 309~5, 
2500 GX Don Hoag. 

Voor mcor Informntle omtrent do sl311notillo m,o.r. 01 
do te volgen procedure kunt u zich wendon lot ~o hecr 
drs. D. Vos van clo aldellng Straling, Nucleolro on 
E3Iovoiligheld van 1I0t Mlnlstcrlo van Volkshulsves\lng, 
RulmtolljkoOrdenlng on Milieu, 1010100n070- 339 49 88, 
a-11)311: dlck.vos6mlnVlom.nl. 
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Projectgegevens 

Initiatiefnemer: N. V. Elektriciteits-Produktiernaatschappij Zuid -Nederland 
(EPZ). 

Bevoegd gezag: Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi
lieubeheer (VROM), Econornische Zaken (EZ) en van Socia Ie Zaken en Werk
gelegenheid (SZW). Eerstgenoernde Minister treedt op als coordinerend be
voegd gezag. 

Besluit: Beschikking op de aanvraag om een (veranderings)vergunning inge
volge de Kernenergiewet. 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: 022.3 

Activiteit: Het toepassen in de kernenergiecentrale Borssele van een hogere 
verrijking van de splijtstof tot 4,4%. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 17 juni 2003 
richtlijnenadvies uitgebracht: 12 augustus 2003 

Bijzonderheden: J-Jet MER dient zich toe te spitsen op de veranderingen ten 
opzichte van de huidige situatie. Bij de beschrijving van de effecten dient on
derscheid gernaakt te worden tussen norrnale bedrijfsvoering, storingen en 
ongevallen. Nadruk moet komen te liggen op de beschrijving van de risico's 
van stralingsemissies en lozingen bij (ernstige) ongevallen. Inzicht moet wor
den gegeven in de effecten die samenhangen met de elektriciteitsproductie, 
opslag en afvoer, en transport van de splijtstofelementen en afval. Onzeker
heden en leemten in kennis bij de bepaling van effecten en risico's dienen 
aangegeven te worden. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr. J.B.M. de Haas 
dr.ir. J.A.M.M. Kops 
dr. 0 .K.J. Tommel (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: elr. G.P.J. Oraaijers 
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Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of ins tan tie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1. Greenpeace Nederland 20030715 

2. 20030714 Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) Goes 20030716 

3. 2003 Ministerie van de Vlaamse Gemeen- Brussel 20030804 
schap, afdeling Algemeen Milieu- en 
Natuurbeleid 

4. 20030731 VROM Inspectie Rotterdam 20030805 
-




