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1. JNlEIDING

Aan het N.V. Elektrlciteits-Produktlebedrljf Zuid-Nederland (Verder: EPZ)
is op grond van de kernenergiewet een vergunnlng verleend voor de
produktie van elektriciteit In de Kerncentrale Borssele1

• De vergunning is
voor onbepaalde tijd verleend. In juni 2006 is tussen de Nederlandse
overheid en EPZ, Delta Energle Bv en Essent Energle BV overeengekomen
dat de KCB tot 31 december 2033 geopend mag blijven2

• Op grond van
de kernenerglewetvergunning mag de KCB als brandstof uranlumoxide
geproduceerd uit verrijkt uranium gebrulken. EPZ heeft het voornemen
om tot een dlversiflcatle van de kernbrandstof over te gaan. Deze
diversiflcatie zal voornamelijk worden nagestreefd door de Inzet van
plutonlumhoudende mengoxide-elementen; hlernaast wordt ook de inzet
van elementen gemaakt uit gerecycled uranium met een hogere verrljklng
nagestreefd.

Voor de voornoemde dlversiflcatle van het brandstofpakket van de KCB is
een wljzlging van de vergunnlng op grond van artikel 15 van de
Kernenerglewet verelst3 en geldt de m.e.r.-beoordelingsplicht. De m.e.r.
beoordelingsplicht heeft nlet plaatsgevonden; EPZ heeft ult elgener
beweglng besloten een milleueffectrapport op te stellen.

De m.e.r.-procedure glng van start met de kennlsgevlng van de
startnotltle op pm in de Staatscourant en de ProvinciaIe Zeeuwse
Courant. Hierblj werd eenieder In de gelegenheld gesteld om schrlftelijk of
mondeling zienswijzen naar voren te brengen over het geven van
richtlijnen inzake de inhoud van het MER. Eerder was de Commlssie voor
de milieueffectrapportage (m.e.r.) blj brief d.d. pm (SVS/2008055041) In
de gelegenheid gesteld om advies ult te brengen over de rlchtlijnen voor
het MER.

Blj het opstellen van de rlchtlijnen Is het advies van de Commissie voor
de m.e.r. (d.d. 25 september 2008, rapportnummer 2111-41)
overgenomen en verder aangevuld. Daarnaast is in de richtlijnen op een
aantal punten rekening gehouden met de inspraakreactles4 op de
Startnotitie m.e.r.. Dlt betrof met name de relatie tussen de

I Vergunning van 18 jull 1973, nr 373/1132/EEK, nader vastgesteld blj koninklijk beslult van 13 september 1979,

nr 46 en gewijzlgd bij beschlkkingen van 26 mel 1999, nr E/EE/KK/99004680, van 22 september 2004,

SAS/2004084087 en van 13 december 2005, SAS/2005212596

, Convenant van jun; 2006

, EPZ zal een wljzlging van haar kernenerglewetvergunning (waarin de brandstofdiversificatie Is opgenomen)

aanvragen.

• Ontvangen inspraakreactil!S van: StiChting Greenpeace Nederland te Amsterdam, de Zeeuwse Mllieufederatie en

dhr. W.J.L.A. Meuiendijks
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voorgenomen activiteit en de gevolgen die dat heeft voor de gehele
splijtstofcyclus. Voor het overige betroffen de inspraakreactles voor de
hand Iiggende onderwerpen die zonder meer In de richtlijnen zijn
verwerkt of bevatten de Inspraakreactles geen punten die onderdeel uit
zouden moeten maken van het MER. Voor wat betreft het laatste gaat het
voornamelijk om algemene onderwerpen zoals nut en noodzaak van
kernenergie. Ole onderwerpen hebben niet speclflek betrekklng op de
voorgenomen activitelt en zijn om die reden nlet opgenomen.

2. HOOFDPUNTEN VOOR HET MER

De volgende punten worden gezlen als essentiEHe Informatle In het
milieueffectrapport. Oat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis bledt
voor het meewegen van het milleubelang In de besluitvormlng als de
volgende informatle ontbreekt:
• een beschrijvlng van de effecten van het voornemen op de totale

keten, ga daarblj in leder geval In op de volgende onderwerpen:
o de overgangsfase
o de normale bedrljfsvoerlng van de centrale;
o de opslag van de splijtstofelementen;
o de aan- en afvoer van de elementen;
o het recyclen van bestraald splijtstof;
o de hoeveelheden en samenstelling van het afval;
o storingen en ongevallen.

• onzekerheden en leemten In kennls blj de bepaling van effecten en
rlslco's;

• een heldere en duldelijke samenvattlng.

In de volgende hoofdstukken wordt In meer detail weergegeven welke
informatle in het MER moet worden opgenomen. De startnotitie vormt de
basis voor deze richtlijnen.

3. ACHTERGROND, DOEL EN BESLUITEN

3.1 Achtergrond en doe'

Beschrijf achtergrond en doel(en) van de voorgenomen
brandstofdiverslflcatie. Geef aan In hoeverre milieuoverweglngen hierbij
een rol hebben gespeeld, Bespreek het langere termijn perspectief van de
voorgestelde diversiflcatie. Ga daarbij in op onder meer de verandering in
risico's In de totale keten, de consequentles van de eindigheid van de
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bedrljfsvoeringS en de mogelijkheden tot het verklelnen van de plutonium
voorraad. Ga tevens In op de beschikbaarheid van de benodlgde
grondstoffen.

3.2 Wettelljk en beleldskader en de te nemen beslult(en)

Werk het In hoofdstuk 5.1 van de startnotitle opgenomen overzicht verder
uit. Geef aan wat de consequentles voor het voornemen zijn. Geef
daarnaast de consequenties van de volgende kaders:
• het verdrag inzake de nlet-versprelding van kernwapens
• het "convenant van Borssele" waarln is afgesproken dat de centrale

tot de veillgste 25-procent van de kerncentrales blijft behoren.

4. VOORGENOMEN ACTIVITEJT EN unvOERJNGSALTERNAnEVEN

4.1 Voorgenomen aetlvltelt en ultvoerlngsalternatleven

In de huldlge sltuatle wordt verrljkt natuurlijk uranium en gerecycled
uranium gebruikt. De voorgenomen actlvltelt betreft het dlverslflceren
van de in te zetten splijtstof naar drle soorten splljtstof: verrljkt natuurlijk
uranium, verrijkt gerecycled uranium met een hogere verrljklngsgraad en
mengoxlde (MOX).

Houd bij ieder uitvoerlngsalternatlef rekening met de varlanten dlrecte
opslag en opwerking ten aanzien van het beheer van de bestraalde
splijtstof.6

Maak blj de beschrijving van de ultvoerlngsalternatleven onderscheid
tussen overgangsfase, normaIe bedrijfsvoerlng, storlngen en ongevallen.
Benut bij de beschrijving van de voorgenomen activitelt en alternatieven
de beschikbare gegevens uit Internatlonaal gebruik van MOX. Geef blj de
beschrljving aan of er sprake is van stand der technlek en/of een techniek
voor het eerst wordt toegepast. De keuze van de alternatieven en de
beschrijving daarvan dienen aan te sluiten en afdekkend te zijn op
hetgeen met de vergunningaanvraag wordt beoogd.

Geef aan of de overgangsfase (waarbij de nieuwe eindsamenstelling
geleidelljk wordt bereikt) invloed heeft op de veiligheid.

Pagina 1 van de startnotltle vermeld dat een Convenant is afgesloten met de Nederlandse Staat om

bedrijf te voeren lot en met december 2033.

Inspraakreactles van Stichtlng Greenpeace Nederland Ie Amsterdam en dhr. W.J.L.A. Meulendijks.
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Normaal bedrijf
Ga in op de voor- en nadelen van het voorkeursalternatief. Behandel
daarblj de invloed van de voorgenomen activiteit op aile stappen van de
splljtstofcyclus. Bespreek daarbij specifiek:
• de splijtstofproductiei

o bespreek de invloed op de benodigde hoeveelheid natuurlljk
uranium per MWe-jaar7 en de Invloed op de omvang van de
voorraden aan plutonium8i

o ga in op de verandering in benodigde verrijklngsarbeid per
MWe-jaarj

o geef zo goed als mogelljk aan de straJlngsbelastlng van
werknemers en het milieu blj de productle van de elementenj

o geef daarnaast zo goed als mogelijk aan de stralingsbelastlng
van werknemers en het milieu in het buitenland (m.n.
Frankrijk) bij het ontstaan van plutonium ten gevolge van het
opwerkingsproces van bestraalde splijtstof.9

• de afzonderlijke activiteiten die plaatsvinden In de overgangsfase ten
behoeve van de voorgenomen actlvltelt (bijvoorbeeld
boorzuurverrljking).

• het bedrljf van de centrale bij:
o normale omstandigheden (dlrecte strallng vanuit de centrale,

lozingen)j
o ongevalsltuaties (ongevalslozlngen) j

• het opslagbassinj ga in op de (verandering in) reactlvitelt in het
opslagbassin.

Bestraalde splijtstof en afval ten gevolge van opwerking
Geef ten aanzlen van de bestraalde (MOX)splijtstof en het aNal ten
gevolge van opwerking van de bestraalde (MOX)splijtstof in ieder geval
de volgende informatie:
• de (veranderlng in) hoeveelheden In volume (m3) en in actlvlteit (Bql0

per nuclide) per MWe-jaarj
• de totale hoeveelheid bestraalde splljtstof en het aNal ten gevolge

van opwerklng.

MWe staat voor Megawatt elektrisch

lnspraakreactles van Stichtlng Greenpeace Nederland te Amsterdam, de Zeeuwse Milleufederatle en

dhr. W.J.L.A. Meulendljks.

lnspraakreacties van Stichting Greenpeace Nederland te Amsterdam. de Zeeuwse Milleufederatie en

dhr. W.J.L.A. Meulendijks.

10 Bq staat voor BecQuerel. dit is de eenheid van een held voor radloactiviteit en beschrljft het aantal

atoomkernen dat per seconde radioactief verval.
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Transport
Transport van plutonium, van (MOX)splljtstofelementen, bestraalde
splijtstof en het retourtransport van het afval afkomstlg uit de opwerking,
vallen nlet onder de beoogde vergunnlngaanvraag. Het transport Is echter
onlosmakelljk verbonden met het voornemen. Ga daarom in het MER In
ieder geval in op:
• (de toename van) het totaal aantal transporten van plutonium vanult

de opwerking naar de splijtstoffabrlcage In Frankrljkll i
• (de toename van) het totaal aantal transporten van zower de aan- als

afvoer van brandstofelementen per MWe/jaar;
• de containers die blj deze (MOX)transporten gebruikt worden;
• de rlsico's verbonden aan deze transporteni ga onder meer In op de

milleueffecten (zoals rozlngen, lucht) bij transportongevalleni geef aan
wat de consequenties zijn voor het calamlteitenplan.

4.2 Meest mllleuvriendelljk alternatlef

Geadviseerd wordt om bij het meest milleuvrlendelijke arternatief (mma)
in leder geval In te gaan op minlmallsatle van milleurlsico's.

4.3 Referentle

Beschrljf de bestaande toestand van het milieu In het studlegebied en de
te verwachten milleutoestand als gevolg van de autonome ontwikkellng,
als referentle voor de te verwachten milleueffecten. Daarblj wordt onder
de 'autonome ontwlkkeling' verstaan: de toekomstige ontwikkellng van
het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of een van de
alternatieven wordt gereallseerd.

5. BESTAANDE MIUEUSITUAnE EN MIUEUGEVOLGEN

5.1 Aigemeen

Geef een gelijkwaardige beschrijving van:
• de bestaande milieutoestandi
• de autonome milieuontwikkeling;
• milieueffecten van de alternatieven.

Maak bij de beschrljvlng van de effecten onderscheld tussen
overgangsfase, normale bedrijfsvoerlng, storingen en ongevallen.

Olrec:tor••t-Gener••'
Milieu
Oirectie Rlslcobeleid

Kenmerk
RB\200B 125440

II Inspraakreactle van Stichtlng Greenpeace Nederland te Amsterdam.
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5.2 (Externe) velllgheid en strallng

Beschrijf welke invloed de veranderde kernsamenstelling heeft op de
ongevalscenarlo's. Ga nadrukkelijk in op de rislco's van de
(veranderingen) in strallngsbelastlng tengevolge van directe strallng en
lozingen bij (ernstlge) ongevallen. Ga hierblj in op zowel het
plaatsgebonden rlsico als het 9roepsrlsico.

Ga in op de (verandering In) rlsico's voor werknemers.

5.3 Bodem, water en lucht

Breng de potentiele verandering in rislco's op lozlngen, zowel radloactlef
als nlet radloactief, in beeld. Ga daarbij In op de te nemen maatregelen
(preventief/curatief) om lozingen naar bodem, water en lucht te
voorkomen. Ga tevens in op de effecten van mogelljke veranderingen in
afval op bodem, water en lucht In de keten.

6. OVERJGE ASPECTEN

Voor het onderdeel 'samenvattlng van het MER' worden geen nadere
rlchtlljnen gegeven naast de wettelljke voorschriften.

6.1 Vergelljklng van alternatleven

Vergelljk de alternatieven onder andere op de volgende onderwerpen:
• Milieubelastlng blj de overgangsfase en blj normaal bedrijf;
• Ongevalsrisico's;
• RIslco's transport van plutonium, van (MOX)splijtstofelementen,

bestraalde splijtstof en het retourtransport van het afval afkomstlg
ult de opwerklng;

• Hoeveelheden en samenstelling van de bestraalde splljtstof en het
afval uit de opwerking;

• Prollferatle. Geef aan wat de herkomst van In te zetten MOX is.
Houd tevens rekening met de proliferatlerislco's van transport. Geef
kwalitatief aan wat het risico op proliferatie is.

Benut bij het vergelijking de ervaringen in het buitenland.
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6.2 Leemten In milleu-Informatle

Geef aan over welke miJieuaspecten geen Informatie kan worden
opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Beschrijf welke onzekerheden
zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is. Geef In het MER aan
welke relevantle en mogelijke consequenties, de kennlsleemten en
onzekerheden hebben voor het besluit. Geef een indicatle In hoeverre op
korte termijn de Informatie beschikbaar zou kunnen komen.

6.3 Evaluatleprogramma

Het bevoegd gezag moet bij het besluit aangeven hoe en op welke
termljn een evaluatieondenoek verrlcht zal worden om de voorspelde
effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen vergelljken
en zo nodig aanvullende mitlgerende maatregelen te treffen. Het verdlent
aanbeveling dat de N.V. EPZ in het MER reeds een aanzet geeft tot een
evaluatleprogramma waarbij een verband wordt gelegd met de
geconstateerde leemten in informatie en onzekerheden.

Neem in het evaluatleprogramma In ieder geval op:
• het voortzetten van het omgevingsmeetprogramma en het

evalueren van mogelljke veranderlngeni
• het bijhouden van kennls van en ervarlngen van MQX bij andere

centralesi
• het voortzetten van het bestaande emlssie meetprogramma en

mogeJijke veranderingen evalueren.

7. VORM, PRESENTATIE EN SAMENVATTlNG VAN HET MER

Bljzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelljkende
beoordellng van de alternatieven. De onderlinge vergelljklng dient bij
voorkeur te worden gepresenteerd met behulp van tabellen, figuren en
kaarten. Voor de presentatie wordt verder aanbevolen om:
• het MER zo beknopt mogelljk te houden, onder andere door

achtergrondgegevens (die conclusies, voorspellingen en keuzen
onderbouwen) njet in de hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een
bijlage op te nemen;

• een verklarende woordenlijst, een IIjst van gebruikte afkortlngen en
een Iiteratuurlijst bij het MER op te nemen;

• bij gebruik van kaarten recent kaartmateriaal te gebruiken,
topografische namen goed leesbaar weer te geven en een duidelijke
legenda erbij te voegen.
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De samenvattlng Is het deel van het MER dat voora! wordt gelezen door
betrokken bestuursorganen en insprekers. Daarom verdlent dlt onderdeel
bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig document
leesbaar zijn en een goede afsplegellng zijn van de inhoud van het MER.
Daarbij moeten de belangrijkste zaken zljn weergegeven, zoals:
• de hoofdpunten voor de beslultvormlng;
• de voorgenomen actlvitelt en de alternatieven;
• de belangrljkste effecten voor het milieu blj het uitvoeren van de

voorgenomen actlvitelt en de alternatleven;
• de vergelijklng van de alternatleven en de argumenten voor de

selectle van het mma en het voorkeursalternatlef;
• belangrljke leemten in kenn/s.

8. ONDERTEKENJNG

De Minister van Volkshulsvestlng,
RUlmtelljke Ordenlng en Mllieubeheer, mede namens
de Minister van Economische Zaken en
de Staatssecretarls van Soclale Zaken en Werkgelegenheld,
en in overeenstemmlng met
de Minister van Verkeer en Waterstaat en
de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit,
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