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Aan de heer Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 11 januari 1985

1. Het kabinet heeft zich ernstig en grondig beraden over het Eindrapport
van de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid (MDE). De Stuurgroep
heeft in dat Eindrapport een zeer brede visie op het voeren van energiebeleid
- inclusief het elektriciteitsbeleid - gegeven. Op vele hoofdpunten komen
het beleid van de regering en de hoofdconclusies van de Stuurgroep
overeen. Het betreft de bevestiging van de noodzaak tot verdere krachtige
besparing, de stimulering van duurzame energie en de spreiding van de
inzet van energiedragers. Bij enkele belangrijke stellingnames van de
Stuurgroep bleek op basis van nadere studie (zie bijlage) dat vraagtekens
geplaatst moeten worden. Dit geldt met name voor de ontwikkeling van de
elektriciteitsvraag, het te realiseren decentraal vermogen en de kostprijs
van de verschillende energiedragers.

Over de ontwikkeling van de elektriciteitsvraag heeft de Stuurgroep geen
uitspraken gedaan. Uit berekeningen van het Centraal Plan Bureau blijkt,
dat de groei van de vraag, met inachtneming van de door de Stuurgroep
veronderstelde maximale besparing en van een relatief minder elektriciteits-
intensieve economische groei, tot het jaar 2000 minimaal 1% per jaar
bedraagt.

Ook de adviezen van de Algemene Energieraad en de Electriciteitsraad
gaan uit van deze groeiverwachting. Op basis van deze 1% en het in het
jaar 2000 totale nog resterende elektrisch vermogen wordt een vermogens-
tekort van bijna 8000 MWe berekend. Dit vermogenstskort wordt in
overeenstemming met de uitspraken van de Stuurgroep met voorrang
ingevuld met decentraal vermogen (warmte-kracht-koppeling (WKK),
stadsverwarming en duurzame energie). De verdere ontwikkeling van
decentraal vermogen wordt met kracht bevorderd. De omvang van het
toekomstige decentrale vermogen wordt echter desondanks lager ingeschat
dan de Stuurgroep heeft gedaan. Dit geldt in de eerste plaats voor industriële
WKK, waarvan de feitelijke en te verwachten ontwikkelingen wijzen op een
neerwaartse bijstelling van de tot voor kort gehanteerde prognoses.
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Voor windenergie wordt een stimuleringsprogramma voorzien: echter
gegeven de nog benodigde technische ontwikkeling mag voor het jaar
2000 geen grotere omvang dan 1000 MWe worden verwacht, hetgeen
gezien het wisselend windaanbod voor ca. 20% in de ramingen kan
worden meegenomen als vermogensinvulling. Het realiseren van hogere
potentiëlen voor windenergie zal naar alle waarschijnlijkheid slechts
mogelijk zijn in combinatie met een energie-opslagsysteem, waarnaar
verder onderzoek zal plaatsvinden.

De mogelijkheden voor stadsverwarming blijken geringer dan tot nu toe
werd gedacht als gevolg van de teruggelopen warmtevraag per woning, de
vertraging van nieuwbouwprogramma's, lagere energieprijzen dan
verwacht en een grotere concurrentie van andere verwarmingssystemen.

De totale bijdrage van decentraal vermogen in 2000 zal naar schatting
ruim 3000 MWe bedragen, zodat derhalve een vermogensgat resulteert van
minimaal ca. 5000 MWe waarvoor nieuw centraal vermogen moet worden
gerealiseerd. Voor 6". invulling van dit vermogensgat heeft een vergelijking
plaatsgevonden tussen kolen en kernenergie, waarbij zij aangetekend dat
in het jaar 2000 de totale produktie van elektriciteit, met name via decentraal
vermogen, toch nog voor V3 berust op gas en daarmee ruim uitkomt boven
wat dan het olie/gas-aandeel in het omringende buitenland zal zijn. Uit de
afweging tussen kolen en kernenergie blijken beide in voldoende mate te
beantwoorden aan de randvoorwaarden: milieu, veiligheid, volksgezond-
heid, ruimtelijke ordening en - voor kernenergie - non-proliferatie. Voor
wat betreft het radio-actief afval wordt, conform het enige tijd geleden
vastgestelde regeringsstandpunt hierover, gestart met interimopslag en
wordt het in gang zijnde onderzoek gecontinueerd terwijl voorts zich
voordoende mogelijkheden voor opberging in internationaal verband actief
onderzocht en bevorderd zullen worden. De interimopslag zal - zoals reeds
bleek tijdens een overleg van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer met de Tweede Kamer op 1 oktober jl. - langdurig
van aard kunnen zijn waarbij eerder aan een termijn van 50 a 100 jaar dan
van enkele decennia gedacht moet worden.

Kolen en met name kernenergie blijken gunstig te scoren op economische
aspecten. Vooral is hierbij van belang de kostprijsvergelijking tussen kolen
en kernenergie. Op grond van de bijgevoegde rapporten is het kabinet van
oordeel dat naar beste inschatting kernenergie de beduidend goedkopere
energiedrager is. Voorts bevordert diversificatie door een groter aandeel
van kernenergie in de elektriciteitsopwekking de prijsstabiliteit van elektrici-
teit ten opzichte van die in het buitenland. Ten slotte zal door een dergelijke
diversificatie het Nederlands beleid meer overeenstemmen met de in
internationaal verband (EG, IEA) overeengekomen beleidslijnen ter zake.

2. Tot zover een aantal feitelijke punten waar het kabinet aandacht voor
vraagt. Overigens zij voor wat betreft de analyse van een groot aantal
inhoudelijke aspecten verwezen na<" r het bijgesloten rapport.

Mede op basis van dit rapport alsmede op basis van het beleidsvoornemen
Vestigingsplaatsen voor kerncentrales en in aanmerking genomen het
rapport, dat door de Bezinningsgroep Energiebeleid is opgesteld in
opdracht van de Stichting Energie en Samenleving, heeft het kabinet in zijn
beleidsverantwoordelijkheid een afweging gemaakt. Op basis van deze
afweging deelt het kabinet de centrale conclusie van de Stuurgroep MDE
niét en meent dat argumenten die pleiten voor uitbreiding van kernvermogen
zwaarder wegen dan de daaraan verbonden bezwaren. Gezien de balans
van voor- en nadelen meent het kabinet wel dat, vooral vanwege het
belangrijke aspect van een waarschijnlijk lagere energieprijs bij opwekking
door middel van kernenergie en een betere prijsstabiliteit, de elektriciteits-
bedrijven zelf een belangrijke rol moeten kunnen spelen in de vraag of zij
daadwerkelijk gebruik willen maken van de geboden mogelijkheden
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1 Van de twee aan hel Usselmeer gelegen
lokalies (Kelelmeet en Westelijke Noordoost-
polderdijk) zal ten hoogste één worden
opgenomen in het later uit te brengen p.k.b.,
deel d (regeringsbeslissing).

3. Bij een definitieve besluitvorming (zie 6) zullen met name facturen als
energieprijs en een evenwichtige spreiding over energiedragers (gas,
kolen, kernenergie en een verdere ontwikkeling van duurzame energie) een
grote rol spelen.

In het bijgesloten ambtelijke rapport is, om inzicht te verschaffen in een
mogelijke spreiding van energiedragers, uitgegaan van ca. 4000 MWe aan
kernverrr.ogen in de jaren negentig. Naar het oordeel van het kabinet ware
dit in ieder geval te zien als een maximumraming. Daarbij is van belang dat
de industriële grootverbruikers van elektriciteit (de zogenaamde giganten),
met een gezamenlijke vermogensbehoefte van ongeveer 2500 MWe, voor
het behoud van hun internationale concurrentiepositie nu eenmaal aange-
wezen zijn op goedkope energie.

Tegen deze achtergrond is het kabinet van mening dat voorshands dient
te worden uitgegaan van vestiging van ten minste 2 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 elektriciteitsproducenten - echter geenszins uitgesloten.

4. Intussen besluit het kabinet tot het gaan doorlopen van de zogenaamde
p.k.b.-procedure met betrekking tot 6 lokaties, waarvoor geen doorslagge
vende bezwaren geacht worden te bestaan ten aanzien van vestiging van
eventuele kerncentrales. Per lokatie kan in beginsel meer dan één centrale
worden gevestigd.

- De in het vandaag aan de Tweede Kamer toegezonden beleidsvoorne-
men geselecteerde lokaties zijn (in alfabetische volgorde) Borssele, Eems,
Ketelmeer', Maasvlakte, Moerdijk en Westelijke Noordoostpolderdijk1. In
dezen moge naar het beleidsvoornemen worden verwezen. Naar het huidig
inzicht van het kabinet lijkt van deze zes lokaties Borssele het meest
aantrekkelijk.

- Inspraak, advisering en bestuurlijk overleg worden in het kader van de
p.k.b.-procedure in gang gezet zodra de Tweede Kamer zich in positieve zin
heeft uitgesproken over het regeringsstandpunt als vermeld onder 2.

- Met betrekking tot de lokaties, die uit de p.k.b.-procedure als mogelijke
vestigingsplaatsen naar voren komen, zal een beleid worden gevoerd tot
waarborging van hun geschiktheid (zie par. 8.4 van het beleidsvoornemen).
Zolang de p.k.b.-procedure nog niet is afgerond, zal het kabinet dit beleid
voeren ten aanzien van de zes lokaties, die in het beleidsvoornemen zijn
geselecteerd.

5. Bij de beoordeling van het eerstkomend Elektriciteitsplan, zoals vast te
stellen door de SEP, zal rekening worden gehouden met eventuele initiatie-
ven van de elektriciteitsproducenten met betrekking tot kernvermogen.
Daarbij past wel de opvatting dat de bedrijfseconomische voordelen van
kernvermogen mede ten goede komen aan de afnemers in de desbetreffende
regio's.

6. Het kabinet stelt zich thans voor - mede op basis van de eventuele
initiatieven van elektriciteitsproducenten in het kader van het eerstkomende
Elektriciteitsplan en van de reacties in de p.k.b.-procedure - alsdan nadere
besluitvorming te bevorderen ten aanzien van a aantal kerncentrales, b
toekomstig kernvermogen en c lokatie(s). Bij een mogelijk hieruit voort-
vloeiende vergunningsprocedure op basis van de Kernenergiewet zal in
alle gevallen een Milieu-Effect Rapportage worden voorgeschreven.

7. Concluderend kan het volgende gesteld worden:
a. De argumenten die pleiten voor uitbreiding van kernenergievermogen

wegen zwaarder dan de daaraan verbonden bezwaren. Gezien de balans
van voor- en nadelen meent het kabinet wel dat, vooral vanwege de
belangrijke aspecten van een waarschijnlijk lagere energieprijs en een
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betere prijsstabiliteit bij opwekking door middel van kernenergie, de
elektriciteitsbedrijven zelf een belangrijke rol moeten kunnen spelen in de
vraag of zij daadwerkelijk gebruik willen maken van geboden mogelijkheden.
Het kabinet verneemt over dit standpunt gaarne het oordeel van uw Kamer.

b. Ook de elektriciteitsbedrijven respectievelijk provinciale autoriteiten
dienen ter zake een eigen afweging te maken, gebaseerd op het voorliggende
regeringsstandpunt en het oordeel van uw Kamer daarover. Eventuele
initiatieven behoren in het eerstkomende Elektriciteitsplan te worden
opgenomen.

c. Daarnaast zullen, zodra de Tweede Kamer zich in positieve zin heeft
uitgesproken, inspraak, advisering en bestuurlijk overleg in het kader van
de p.k.b.-procedure in gang worden gezet waarin betrokken zijn de lokaties
Borssele, Eems, Ketelmeer, Maasvlakte, Moerdijk en Westelijke Noordoost-
polderdijk.

d. Na publikatie van p.k.b., deel 4 (regeringsbeslissing) en in samenhang
met het eerstkomende Elektriciteitsplan zal het kabinet nadere besluiten
bevorderen ten aanzien van aantal kerncentrales, toekomstig kernvermogen
en lokatie(s).

De Minister van Economische Zaken,
G. M. V. van Aardenne

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
P. Winsemius

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. de Koning

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
L. C. Brinkman

De Minister van Buitenlandse Zaken,
H. van den Broek
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Nr. 2 BIJLAGE BIJ HET REGERINGSSTANDPUNT

Rapport inzake de Elektriciteitsvoorziening in de jaren negentig

De tekst van dit onderdeel is niet opgenomen in deze uitgave. Voor de volledige
tekst verwijzen wij u naar kamerstuk 18830 (1-4), 'Elektriciteitsvoorziening in de
jaren negentig', verkrijgbaar bij de Staatsuitgeverij
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18830 Regeringsstandpunt met betrekking tot Eindrapport
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BRIEF VAN 0E MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, VAN VOLKSHUIS-
VESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER EN VAN SOCIALE
ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 11 januari 1985

Bijgaand doen de ondergetekenden u, in samenhang met het heden u
toegaande regeringsstandpunt over de elektriciteitsvoorziening in de jaren
negentig, het Beleidsvoornemen deel A: Vestigingsplaatsen voor kerncen-
trales, toekomen.

Voor de behandeling van de beleidsvoornemen geldt de procedure voor
de Planologische Kernbeslissing.

De in dit kader aan de orde zijnde inspraak, de advisering door de Raad
van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO) en het bestuurlijk overleg
met de betrokken lagere overheden, zullen pas in gang worden gezet,
direct nadat uw Kamer zich in positieve zin heeft uitgesproken over
bovengenoemd regeringsstandpunt.

Inmiddels zal het wel ter visie worden gelegd en aan de betrokken lagere
overheden alsmede aan de RARO worden toegezonden.

De Minister van Economische Zaken,
G. M. V. van Aardenne

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening on Milieubeheer,
P. Winsemius

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. de Koning
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Deel a: Beleidsvoornemen Vestigingsplaatsen
voor Kerncentrales

1 Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15802,
nrs. 11-12.
1 Tweede Kamer, zitting 1972-1973,12006,
nr. 2
3 Een PKB-procedure voert tot besluitvorming
via
- een beleidsvoornemen van de regering
(deel a)
- een analytisch overzicht van de meningsui-
tingen in het kader van de inspraakprocedure
(deel b)
- een advies van de Raad van Advies voor de
Ruimtelijke Ordening (deel c)
- een regeringsbeslissing (deel d)
- de na parlementaire behandeling vastgestel-
de tekst van de PKB (deel e).
4 Tweede Kamer, zitting 1975, 1976, 13488,
nrs. 1 en 2.
5 • Risicoanalyse van de Splijtstotcyclus in
Nederland (RASIN), uitgevoerd door de N.V.
Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrij-
ven te Arnhem, Ultracentrifuge Nederland
N.V. te Almelo en Interfuel BV te Petten.
ITweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 122, nr.
11).
• Het advies van de Gezondheidsraad
«Kerncentrales en Volksgezondheid; invloed
van kernenergie op volksgezondheid en milieu
in Nederland bij een totale capaciteit van 3500
MWe» (idem).
• Het «advies van de Commissie Reactorvei
ligheid over de veiligheidsaspecten van de
spltjtstofcyclus in Nederland», op 19 september
1975 aan de Staten-Generaal aangeboden
(idem).

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

In de Nota Energiebeleid, Deel 3, Brandstofinzet centrales, die op 17 juli
1980 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal werd aangeboden', was
een hoofdstuk opgenomen over vestigingsplaatsen voor kerncentrales. Dit
hoofdstuk was bedoeld als beleidsvoornemen voor een in het kader van de
Maatschappelijke Discussie Energiebeleid (MDE) te doorlopen procedure
voor een planologische kernbeslissing (PKB). Het planologie-aspect kwam
als zodanig in de MDE niet aan de orde. Daarom is, in het licht van het
standpunt van de regering over de elektriciteitsvoorziening in de jaren
negentig, alsnog te bezien in welke plaatsen de daarvoor benodigde
centrales kunnen worden gevestigd. Daartoe strekt het onderhavige
beleidsvoornemen, waarmee de inspraak, advisering en bestuurlijk overleg
in het kader van de PKB-procedure aanvangt zodra het parlement een
beslissing heeft genomen over juistgenoemd regeringsstandpunt.

De PKB-procedure staat omschreven in de Nota openbaarheid bij de
voorbereiding van het ruimtelijk beleid2,3. Die procedure brengt onder meer
met zich mee dat op dit beleidsvoornemen kan worden ingesproken, dat
het voor advies zal worden voorgelegd aan de Raad van Advies voor de
Ruimtelijke Ordening en dat bestuurlijk overleg zal worden gevoerd met de
betreffende overheden (zie overigens ook paragraaf 7: Procedurele aspec-
ten).

1.2. Achtergrond

In 1975 werd door de Ministers van Economische Zaken en van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening het Structuurschema Electriciteitsvoor
ziening, deel a (SEV) gepubliceerd". Dit SEV gaf op de eerste plaats een
overzicht van mogelijke vestigingsgebieden voor elektriciteitscentrales die
geschikt zijn voor een totaal produktievermogen van ten minste 100 MWe.
In samenhang hiermee werd in dat SEV ook een net van belangrijke
koppel- en transportverbindingen geschetst. In het SEV werden de nieuw
voorgestelde vestigingsplaatsen niet alle nauwkeurig bepaald. In sommige
gevallen werd volstaan met het aangeven van gebieden waarin vestiging
van zulke centrales zou kunnen worden overwogen. In een aantal van die
gebieden zou plaatsing van meer dan één centrale-eenheid mogelijk
kunnen zijn. Produktiecentra die alleen maar geschikt zouden zijn voor een
kleiner opgesteld vermogen dan 1000 MWe en verbindingen met een
lagere spanning dan 220 kV kwamen in dit schema niet aan de orde.

In het SEV werd voorts niet diepgaand ingegaan op de problematiek van
de mogelijke vestiging van kernenergiecentrales. In het SEV werd namelijk
aangekondigd dat de regering daarop apart zou terugkomen. Dit gezien de
specifieke aspecten die bij vestiging van kernenergiecentrales aan de orde
zijn. Eerst zou echter een drietal studies moeten zijn afgerond die in de
Energienota van 1974 werden aangekondigd5.

Nadat deze waren uitgebracht en na advies daarover van de Interdepar-
tementale Commissie voor de Kernenergie (ICK) bepaalde de regering dat
voor de planologische aspecten van de uitbreiding van het nucleaire
produktievermogen een weliswaar op het SEV geënte, doch separate PKB
zou worden doorlopen. Tijdens het verloop van de inspraakprocedure rond
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het beleidsvoornemen Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorzie-
ning (ASEV) bleek een grote behoefte aan een discussie over de toepassing
van kernenergie, breder dan alleen maar over planologische aspecten.
Vervolgens werd in de voorafgaand aan de MDE gepubliceerde Nota
Energiebeleid, Deel 3,1980, een PKB-beleidsvoornemen opgenomen dat in
de plaats trad van dat van het ASEV. Omdat ook dat beleidsvoornemen niet
daadwerkelijk door een PKB-procedure werd gevolgd is thans - gezien de
inmiddels verstreken tijd en de ontstane nieuwe gezichtspunten - het in de
Nota Energiebeleid besloten beleidsvoornemen herzien. Het onderhavige
beleidsvoornemen treedt dus in de plaats van dat in de Nota Energiebeleid
en zal alsnog de PK J-procedure doorlopen.

1.3. Doelstelling

Ondergetekenden willen met dit beleidsvoornemen Vestigingsplaatsen
voor nieuwe kerncentrales concreet aangeven welke van de niet ongeschikte
vestigingsplaatsen in aanmerking kunnen komen voor vestiging van
kerncentrales. De bedoeling is dus niet een groot aantal vestigingsplaats-
mogelijkheden in Nederland op te sporen en deze alle planologisch te
reserveren voor kernenergiecentrales. Daarentegen wordt beoogd aan te
geven welke vestigingsplaatsen in aanmerking komen voor de uitbreiding
van kernenergievermogen. De geschiktheid van deze plaatsen zal door
middel van planologische maatregelen worden gewaarborgd. De regering
heeft in dit kader zes mogelijke vestigingsplaatsen geselecteerd, waarvan
er één een alternatief vormt voor een andere. Op die manier verkrijgt de te
voeren PKB-procedure een afgebakend karakter en wordt aan alle betrokke-
nen zo groot mogelijke duidelijkheid verschaft. De regering benadrukt,
vanwege de noodzaak in het midden van de jaren negentig vervangend
vermogen ter beschikking te hebben en gezien de lange daarmee gemoeide
bouwtijden, dat een efficiënte planologische besluitvorming onontbeerlijk
is. Ervan uitgaande dat de regionale elektriciteitsproducenten tijdig de
benodigde initiatieven nemen kan in beginsel de bouw begin 1988 starten.
Ondergetekenden verzoeken dan ook met name de lagere overhecsen aan
deze procedure ten volle medewerking te verlenen en zij verwachten dat
deze daartoe bereid zijn met het oog op de in het geding zijnde nationale
belangen.

1.4. Gang van zaken bij de afweging

Hierna zal stap voor stap worden nagegaan welke vestigingsplaatsen
geschikt zijn voor het bouwen van een of meer kerncentrales. Dit betekent
overigens niet, dat daarmee alle uiteindelijk niet gekozen plaatsen naar
huidig inzicht ongeschikt zouden zijn voor de vestiging van zulke centrales.
De gevolgde methode is als volgt:

1. Allereerst wordt bezien welke van de 29 vestigingsplaaten die in deel
e van het SEV worden genoemd, op grond van duidelijke belemmeringen
niet in de afweging dienen te worden betrokken (bij voorbeeld ligging in of
direct nabij een stad).

2. De overblijvende plaatsen worden beoordeeld aan de hand van de
bevolkingsomvang rond de vestigingsplaats. De plaatsen die uitstijgen
boven een daarvoor gestelde maat blijven bij de nadere analyse buiten
beschouwing. Aldus wordt aan de bevolkingsdichtheid als primair criterium
recht gedaan.

3. De overblijvende plaatsen worden onderling (relatief) vergeleken
vanuit een groot aantal verschillende invalshoeken.

4. Als sluitstuk van dit selectieproces geeft de regering aan waarom zij
enkele plaatsen voor vestiging van nucleair vermogen in aanmerking vindt
komen.

5. Voorkomen moeten worden dat de planologische geschiktheid van de
beoogde vestigingsplaatsen vermindert. Maatregelen daarvoor worden in
paragraaf 6 aangegeven.

7weede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18830, nrs. 1-4 14



Opgemerkt zij dat niet langer, zoals in Nota Energiebeleid Deel 3, H 13,
de beschikbaarheid van voldoende koelmogelijkheden aan het oppervlakte-
water als een absoluut vereiste geldt. Plaatsen met te weinig koelmogelijk-
heid aan het oppervlaktewater kunnen immers ook voor vestiging in
aanmerking komen wanneer in die plaatsen alternatief koelvermogen
(koeltorens) wordt geboden (zie par. 4.2.4.4).

Verder is van belang dat de beoordeling op het punt bevolkingsdichtheid
rekening houdt met uitkomsten van recente berekeningen van de Gezond-
heidsraad. Opgemerkt zij voorts dat in de Nota Energiebeleid, Deel 3, ook
voor Eems en Markerwaard omstandigheden werden aangegeven, op
grond waarvan deze plaatsen niet in de afweging betrokken bleven.

De regering is over deze plaatsen thans tot een ander oordeel gekomen:
- Eems
Anders dan in 1980 bestaat thans niet langer het concrete voornemen

van LNG-aanlanding welke indertijd geprojecteerd was in de onmiddellijke
nabijheid van de mogelijke lokatie van een kerncentrale. Er is dan ook niet
langer aanleiding Eems buiten de beschouwing te houden.

- Markerwaard/Houtribdijk
Onafhankelijk van de vraag of wordt besloten over te gaan tot inpoldering

van de Markerwaard, zijn naar huidige inzichten geen doorslaggevende
belemmeringen aanwezig voor de vestiging van een kerncentrale op een
nader, in relatie tot de eventuele inrichting van het gebied, te bepalen
plaats aan de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad.

1.5. Grondslag

Van belang is voorts nog het volgende:
- In het regeringsstandpunt (zie bijlage I) wordt uitgegaan van vermogens

van 900 tot 1300 MWe per eenheid. Eenvoudshalve wordt in het hiernavol-
gende gesproken over een eenheid van ca. 1000 MWe.

- Gerekend is met de mogelijkheid van vestiging van twee eenheden op
1 lokatie.

- Plaatsen die nu niet voor vestiging in aanmerking komen, kunnen in de
toekomst alsnog een rol spelen. Factoren die op dit moment een plaats
minder geschikt maken dan andere plaatsen, kunnen na verloop van tijd
hun betekenis geheel often dele verliezen. Ook het omgekeerde is mogelijk.

- De criteria die worden toegepast bij de selectie van vestigingsplaatsen
hebben niet slechts betrekking op het Nederlandse grondgebied. Voor
zover daarvoor door de ligging van een plaats aanleiding is, is ook de
situatie in het Duitse en Belgische grensgebied in aanmerking genomen.

2. BELEMMERINGEN OP GROND WAARVAN PLAATSEN NIET IN DE
AFWEGING WORDEN BETROKKEN

2.1. Inleiding

Zoals in het op 23 november 1981 gepubliceerde SEV, deel e, is aangegeven
zijn er 29 plaatsen (zie bijlage 2) die voor vestiging van eer elektriciteits-
centrale van een of meer eenheden met de eerdergenoemde vermogens-
omvang in overweging genomen kunnen worden. In deze paragraaf wordt
bezien welke van deze plaatsen op grond van duidelijke belemmeringen
niet voor de afweging van vestigingsplaatsen voor kerncentrales in
aanmerking komen. Deze omstandigheden zijn:

- De directe nabijheid van aanzienlijke woonbebouwing (waardoor de
betrokken plaatsen als stedelijke lokaties zijn aan te merken).

- Specifieke plaatsgebonden omstandigheden.
- Overige omstandigheden.
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2.2. Stedelijke lokaties

Een aantal lokaties bevindt zich in de directe omgeving van een aanzienlijke
bevolkingsconcentratie. Daardoor vallen deze lokaties af.

Dit betreft de plaatsen
• Groningen (Hunze)
• Harculo
• Nijmegen
• Utrecht
• Hemweg
• Rotterdam/Waalhaven
• Dordrecht/Merwedeuiaven/'s-Gravendeel
• IJmuiden
• Velsen
• Diemen

2.3. Specifieke plaatsgebonden omstandigheden

De regering heeft in deel d van het SEV de vestigingsplaats Ossenisse
afhankelijk gesteld van een zeehavenontwikkeling ter plaatse. Inmiddels is
de PKB-procedure van het Structuurschema Zeehavens afgerond en staat
vast da plannen van havenontwikkeling nabij Ossenisse niet voor uitvoering
in aanmerking komen. Als extra argument om deze plaats in dit selectie-
proces verder buiten beschouwing te laten, kan gelden dat Ossenisse
slechts met de grootste moeite in de elektriciteitsinfrastructuur kan worden
ingepast. Dit als gevolg van de noodzaak om transportleidingen over of
door de Westerschelde te leiden. Om deze twee redenen is Ossenisse als
mogelijkheid voor vestiging buiten beschouwing gelaten.

2.4. Overige omstandigheden

Een laatste factor, die vestiging van een kerncentrale op enige plaats zou
kunnen verhinderen, is de ligging van potentiële vestigingsplaatsen ten
opzichte van luchthavens.

Uit een analyse van de kans op ongevallen met vliegtuigen blijkt volgens
het rapport van de Commissie Beactorveiligheid - genoemd in 1.2 - dat
deze bij militaire toestellen het grootste is. Volgens richtlijnen van deze
commissie moet daarom, ongeacht de vestigingsplaats, de constructie van
een kerncentrale zo zijn dat de veiligheidsvoorzieningen blijven werken
wanneer een militair vliegtuig op een centrale zou neerstorten. Door deze
constructiemaatregel is het militaire luchtverkeer niet meer medebepalend
voor de vestigingsplaatskeuze.

Dit geldt niet voor de burgerluchtvaart. Daaraan nemen immers veel
zwaardere toestellen deel. Statistisch gezien is volgens militaire deskundigen
en de Rijles luchtvaartdienst de kans op ongelukken het grootst binnen een
4 x 12 km grote strook waarbij de start- en landingsbaan centraal in de
lengterichting is gelegen. Door ervoor te zorgen dat kerncentrales buiten
deze strook worden gebouwd, wordt de kans dat een burgervliegtuig bij
een ongeval op een kerncentrale terechtkomt zo ver verkleind dat deze
kans niet in aanmerking genomen behoeft te worden.

Voor luchtvaartterreinen die voornamelijk door vliegtuigen lichter dan 20
ton worden aangedaan, is een dergelijke extra voorwaarde niet vereist.
Geen van de nu nog in aanmerking komende potentiële vestigingsplaatsen
bevindt zich in zo'n gebied. Dit betekent dat verdere reductie van de
overblijvende plaatsen op grond van deze factor niet nodig is.

In het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (deel d, pkb 6.2.')
wordt de mogelijkheid tot aanleg van een tweede nationale luchthaven in
het Markerwaardgebied opengehouden, met het oog op eventuele capaui-

1 Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15802, teitsbehoefte op lange termijn. Dat structuurschema doet geen uitspraak
nrs. 11-12. over de concrete situering. Gegeven de omvang van het Mz'rkerwaardgebïed
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en de lengte van de Houtribdijk (ca. 20 km) lijkt het mogelijk om aan aeze
dijk een centrale te vestigen, die voldoende ruimte laat voor een eventuele
luchthaven, met inbegrip van de aangeduide strook van 4x12 km («haaks
op de dijk»). Niettemin betekent vestiging van een kerncentrale aldaar een
complicatie met betrekking tot de situering van bedoelde luchthaven.

2.5. Conclusie

Van de 29 in het SEV, deel e, genoemde plaatsen vallen op grond van het
bovenstaande af:

Diemen, Dordrecht/Merwedehaven/'s-Gravendeel, Groningen, Harculo,
Hemweg, Nijmegen, Ossenisse, Rotterdam/Waalhaven, Utrecht, Velsen,
Umuiden.

De overblijvende plaatsen zijn:
Amer, Bath/Hoedekenskerke, Bergum, Borssele, Boxmeer, Buggenum,

Dodewaard, Eems, Flevo-Noord', Ketelmeer, Lek, Maasbracht, Maasvlakte,
Maas/Waal, Markerwaard/Houtribdijk, Moerdijk, Westelijke Noordoostpol-
derdijk, Wieringermeer.

1 Met Flevo-Noord is niet het terrein bedoeld
waarop de huidige Flevo-centrale staat, omdat
dit terrein niet voldoende ruimte biedt.
2 «Kerncentrales en Volksgezondheid, invloed
van kernenergie op volksgezondheid en milieu
in Nederland bij een totale capaciteit van 3500
MWe». Advies uitgebracht door de Gezond-
heidsraad, Rijswijk, 3 september 1975 (Tweede
Kamer, zitting 1975-1976, 13122, nr. 11).
3 "Aanvullend Advies inzake Kerncentrales en
Volksgezondheid», Advies uitgebracht door de
Gezondheidsraad, Rijswijk, 11 september
1978, nr. 16.
' «Advies inzake de Bronterm van Kerncentra-
les en de Volksgezondheid; De gewijzigde
inzichten ten aanzien van de gevolgen van
ernstige ongevallen met kerncentrales".
Advies uitgebracht door de Gezondheidsraad,
's-Gravenhage, 13 juli 1984, nr. 21.
5 Tweede Kamer 1982-1983, 17600.

3. TOETSING VAN DE BEVOLKINGSGEGEVENS IN DE WIJDERE OMGE-
VING

3.1. Inleiding

Een kerncentrale kan voor de omgeving een risico betekenen. Een besluit
tot uitbouw van kernenergie in Nederland betekent daarom tevens een
acceptatie van dat risico. Risico's van kerncentrales bij normaal bedrijf en
ongevallen kunnen worden afgeleid uit studies van de Gezondheidsraad2,3,".
Op grond van de geringe risico's bij het normaal bedrijf van kerncentrales
was de Gezondheidsraad van mening dat uit dien hoofde weinig bezwaren
tegen kernenergie aangevoerd kunnen worden. Eenzelfde mening bleek
nadien uit de rapporten van de Commissie Bestaande Kerncentrales
(commissie-Beek5) en van de Stuurgroep Maatschappelijke Discussie
Energiebeleid (23 januari 1984).

Er moet echter ook met ongevallen rekening worden gehouden. Wanneer
het ongevallen betreft waarmee in het ontwerp van de reactor rekening is
gehouden, spreekt men van i*ontwerp-ongevallen». Dit zijn ongevallen
zoals een grote leidingbreuk, die - hoe gering de kans daarop ook is - door
een juist ontwerp van de noodvoorzieningen beheerst kunnen worden. De
gevolgen van deze ongevallen voor omwonenden zijn daarom gering en
vereisen geen uitgebreide tegenmaatregelen ter bescherming van de
bevolking. Ze spelen dan ook in deze toetsingsfase van de vestigingsplaatsen
geen overwegende rol. Extreme ongevallen waarmee bij het ontwerp van
de centrale redelijkerwijs geen rekening kan worden gehouden gezien de
uitermate geringe kans daarop, dragen het risico van moeilijk te beheersen
lozingen van radioactieve stoffen in zich. Deze kunnen ernstige gevolgen
voor de bevolking opleveren. Het laatstgenoemde type ongeval kan
daarom niet buiten beschouwing blijven, hoewel - zoals gezegd - de
waarschijnlijkheid daarvan uitermate gering is. De bevolkingsdichtheid
dient dan ook bij de toetsing van vestigingsplaatsen in aanmerking genomen
te worden. Exacte, wetenschappelijk gefundeerde criteria voor de in de
nabijheid van de kerncentrale aanvaardbare bevolkingsdichtheid zijn er
niet.

Het is derhalve niet te vermijden dat er sprake is van een min of meer
arbitraire vaststelling van grenswaarden voor de bevolkingsdichtheid, die
per land kunnen verschillen, en waarbeneden de aanwezigheid van een
kernenergiecentrale in ieder geval als aanvaardbaar wordt beschouwd. Het
type van de reactor is in dit licht niet relevant.
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3.2. Uitgangspunten voor de toetsing van de bevolkingsomvang

Bij de toetsing van de resterende vestigingsplaatsen is gebruik gemaakt
van de eerder genoemde studies van de Gezondheidsraad. Deze modelma-
tige studies van de gevolgen van ongevallen met reactoren gaan uit van
een zogenaamde referentievestigingsplaats. Deze referentievestigingsplaats
is een denkbeeldige vestigingsplaats waarbij over de bevolkingsdichtheid,
op onderscheiden afstanden tot die plaats, bepaalde veronderstellingen
zijn gemaakt.

Uitgangspunt bij deze veronderstellingen was de gemiddelde bevolkings-
dichtheid in ons land (thans circa 380 inwoners/km2). In het model rekent
men met 400 inwoners/m2 buiten een straal van 5 km van de vestigings-
plaats, terwijl ervan uitgegaan wordt dat een vestigingsplaats altijd zo
gekozen kan worden a at binnen een straal van 5 km de bevolkingsdichtheid
niet méér bedraagt dan de helft van de gemiddelde bevolkingsdichtheid in
Nederland, dat wil zeggen 200 inwoners/km2. Bovendien is aangenomen
dat binnen een straal van 1,5 km slechts een beperkt aantal mensen woont
(1000 inwoners). Aangezien de mensen veelal in dorpen en steden bijeen
wonen, is de bevolkingsdichtheid over een groot gebied nooit gelijkmatig
verdeeld. Om deze concentratie van mensen in model te brengen wordt in
een sector van 45° een 2VJ maal grotere bevolkingsdichtheid aanwezig
geacht, dat wil zeggen 500 inwoners/km2 voor een afstand van 1,5 tot 5 km
en 1000 inwoners/km2 voor een afstand van meer dan 5 km.

De referentievestigingsplaats wordt in meer bijzonderheden beschreven
in bijlage 3.

Voor denkbare ongevallen in kerncentrales heeft de Gezondheidsraad de
risico's berekend vooreen vestigingsplaats met deze «Nederlandse»
kenmerken.

Het standpunt van de regering dat toepassing van kernenergie in
Nederland aanvaardbaar is, is mede gebaseerd op deze berekende risico's
voor de gezondheid van de bevolking rond de referentievestigingsplaats.
De regering heeft daarbij kennis genomen van de stelling van de Gezond-
heidsraad, dat deze zelf geen uitspraak kan doen over de aanvaardbaarheid
van het risico dat gepaard gaat met eventuele ernstige ongevallen bij
kerncentrales. De regering beseft dat de mogelijke aanvaarding door de
samenleving van dit risico, in afweging met alle overige aspecten, primair
een politiek vraagstuk is.

In het verlengde van de acceptatie van de door de Gezondheidsraad
berekende risico's wil de regering het model voor de referentievestigings-
plaats gebruiken bij de beoordeling van potentiële vestigingsplaatsen.

Als voorwaarde wordt gesteld dat bij geen van de in aanmerking komende
plaatsen de maximale gevolgen van een ongeval met een kerncentrale
groter mogen zijn dan dat wat werd geïndiceerd door het model van de
referentievestigingsplaats. De bovengenoemde maximale gevolgen
worden bepaald door de bevolkingsgegevens met betrekking tot de
dichtstbevolkte sector van 45°, gerekend vanaf de centrale. De bevolkings-
omvang in het totale gebied rondom de centrale behoeft, gezien de hierna
te bespreken recente inzichten van de Gezondheidsraad in tegenstelling tot
Nota Energiebeleid, Deel 3, H 13, niet meer beneden het overeenkomstige
gegeven van de referentievestigingsplaats te blijven en komt aan de orde
bij de relatieve afweging van de vestigingsplaatsen in paragraaf 4.2.2.1.

Bij de toetsing van de bevolkingsgegevens aan die van de referentieves-
tigingsplaats is het belangrijk vast te stellen over welk gebied, c.q. tot welke
afstand de vergelijking gemaakt wordt. In het ASEV werd destijds een
toetsingsgrens gelegd bij 20 km. Deze grens van 20 km is ook al naar voren
gekomen uit berekeningen van de Gezondheidsraad (1975, 1978), die erop
wezen dat bij het op zich onwaarschijnlijke ongeval waarbij de reactorklem
smelt, in het gebied tot 20 km sprake zou kunnen zijn van acute sterfte
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(overlijden binnen 30 dagen). In die berekeningen werd overigens niet
uitgesloten dat buiten dat gebied ook sprake zou kunnen zijn van zulke
gevolgen, doch alleen onder bijzondere meteorologische omstandigheden.

Met het oog op andere effecten dan alleen acute sterfte werd bij de
vestigingsplaatsafweging in de Nota Energiebeleid, Deel 3, ook nog een
grotere afstand tot de kerncentrale in beschouwing genomen, dit mede op
advies van de Stuurgroep ASEV van de RARO. Min of meer arbitrair werd
de afstand gekozen tot op 100 km van de potentiële vestigingsplaats. Dit is
een afstand waarboven de verschillen in bevolkingsdichtheid met betrekking
tot de onderscheiden vestigingsplaatsen niet of nauwelijks meer veranderen.

Uit recente berekeningen van de Gezondheidsraad (1984) volgt dat de
eerdergenoemde grens waarbuiten geen acute sterfte meer optreedt niet
bij 20 maar bij 6 km ligt. Gewijzigde inzichten in mogelijke gevolgen van
kernsmeltongevallen duiden immers op een sterke reductie van de maximale
gevolgen. Ook voor andere effecten dan acute sterfte zal de omvang van de
gevolgen afnemen. Om de waarde van de bevolkingsdichtheid in de
omgeving te onderstrepen, is ervoor gekozen om de «oude» grens van 20
km, bij de toetsing van de maximale bevolkingsdichthei-i in enige sector
van 45°, niet te reduceren, maar op die afstand van 20 km te handhaven.
Een beschouwing van de grens tot 100 km is, gegeven de uitkomst van de
studies van de Gezondheidsraad, nog maar van marginale betekenis.

3.3. Resultaat van bevolkingstellingen

Om de beoogde toetsing mogelijk te maken, is van de nog overblijvende
potentiële vestigingsplaatsen de bevolking geteld tot 20 km en wel sectors-
gewijze. Hierbij is gebruik gemaakt van bevolkingsgegevens per 1 januari
1981. Deze zijn door de Rijksplanologische Dienst bewerkt en representatief
voor het heden.

Omdat gezocht moet worden naar het gebied bij de vestigingsplaats dat
het hoogste bevolkingsaantal heeft, ligt de richting van de sectoren van 45
niet zonder meer vast. Indien echter zou worden uitgegaan van een
volstrekt variabele sector, dan zouden het verzamelen en verwerken van de
gegevens van de feitelijke tellingen in het gehele gebied rondom de
vestigingsplaats praktisch onmogelijk zijn. Men zou dan immers van elke
inwoner van het bij de telling betrokken gebied het exacte verblijfspunt
moeten kennen. Dit is, zeker op grotere afstand, uitgesloten. Gekozen is
dan ook voor een niet-variabele richting van de sectoren.

Om toch enige verfijning in de waarneming mogelijk te maken is niet
geteld in sectoren van 45" maar 22,5". De eerste sector van 22,5" wijst
daarbij in de richting van het kaartnoorden. Daarna kan die bewuste sector
van 45° worden gevonden door de twee aaneensluitende sectoren van
22,5°, die te zamen het grootste gewogen aantal inwoners bevatten, bij
elkaar op te tellen.

De omschreven werkwijze leidt ertoe dat de uitkomsten van een sectorin-
deling met variabele richting circa 10% kunnen afwijken van die met de
gebruikte vaste richting. Met deze mogelijke afwijking wordt rekening
gehouden door bij de toetsing ook de vestigingsplaatsen te laten afvallen
waarvan de getelde bevolkingsomvang plus een marge van 10% uitstijgt
boven de maximale bevolking in de dichtstbevolkte sector van de referen-
tievestigingsplaats.

Bij het hanteren van de inwonersaantallen is nog een verfijning aange-
bracht, die het mogelijk maakt vestigingsplaatsen onderling beter te
vergelijken.

Personen dichter bij de kerncentrale worden «zwaarder» meegeteld - dat
wil zeggen dat zij in de beoordeling zwaarder wegen dan personen verderaf-
omdat het risico voor een groep dichtbij als groter wordt beoordeeld dan
dat van een in omvang gelijke groep op grotere afstand. De gewichtsfactoren
die gebruikt worden om «gewogen» inwoners te bepalen, zijn afgeleid van
de verdunningsfactor uit de meteorologische verspreidingsmodellen.
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Verdere bijzonderheden over deze weging zijn in bijlage 3 opgenomen.
Daaruit blijkt bij voorbeeld dat het risico dat één inwoner loopt die tot op
een afstand van 1 km van de centrale woont, even zwaar wordt gewogen
als dat van 25 inwoners op een afstand van 7 tot 10 km of van 73 inwoners
op een afstand van 15 tot 20 km.

Volledigheidshalve zij nog meegedeeld dat niet alle vestigingsplaatsen
geografisch volledig zijn vastgesteld. In bijlage 4 zijn kaarten opgenomen
waarop voor elke vestigingsplaats het punt is aangegeven van waaruit de
tellingen zijn verricht. Dit zijn niet noodzakelijk de precieze lokaties voor
mogelijke centrales. Deze moeten namelijk in voorkomend geval in nader
overleg met de betrokken provincies en gemeenten bepaald worden.

De resultaten van de tellingen voor de dichtsbevolkte sector zijn weerge-
geven in tabel 1.

Tabel 1. Gewogen bevolkingsaantallen (per 1 -1-1981) in de dichtstbevolkte
45'-sector tot 20 km'

Amer
Bath/Hoedekenskerke
Bergum
Borssele
Boxmeer
Buggenum
Dodewaard
Eems
Flevo/fsloord
Ketelmeer
U k
Maasbrach t
Maasvlakte
Maas/Waal
Markervuaard/Houtribdijk
Moerdijk
Westelijke NOP-dijk
Wieringermeer

Referentievestigingsplaats

Telling

5963
2302
2828
2493
3225
0057
4211
1008
1333

907
4576
4326
2733
4059
1401
3776

625
985

4500

1 De vestigingsplaatsen zijn in alfabetische
volgorde geplaatst.

Bij beoordeling van deze tabel blijkt dat de plaatsen Amer, Buggenum,
Dodewaard (plus een marge van 10%), Lek en Maasbracht (+ 10%) het
door de referentievestigingsplaats gegeven maximum voor de 45°-sector
op de afstand tot 20 km overschrijden. Deze plaatsen vallen derhalve af
voor de bouw van nieuwe centrales van de in 1.5 genoemde omvang. Met
betrekking tot Maas-Waal is te constateren dat deze plaats het gestelde
maximum benadert.

Tijdelijke bevolkingsconcentraties kunnen eveneens een rol spelen bij de
selectie van de vestigingsplaatsen in die zin dat deze concentraties ertoe
zouden leiden dat van de thans geselecteerde lokaties het gegeven maximum
voor de 45°-sector wordt overschreden.

Om het effect van de vlottende bevolking op de thans bepaalde gewogen
bevolkingsaantallen te kunnen bepalen, zal een wegingsmethodiek worden
toegepast, die specifiek is toegesneden op de kenmerken van tijdelijke
bevolkingsconcentraties. Deze toont aan dat geen van de resterende
plaatsen hoeft af te vallen. Een en ander komt verder in paragraaf 4 aan de
orde.
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3.4. Conclusies

De voorgaande overwegingen houden in dat in de afweging betrokken
blijven de plaatsen:

• Bath/Hoedekenskerke
• Bergum
t Borssele
• Boxmeer
• Eems
• Flevo-Noord
• Ketelmeer
• Maasvlakte
• Maas/Waal
• Markerwaard/Houtribdijk
• Moerdijk
• Westelijke NOP-dijk
• Wieringermeer

4. DE RELATIEVE WEGING VAN DE MOGELIJKE VESTIGINGSPLAATSEN
VOOR KERNCENTRALES

4.1. Inleiding

Eerder is gesteld dat op grond van diverse invalshoeken de overblijvende
mogeiijke vestigingsplaatsen met elkaar zullen worden vergeleken. De
bedoeling daarvan is de keuze van een aantal vestigingsplaatsen een meer
objectieve grondslag te geven. Hieruit zullen uiteindelijk enkele lokaties
gekozen worden. De bedoelde- relatieve -afweging neemt als uitgangspunt
de waardering die met betrekking tot een groot aantal aspecten aan elke
lokatie wordt gegeven. Daardoor kan men per aspect of criterium de
plaatsen onderling vergelijken.

Er is een 9-tal criteria geformuleerd, welke zijn ondergebracht in een
aantal groepen:

I. De bevolkingsomvang
1. Bevolkingsdichtheid
2. Vlottende bevolking

II. Ruimtelijke ordening en milieu
3. Koelwater kwalitatief
4. Ecologie en landschap
5. Ruimtelijk beleid

III. Technische en economische aspecten
6. Aard bodemgebruik
7. Aanwezigheid infrastructuur
8. Aankoppeling aan het net
9. Koelwater kwantitatief

Alle overblijvende vestigingsplaatsen zijn aan de hand van deze criteria
onderling vergeleken. De waardering van de vestigingsplaatsen is weerge-
geven in cijfers. De beste waardering wordt aangeduid met het cijfer 1. De
cijfers 2 en 3 geven een afnemende voorkeur aan. Deze getallen moeten
niet als absoluut beschouwd worden. Zij geven alleen aan hoe de
vestigingsplaatsen zich per criterium onderling verhouden. In paragraaf 5
worden door middel van een verdere afweging de in aanmerking komende
vestigingsplaatsen geselecteerd. De gehanteerde criteria zijn over het
algemeen dezelfde als die welke in Deel 3 van de Nota Energiebeleid
gebruikt zijn.
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Enige nieuwe, respectievelijk samengevoegde criteria zijn te vinden in de
hoofdgroepen «Ruimtelijke ordening en milieu» alsmede onder ((Technische
en economische aspecten». Bij de beschrijving van de onderscheiden
criteria zal aangegeven worden welke overwegingen hieraan ten grondslag
liggen.

Daarnaast worden acpecten bezien, die wel van belang worden geacht,
maar niet in de relatieve afweging betrokken worden omdat zij weinig of
geen onderscheid opleveren.

4.2. Oe waardering van de vestigingsplaatsen

4.2.1. Inleiding

In het hiernavolgende zullen op basis van de hiervoor vermelde vesti-
gingsplaatscriteria de 13 overgebleven vestigingsplaatsen per criterium in
een rangorde worden geplaatst. Aan het eind van dit hoofdstuk zullen de
resultaten worden samengevat in een zogenaamde waarderingsmatrix.

4.2.2. De bevolkingsomvang

4.2.2.1. Bevolkingsdichtheid

In paragraaf 3 is reeds uitgebreid ingegaan op het belang dat de regering
hecht aan de bevolkingsdichtheid bij de onderhavige beoordeling. Plaatsen
werden geselecteerd met een relatief geringe bevolkingsdichtheid en die
voor wat betreft het dichtstbevolkte segment gunstiger zijn dan de referen-
tievestigingsplaats. Dezelfde resultaten van de tellingen kunnen gebruikt
worden om een onderlinge rangorde tussen deze vestigingsplaatsen vast
te stellen.

Bij de onderlinge vergelijking van de vestigingsplaatsen is niet alleen
naar de dichtstbevolkte dubbelsector gekeken maar ook naar de totale
bevolking in het gehele gebied rondom de kerncentrale, zowel tot 20 km als
tot 100 km.

De totale (gewogen) omvang van de bevolking is volgens de in paragraaf
3 beschreven methode bepaald voor ieder van de overgebleven vestigings-
plaatsen. Voor de afstand tot 20 km zijn, samen met de waarden voor de
dichtstbevolkte sector, de resultaten in tabel 2 weergegeven. Daarbij zijn
maatstaven gebruikt die berusten op een driedeling van de maxima van de
referentievestigingsplaats (maxima respectievelijk 14400 voor de totale
gewogen bevolking en 4500 voor de dichtstbevolkte sector van 45").

Tabel 2. Gewogen inwonersaantallen (per 1 1-19811 van 0 tot 20 km voor de gehele
omtrek en voor de dichtstbevolkte 45°-sectoren

Vestiginysplaats

Bath/Hoedekenskerke
Berqum
Borsselü
Boxmeer
Eems
Flevo-Noord
Ketelmeer
Maasvlakte
Maas/Waal
Markerwaarcl/Houtribdijk
Moerdijk
Westelijke Noordoost-
polderdijk
Wieringermeer

Referentievi-stigingsplaais

Totaal

6 638
10 822
6 780

14 198
2 264
2 747
3 338
5 237

13 237
2 446

14 767

1 761
2 798

14 400

0-20

(2)
(3)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
13)
111
(31

(11
(1)

km

45°-sector

2302 (2)
2828 (2)
2493 (2)
3225 (3)
1008 (11
1333 (1)
907 (1)

2733 (2)
4059 (3)
1401 (1)
3776 (3)

625 (1)
985 (1)

4500

Waardering

2
3
2
3
1
1
1
2
3
1
3

1
1
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Totale gewogen bevolking

Dichtstbevolkte sector van 45°

0-20 km
0-4800 = 1

• 4800-9600 = 2
• > 9600 = 3

0-1500 = 1
1500-3000 = 2
> 3000 = 3

Voor de volledigheid worden ook de bevolkingsgegevens van 0-100 km
gegeven (tabel 3). Deze spelen, zoals in het voorgaande werd aangegeven,
slechts een betrekkelijke rol. \n de relatieve afweging is met name de
afstand 0-20 km van belang. De plaatsen zijn dan ook slechts voor die
afstand gewaardeerd (tabel 2).

Tabel 3. Gewogen inwonersaantallen (per 1-1-1981) van 0—100 km voor de gehele
omtrek en voor de dichtstbevolkte 45c-sectoren

Vestigingsplaats

Bath/Hoedekenskerke
Bergum
Borssele
Boxmeer
Eems
Flevo-Noord
Ketelmeer
Maasvlakte
Maas/Waal
Markerwaar d/H ou tribdijk
Moerdijk
Westelijke Noordoost-
polderdijk
Wieringermeer

Referentievestigingsplaats

0-100 km

Totaal

31 292
17 303
26 403
48 674

9 130
21 284
20 727
29410
45 861
20 435
48 270

16 154
12 047

42 400

45°-sec1or

7 675
3 474
6 246
9 008
2 594
6 028
5412

13 030
7 521
7318

12419

4 556
6 914

13 100

Bij de cijfers in voorstaande tabellen zij nog aangetekend dat deze in
sommige gevallen kunnen variëren afhankelijk van de exacte lokatie van de
centrale.

4.2.2.2. Vlottende bevolking en mogelijkheden van maatregelen bij
ongevallen

In het afwegingsproces dient behalve met de permanente bevolking rond
een potentiële vestigingsplaats rekening te worden gehouden met groepen
tijdelijk aanwezige mensen. Gedacht kan worden aan concentraties van
mensen in verband met recreatie of aan werknemers in industrieën. Wat
betreft de laatstgenoemde categorie komen bij de vestigingsplaatsen
Eems, Maasvlakte, Moerdijk en Borssele industrievestingen voor met een
relatief groot aantal werknemers (>1000).

Voor het industrieterrein Sloegebied zijn in verband met de daar aanwezige
kerncentrale Borssele in het kader van de Kernenergiewetprocedure
waarschuwingsregelingen getroffen voor de werknemers met het oog op
mogelijke ongevallen in de kerncentrale.

Indien op de vestigingsplaatsen Eems, Maasvlakte en Moerdijk een
kerncentrale gevestigd wordt, zullen op die plaatsen dergelijke regelingen
ook getroffen worden. Op grond van deze regelingen is - indien nodig -
een snelle en effectieve evacuatie van aanwezige werknemers mogelijk.
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Gezien deze regelingen wordt in het hiernavolgende alleen nog de groep
recreanten beschouwd.

Door de tijdelijke aanwezigheid van recreanten zou het aantal gewogen
inwoners rond de centrale aanzienlijk kunnen toenemen. Dergelijke
concentraties zijn echter meestal - en ten dele zeer - tijdelijk. Hierdoor
neemt het gewicht van deze concentraties van mensen weer af, wanneer
men naar het gemiddelde risico kijkt.

Recreanten zijn te onderscheiden in dag- en verblijfsrecreanten.
Significante effecten op het gewogen aantal permanente inwoners rond

een kerncentrale zijn met name relevant ingeval de recreanten worden
aangetroffen in de dichrstbevolkte sector van 45% in het 20 km-gebied. Bij
de beschouwing van de in het geding zijnde 13 lokaties is gebleken dat dit
niet het geval is. Maasvlakte en Borssele uitgezonderd. Vandaar dat nader
onderzoek gedaan is naar de vraag of waardering van beide plaatsen in
tabel 2 aangepast moet worden, resp. dat die aanpassing zelfs zodanig is
dat deze prohibitief is voor de vestiging van kerncentrales.

Hoewel de tijdelijke aanwezigheid van recreanten dus over het algemeen
vanuit het oogpunt van de bevolkingsdichtheid, en de weging daarvan, een
beperkte invloed heeft, is niettemin toch voor alle onderzochte plaatsen tot
op 10 km nagegaan of op grond van de huidige inzichten aanzienlijke
aantallen recreanten (dag- en verblijfsrecreanten) te verwachten zijn. Een
en ander heeft uitgewezen dat de waardering van de onderscheiden
vestigingsplaatsen niet wijzigt.

Bij de beschouwing van het risico moet overigens niet worden voorbijge-
gaan aan de maatregelen ten aanzien van de vlottende en permanente
bevolking bij een eventueel ongeval. Daarop wordt hieronder eveneens
ingegaan.

a. Invloed van de aanwezigheid van recreanten

Aantallen recreanten van betekenis zijn te verwachten bij de vestigings-
plaatsen Bath/Doedekenskerke, Bergum, Borssele, Boxmeer, Maasvlakte,
Maas/Waal, Moerdijk, Wieringermeer (zie tabel 4). Bij de vestigingsplaatsen
Ketelmeer, Flevo-Noord, Eems, Markerwaard en WNOP-dijk is thans sprake
van geringe aantallen dag- en verblijfsrecreanten.

Voor wat betreft de vestigingsplaats Ketelmeer kan aangetekend worden
dat het Ketelmeer door het jaar heen zeer druk bevaten is (ca. 50000
passages per jaar). Verder bestaan er plannen voor de ontwikkeling van de
recreatie op het Ketelmeer (kunstmatige eilanden, stranden, aanlegplaatsen,
slaapplaatsen). Indien deze plannen doorgaan, zouden zich op een zomerse
dag in en aan het Ketelmeer op langere termijn 30000 a 60000 recreanten
kunnen ophouden.

Met name bij de vestigingsplaatsen Bergum, Boxmeer, Maas/Waal,
Moerdijk en Maasvlakte is sprake van intensieve dag- en verblijfsrecreatie
op korte afstand (0-5 km) van een mogelijke kerncentrale. Op een zomerse
dag kunnen bij deze lokaties in het 5km-gebied zo'n 8000 a 10000 recreanten
aanwezig zijn. Voor de Maasvlakte is de omvang groter. Hier kunnen
binnen een straal van 5 km op zo'n dag maximaal 15000 dagen verblijfsre-
creanten aanwezig zijn (Maasvlakte zelf en Oost-Voornse Meer).

Bij de lokaties Wieringermeer, Borssele, Bath/Hoedekenskerke en de
eerdergenoemde vestigingsplaatsen Bergum, Maas/Waal en Maasvlakte
zijn tijdelijke concentraties van recreanten vooral op grotere afstanden
aanwezig (5-10 km). Hier variëren de aantallen van ca. 7000 (Bath/Hoede-
kenskerke) tot ca. 15 000 (Bergum, Maas/Waal). Ook hier gelden voor de
Maasvlakte andere cijfers. In het gebied tussen 5 en 10 km kunnen daar op
een zomerdag maximaal ca. 90000 dag- en verblijfsrecreanten aanwezig
zijn.

Zoals gezegd geldt alleen voor de vestigingsplaatsen Maasvlakte en
Borssele, dat de meeste recreanten zich ook in de dichtstbevolkte 45°-sector
bevinden. Dit is van belang omdat daardoor de voor die sector in hoofdstuk
3 toelaatbaar geachte bevolkingsomvang zou kunnen worden overschreden.
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Het gestelde maximum bedraagt 4500 gewogen inwoners, terwijl bij
Maasvlakte en Borssele daadwerkelijk 2733 respectievelijk 2493 gewogen
inwoners zijn geteld (Tabel 2).

Bij een globale weging van de bij deze plaatsen mogelijk aanwezige
recreanten is gebleken dat de (gewogen) omvang daarvan ruimschoots
blijft binnen de uit juistgenoemde getallen af te leiden marge tot 4500.

Waarderingen in tabel 4: indien weinig of geen sprake is van een :.r\
aanmerking te nemen omvang van tijdelijke concentraties van mensen
(recreanten) in de omgeving van een potentiële vestigingsplaats wordt
deze lokatie met een 1 gewaardeerd. Indien dat wel het geval is krijgt de
betreffende vestigingsplaats een waardering 2.

Tabel 4. Vlottende bevolking tot op 10 km

Vestigingsplaats

Bath/Hoedekens kerke

Bergum

Borssele

Boxmeer

Eems

Flevo-Noord

Ketelmeer

Maasvlakte

Maas/Waal

Markerwaard/Hou tribdijk

Moerdijk

Westelijke Noordoost-
polderdijk

Wieringermeer

Waardering

2

2

2

2

1

1

1

2

2

1

2

1

2

Vormen van recreatie/recreatie-
voorzieningen

dagrecreatie (sportvisserij), verblijfs
recreatie (campings)

dagrecreatie (Bergumermeer;
«Groene ster van Leeuwirden»),
verblijfsrecreatie (campings;
ligplaatsen boten)

dagrecreatie (zeestranden), verblijfs
recreatie (campings; jachthavens)

dagrecreatie, verblijfsrecreatie
(campings; ligplaatsen boten)

geen dag- of verblijfsrecreatie van
enige betekenis

dagrecreatie (Visvijverbos), ver-
blijfsrecreatie (campings; jacht-
havens)

dagrecreatie (Roggcbotsluis)
verbtijfsrecreatie (campings;
jachthaven)

dagrecreatie (Maasvlakte; zee-
stranden Oostvoornse Meer,
Brielsche Maas)
verblijfsrecreatiü (campings)

dagrecreatie (Engelenmeer,
Lithse Ham)
verblijfsrecreatie (campings;
ligplaatsen boten)

geen dag- of verblijfsrecreatie van
enige betekenis

dagrecreatie
verblijfsrecreatie (campings;
jachthavens)

geen dag- of verblijfsrecreatie van
enige betekenis

dagrecreatie (Robiienoordbos;
Sluitgatbos)
verblijfsrecreatie (campings;
jachthaven)

b. Maatregelen bij ongevallen

Op grond van de bepaling van de Kernenergiewet dienen voor kernener-
giecentrales alarmregelingen te worden opgesteld. De alarmregelingen
vormen het organisatorisch kader van de ongevalsbestrijding en bepalen
onder meer de taken van de betrokken overheidsfunctionarissen.
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Op grond van de toekomstige Wet rampenplannen zullen de gemeenten
ongeacht de vraag of er nu een kerncentrale aanwezig is of niet, rampen-
plannen en eventuele rampbestrijdingsplannen moeten opzetten. Bij het
ontwerpen van deze plannen zal er rekening mee moeten worden gehouden
dat de bijzondere alarmregeling zoals voor de kernenergiecentrales geldt,
kan worden toegepast in harmonie met genoemde plannen.

De processen die tijdens het ernstigste reactorongeval - het smelten van
de kern - optreden, verlopen betrekkelijk langzaam. De tijd die verloopt
tussen een ongeval in een reactor en het begin van een eventuele uitstoting
van radioactiviteit bedraagt minstens twee uur; de lozing zelf neemt
waarschijnlijk enkele uren tot dagen in beslag. Dit betekent dat voor het
nemen van maatregelen tenminste enige uren beschikbaar zijn. Voor de
permanente omwonende wordt in eerste instantie geadviseerd binnen te
blijven en ramen en deuren te sluiten, waardoor uitwendige straling vanuit
besmette lucht en inademing van radioactiviteit worden beperkt mede
afhankelijk van het tempo van verdunning en verspreiding.

Bij een dergelijk extreem ongeval moeten, net als bij elk groot industrieel
ongeval waarbij besmettingsgevaar optreedt, de risico's van evacuatie
worden afgewogen tegen de risico's van het oplopen van stralingsdoses.
Op grond van recente inzichten inzake de gevolgen v in reactorongevallen
zal in de meeste gevallen niet tot evacuatie behoeven te worden overgegaan.
Bij een bepaald verloop van het meest ernstige kernsmelt-ongeval is
directe evacuatie niet uitgesloten; het gebied van evacuatie zal zich dan
uitsttekken tot een afstand van een tiental kilometer in de windrichting.
Voor wat betreft recreanten zal in het kader van de voor elke centrale vast
te stellen waarschu wings- en alarm regelingen van tsvoren worden nagegaan
welke maatregelen noodzakelijk kunnen zijn om in gevallen van nood een
zo snel mogelijk vertrek uit een bedreigd gebied te bewerkstelligen.
Hetzelfde geldt voor de overige niet permanent aanwezige bevolking. Voor
fabrieken waar chemische processen plaatsvinden die niet onmiddellijk
zonder bezwaar kunnen worden gestopt, zullen voor de noodzakelijkerwijs
achterblijvende personeelsleden voorzieningen getroffen moeten worden.

4.2.3. Ruimtelijke ordening en milieu

4.2.3.1. Kwalitatieve afweging met betrekking tot koeling op het oppervlak-
tewater

Een kerncentrale geeft in zeer geringe mate vloeibare radioactieve
stoffen af aan het koelwater. In het rapport van de Gezondheidsraad wordt
gesteld dat, zelfs bij een slechts zeer geringe verdunning van het koelwater
en onder pessimistische veronderstellingen omtrent accumulatie van
radioactieve nucliden in voedselketens, de eventuele nadelige gevolgen
van zulke geringe lozingen voor de mens en het ecosysteem verwaarloosbaar
zijn. In dit licht gezien lijkt een criterium voor «koelwaterkwaliteit» weinig
zinvol.

Voor vestiging van kerncentrales aan stilstaande wateren die voor
drinkwater gebruikt worden, is niettemin een nadere beschouwing gewenst.
Met het oog op de drinkwatervoorziening van Noord-Holland is een globaal
onderzoek verricht naar de invloed van lozingen van kerncentrales aan het
IJsselmeer. Hieruit bleek dat deze lozingen onder normale omstandigheden
slechts een kleine stijging van het reeds aanwezige gehalte aan radioactieve
stoffen tot gevolg hadden.

Aparte aandacht vraagt tritium, een waterstofisotoop dat in HTOvorm
(water) geloosd wordt met het koelwater van een kerncentrale. De mate
van deze lozingen is mede afhankelijk van het te kiezen type reactor. Van
belang in dit verband is dat van het gebruik van zwaarwaterreactoren zal
worden afgezien tenzij de tritiumlozingen van dit type door tocimische
voorzieningen worden teruggebracht.
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Juist deze reactoren kenmerken zich door - verhoudingsgewijs - grotere
lozingen als hier bedoeld. Zolang over het te kiezen reactortype nog geen
volledige duidelijkheid bestaat, moet met een gobale schatting van de
effecten van voor de waterkwaliteit worden volstaan. Uit voorlopige
berekeningen blijkt dat gemiddeld over het oppervlak van het IJsselmeer
(1200 km2) de tritiumconcentratie met ongeveer een factor twee kan
toenemen ten opzichte van het huidige geringe niveau, dat mede bepaald
wordt door reeds aanwezige industriële en nucleaire activiteiten elders.
Lokaal, zoals in de nabijheid van het lozingspunt van het koelwaterkanaal,
kan de concentratie enkele malen hoger zijn.

De met het oog hierop te treffen voorzieningen dienen zodanig te zijn dat
er in principe geen overschrijding plaatsvindt van grenswaarden van de
kwaliteitvan oppervlaktewater, zoals aangegeven in de Indicatief Meerjaren
Programma's Water en Straiing. Bij vestiging van kerncentrales aan het
IJsselmeer dient uit hoofde van deze concentratie rekening gehouden te
worden met de aanwezigheid van inlaatplaatsen voor drinkwater zoals
Andijk en WRK-III in Noord-Holland.

Naast de normale lozingen tijdens hef bedrijf van een kerncentrale moet
ook aandacht geschonken worden aan storingen in de afvalwaterbehan-
deling. Hoewel deze storingen niet kunn . • , "'en tot een onbeheersbare
situatie ten aanzien van deze lozingen het; t ondenkbaar dat bij
dergelijke storingen vloeibare radioact .. •? stoft in grotere mate geloosd
worden dan bij normaal bedrijf.

Extra maatregelen in de kerncentrales u TÏ ' :"in> ;n van vloeibare
radioactieve stoffen tijdens normaal bedr f tv- -uringen te voorkomen,
respectievelijk te beperken, zijn onderwor, ; . aan het optimalisatiebeginsel
in de stralingshygiëne. Dit houdt in dat elke blootstelling aan straling zo
beperkt moet worden gehouden als redelijkerwijs mogelijk is, sociale en
economische factoren in aanmerking nemend. Een dergelijke belangenaf-
weging zal in het kader van de vergunningverlening op basis van de
Kernenergiewet gestalte krijgen.

In het voorgaande was sprake van directe lozingen het oppervlaktewater
tijdens normaal bedrijf en door storingen in de afvalwaterbehandeling. In
geval van extreme ongevallen is echter ook indirecte besmetting van het
oppervlaktewater mogelijk door het neerslaan van radioactieve stoffen uit
de lucht. Bij de beschouwing van de mogelijke gevolgen hiervan mogen
twee zaken niet uit het oog worden verloren. De kans op een dergelijk
ongeval is uiterst gering. Voorts geldt dat de gevolgen van besmetting van
oppervlaktewater voor mensen en goederen langs indirecte weg optreden
en dat naarmate de oppervlakte van het aangrenzende water groter is, de
kans op besmetting ook toeneemt. Dit is vooral van belang bij kerncentrales
aan grote stilstaande wateren met één of meer belangrijke gebruiksfuncties,
zoals bij voorbeeld de drinkwateifunctie.

Voordat water voor consumptie geschikt is, vinden voortdurend diverse
metingen en bewerkingen plaats. In geval van besmetting van de bron zijn
meerdere maatregelen denkbaar:

- de overgang op andere drinkwaterbronnen (hetgeen de nodige
voorbereidingstijd zal vragen);

- gebruik maken van de (beperkte) reservevoorraden.

De besmetting van de drinkwaterbron behoeft dus niet automatisch tot
het consumptiewater door te dringen en tot onderbreking van de drinkwa-
terleverantie aanleiding te geven. Dit hangt af van de vraag of het waterlei-
dingbedrijf de beschikking heeft over voldoende bergingscapaciteit of
alternatieve innamepunten en beschikt over een analysebekken. Bovendien
is in aanmerking te nemen dat kan worden overgegaan op maatregelen
voor de drinkwatervoorziening onder bijzondere omstandigheden, zoals
thans reeds zijn voorzien voor zeer uitzonderlijke situaties.
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Opgemerkt moet wordt dat de desbetreffende radioactieve stoffen met
de huidige toegepaste drinkwaterzuiveringstechnieken niet (tritium) of in
beperkte mate zullen kunnen worden verwijderd. Voor de landbouw komen
dergelijke maatregelen niet in aanmerking, zodat daar na een extreem
ongeval maximaal gedurende enkele seizoenen op schade moet worden
gerekend afhankelijk van de weersomstandigheden.

Vijf van de mogelijke vestigingsplaatsen liggen aan het IJsselmeer, dat
een belangrijke functie vervult in de waterhuishouding van ons land. Het
IJsselmeer wordt onder meer gebruikt voor de drinkwatervoorziening, voor
scheepvaart (hoofdscheepvaartweg), voor visserij, voor peilbeheer in een
groot deel van Noord-Nederland, de watervoorziening van de landbouw en
voor de verziltingsbestrijding in Noord-Holland in het algemeen en in het
Noordzeekanaal in het bijzonder. Op het IJsselmeer toegespitste studies
wijzen uit dat de effecten van een besmetting na een extreem ongeval
onder bepaalde weersomstandigheden zich over enige jaren kunnen
uitstrekken. Daarbij zijn de effecten getoetst aan drinkwaternormen.

Eveneens met het oog op de produktie van drinkwater uit zoet water
dient de vestiging van een kerncentrale beschouwd te worden in verband
met de opwarming van het oppervlaktewater door de warmtelozing.
Gedurende de zomertijd kan een hoge oppervlaktewatertemperatuur de
groei van blauwalgen bevorderen. Dit zal tot reuk- of smaakprobiemen
leiden en de vorming van toxische stoffen doen toenemen, waardoor f.xtra
zuiveringsmaatregelen van het drinkwater nodig zouden kunnen zijn. Ook
anoere belangen zouden hierdoor geschaad kunnen worden (recreatie).

Vanwege een verschil in cumulatie van geloosde radioactieve stoffen in
het oppervlaktewater, de kans op radioactieve besmetting van zoetwater-
voorkomens bij extreme ongevallen en de opwarming van zoetwatervoor-
komens door warmtelozingen, kan een voorkeur worden uitgesproken voor
bepaalde soorten oppervlaktewater, namelijk:

- opnn zee: 1
- estuarium fin rivier: 2
- stagnerend zoetwater: 3

Het beeld dat ontstaat bij toetsing van de resterende vestigingsplaatsen
op grond van deze invalshoek is opgenomen in tabel 5. Ten einde zo helder
mogelijk te kunnen differentiëren, is in die tabel zowel een waardering
toegekend aan het aspect koelwaterkwaliteit als aan het aspect nabijheid
van zoetwatervoorkomens. Daarbij is de volgende v^rdpring toegepast:

- geen of zeer weinig zoetwater: 1
- beperkt aanwezig zoetwater: 2
- omvangrijke hoeveelheden zoetwater: 3

Door middeling van beide eerdergenoemde scores is vervolgens voor
iedere vestigingsplaats een eindwaardering toegekend op het criterium
kwalitatieve aspecten van het oppervlaktewater. Moerdijk is daarbij op een
2 gewaardeerd, gezien de drinkwaterbekkens in de Biesbosch.

Tabel 5. Koelwaterkwaliteit en nabijheid zoetwatervoorkomens

Vestigingsplaats

Bath/Hocdekenskerke
Bergum
Borssele
Boxmeer
Eems
Flevo-Noord
Ketelmeer
Maasvlakte
Maas/Waal
MarkerwaarrJ/Houtrihdijk
Moerrii]k
Westelijke Noordoostpolderdijk
Wieringermeer

Koelwater
kwaliteit

2
3
1
2
2
3
3
1
2
3
2
3
3

Nabijheid
zoetwater

1
2
1
1
1
3
3
1
1
3
2
3
3

Eindwaardering

2
3
1
2
2
3
3
1
2
3
2
3
3
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Bij elke elektriciteitscentrale wordt aan het koelwater chloor toegevoegd
om ongewenste algen- of mosselgroei te bestrijden. De vraag kan zich
voordoen of het, voor wat betreft de uitwerking van dit chloor op de
waterflora en/of fauna, verschil maakt of wordt gekoeld met zoet dan wel
met zout water.

Bij zout water wordt inderdaad meer chloor toegevoegd. De effecten zijn
echter beperkt, zeker vergeleken bij de gevolgen van opwekking en van de
mechanische beschadiging van levende organismen bij de koelwaterinlaat.

Een mogelijk onderscheid tussen zoet en zout water kan dan ook geen
aanleiding zijn de bovenaangegeven kwalitatieve beoordeling te wijzigen.
Bovendien zijn andere methoden in ontwikkeling. Bij de Eemscentrale
wordt momenteel bij voorbeeld geëxperimenteerd met de zogenaamde
thermoshock. Daarbij maakt een kortstondige opvoering van de temperatuur
van het water een chloortoevoeging overbodig.

4.2.3.2. Ecologie en landschap

Onder de noemer «Ecologie en landschap» is een aantal aspecten
samengebracht, dat in hoofdzaak aan het SEV is ontleend en in het SEV
van belang worden geacht bij de vestiging van elke elektriciteitscentrale,
ongeacht de aard ervan. Dus ook ten aanzien van kerncentrales moet met
die aspecten rekening gehouden wordsn. Het gaat om de aspecten:
landschap, natuur en milieu, alsmede recreatie, die in een eindwaardering
in één criterium zijn samengevat.

Gesteld kan worden dat grote bouwwerken qua schaal en vormgeving
vaak weinig harmoniëren met het beeld van het aanwezige landschap.
Vestiging van een centrale ineen natuurgebied leidt bovendien tot aantasting
daarvan. Dit geldt in eerste instantie voor de centrale zelf, maar ook voor
de hierbij behorende werken, zoals bij voorbeeld koeltorens, koelwaterka-
nalen, geleidedammen, aan- en afvoerwegen, hoogspanningsleidingen,
etc.

Er is van uitgegaan dat voor wat betreft de recreatie het visuele aspect
een relatief groot gewicht in de schaal legt. Bij de beoordeling van de
vestigingsplaatsen is verder aandacht geschonken aan het directe terrein-
beslag van huidig, maar ook van mogelijk toekomstig recreatiegebied, aan
de recreatiemogelijkheden, aan de mate waarin een bepaalde centrale
afbreuk zou doen aan de verscheidenheid - op regionaal, maar soms ook
op nationaal niveau - van mogelijkheden voor de recreatie. Een en ander is
in tabel 6 tot uitdrukking gebracht. Bij de eindwaardering is een sommering
toegepast waarbij geldt:

< 5 - 1.
5 a 6 - 2 en

. - 6 - 3 .

Tabei 6. Ecologie en landschap

Vestigingsplaats

Bath/Hoedekenskerke
Bergum
Borssele
Boxmeer
Eems
Flevo-Noord
Ketelmeer
Maasvlakte
Maas/Waal
Markerwaard/Houtribdijk
Moerdijk
Westelijke Noordoost-
polderdijk
Wieringermeer

Landschap

2
2
1
3
1
1
2
1
3
2
2

2
2

Natuur en
milieu

2
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2

1
1

Recreatie

2
2
2
2
2
1
2
3
2
1
2

1
1

Eind-
waardering

2
2
1
3
7
1
2
2
3
1
2

1
1
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4.2.3.3. Ruimtelijk beleid

In deze paragraaf zal meer specifiek worden ingegaan op onderdelen van
het ruimtelijk beleid van Rijk en lagere overheden, die in de andere criteria
niet specifiek tot uitdrukking komen. Dit betreft aspecten als openheid van
ruimten, toekomstige verstedelijking en de uitspraken in planologische
kernbeslissingen. In het ruimtelijk beleid speelt behoud van het niet-verste-
delijkte karakter van landelijke gebieden een belangrijke rol.

Dit geldt het sterkst voor die gebieden die als zodanig als open ruimte
zijn aangewezen. Toch zal aan dat aspect in de onderstaande waardering
geen overwegend belang worden toegekend omdat kerncentrales buiten
dichtbevolkte gebieden dienen te worden gesitueerd. Daarom zal hier ook
niet de waardering op het punt ruimtelijke inrichting van het Structuursche-
ma Elektriciteitsvoorziening worden gevolgd. In de paragrafen 3.3 en 4.2.2
is in beginsel alleen rekening gehouden met de huidige bevolking, inclusief
recreanten. Rond de meeste vestigingsplaatsen voorzien de huidige
ruimtelijke plannen geen aanzienlijke bevolkingsgroei en kan de op basis
van de bestaande bevolkingsdichtheid gegeven waardering ook voor de
toekomst van toepassing worden geacht. Dit geldt niet zonder meer voor
de vestigingsplaatsen Flevo-Noord en Markerwaard/Houtribdijk. Bij deze
vestigingsplaatsen kan de verwachte groei van Lelystad betekenen dat het
op basis van de bestaande bevolking gegeven oordeel nader dient te
worden bezien.

Kerncentrales kunnen daarnaast invloed hebben op toekomstige verste-
delijking. Weliswaar is het beleid er tot nu toe op gericht het bestaande
ruimtelijke beleid voor de woningbouw onverlet te laten, maar dat neemt
niet weg dat op langere termijn dan waarop het huidige beleid is gericht,
toch in dit opzicht problemen kunnen ontstaan. Dit kan vooral van belang
zijn in gebieden met een aanzienlijke en naar verwachting blijvende
verstedelijkingsdruk.

Van belang voor het verstedelijkingsbeleid is verder nog dat zich gevallen
kunnen voordoen, waarin naar de mening van het Rijk bepaalde gewenste
stedelijke uitbreidingen ondanks vestiging van een kerncentrale wel
mogelijk blijven, maar deze uitbreidingen in de ogen van de verantwoor-
delijke lagere overheid vanwege de vestiging van een kerncentrale niet
meer zouden mogen worden uitgevoerd.

Voor de volledigheid zijn alle planologische kernbeslissingen nog eens in
verband met de onderhavige vestigingsplaatskeuze bezien. Veel daarin
neergelegd beleid is in wezen bij andere criteria reeds aan de orde geweest,
ook hetgeen in het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening is neergelegd.

Relevant lijkt op deze plaats alleen nog de Nota Waddenzee ten aanzien
van de vestigingsplaats Eems. In de Nota Waddenzee is de uitspraak
opgenomen dat.

«De industrialisatie op de thans beschikbare of in aanleg zijnde bedrijfs-
terreinen kan worden aanvaard onder voorwaarde dat:

- wordt voldaan aan de te stellen milieuhygiënische normen, die mede
rekening houden met de ecologische betekenis van de Waddenzee;

- op de bedrijfsterreinen van Delfzijl en de Eemshaven, die gelegen zijn
aan of nabij groot scheepvaartwater, bij voorkeur bedrijven worden
gevestigd die passen in een beleid gericht op de ontwikkeling en versterking
van de zeehavenindustrie».

Deze stellingname impliceert een zekere belemmering voor industriële
vestigingen in Eems, zoals een kerncentrale, met name gezien de invloed
van de te lozen hoeveelheden koelwater van een kerncentrale in relatie tot
de ecologische waarde van de Waddenzee. In het SEV heeft dit al tot een
beperking van het op te stellen vermogen daar geleid, vergeleken met de
theoretisch aanwezige hoeveelheid koelwater. In tabel 6 leidde dit dan ook
tot een waardering met een 3 voor het aspect Natuur en Milieu.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18830, nrs. 1-4 30



De waardering van de lokaties is als volgt:
1. geen bezwaren vanuit openheid, toekomstiye bevolking, verstedelijking

enPKB
2. bezwaren vanuit openheid en/of verstedelijking
3. bezwaren vanwege toekomstige bevolking.

Tabel 7. Ruimtelijk beleid

Vestigingsplaats

Bath/Hoedekenskerke
Bergum
Borssele
Boxmeer
Eems
Flevo-IMoord
Ketelmeer
Maasvlakte
Maas/Waal
Markerwaard/Hou tribdtjk
Moerdijk
Westelijke Noordoostpolderdijk
Wieringermeer

Waardering

1
1
1
2
1
3 '
1
2
2
2
2
1
1

1 Mede afhankelijk van exacte lokatie.

4.2.4. Technische en economische aspecten

4.2.4.1 Aard bodemgebruik

Voor de bepaling van de gevolgen van besmetting met radio-activiteit
kan het verschil uitmaken of een kerncentrale gevestigd is in een waterrijke,
bosrijke of landbouwomgeving. Er zijn namelijk ongevalssituaties denkbaar,
waarbij een bodembesmetting optreedt, die van invloed is op de activiteiten
in het betrokken gebied. De economische (en ecologische) waarden van het
getroffen gebied zijn dan van groot belang. Bij bodembesmetting of bij een
acute dreiging daarvan zal de bedrijvigheid in het desbetreffende gebied
worden aangetast. Een van de eerste maatregelen die dan in aanmerking
komen is een tijdelijke stopzetting van distributie en consumptie van melk
en groente uit dat betrokken gebied. Bij water is het van belang indien en
voor zover belangrijke transportroutes getroffen worden of als de drink- of
landbouwwatervoorziening in gevaar wordt gebracht. Dit laatste werd
reeds eerder in de beschouwing betrokken.

Het langdurig stilleggen van de activiteiten in gebieden met een agrarische
functie kan nadelen voor de nationale economie opleveren. Dit geldt nog
sterker voor industrie- en havengebieden en dienstencentra. Bij dit onderdeel
van de afweging speelt vooral het kostenvraagstuk een rol. De vraag is
voor welke gebieden de hoogste kosten gemaakt moeten worden om de
gevolgen van eventuele radio-actieve besmetting zoveel mogelijk te
beperken of ongedaan te maken.

Er kan van worden uitgegaan dat deze kosten het hoogste zijn bij
besmetting van havens, industrie- en dienstencentra. Deels houdt dit
verband met de lengte van de periode dat de economische activiteiten in
deze gebieden niet of maar beperkt kunnen plaatsvinden.

Het vorenstaande kan in de volgende waarderingen vertaald worden:

— geen nabijheid landbouwgebieden of economisch belangrijke centra: 1
— nabijheid landbouwgebieden: 2
— nabijheid economisch belangrijke centra: 3

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,18830, nrs. 1-4 31



Bij beschouwing van de resterende potentiële vestigingsplaatsen blijkt
dat een aantal van deze plaatsen vrij dicht in de buurt van economisch
belangrijke centra gesitueerd is (Borssele, Flevo-Noord - in verband met
mogelijke ontwikkeling van economische belangrijke centra in de nabijheid
van Lelystad - , de Maasvlakte, Moerdijk en, in mindere mate, de lokatie
Eems).

Tabet 8. Aard bodemgebruik

Vestigingsplaats Waardering

Bath/Hoedekenskerke
Bergum
Borssele
Boxmeer
Eems
Flevo-Noord
Ketelmeer
Maasvlakte
Maas/Waal
M arkerwaard/H ou tribd ijk
Moerdijk
Westelijke Noordoostpolderdijk
Wieringermeer

2
2
3
2
2
3
2
3
2
1 a 2 '
3
2
2

1 Waardering afhankelijk toekomstige
bestemming van het Markerwaard-
gebied.

4.2.4.2. Aanwezigheid infrastructuur

De aanwezigheid van infrastructuur (auto-, water-, spoorwegen etc.)
speelt een rol bij de uiteindelijke keuze van de vestigingsplaatsen. Onder
deze plaatsen zijn er sommige met een reeds aanwezige infrastructuur en
andere die zo'n structuur ontberen. Het ligt in de rede te veronderstellen
dat uitbreiding of bouw van een kerncentrale op een plaats waar al een
centrale staat, of op een industrieterrein met een adequate infrastructuur
tot lagere kosten leidt dan de bouw van nieuw te ontsluiten lokaties.

Aan het aspect aanwezigheid infrastructuur kunnen derhalve de volgende
waarderingen verbonden worden:

— ontsloten lokatie: 1
— nog niet ontsloten lokatie: 2

De mogelijke lokaties Bergum, Eems, Maasvlakte en Borssele hebben
reeds een elektriciteitscentrale terwijl bij de lokatie Moerdijk in voorkomend
geval vestiging aan de orde is op het daar aanwezige industrieterrein. Bij
eventuele vestiging in het gebied Flevo-Noord kan geen gebruik gemaakt
worden van het al bestaande terrein waarop de Flevo-centrale is gevestigd.
Daarom is de plaats niet gewaardeerd met een 1. Een en ander wordt in
tabel 9 tot uitdrukking gebracht.

Tabel 9. Aanwezigheid infrastructuur

Vestigingsplaats

Bath/Hoedekenskerke
Bergum
Borssele
Boxmeer
Eems
Flevo-Noord
Ketelmeer
Maasvlakte
Maas/Waal
Markerwaard/Houtribdijk
Moerdijk
Westelijke Noordoos tpolderciijk
Wieringermeer

Waardering

2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18830, nrs. 1-4 32



4.2.4.3. Aankoppeling aan het net

Inleiding

De nagestreefde produktie van kernenergiecentrales, zeker als het gaat
om twee eenheden per plaats, zal verhoudingsgewijze groot zijn. De
consequentie is dat grote transporten van elektrische energie zullen
kunnen plaatsvinden. Voor deze transporten is een 380 kV-hoogspanningsnet
bij uitstek geschikt, omdat bij dit spanningsniveau een grote transportcapa-
citeit bestaat en de geringste transportverliezen optreden. In Nederland
bestaat zo'n net dat produktie-eenheden (centrales) met elkaar verbindt.
Over dit z.g. koppelnet kunnen grote elektriciteitstransporten plaatsvinden.

Belangrijk is dat de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen kan leiden
tot langdurige procedures, afhankelijk van het gebied waarin de lijn wordt
geprojecteerd.

Bij de vestigingsplaatskeuze van kerncentrales zijn dan ook de volgende
aspecten van belang:

- de mogelijkheid van aansluiting van een kerncentrale op het in
Nederland bestaande 380 kV-hoogspanningsnet (de fysieke aanwezigheid)

- de transportmogelijkheden van het 380 kV-hoogspanningsnet tussen
de potentiële produktiepunten en de gebieden waar de belangrijkste vraag
naar elektriciteit wordt verwacht (capaciteit)

- de netverliezen die optreden bij het tranporteren van elektrische
energie. Voor de verschillende lokaties is aan te duiden of een kerncentrale
aldaar zal bijdragen tot meer, tot ongeveer dezelfde of tot minder netverliezen

- de concentratie van veel vermogen op één bepaalde plaats.

De afvoer van dat vermogen moet zonder beperkingen en zonder de
betrouwbaarheid van de levering geweld aan te doen, mogelijk zijn.
Daarom worden elektrische verbindingen zekerheidshalve dubbel uitge-
voerd. Zou niettemin deze verbinding totaal uitvallen, dan ontstaan grote
voorzieningsproblemen indien een groot deel van het opgewekte vermogen
van die verbinding afhankelijk is.

Opgemerkt zij nog dat de onderscheiden vestigingsplaatsen anders
kunnen scoren wanneer sprake zou zijn van een vestiging van slechts één
eenheid per plaats. In dat geval hoeft immers slechts een geringer vermogen
te worden afgevoerd, waardoor bovenstaande problemen zich minder
voordoen. In het navolgende wordt nog nader ingegaan op dit aspect.

a. Aansluiting

Noodzakelijke werken
Voor wat betreft de eerste twee genoemde aspecten (de aansluiting aan

het koppelnet en de transportmogelijkheden daarvan) kan een onderscheid
tussen de plaatsen worden aangegeven. Vanwege de mogelijkheid van
twee eenheden per vestigingsplaats zal vooral aandacht aan de transport-
mogelijkheden van de al aanwezige hoogspanningslijnen moeten worden
geschonken. Een eerste voorkeur gaat uit naar die plaatsen waar al een 380
kV-verbinding aanwezig is met voldoende transportcapaciteit. Op basis van
het thans aanwezige koppelnet zijn per vestigingsplaats verschillende
aansluitingswerkzaamheden noodzakelijk. Daarmee kunnen aanzienlijke
kosten zijn gemoeid. Deze kosten hebben met name betrekking op mogelijk
te bouwen schakelstations en de lengtes van de noodzakelijke verbindingen.

Bath/Hoedekenskerke
Voor een centrale bij Bath is een nieuw station nodig alsmede de bouw

van een 380 kV-lijn van ca. 80 km tussen Bath en Geertruidenberg.
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Bergum, Eems
Een centrale in Bergum of Eems zal moeten leiden tot de aanleg van een

380 kV-verbinding in Noord-Nederland. Thans is in Noord-Nederland het
zogenaamde 220 kV-koppelnet aanwezig, dat ontoereikend is voor transpor-
ten van de veronderstelde omvang. Er zal een lijn van ca. 85 km van
Bergum naar Ens of van ca. 150 km van Eems naar Ens dienen te worden
aangelegd. Voorts is de bouw van respectievelijk een 380 kV-station nabij
Bergum dan wel Eems noodzakelijk, inclusief transformatoren ten behoeve
van het voeden van het regionale 220 kV-net.

Borssele
In geval van twee nieuwe eenheden in Borssele is een extra verbinding

naar Geertruidenberg nodig van ca. 100 km, hetgeen niet hoeft in geval van
slechts één eenheid. Deze lijn zou kunnen worden aangelegd op het tracé
yan de bestaande 150 kV-lijn.

Boxmeer
De lokatie Boxmeer ligt op een afstand van ca. 4 km van de lijn Maas-

bracht-Dodewaard. Nodig is dus een lijn van ca. 4 km en een in die lijn op
te nemen station.

Flevo-Noord
Flevo-Noord kan direct via een nieuw te bouwen station Flevo worden

aangesloten op de bestaande lijn Diemen-Ens.

Ketelmeer
Vanuit de lokatie Ketelmeer dient een circa 10 km lange lijn naar Ens te

worden aangelegd, alsmede een station bij die centrale.

Maasvlakte
Bij een centrale van twee eenheden op de Maasvlakte is de bestaande

verbinding nog juist toereikend. Niettemin is het voor een betrouwbare
voorziening wenselijk de 380 kV-ring in Zuid-Holland te sluiten. Hiertoe zou
de bouw noodzakelijk zijn van een circa 20 km lijn tussen Wateringen en
Zoetermeer, alsmede de ombouw van de 150 kV-verbinding (naar 380 kV)
Westerlee-Wateringen. Tevens zou een kruising met de Nieuwe Waterweg
moeten worden aangelegd.

Maas/Waal
Voor de lokatie Maas/Waal is een 380 kV-lijn naar bet bestaande station

Dodewaard nodig met een lengte van ca. 25 km, alsmede een station nabij
de centrale.

Markerwaard/Houtribdijk
Voor de lokatie Markerwaard/Houtribdijk zal een nieuwe lijn langs de dijk

naar Lelystad moeten worden aangelegd. Ook zijn twee nieuwe stations
nodig, zowel in de lijn Ens-Diemen alsmede bij de centrale zelf. De lengte
van de hoogspanningslijn, die op of naast de dijk zal lopen, zal afhankelijk
zijn van de exactie lokatie van de centrale. Deze verbinding zal overigens
geen complicatie hoeven opleveren voor de aanleg van een eventuele
tweede nationale luchthaven in die omgeving.

Moerdijk
Voor de lokatie Moerdijk is een nieuw te bouwen station in de lijn

Borssele-Geertruidenberg alsmede een nieuwe 380 kV-parallellijn over
circa 20 km tussen Moerdijk en Geertruidenberg noodzakelijk.

Westelijke Noordoostpolderdijk
Voor de plaats Westelijke Noordoostpolderdijk dient een circa 20 km

lange lijn naar het station Ens te worden aangelegd, alsmede een station
bij de centrale.
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Wieringermeer
Ten behoeve van Wieringermeer zou een nieuwe circa 60 km lange lijn

noodzakelijk zijn alsmede een station bij de centrale. Deze lijn zal voeren
door een gebied met belangrijke woon- en recreatiefuncties.

Zou er per vestigingsplaats sprake zijn van een additioneel vermogen
van slechts één eenheid, dan zijn de benodigde netuitbreidingen ten
aanzien van de plaatsen Maasvlakte, Moerdijk, Borssele en Bath/Hoede-
kenskerke minder omvattend. Een eenheid op de Maasvlakte zou in dat
geval zonder aanvullende lijn-voorzieningen aangesloten kunnen worden
op het net en bij de lokaties Moerdijk, Borssele en Bath/Hoedekenskerke zou
geen verzwaring nodig zijn van de bestaande 380 kV verbinding.

Overwegingen bij de realisatie van de noodzakelijke werken

Bij dit aspect zijn met name van belang de lengte van de aan te leggen
lijn, de mogelijkheid van verzwaring van bestaandejijnen en de kwaliteit
van de te doorkruisen landschappen. De vestigingsplaatsen Flevo-Noord,
Ketelmeer, Westelijke Noordoostpolderdijk, Moerdijk en Boxmeer zijn
relatief eenvoudig aan te sluiten op het 380 kV-koppelnet vanwege de
relatief korte afstanden. Voor Moerdijk zullen daarbij netaanpassingen
nodig zijn, zij het van beperkte omvang. Deze afstanden, met de daaraan
gepaarde inpassingsproblemen, zijn iets groter voor Maas/Waal en
Markerwaard.

\/oor de aansluiting van Borssele en Both/Hoedekenskerke aan het
koppelnet moet - uitgaande van de veronderstelling van twee eenheden op
één plaats - over een nog grotere afstand een 380 kV-verbinding worden
gerealiseerd. Hoewel het voor beide plaatsen voornamelijk gaat om
vervanging van reeds bestaande hoogspanningslijnen van een lager span-
ningsniveau (150 kV) is toch, vanwege de aanzienlijke lengte en vanwege
de noodzaak deels een nieuwe aansluiting te realiseren, de inpassing van
de hoogspanningslijnen ten aanzien van deze twee plaatsen meer gecom-
pliceerd.

Met betrekking tot de overige plaatsen (Bergum, Eems, Maasvlakte en
Wieringermeer) wordt, gezien de lengte van de nieuw aan te leggen lijnen
alsmede met name gezien de aard van het te doorkruisen gebied verwacht,
dat de planologische inpassing van de lijnen met meer problemen gepaard
zal gaan.

De bovenbesproken aspecten hielden verband met de aansluiting van de
diverse plaatsen aan het koppelnet. Een en ander is in een waardering
samengevat in tabel 10, eerste kolom De gegeven waardering is daarbij als
volgt te omschrijven:

Geringe werkzaamheden ten aanzien van 380 kV-verhinding/nauwp|i|ks
inpassingsproblematiek te verwachten: 1
Verzwaring van bestaande verbindingen/geringe inpassingsproblemen: 2
Aansluiting landschappelijk gezinn moeilijk/hoge ïnpassintjskosmn: 3

b. Elektrotechnische aspecten

In een hoogspanningsnet is een goede bedrijfsvoering nodig. Dat
betekent dat overbelasting moet worden voorkomen, dat een juiste
spanning wordt gehandhaafd, dat netverliezen worden geminimaliseerd en
de produktie geoptimaliseerd. Het is uit dat oogpunt wenselijk het basis-
lastvermogen zo veel mogelijk conform de belasting evenwichtig te
verdelen. Een en ander wordt grotendeels bepaald door de thans in
Nederland te constateren verdeling van de vraag. Daarbij is met name de
ligging van de belangrijkste industriële agglomeraties van betekenis.

Het lijkt niet reëel te veronderstellen dat in de toekomst in het - relatieve -
gewicht van de Nederlandse economische centra aanmerkelijke verschui-
vingen zullen optreden.
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Netverliezen ontstaan doordat tussen produktie en punt van afname een
bepaalde afstand overbrugd moet worden. Het toewijzen van netverliezen
aan één bepaalde produktie-eenheid is echter niet eenvoudig, omdat deze
verliezen samenhangen met het totale systeem van opwekking en verbruik.
Van belang zijn vooral de afstanden tot het koppelnet en tot de belangrijkste
vraaggebieden. Zonder de overige produktie-eenheden erbij te betrekken is
het bepalen van netverliezen een arbitraire zaak. Bij becijferingen uitgaande
van een bepaalde belasting en produktiesituatie tekent zich toch een
tendens af. Op basis daarvan is een onderverdeling gemaakt naar vesti-
gingsplaatsen die waarschijnlijk zullen leiden tot meer, tot ongeveer
dezelfde of tot minder netverliezen.

De overige elementen van de bedrijfsvoering zijn ook niet eenvoudig in
cijfers uit te drukken. Onderscheid is te maken naar plaatsen die bij voorbeeld
voor wat betreft de spanningshuishouding eventueel problemen kunnen
opleveren en plaatsen die dat niet zullen doen. Problemen kunnen in dit
verband met name ontstaan bij plaatsen op uitlopers aan het ringvormig
koppelnet.

De waardering van de onderscheiden vestigingsplaatsen kan, voor wat
betreft netverliezen en overige elektrotechnische aspecten, als volgt
omschreven worden:

geringe iiütvei lie^iMt/tji.'en elektrotechnische ptoblemen . 1
- gemiddelde netver lie/en/eventuele elektrotechnische

problemen: 2
- moer dan gemiddelde nt'tvet lifven/evenUiell' elektro-

technische pioblenn-'H. 3

De waardering van de beschouwde vestigingsplaatsen op dit aspect is
ondergebracht in tabel 10, tweede kolom. In de derde kolom van die tabel
is voor dit aspect en voor het criterium aansluiting aan het koppelnet een
eindwaardering gegeven. In de eindwaardering is het aspect aansluiting
per saldo het zwaarst gewogen.

Tabel 10. Aankoppeling aan het nel

Vestigingsplaats

Bath/Hondekenskerke
Berqum
Borssele
Boxmeer
Eems
Flev o-Noord
Ketelmeer
Maasvlakte'
Maas/Waal
Markerwaard/Hou tribdij k
Moerdijk
Westelijke NoordoostpokJerdijk
Wieringermeer

Aansluiting

3
3
3
1
3
1
1
2
2
2
1
1

3

Elektro-
technische
aspecten

3
3
3
1
3
1
1
1
2
2
t
2
2

Etndwaarrienngs-
aspecten

3
3
3
1
3
1
1
2
2
2
1
1

3

1 Strikt genomen is sluiting van de
380 kV-ring in Zuid-Holland niet nood-
zakeli|k bij totaal 3000 MWe-vermogen
op cie Maasvlakte.
Het is echter wel aan te bevelen.
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Mogelijke vestigingsplaatsen voor kerncentrales en de aansluiting op het
hoogspanningsnet

220 kV gereed

380 kV gereed

380 kV in aanbouw of
geprojecteerd

station

vestigingsplaats

1 Bath/Hoedekenskerke 8 Maasvlakte
2 Bergumermeer
3 Borssele
4 Boxmeer
5 Eems
6 Flevo Noord
7 Ketelmeer

9 Haas-Kaal
10 Markerwaard/

Houtribdijk
11 Moerdijk
\2 West. NOP-dijk
]3 Wieringermeer

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,18830, nrs. 1-4 37



4.2.4.4. Koelwater kwantitatief

De effecten op de levensomstandigheden van dieren en planten van
warmtelozingen verschillen bij kerncentrales in beginsel niet van die bij
conventionele centrales. Wel is de koelwaterbehoefte van een kerncentrale
ongeveer 50% groter dan van een conventionele centrale van gelijk
elektrisch vermogen. Dit betekent dat een vestigingsplaats voor een
kerncentrale van 1000 MWe een koelend vermogen moet hebben van ca.
1500 MWe conventioneel.

Uitgaande van twee eenheden per vestigingsplaats moet over een
koelend vermogen van 2700-3900 MWe kunnen worden beschikt. Een
dergelijk koelend vermogen is op alle vestigingsplaatsen te realiseren,
omdat de regering anders dan in de Nota Energiebeleid, Deel 3, met het
oog op een zo breed mogelijke afweging het gebruik van koeltorens in
beginsel niet afwijst. Overigens lijkt in verband met de financiële nadelen
die aan het gebruik van koeltorens' verbonden zijn, het evenwel voor de
hand te liggen vestigingsplaatsen waar ruime koelmogelijkheden aan het
oppervlaktewater aanwezig zijn positiever te waarderen dan plaatsen waar
geringere koelmogelijkheden aanwezig zijn of het gebrul!; van koeltorens
noodzakelijk is.

Om een zo helder mogelijk onderscheid tussen de vestigingsplaatsen te
kunnen maken is het beschikbare koelveimogen als volgt gewaardeerd:

— ' 3000 MWe koelvermogen op liet oppervlaktewater: 1
— 1500—3000 MWe koelvermogen op het oppervlaktewater: 2

0-1500 MWe: 3

Denkbaar is ook nog een onderscheid te maken naar de kosten, gepaard
met de koeling per onderscheiden vestigingsplaats. Gelet op de omstan-
digheid dat niet voor alle vestigingsplaatsen de exacte situering van de
centrale is vastgesteld en dat aard en omvang daarvan eveneens nog niet
zijn bepaald, is het in dit stadium ondoenlijk ten aanzien van dit aspect een
dergelijk onderscheid te maken.

Tabel 11. Koelwaterkwaniiteit

1 Aan het gebruik van natte koeltorens zijn
ook andere bezwaren verbonden dan van
financiële aard. In het bijzonder moeten
worden genoemd de waarschijnlijke nadelige
effecten op de kwaliteit van het oppervlakte-
water en van de onderwaterbodem als gevolg
van het toevoegen aan het koelwater van
corrosie- en aangroeiwerende stoffen, vooral
wanneer sprake is van cumulatie doordat aan
een zelfde rivier op verschillende plaatsen
koeltorens aanwezig zijn. Dit is met name bij
de Maas het geval.

vestigingsplaats

1. Bath/Hoedekenskerke1

2. Eems'
3. Borssele
4. Boxmeer
5. Bergum
6. Flevo-IMoord4

7. Ketelmeer
8. Maasvlakte
9. Maas/Waal

10. Markerwaard/Houtribdijk
11. Moerdijk
12. Westelijke Noordoostpolderriijk
13. Wieringermeer

Koelvermoyen

3000
4400
4100
1000

4000
4000
5000
1500
4000

4000
4000

Waardering

2
1
1
3
3
1
1
1
3
1
3
1
1

1 Naar verwachting resterend koelvermogen
aan het oppervlaktewater in 1990
(gebaseerd op het SEVI.
2 <. 3000 MWe, afhankeh|k van de exacte
lokatie.
1 Indien men voor Eems ter znke rekeninq
houdt met het belang van de Waddenzee
is, overeenkomstig het SEV, het koel-
vermogen lager te stellen.
4 Deze capaciteit is afhankelijk van de
exacte lokatie.
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4.2.5. Overige factoren

Naast bovenstaande afwegingsfactoren kunnen ook nog andere factoren
van belang zijn. Dat belang bij de afweging wordt kleiner of vervalt zelfs
wanneer bij het ontwerp en de bouw van kerncentrales met zulke factoren
voldoende rekening gehouden is of wanneer de centrales na de bouw nog
daarop zouden kunnen worden afgestemd. Het zijn dus factoren die bij
onderlinge vergelijking van de vestigingsplaatsen weinig of geen onder-
scheid opleveren en derhalve hier geen element van overweging vormen.

Deze factoren hebben vooreerst betrekking op invloeden van buiten af.
Een van die factoren, vliegtuigongevallen, is bij de selectie van plaatsen
wel van belang en werd daarom eerder (2.4) behandeld.

4.2.5.1. Overstromingen

Bij zeeweringen en dijken wordt rekening gehouden met waterstanden
die eens in de 1250 tot 10000 jaar kunnen voorkomen. Kerncentrales
dienen volgens de richtlijnen van de Commissie Reactorveiligheid beveiligd
te worden tegen aanmerkelijk hogere waterstanden.

In de richtlijn voor de kustgebieden, met inbegrip van de Zeeuwse en
Zuidhollandse eilanden, het IJsselmeergebied en de rivierengebieden, is
aangegeven op welke waterstanden de beveiliging moet zijn berekend. Het
ontwerp van een kerncentrale dient zo te zijn dat, indien die extreem hoge,
onwaarschijnlijke waterstanden zouden optreden, de wezenlijke veiligheids-
componenten hun functie blijven vervullen, ook als de normale waterkerin-
gen doorbroken of overstroomd worden.

4.2.5.2. Aardbevingen

Het grootste gedeelte van Nederland is aseismisch. Dat wil zeggen dat er
geen trillingen van betekenis voorkomen. Alleen in Zuidoost-Nederland (de
provincie Limburg en de oostelijke helft van de provincie Noord-Brabant)
doet de invloed van de Beneden-Rijnslenk zich gelden. In de richtlijnen van
de Commissie Reactorveiligheid is aangegeven hoe groot de kansen in
Nederland zijn op aardbevingen van verschillende hevigheid bij trillingen
met verschillende versnellingen. De constructie van de kerncentrale moet,
volgens deze richtlijnen, ongeacht de vestigingsplaats zodanig zijn dat de
functie van de veiligheidscomponenten gehandhaafd blijft bij bevingen, die
redelijkerwijs mogelijk zijn te achten.

4.2.5.3. Windhozen

Elk gebouw dient in Nederland bestand te zijn tegen een bepaalde
windbelasting. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vestigingen aan
de kust en in het binnenland. De gemiddelde windsnelheid, die bij de
vestigingen aan de kust aan deze eisen ten grondslag ligt, bedraagt
ongeveer 25 m per sec, waarbij windvlagen van 40 m per sec. kunnen
voorkomen, overeenkomend met een zware storm. Windhozen doen zich in
Nederland zelden voor en er zijn vrijwel geen gemeten snelheden.
Alleen van de windhoos op 4 september 1948 op Vlieland werd een waarde
geregistreerd van 56 m per sec. Uit het schadebeeld van een aantal
windhozen, zoals bijvoorbeeld in Borculo, isgetracht achteraf de opgetreden
windsnelheden af te leiden. Bovendien is getracht na te gaan hoe vaak
zoiets kan voorkomen. Dit is natuurlijk niet met absolute zekerheid te
zeggen. Toch is het hierdoor mogelijk geworden in hel ontwerp van een
centrale op afdoende wijze met de bescherming tegen windhozen rekening
te houden. Als uitgangspunt in de richtlijnen van de Commissie Reactorvei-
ligheid is gekozen een windhoos met een windsnelheid die aanmerkelijk
hoger is dan eerdergenoemde waarden, alsmede een bepaalde snelle
drukval. De constructie moet tegen een dergelijke windhoos bestand zijn.
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1 Dit komt overeen niet een drukgolf 2oals die
ontstaat bij een explosie van een explosieve
gaswolk met een diameter van 50 m ter
plaatse van het reactorgebouw of die van
20000 ton TNT op een afstand van 3 km

dat wil zeggen dat alle voor de veiligheid van belang zijnde systemen en
onderdelen in werking moeten kunnen blijven. Een en ander geldt voor
elke vestigingsplaats.

4.2.5.4. Explosies

Bij de constructie van kerncentrales wordt de eis gesteld, dat het functio-
neren van essentiële veiligheidsonderdelen van kerncentrales bij een
explosie gewaarborgd blijft. Het ontwerp baseert zich op bescherming
tegen de drukgolven die veroorzaakt kunnen worden door de ontploffing
van een grote gaswolk van verzadigde koolwaterstoffen nabij het reactor-
gebouw. Deze eisen zijn zo, dat de installatiedelen die voor de veiligheid
van belang zijn weerstand moeten kunnen bieden aan een overdruk in een
aankomende drukgolf van 30 kN/M2'. Rekening moet worden gehouden
met een versterkende werking op de drukgolf, die door gebouwen kan
worden veroorzaakt. Het ontwerp moet ook rekening houden met belasting
door rondvliegende brokstukken van de constructies.

Explosiegevaarlijke inrichtingen mogen alleen binnen een afstand van 3
km van de kerncentrale worden toegelaten wanneer vaststaat dat hun
explosiepotentieel niet tot grotere drukgolven kan leiden dan hierboven
aangegeven. Zou dit niet het geval zijn, dan dienen extra veiligheidsmaat-
regelen getroffen te worden.

Een eerste verkenning van de nog beschouwde plaatsen leidt tot de
conclusie dat uit dezen hoofde geen extra veiligheidsmaatregelen behoeven
te worden getroffen. In de praktijk zal deze eis dan ook niet tot veel beperking
ten aanzien van industriële activiteiten, waaronder bij voorbeeld LNG-aan-
landing, in de omgeving van een kerncentrale leiden.

Opgemerkt zij nog dat voor elke gekozen vestigingsplaats in het kader
van de vergunningenprocedure op grond van de Kernenergiewet moet
worden nagegaan of er een noodzaak is tot verder doorgevoerde bescher-
mingsmaatregelen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan industriële
of militaire vestigingen. Naast deze statische inrichtingen dienen ook
verkeerswegen en vaarwegen waarover explosiegevaarlijke stoffen worden
vervoerd, beschouwd te worden. Het is niet altijd te vermijden dat deze
wegen zich binnen een afstand van 3 km van de kerncentrale bevinden. In
verband met de koelwatervoorziening is bij voorbeeld vestiging langs
water dat ook als vaarweg gebruikt wordt een veel voorkomende zaak.

4.2.5.5. Toxische gassen

Gassen met een schadelijke werking, zogenaamde toxische gassen,
zouden ertoe kunnen leiden dat het personeel van een kerncentrale zijn
bedieningstaak niet meer zou kunnen verrichten. Voor de bescherming
tegen die gassen is dan ook een opsporingssysteem noodzakelijk. Het toe
te passen opsporings- en beveiligingssysteem moet uiteraard steeds
afgestemd zijn en blijven op dit gevaar. Daarom is het noodzakelijk dat de
bevoegde instanties op de hoogte zijn van de chemische activiteiten in een
zone met een straal van circa 1 km rondom de centrale. Voor grotere
afstanden is aan te nemen dat bij ontsnapping van toxische stoffen de
kerncentrale bijtijds kan worden gewaarschuwd en zo nodig het ventilatie-
systeem van de bedieningsruimte op interne circulatie kan worden overge-
schakeld.

De aanwezigheid van een toxisch gevaarlijke inrichting binnen een
afstand van 1 km van een kerncentrale is alleen toegelaten indien het risico
dat hierdoor zou ontstaan wordt ondervangen door het treffen van extra
veiligheidsvoorzieningen of maatregelen in die inrichting zelf of in de
kerncentrale. Een eerste verkenning van nog beschouwde vestigingsplaatsen
leidt tot de conclusie dat in geen van de gevallen onoverkomelijke problemen
aanwezig zijn.
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De betrokken toxisch gevaarlijke inrichtingen en ook de tijdens vervoer
tijdelijk in de omgeving van de kerncentrale aanwezige stoffen moeten ook
in de Kernenergiewetprocedure in detail beoordeeld worden op het
mogelijke gevaar dat zij zouden kunnen opleveren.

4.2.5.6. Meteorologische omstandigheden

Bij de vestiging van kerncentrales moet in beginsel ook rekening worden
gehouden met meteorologische omstandigheden. De verdunning van de
geloosde radioactieve stoffen in de atmosfeer hangt immers sterk samen
met de weersomstandigheden (stabiliteitsklasse, windsnelheid en het
aanhouden van wind uit dezelfde richting). Bij de bestudering van de
weersoorten in de delen van Nederland die voor de plaatsbepaling van
betekenis zijn, is gebleken dat de verschillen in meteorologische omstan-
digheden zo gering zijn dat zij geen overweging kunnen vormen bij de
keuze van een vestigingsplaats in ons land.

4.2.5.7. Agglomererende effecten

Ook de mate waarin de onderscheiden vestigingsplaatsen eventuele
agglomererende effecten (concentratie van industrie) kunnen opvangen, is
van belang voor de waardering van deze vestigingsplaatsen.

Agglomeratie ontstaat wanneer industrieën zich vanwege een kostenvoor-
deel, zoals geringere kosten van elektriciteitstransport, in de nabijheid van
een elektriciteitscentrale vestigen. Indertijd heeft dit wervende effect bij de
vestiging^ van de kerncentrale Borssele een rol gespeeld. Over de vraag of
een dergelijk effect zich zal herhalen, is op dit moment geen enkele definitieve
uitspraak mogelijk omdat het tevens afhangt van de sturing welke men
door middel van het economisch en ruimtelijk beleid wenst na te streven.
In verband met de veronderstelde pooling van de elektriciteitsproduktie-
kosten zal het uit dat oogpunt niet of niet veel uitmaken voor industrieën of
zij zich in de omgeving van een centrale met lage produktiekosten vestigen.
Daarmee is er weinig of geen reden om aan dit effect bijzondere beschou-
wingen te wijden. Wel zal het afnemen van afvalwarmte in de toekomst
mogelijk een rol kunnen spelen.

4.3. Samenvatting

Op basis van de hiervoor omschreven criteria, die een rol van betekenis
spelen in de onderlinge vergelijking van de vestigingsplaatsen voor
kerncentrales, is per criterium een rangorde aangebracht in de overgebleven
vestigingsplaatsen. Een en ander is samengevat in een zogenaamde
waarderingsmatrix (tabel 12). De groepsgewijze totaalwaardering in tabel
12 is als volgt gebaseerd:

Bevolkingsomvang:

Ruitnti'hjkt} ordt'nmg tu} milit'u:

Technisch*1 rn nconomischu nspvcrrn:

Een nadere beoordeling van deze matrix vindt plaats in paragraaf 5.

•' 4 -
4 '

• 4 -

< 5
5 a 6
• 6

< 7 •=
7 a 8 =
• 8 =

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,18830, nrs. 1-4 41



CD
CD
Q .
CD

CD

to
01

g-

CO

2
I

Tabel 12. Waarderingsmatrix

Vestigingsplaatsen Criteria

Bevolkingsomvang Ruimtelijke ordening en milieu Technische en economische aspecten

Bevol- VI ot-
kings- tende
dichtheid bevolking

Totaal Koel-
water
kwalita-
tief

Ecologie
en land-
schap

Ruimte-
lijk
beleid

Totaal Aard
bodem-
gebruik

Aanwe-
zigheid
i n f ra-
structuur

Aankop-
peling
aan het
net

Koel-
water
vermogen

Totaal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
1 1 .
12.

13.

Bath/Hoedekenskerke
Bergum
Borssele
Boxmeer
Eems
Flevo-Noord
Ketelmeer
Maasvlakte
Maas/Waal
Markerwaard/Houtribdijk
Moerdijk
Westelijke Noordoost-
polderdijk
Wieringermeer

2
3
2
3
1
1
1
2
3
1
3

1
1

2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2

1
2

2
3
2
3
1
1
1
2
3
1
3

1
1

2
3
1
2
2
3
3
1
2
3
2

3
3

2
2
1
3
2
1
2
2
3
1
2

1
1

2
2
1
3
2
3
2
2
3
2
2

2
2

2
2
3
2
2
3
2
3

a 2

2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1

2
2

3
3
3
1
3
1
1
2
2
2
1

1
3

2
3
1
3
1
1
1
1
3
1
3

1
1

3
3
2
2
2
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5. VESTIGINGSPLAATSKEUZE

5.1. Inleiding

Rekening houdend met:
- bijzondere omstandigheden die prohibitief zijn voor de vestiging van

nucleair vermogen op een bepaalde vestigingsplaats;
- de gewogen bevolkingsomvang in de dichtbevolkte sector van 45C

rond een mogelijke vestigingsplaats,

blijven van de oorspronkelijke 29 in het SEV genoemde potentiële vesti-
gingsplaatsen er 13 over, die op zich niet ongeschikt zijn voor de vestiging
van nucleair vermogen.

In paragraai 4 zijn deze 13 plaatsen onderling vergeleken op grond van
de volgende invalshoeken:

- bevolkingsomvang
- ruimtelijke ordening en milieu
- technische en economische aspecten.

Op grond van deze onderlinge vergelijking is een voorselectie te maken,
die voorts de basis is voor een eindselectie. Daarbij worden naast de in
hoofdstuk 4 genoemde factoren ook nog andere elementen in de beschou-
wing betrokken.

5.2. Voorselectie

Uit de waarderingsmatrix in hoofdstuk 4 blijkt dat de 13 mogelijke
vestigingsplaatsen per invalshoek verschillend scoren. Voor een selectie uit
deze 13 zijn er meerdere methodes. Men zou bij voorbeeld elke plaats die
op één van de gekozen invalshoeken met een 3 worden gewaardeerd,
kunnen laten vervallen. Zou deze methode gebruikt worden, dan blijven de
plaatsen Borssele, Eems, Ketelmeer, Maasvlakte, Markerwaard/Houtribdijk,
Westelijke Noordoostpolderdijk en Wieringermeer over.

De selectie is ook mogelijk op basis van de totaaluitkomst van de 3
invalshoeken gezamenlijk. Ook in dat geval scoren de genoemde mogelijke
vestigingsplaatsen alsmede Flevo-Noord het beste.

Ten slotte is nog een selectie mogelijk waarbij aan de bevolkingsomvang
in de totaalwaardering een extra gewicht wordt toegekend. Ook hierbij is
het resultaat dat de plaatsen Borssele, Eems, Flevo-Noord, Ketelmeer,
Maasvlakte, Markerwaard/Houtribdijk, Westelijke Noordoostpolderdijk en
Wieringermeer het beste blijken.

Uitgaande van gelijktijdige toepassing van de drie bovengenoemde
invalshoeken, resteren de plaatsen Borssele, Eems, Ketelmeer, Maasvlakte,
Markerwaard/Houtribdijk, Westelijke Noordoostpolderdijk en Wieringer-

5.3. Eindselectie

Naast de criteria die in hoofdstuk 4 per vestigingsplaats in beschouwing
zijn genomen, zijn er ook nog andere selectiecriteria. Naar hun aard
gelden deze criteria minder per individuele plaats, maar meer voor een
totaalafweging. Daarbij gaat het om de volgende factoren:

- Het is niet wenselijk uit strategisch en voorzieningstechnisch oogpunt
al het beoogde nieuwe nucleaire vermogen op één plaats te vestigen. Wel
ligt een zekere concentratie ervan, bij voorbeeld twee eenheden op één
plaats, voor de hand uit organisatorische en kostentechnische overwegingen.

- Het is uit een oogpunt van de drinkwatc voorziening en de waterhuis-
houding in het algemeen, niet wenselijk dat al het beoogde nieuwe
vermogen wordt gevestigd aan hetzelfde bijna stilstaand water van het
IJsselmeer.
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- Het is wenselijk dat de vestigingsplaatsen zo evenwichtig mogelijk
verspreid liggen ten opzichte van de vraag/aanbodsituatie van elektriciteit
in de toekomst. Dit ter vermijding van onnodige transporten.

- Bij de verdeling van het nucleaire vermogen dient er ook rekening mee
te worden gehouden dat sommige plaatsen bij uitstek geschikt zijn voor de
vestiging van kolenvermogen, gezien de daarvoor specifiek noodzakelijke
infrastructuur.

Beschouwen we nu de zeven plaatsen die overblijven na de voorselectie
op basis van de bovenstaande aspecten, dan is het volgende op te merken:
van die plaatsen liggen er vier rond het IJsselmeer, waarvan twee betrekkelijk
dicht bij elkaar in de Noordoostpolder. Meder in beschouwing nemend de
toekomstige vraag/aanbodsituatie van elektriciteit is het niet voor de hand
liggend dat deze vier plaatsen alle in de eindselectie terechtkomen. De
regering is van oordeel dat voor de vestiging van het nu in de beschouwing
zijnde nucleaire vermogen thans zou kunnen worden volstaan met één
plaats aan het IJsselmeer.

Op grond van de waarderingstabel 2 in hoofdstuk 4 blijkt dat uit het
oogpunt van de omvang van de gewogen bevolking in de 45-sector
Markerwaard/Houtribdijk van de plaatsen rond het IJsselmeer het s/echtst
scoort. De vestigingsplaats Westelijke Noordoospolderdijk heeft van de
drie overige plaatsen de gunstigste bevolkingsomvang en heeft daardoor
een duidelijke voorkeur.

Beschouwing van de invalshoek Ruimtelijke Ordening en Milieu leidt
weliswaar niet tot significante verschillen per plaats maar toch tot een
zekere differentiatie. De plaats Ketelmeer scoort slechter op het aspect
ecologie en landschap: daarentegen liggen de plaatsen Markerwaard/Hout-
ribdijk en Wieringermeer minder gunstig ten opzichte van de inlaatpunten
voor drinkwater. Voorts zij in dit verband opgemerkt dat Markerwaard/Hout-
ribdijk het laagst scoort op het aspect ruimtelijk beleid.

De beschouwing van de technische en economische aspecten leidt tot de
conclusie dat Ketelmeer en Markerwaard/Houtribdijk per saldo gunstiger
scoren dan de plaatsen Westelijke Noordoostpolderdijk en Wieringermeer.
Binnen deze globale indeling scoort voor wat betreft de aankoppeling aan
het net de plaats Ketelmeer duidelijk beter dan de plaats Markerwaard/
Houtribdijk. Zo'n zelfde differentiatie is er tussen de plaatsen Westelijke
Noordoostpolderdijk en Wieringermeer, gegeven de omstandigheid dat
voor Wieringermeer een circa 3 x zo lange nieuwe hoogspanningslijn
nodig is als voor de plaats Westelijke Noordoostpolderdijk.

Met betrekking tot de vestigingsplaats Markerwaard zij in dit kader voorts
nog opgemerkt dat de regering thans nog geen standpunt heeft bepaald
over de eventuele inpoldering van het Markermeer, laat staan over de
ruimtelijke inrichting van dit gebied.

Het geheel overziende heeft de regering voor wat betreft de mogelijke
lokaties aan het IJsselmeer voorkeur voor de vestigingsplaats Westelijke
Noordoostpolderdijk, waarbij naar het oordeel van de regering de plaats
Ketelmeer het beste alternatief zou zijn uit de drie overige plaatsen aan het
IJsselmeer.

Beide plaatsen worden dan ook in de PKB-procedure gebracht. Van deze
twee plaatsen zal ten hoogste één worden opgenomen in het later uit te
brengen PKB deel d (regeringsbeslissing). Per saldo resteert dan één plaats
aan het IJsselmeer. Vanuit de plaats Westelijke Noordoostpolderdijk hetzij
Ketelmeer kan worden bijgedragen aan de elektriciteitsvoorziening in
Noord-Oost-Nederland. Overigens is deze plaats ook redelijk gelegen ten
opzichte van de aanzienlijke elektriciteitsvraag in Gelderland en het
noordelijk deel van de Randstad.

Ook de vestigingsplaats Eems, die evenals de zes genoemde IJsselmeer-
lokaties uit de voorselectie naar voren kwam, kan ditzelfde voorzieningsge-
bied bedienen. De vestigingsplaats is echter zeer excentrisch gelegen,
vergt daardoor een zeer lange hoogspanningsverbinding, hetgeen leidt tot
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grote netverliezen. De vestigingsplaats is bovendien minder gunstig uit
oogpunt van het in de Nota Waddenzee neergelegde beleid. Toch wil de
regering ook deze vestigingsplaats in procedure brengen, mede gezien het
feit dat zij eventueel als alternatief kan dienen voor bij voorbeeld de
IJsselmeerlokatie, dit met name indien de PKB-procedure ertoe zou leiden
dat alle IJsselmeerlokaties zouden wegvallen. Van belang is verder dat
rond deze vestigingsplaats sprake is van een zeer gunstige bevolkingsdicht-
heid.

Van de na de voorselectie overblijvende plaatsen liggen er twee in
West/Zuid-Nederland, namelijk Maasvlakte en Borssele.

Uit een oogpunt van ligging ten opzichte van het zwaartepunt van de
elektriciteitsvraag ligt de vestigingsplaats Maasvlakte gunstig. Ook uit
allerlei andere invalshoeken, bij voorbeeld de hoeveelheid beschikbaar
koelwater en de aanwezige infrastructuur, kan vestiging op de Maasvlakte
voorkeur hebben. De Maasvlakte is overigens ook zeer geschikt voor de
vestiging van nieuw kolenvermogen gezien de ligging en de aanwezige
infrastructuur.

Strategisch en voorzieningstechnisch gezien ligt een al te grote concen-
tratie van kern- en kolenvermogen niet voor de hand. Het thans door
ombouw voorziene kolenvermogen vormt overigens geen belemmering
voor het in procedure brengen van deze plaats.

Ten aanzien van Borssele zij opgemerkt dat van de in het begin van deze
paragraaf genoemde aspecten geen van alle van direct belang is voor
mogelijke vestiging van nieuw nucleair vermogen, met uitzondering
wellicht van de omstandigheid dat Borssele niet ideaal ligt ten opzichte van
de gebieden met de grootste elektriciteitsvraag.

Bezien we Borssele in het licht van de in paragraaf 4 beschouwde
aspecten, dan scoort deze in het algemeen gunstig met uitzondering van
de aspecten aard/bodemgebruik en aankoppeling aan het net. Van bijzonder
belang is uiteraard dat in Borssele al een kerncentrale staat en dat ter
plaatse over veel kennis en ervaring wordt beschikt. Deze plaats wordt dan
ook buitengewoon aantrekkelijk geacht.

Op grond van alle overwegingen en uiteraard mede gelet op de toekom-
stige vraagontwikkeling brengt de regering ook de Maasvlakte en Borssele
als mogelijke vestigingsplaatsen in de procedure.

Het vorenstaande samenvattend wil de regering de plaatsen Borssele,
Eems, Ketelmeer, Maasvlakte en Westelijke Noordoostpolderdijk in de
PKB-procedure betrekken. Bij handhaving van het uitgangspunt dat thans
met één plaats aan het IJsselmeer zou kunnen worden volstaan, zou
vestiging van kerncentrales per saldo aan de orde kunnen zijn op vier
plaatsen. Op zichzelf lijkt dit voldoende. Mede gezien de omstandigheid dat
gedurende het inspraakproces onoverkomelijke bezwaren zouden kunnen
opkomen tegen een opname van deze plaatsen heeft de regering zich
beraden over de vraag of ook nog andere plaatsen in de procedure gebracht
zouden kunnen worden dan bovenstaande vijf. Daarbij is in aanmerking te
nemen dat alle 13 relatief gewogen plaatsen per saldo niet ongeschikt zijn
bevonden voor de vestiging van nucleair vermogen.

Bij deze afweging is de regering tot de conclusie gekomen dat Moerdijk
aan bovenstaande plaatsen zou kunnen worden toegevoegd. Weliswaar
behoort Moerdijk met name op het punt van de bevolkingsomvang uit de
13 mogelijke vestigingsplaatsen tot de groep met de laagste score en zou
zo'n vestigingsplaats slechts gebruikt kunnen worden wanneer koeltorens
aanwezig zijn; daartegenover staan de volgende positieve elementen:

- gunstig gelegen ten opzichte van het zwaartepunt van de elektriciteits-
vraag;

- weinig behoefte aan additionele (elektriciteits-)infrastructuur, met als
mogelijk gevolg dat realisatie van kerncentrales aldaar mogelijk is zonder
aanmerkelijke vertragingen;
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- van de in totaal 13 plaatsen liggen er 5 aan het IJsselmeer. Zoals al
gesteld, is de keuze van meer dan 1 daaiuit niet aan de orde. Van de 8
overblijvende plaatsen zijn er conform bovenstaande analyse 3 aangewezen
voor inbreng in de PKB-procedure. Beziet men de totaalscore van de 3
invalshoeken van de waarderingsmatrix voor wat betreft de testerende 5
plaatsen, dan is het beeld als volgt:

Bath/HcK.tlukenskerk»
Bi;rt|uin
Boxniuer
Mails/W dal
Motuduk

7
8
8
9
1

Uit deze beschouwing blijkt dat Moerdijksamen met Bath.Hoedekenskerke
de laagste en dus de beste totaalscore heeft. Ten aanzien van de plaats
Bath/Hoedekenskerke zij opgemerkt dat waar Borssele al in de procedure
wordt gebracht het, zoals gezegd, niet voor de hand ligt op een steenworp
dfsiand daarvandaan een nieuwe lokatie voor kerncentrales te ontsluiten.

Bezien we bovenstaande plaatsen op de invalshoek bevolkingsomvang,
Ooii scoort Bath/Hoedekenskerke beter dan de vier overige plaatsen die qua
bevolkingsomvang een gelijke waardering hebben. Laten we de bevolkings-
omvang dubbel zo zwaar wegen in de totaalscore, dan blijkt Moerdijk,
Bath/Hoedekenskerke uitgezonderd, het beste van deze vijf plaatsen

Op grond van het bovenstaande brengt de regering, gelet op de mogelijke
omvang van het nieuwe nucleaire vermogen en de wenselijkheid daarvooi
over meerdere plaatsen te beschikken, ook Moerdijk in de procedure.
Overigens heeft de regering zich bij de keuze voor Moerdijk ook laten
leiden door specifieke overwegingen met betrekking tot deze ves'igings
plaats, zoals de grote financiële problemen bij het industrie- en havenschap
Moerdijken de toekomstige configuratie van de organisatie van de openbare
elektriciteitsproduktie in ons land.

Samenvatting

Samenvattend komen in de PKB-procedure, in alfabetische volgorde, aan
de orde de plaatsen Borssele, Eems, Ketelmeer, Maasvlakte, Moerdijk en
Westelijke Noordoostpolderdijk. Van de twee aan het IJsselmeer gelegen
lokaties (Ketelmeer en Westelijke NOP-dijk) zal ten hoogste een worden
opgenomen in het later uit te brengen PKB, deel d (regeringsbeslissing).
Naar huidig inzicht lijkt van deze zes lokaties Borssele het meest aantrekkelijk.

6. BELEID TOT WAARBORGING VAN GESCHIKTHEID VAN VESTIGINGS-
PLAATSEN VOOR KERNCENTRALES

6.1. Inleiding

Indien tot de bouw van kerncentrales wordt besloten, zal moeten worden
gewaarborgd dat de daarvoor te kiezen vestigingsplaatsen aan de gestelde
criteria voor de vestiging van kerncentrales zullen blijven voldoen.

Hierna wordt op de daarvoor noodzakelijke maatregelen ingegaan. Deze
hebben allereerst betrekking op de bevolkingsomvang rond een beoogde
vestigingsplaats voor kernvermogen. Verder betreffen ze de vestiging van
explosiegevaarlijke en/of toxischgevaarlijke inrichtingen, de aanleg van
luchtvaartterreinen en de afbakening van vliegroutes en wachtgebieden
voor de burgerluchtvaart.

Deze maatregelen tot waarborging zullen van toepassing zijn op de
lokaties die uit de PKB-procedure als mogelijke vestigingsplaatsen naar
voren komen.

Zolang de PKB-procedure niet is afgerond, zal het kabinet dit beleid
voeren ten aanzien van de zes lokaties die in dit beleidsvoornemen zijn
geselecteerd.
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6.2. Maatregelen om geschiktheid te waarborgen

6.2.1. Bevolkingsdichtheid

In de paragraaf 3.2 is de referentievestigingsplaats, die in bijlage 3
uitvoerig is beschreven, beknopt weergegeven. Daar is met name vermeld
dat slechts vestigingsplaatsen in aanmerking komen, waar tot op een
afstand van 20 km van de vestigingsplaats het aantal «gewogen» inwoners
niet uitstijgt boven 4500 in de dichtstbevolkte sector van 45°.

In de eindkeuze van de plaatsen is de relatief geringe bevolkingsomvang
rond de gekozen plaatsen een belangrijk element (dit geldt in mindere
mate voor Moerdijk). Er moet naar gestreefd worden dit gunstige kenmerk
niet verloren te laten gaan. Ook lijkt het gewenst dat gekozen plaatsen
blijvend gunstig afsteken tegen andere mogelijke vestigingsplaatsen in
Nederland.

Door de grenswaarde met betrekking tot de bevolkingsdichtheid in een
sector van 45° in acht te nemen, wordt blijvend aan het gestelde criterium
voor vestiging van een kerncentrale voldaan. Voor zover nu valt te overzien,
zal deze waarde bij de gekozen vestigingsplaatsen geen praktische conse-
quenties hebben voor de thans voorziene ruimtelijke ontwikkeling.

Steeds moet de wens om op grond van de veiligheidsfilosofie de groei
van de bevolking te beperken, worden afgewogen tegen andere belangen.
Naarmate de afstand tot de centrale groter is, behoeft met de aanwezigheid
van een kerncentrale minder rekening te worden gehouden.

Met name het gebied van 0 tot 5 km rond een vestigingsplaats kan bij
een ongeval voor evacuatie in aanmerking komen. Het beleid moet dus
worden gericht op handhaving van gunstige lage bevolkingsdichtheden in
dat gebied en op het voorkomen van vestiging van voorzieningen die tot
de aanwezigheid van grote aantallen moeilijk te verplaatsen mensen
kunnen leiden. In het verlengde van de in paragraaf 4 aangegeven noodzaak
om maatregelen te treffen die het mogelijk maken de vlottende en perma-
nente bevolking snel uit de omgeving van een centrale te kunnen doen
vertrekken, moeten tot op de genoemde afstand nieuwe vestigingen van
ziekenhuizen, scholengemeenschappen, grote bejaardencomplexen en
centra van massarecreatie in beginsel vermeden worden. Dit geldt ook
voor andere voorzieningen in dit gebied van 0-5 km, die tot een grote
concentratie van mensen kunnen leiden. Uitzonderingen zijn mogelijk in
het gebied van 1 tot 5 km rond een kerncentrale, wanneer van de kant van
de lagere overheden kan worden aangetoond dat andere belangen, zoals
mogelijkerwijs gewenst geachte economische ontwikkelingen, zwaarder
dienen te wegen dan het belang van een geringe bevolkingsdichtheid rond
kerncentrales.

Voor het gebied van 5 tot 20 km is een ontwikkeling conform de ruimtelijke
doelstellingen van dat gebied in principe toegestaan.

Het hiervoor beschreven beleid wordt uitgevoerd door toetsing van
streek-, structuur- en bestemmingsplannen voor het desbetreffende
gebied.

De regering is overigens van mening dat een beleid tot waarborging van
de geschiktheid van vestigingsplaatsen niet geformuleerd kan worden in
strenge, algemeen geldige, gekwantificeerde criteria. Doel van het waar-
borgingsbeleid is het handhaven van relatief lage bevolkingsdichtheden
rond de gekozen plaatsen, niet het belemmeren van bestaand ruimtelijk
beleid. Door het hanteren van een streng gekwantificeerd criterium zou het
enerzijds kunnen voorkomen dat in sommige sectoren rond de gekozen
vestigingsplaatsen bepaalde steden of dorpen nauwelijks meer zouden
mogen uitbreiden, terwijl bij de voorziene groei van deze steden en dorpen
de betreffende vestigingsplaatsen toch ruimschoots zouden kunnen blijven
voldoen aan het in het voorgaande beschreven absolute selectiecriterium.
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In andere sectoren, waar juist sprake zou zijn van een zeer lage bevol-
kingsdichtheid, zou evenwel door het stellen van getalsmatige waarbor-
gingscriteria de bevolking sterk kunnen toenemen tot het niveau van die
criteria.

Beide verschijnselen zijn niet het oogmerk van het waarborgingsbeleid.

Het bestaande ruimtelijke beleid in de omgeving van de 6 plaatsen
waarvoor een waarborgingsbeleid relevant is spoort redelijk tot goed met
bovenstaande visie en behoeft géén aanpassing als tot vestiging van
kerncentrales aldaar wordt besloten.

6.2.2. Explosiegevaarlijke of toxischgevaarlijke inrichtingen

Onder explosiegevaarlijke inrichtingen worden die inrichtingen verstaan
die een explosie kunnen veroorzaken met een drukgolf van 30 kN/m? zoals
die ontstaat bij een explosie van een gaswolk met een diameter van 50 m
ter plaatse van het reactorgebouw of die van 20000 ton TNT op een
afstand van 3 km. Dergelijke inrichtingen mogen in beginsel niet worden
gevestigd binnen een afstand van 3 km van het reactorgebouw. Vestiging
van zulke inrichtingen binnen die afstand kan slechts worden toegelaten
wanneer door hettreffen van extra veiligheidsvoorzieningen of -maatregelen
het vergrote risico in die inrichtingen of in de kerncentrale wordt ondervan-
gen.

Toxischgevaarlijke inrichtingen zijn inrichtingen, waaruit toxische gassen
kunnen ontsnappen die tot immobiliteit van het personeel van de kerncen-
trale kunnen leiden. Deze inrichtingen mogen in beginsel niet worden
gevestigd binnen een afstand van 1 km van het reactorgebouw. Toch kan
vestiging van dergelijke inrichtingen binnen die afstand worden toegelaten
als extra veiligheidsvoorzieningen of -maatregelen in die inrichtingen of in
de kerncentrale worden genomen.

6.2.3. Aanleg van luchtvaartterreinen, vliegroutes en wachtgebieden voor
de burgerluchtvaart

Een burgerluchtvaartterrein, waarvan intensief gebruik door vliegtuigen
zwaarder dan 20 ton niet is uitgesloten, mag niet zodanig worden aangelegd
dat zich een kerncentrale bevindt binnen een strook van 4 x 1 2 km, waarbij
de start- en landingsbaan centraal in de lengterichting is gelegen. Bij het
vaststellen van vliegroutes en wachtgebieden moet rekening worden
gehouden met de ligging van kerncentrales.

6.3. Wettelijk en bestuurlijk instrumentarium

De maatregelen, nodig om de geschiktheid van eenmaal gekozen
vestigingsplaatsen van kerncentrales te handhaven, kunnen worden
gebaseerd op bestaande wettelijke bevoegdheden. Als wetten waaraan die
bevoegdheden ontleend kunnen worden, komen naast met name de Wet
op de Ruimtelijke Ordening bij voorbeeld in aanmerking de Kernenergiewet,
de Hinderwet en Luchtvaartwet. Verder zijn in dit verband van belang de
beleidslijnen die op deze wetten zijn gebaseerd en het in nota's en plannen
vastgelegde regeringsbeleid. Ook het onderhavige beleidsvoornemen en
het standpunt van de regering naar aanleiding van de Maatschappelijke
Discussie Energiebeleid vallen daaronder alsmede de daarover te nemen
beslissingen in het parlement.

De Wet op de Ruimtelijke Ordening zal, nadat de belangenafweging in
streek- en bestemmingsplankader tot een exacte plaatsbepaling heeft
geleid, ook instrumenten bieden om de voorgenomen vestigingsplaats
geschikt te houden door erop toe te zien dat geen nieuwe belemmeringen
worden opgenomen in streek- en bestemmingsplannen. In het streekplan
bij voorbeeld kan de provincie richtlijnen en criteria geven, die de mogelijke
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ontwikkelingen van woonkernen en industriegebieden aanduiden. Het
streekplan is niet bindend voor de burger, maar speelt een belangrijke rol
bij het goedkeuringsbeleid van het provinciale bestuur ten aanzien van het
gemeentelijke beleid inzake bestemmingsplannen en de jaarlijkse woning-
bouw. Bovendien kunnen gedeputeerde staten op grond van het streekplan
aanwijzingen geven aan het gemeentebestuur over de inhoud van bestem-
mingsplannen1. Voor het gebied van de gemeente, dat niet tot de bebouwde
kom behoort, stet de gemeenteraad een bestemmingsplan vast. Daarin
wordt, voor zover dit voor een goede ruimtelijke ordening nodig is, de
bestemming van in het plan begrepen grond en water aangewezen. In
verband met die bestemming worden zonodig voorschriften gegeven
omtrent het gebruik in ruimtelijke zin van grond, water en opstallen. Voor
het gebied van de gemeente, dat tot de bebouwde kom behoort, of een
gedeelte ervan, kan de gemeenteraad desgewenst ook een bestemmingsplan
vaststellen.

In beginsel biedt het bestemmingsplan dus de mogelijkheid om voor het
gebied rondom een kerncentrale de in de voorgaande paragraaf bedoelde,
eventueel noodzakelijke maatregelen te treffen. Voor het opnemen van
deze maatregelen is het bestemmingsplan dan ook het aangewezen
instrument.

Het ligt voor de hand dat wijzigingen in de streek-en bestemmingsplannen,
die van invloed kunnen zijn op de realiteitswaarde van reeds genomen
beslissingen, in ieder geval ter kennis worden gebracht van de Minister van
Economische Zaken als eerst verantwoordelijke minister. Dit kan via het
overleg in de Provinciale Planologische Commissie en - daarvoor - in het
vooroverleg (ex artikel 3 resp. 8 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening)
met de meest betrokken rijksdiensten. Hiertoe zijn geen nieuwe speciale
procedures noodzakelijk.

Voor de op kerncentrales toezicht houdende instanties is het van belang
op de hoogte te zijn van voorgenomen uitbreidingen van het woningareaal
in de omgeving van één van de zes geselecteerde vestigingsplaatsen. Dit
geldt ook voor eventuele vestiging of uitbreiding van explore- of toxisch-
gevaarlijke inrichtingen van recreatiegebieden in het gebied rond de
geselecteerde vestigingsplaatsen voor kerncentrales.

Indien tot de bouw van kerncentrales wordt besloten, zullen in bovenge-
noemd vooroverleg en in de verdere procedure de ruimtelijke plannen
worden getoetst aan het in deze paragraaf geschetste beleid. Expliciet zal
in deze plannen met dit beleid rekening moeten worden gehouden. Voor
zover in dit beleid ruimte wordt gelaten voor een belangenafweging door
de lagere overheden, dient van provinciale resp. gemeentelijke ]de te
worden aangetoond in welke mate andere belangen zwaarder zouden
moeten wegen dan het belang van een geringe bevolkingsdichtheid rond
kerncentrales.

1 In het door de Tweede Kamer aangenomen
wetsontwerp tot wijziging van de Wet RO
wordt deze regeling aangevuld

7. PROCEDURELE ASPECTEN

7.1. Inleiding

Het beleidsvoornemen Vestigingsplaatsen voor kerncentrales volgt de
procedure van een planologische kernbeslissing. Inspraak, advisering en
bestuurlijk overleg wordt in het kader van de PKB-procedure in gang
gezet, onmiddellijk nadat de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken over
het regeringsstandpunt. Volgend op de publikatie is het beleidsvoornemen
overigens ter visie gelegd. De Ministers van Economische Zaken en van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zullen zich voor
zoveel nodig in overleg met Sociale Zaken en Werkgelegenheid belasten
met de uitvoering van deze procedure. Die brengt mee dat over dit beleids-
voornemen advies gevraagd zal worden aan de Raad van Advies voor de
Ruimtelijke Ordening. Voorts zal ten aanzien van de zes in de eindselectie
genoemde vestigingsplaatsen bestuurlijk overleg worden gevoerd met de
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besturen van de provincies die daarvoor op grond van het waarborgings-
beleid in aanmerking kunnen komen en met de gemeenten waarin of
waarbij de betrokken vestigingsplaatsen zijn gelegen.

7.2. Oe afweging in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Zoals reeds in het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening is aangege-
ven, is ook op provinciaal en gemeentelijk niveau een beoordeling nodig
van de planologische aanvaardbaarheid van vestiging van (kern)centrales.
Deze beoordeling heeft voor de zes in aanmerking komende plaatsen nog
niet plaatsgevonden, althans niet op basis van de in het regeringsstandpunt
met betrekking tot de elektriciteitsvoorziening in de jaren negentig genoemde
overwegingen. Een en ander komt aan de orde in het kader van het in de
PKB-procedure voorziene bestuurlijk overleg. Opgemerkt zij overigens dat
de regering, voordat zij tot publikatie van dit beleidsvoornemen is overge-
gaan, de betrokken provinciale en gemeentelijke overheden al heeft
geïnformeerd over de inhoud ervan. Bovendien zal onderhavig beleidsvoor-
nemen reeds nu op de daarvoor in aanmerking komende plaatsen ter visie
worden gelegd.

Bij het nog volgend overleg zal ook kunnen blijken of de betrokken
provincies en gemeenten mede op basis van een eigen afweging ter zake
bereid zijn om aan een snelle uitvoering van de bouw van nieuw nucleair
vermogen mee te werken. In dat overleg is voorts aan de orde welke
gegevens de lagere overheden voor hun oordeelsvorming nodig hebben.

De regering zal uiteraard zoveel mogelijk rekening houden met het
oordeel van de lagere overheden, maar kan op grond van haar eigen
verantwoordelijkheid niet toezeggen dat dit oordeel beslissend zal zijn in
de belangenafweging ter definitieve vaststelling van de planologische
aanvaardbaarheid.

7.3. Samenhang PKB en de procedures van de vergunningverlening op
basis van de Kernenergiewet en de Milieu Effect Rapportage (MER)

In deze nota heeft de regering zes plaatsen geselecteerd voor de mogelijke
vestiging van kerncentrales. Hoewel in dit beleidsvoornemen alle relevante
planologische aspecten zijn meegewogen, beschouwt de regering de zes
plaatsen nog als globaal afgewogen. Er dient namelijk nog een nadere
afweging plaats te vinden in de procedure van de vergunningverlening op
basis van de Kernenergiewet - met daaraan gekoppeld aan MER - en op
basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (par. 7.2). Tijdens de procedure
ter verlening van een vergunning ex Kernenergiewet worden de tokaties
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 vergunningaanvragers voor
de bouw van kerncentrales zullen ook behoefte hebben aan duidelijkheid
over de in het kader van de MER te stellen eisen. Indien door in dit verband
samenwerkende elektriciteitsbedrijven resp. individuele elektriciteitsbedrij-
ven een aankondiging vooreen vergunningaanvraag wordt neergelegd bij
de bevoegde autoriteiten (in concreto bij de Ministers van Economische
Zaken, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van
Sociale Zaken 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.
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Uiteraard wordt er, waar relevant en voor zover mogelijk, bij de opstelling
van deel d van de PKB vestigingsplaatsen voor kerncentrales rekening
gehouden met de richtlijnen van de MER en omgekeerd en met de eventuele
initiatieven van elektriciteitsproducenten in het kader van het eerstkomende
Elektriciteitsplan.

De afronding van de PKB-procedure (deel e) vindt plaats einde 1985
begin 1986 met daarin de lokaties die voor de bouw van een kernenergie-
centrale in aanmerking komen. De bepaling van de concrete bouwlokaties
vindt, zoals gezegd, plaats in het kader van de procedures ter verlening van
de vergunningen op basis van de Kernenergiewet/MER. Op basis daarvan
zal indien nodig de Minister van VROM krachtens de Wet op de Ruimtelijke
Ordening een aanwijzing kunnen geven. Overigens wordt er in verband
met het verschaffen van de vereiste zekerheid aan potentiële bouwers van
uitgegaan dat zo'n aanwijzing, voor zover nodig, daadwerkelijk plaatsvindt.

7.4. Essentiële beslissingen

Het is gebruikelijk geworden in planologische kernbeslissingen het
gewicht van de beslissingen aan te geven. Daarmee kan ook duidelijk
gemaakt worden dat ter zake van bepaalde, zware besluiten specifieke
procedures gelden.

De regering acht de volgende beslissingen essentieel, dat wil zeggen zo
bepalend voor de inhoud van deze planologische kernbeslissing dat een
wijziging ervan in principe de procedure voor een planologische kernbe-
slissing moet doorlopen:

- De selectie gaat uit van het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening.
- De selectie van vestigingsplaatsen heeft als uitgangspunt de in de

rapporten van de Gezondheidsraad gegeven analyses van de mogelijke
gevolgen voor volksgezondheid en milieu na vestiging van nieuw kernver-
mogen.

- De regering beschouwt de geselecteerde plaatsen als globaal afgewo-
gen in de in paragraaf 7.3 weergegeven zin. De definitieve situering vindt
binnen het door deze planologische kernbeslissing aangegeven kader
plaats in de procedure van de Kernenergiewetvergunning.

- De lijst van geselecteerde vestigingsplaatsen.
Bij dit laatste punt tekent de regering aan dat wijzigingen van de lijst, die

een toevoeging van nieuwe vestigingsplaatsen inhouden, wel als essentieel
worden beschouwd, het omgekeerde niet.
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8. SAMENVATTING. PLANOLOGISCHE KERNBESLISSING

Deze paragraaf geeft een samenvatting van de te beslissen punten uit dit
beleidsvoornemen. Gezamenlijk vormen ze de meest relevante aanknopings-
punten voor de inspraak, de advisering, het bestuurlijk overleg en de
parlementaire behandeling. De overige paragrafen dienen als achtergrond-
informatie en toelichting.

8.1. De strekking van dit beleidsvoornemen

8.1.1.

Het onderhavige beleidsvoornemen behandelt de bijzondere planologi-
sche aspecten van elektriciteitsopwekking op basis van nieuwe kerncentrales
in Nederland. Op grond daarvan worden vestigingsplaatsen geselecteerd.
Een belangrijk uitgangspunt daarbij zijn de in rapporten van de Gezond-
heidsraad gegeven analyses van de mogelijke gevolgen voor volksgezond-
heid en milieu na vestiging van nieuw kernenergievermogen. Een besluit,
het kernenergievermogen uit te breiden, houdt tevens in dat het risico van
het optreden van die gevolgen wordt aanvaard.

8.1.2.

In dit beleidsvoornemen heeft de regering 6 plaatsen geselecteerd voor
de mogelijke vestiging van kerncentrales, waarbij twee plaatsen elkaar
uitsluiten.

8.1.3.

De selectie begint bij de in het SEV, deel e, genoemde mogelijke vesti-
gingsplaatsen.

8.1.4.

De regering beschouwt de geselecteerde plaatsen als globaal afgewogen.
Daarom worden meer plaatsen aangegeven dan nodig zijn voor het
mogelijke nieuwe nucleaire vermogen conform het regeringsstandpunt
met betrekking tot het eindrapport van de Maatschappelijke Discussie
Energiebeleid.

8.1.5.

De definitieve situering vindt binnen het in deze PKB aangegeven kader
(par. 8.2.4) plaats in de procedure van de vergunningverlening op basis van
de Kernenergiewet. Dit kader is voor deze PKB limitatief. In deze procedure
zal Milieu Effect Rapportage worden toegepast.

8.1.6.

De regering acht de punten 8.1.1., 8.1.4 en 8.1.5 essentieel, dat wil
zeggen zo bepalend voor de inhoud van deze PKB, dat een wijziging ervan
in principe de procedure voor een PKB moet doorlopen.

8.2. Selectie

8.2.1. Belemmerende omstandigheden

Voor een aantal in het SEV deel e genoemde mogelijke vestigingsplaatsen
bestaan belemmerende omstandigheden wanneer het althans gaat om de
bouw van kerncentrales. Het gaat daarbij om bij voorbeeld de ligging in de
min of meer directe nabijheid van een aanzienlijke bevolkingsconcentratie.
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' Van de plaatsen waarvan de lokatie nu
reeds exact is aan te geven, te weten Borssele,
Eems, Maasvlakte en Moerdijk, zijn in bijlage 5
kaarten opgenomen.

Op grond van deze omstandigheden zijn van de in het SEV deel e
genoemde 29 mogelijke vestigingsplaatsen 11 ongeschikt voor vestiging
van nucleair vermogen en vallen derhalve af.

8.2.2. Bevolking in de omgeving van een mogelijke vestigingsplaats

De bevolkingsdichtheid in het gebied om een vestigingsplaats bepaalt in
belangrijke mate of deze in aanmerking komt voor een kerncentrale. De
Gezondheidsraad heeft in zijn referentievestigingsplaats een verhouding
aangegeven tussen bevolkingsdichtheid enerzijds en de risico's die een
kerncentrales van het lichtwater-type met zich mee kan risico's die een
kerncentrale van het lichtwater-type met zich mee kan brengen anderzijds.
De regering meent dat van een daarvan afgeleide maatstaf in het keuzeproces
gebruik gemaakt kan worden. Op grond van toetsing aan deze maatstaf
vallen van de overblijvende 18 mogelijke vestigingsplaatsen nog eens 5 af.

In de uiteindelijke afweging blijven betrokken 13 plaatsen, nl.
- Bath/Hoedekenskerke
- Bergum
- Borssele
- Boxmeer
- Eems
- Flevo-Noord
- Ketelmeer
- Maasvlakte
- Maas/Waal
- Markerwaard/Houtribdijk
- Moerdijk
- Westelijke Noordoostpolderdijk
- Wieringermeer

8.2.3. Onderlinge vergelijking van de vestigingsplaatsen

De genoemde 13 mogelijke vestigingsplaatsen worden onderling
vergeleken aan de hand van vestigingsplaatsaspecten, die voor een
elektriciteitscentrale en voor een kerncentrale in het bijzonder van belang
zijn. De plaatsen worden achtereenvolgens vergeleken aan de hand van
bevolkingsgegevens, aspecten betreffende ruimtelijke ordening en milieu,
alsmede technische en economische aspecten.

Bij deze afweging dienen voorts de volgende elementen in de beschouwing
te worden betrokken:

- Het is wenselijk concentratie van nucleair vermogen op enkele plaatsen
tot stand te brengen. Dit houdt verband met zaken als optimalisatie en
voorzieningszekerheid, etc.

- Het is wenselijk uit oogpunt van de drinkwatervoorziening en de
waterhuishouding in het algemeen niet al het vermogen te vestigen aan
hetzelfde bijna stilstaand water, dat wil zeggen het IJsselmeer.

- Het is wenselijk dat de plaatsen evenwichtig verspreid liggen ten
opzichte van de belangrijkste vraaggebieden van elektriciteit in Nederland
nl. de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland.

8.2.4. Selectie

Op grond van deze afweging en onderlinge vergelijking zijn 6 plaatsen
geselecteerd voor de mogelijke vestiging van nucleair vermogen. Deze
plaatsen zijn':

- Borssele
- Eems
- Ketelmeer
- Maasvlakte
- Moerdijk
- Westelijke Noordoostpolderdijk.
Ten aanzien van de keuze van Moerdijk hebben ook andere overwegingen

een rol gespeeld.
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De lokaties op deze plaatsen zijn als volgt te omschrijven:

1. Borsseie
Het terrein is gelokaliseerd ten zuidoosten van de bestaande kerncentrale

op het huidige PZEM-terrein. De nieuwe kerncentrale kan gesitueerd
worden vlak naast de bestaande kerncentrale.

2. Eems
Het terrein is gelokaliseerd op het EGD-terrein tussen de gasgestookte

eenheid en het schakelstation Robbenplaat.

3. Ketelmeer
Het terrein is gedacht aan de dijk ter hoogte van Nagele/Ens. Exacte

lokatie ligt nog niet vast.

4. Maasvlakte
Het terrein is gelokaliseerd ten noorden van de bestaande koleneenheden

van GEB Rotterdam nabij de vuurtoren.

5. Moerdijk
Het terrein is gelokaliseerd ten oosten van de vestiging van Shell-Chemie.

De lokatie is gelegen tussen de westelijke insteekhaven en de centrale
insteekhaven van het industrieterrein Moerdijk.

6. Westelijke Noordoostpolderdijk
Het terrein is gedacht aan de dijk ter hoogte van Espel/Creil. Exacte

lokatie ligt nog niet vast.

Van de twee aan het IJsselmeer gelegen lokaties, nl. Ketelmeer en
Westelijke Noordoostpolderdijk, zal ten hoogste één worden opgenomen in
het later uit te brengen PKB deel d (regeringsbeslissing).

Naar het huidig inzicht van de regering lijkt van deze zes lokaties Borsseie
het meest aantrekkelijk.

8.3. Slotopmerking

Aan de besturen van de betrokken provincies en gemeenten wordt in dat
verband verzocht de zes geselecteerde vestigingsplaatsen op hun aanvaard-
baarheid te beoordelen. De resultaten van deze beoordeling door de lagere
overheid kunnen in het bestuurlijk overleg over dit beleidsvoornemen
kenbaar worden gemaakt.

8.4. Waarborging van blijvende geschiktheid van de mogelijke vestigings-
plaatsen

8.4.1.

Met betrekking tot de lokaties die uit de PKB-procedure als mogelijke
vestigingsplaatsen naar voren komen, zal een beleid worden gevoerd tot
waarborging van de geschiktheid. Zolang de PKB-procedure nog niet is
afgerond, zal de regering dit beleid voeren ten aanzien van de zes geselec-
teerde lokaties.

8.4.2.

Gewaarborgd moet worden dat de geselecteerde vestigingsplaatsen ook
later nog voldoen aan het belangrijkste uitgangspunt van de selectie,
namelijk dat de gewogen bevolkingsomvang in een gebied van 20 km rond
een mogelijke vestigingsplaats niet uitstijgt boven 4500 in de dichtstbevolkte
sector van 45°.
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Voor waarborging van het bovenstaande gelden de volgende uitgangs-
punten:

- Steeds moet de wens om op grond van de veiligheidsfilosofie de groei
van de bevolking te beperken, worden afgewogen tegen andere belangen.

- In het gebied van 0 tot 5 km rond een (geplande) kerncentrale is het
beleid gericht op het handhaven van gunstige lage bevolkingsdichtheden
en op het vermijden van de vestiging van voorzieningen die tot aanwezigheid
van grote aantallen moeilijk te verplaatsen mensen kunnen leiden. Uitzon-
deringen op dit beleid zijn mogelijk in het gebied van 1 tot 5 km. Dit kan,
wanneer door de lagere overheden kan worden aangetoond dat andere
belangen zwaarder dienen te wegen dan het belang van een geringe
bevolkingsdichtheid rond de kerncentrale.

- In een gebied van 5 tot 20 km rond een (geplande) kerncentrale is een
ontwikkeling volgens de ruimtelijke doelstellingen voor dat gebied in
beginsel toegestaan. Dit beleid wordt gevoerd door toetsing van streek-,
structuur- en bestemmingsplannen voor het betreffende gebied.

8.4.3.

Voorts geldt voor de waarborging van de geschiktheid dat:
- een explosiegevaarlijke inrichting, met een explosiepotentieel, overeen-

komend met de explosie van 20000 ton TNT op een afstand van 3 km, niet
mag worden gevestigd binnen de afstand van 3 km van het (geplande)
reactorgebouw, behalve wanneer extra voorzieningen worden getroffen;

- dit geldt ook voor toxischgevaarlijke inrichtingen tot 1 km van het
(geplande) reactorgebouw;

- een burgerluchtvaartterrein met intensief gebruik door vliegtuigen
zwaarder dan 20 ton niet zodanig mag worden aangelegd dat zich binnen
een strook van 4x12 km, waarin de baan centraal in de lengterichting is
gelegen, een (geplande) kerncentrale bevindt.

De Minister van Economische Zaken,
G. M. V. van Aardenne

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
P. Winsemius

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. de Koning
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BIJLAGE 1 Bijlage 1 betreft de tekst van het regeringsstandpunt over de elektriciteits-
voorziening in de jaren negentig, zoals toegezonden aan de Staten-Generaal.
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TABEL 1 . Vestigingsplaatsen

I
Q.

3
33
a

CO
UI

i

Plaats

1. Eems

2. Groningen

3. Bergum

4. Westelijke
N.O.-polder
dijk

5. Ketel.meer

6. Harculo

Maximale koel- Totaal Fasering: beslaande situatie c.q. Beoordeling
capaciteit op oordeel' grens van het op te stellen ver-
oppervlakte- mogen in de eerste en tweede
water (MW) fase

5000

800

650

4000

II Bestaand

1e fase

2e fase

I Beslaand

Ie fase

2e fase

II UI Bestaand

1 e fase

2e fase

•79

•79

'79

611

2000

2600

740

800

800

646

650

1000

I II Bestaand '79
Ie fase 1200

2e fase

Bestaand '79
1e fase

4000

1200

7. IJssel-Zuid

4000

1350

2e fase 1500'

De?e vestigingsplaats-mogeli|kheid is vervallen

2e fase

Beslaand
• uitbreid
'82
1e fase

•79
ing

4000

900

1200

planologisch
aanvaard
planologisch
aanvaard
globaal af-
gewogen
planologisch
aanvaard
planologisch
aanvaard
planologisch
aanvaard
planologisch
aanvaard
planologisch
aanvaard
globaal af-
qe wogen

globaal af-
gewogen

globaal af-
gewogen

globaal af-
gewogen

globaal af-
gewogen
planologisch
aanvaard

globaal af-
gewogen

globaal af-
gewogen

Plaatsaan-
duiding

exact

exact

exact

exact

exact

exact

exact

exact

exact

globaal (tussen Urk
en Lemmer)
alternatief vjor
Ketelmeer
globaal (tussen Urk
en Lemmer)

globaal noordelijke
oever Ketelmeer; al-
ternatief voor
West. NOP-dijk
globaal noordelijke
oever Ketelmeer
exact

Actie Provincie

s

m

handhaven »n streekplan

handhaven in streekplan

fysiek openhouden

handhaven tn streekplan

handhaven in streekplan

handhaven in streekplan

handhaven m streekplan

handhaven in streekplan

fysiek openhouden

nadere detaillering en afweging gericht op
opneming in streekplan indien het Elektrici-
teitsplan daar aanleiding toe geeft

fysiek oprnhouden

nadere detaillering en afweging gericht op op-
nemmg in streekplan indien het Elektrici-
teitsplan daar aanleiding 10e geeft

fysiek openhouden

handhaven in streekplan

afweging qertcht op opneming jn streekplan
indien het Etektnateitsplan daar aanleiding
toe geeft
fysiek openhouden



8. Nijmegen 15004

i
CD

a

CD

<3
ai

•3-
01

8
UI

8
p
3

3

9. Oodewaard 1500'

Bestaand '79
+ uitbreiding
•80
1 e fase

2e fase

Bestaand '79

1e fase

1100

1500 s

1800 s

52

1200 s

10. Lek 1000

2e fase 1500 s

ld Hè Bestaand '79
III

Ie fase 1200s

2e fase 1200 s

11. Utrecht 600 I Bestaand 79 640

1e fase 10005

2e fase 1000 s

12. Veluwemeer/
Eemmeer Deze vestigingsplaats-mogelijkheid i. vervallen.

13. Flevo 4000

14. Markerwaard-
gebied 2000 a 4000 II

15. Wieringermeer 4000

16. Umuiden 4000

Besiaar.l '79 860

Ie rase 2000

2P fase 4000

Bestaann '79
Ie fase
2e fase 2000

Bestaand '79
Ie fase
2e lase 4000

l - l l Bestaand '79
Ie fase 1200

2e fase 4000

Ui
(0

planologisch
aanvaard

planologisch
aanvaard
globaal af-
gewogen

planologisch
aanvaard
globaal af-
gewogen

globaal af
gewogen

globaal af-
gewogen

globaal af-
gewogen

planologisch
aanvaard
globaal af-
gewogen
globaal af
gewogen

planologisch
aanvaard
planologisch
aanvaard
globaal af
gewogen

globaal tf-
gewogen

globaal af
gewogei

globaal af-
gewogen

globaal af-
qewogen

exact

exact

exact

exact

exact; alternatief
voor Lek

exact

lokaties Wijk bij
Duurstede of omge-
ving Nieuwegein; altern
tief voor Dodewaard
lokaties Wijk bij
Duurstede of omge-
ving IMieuwegein
exact

exact

exact

exact

exact

exact

globaal

gloLxiu! tussen Me<)»m-
blik e" Den Oever aan
VJienngernneerdijk

globaal ten noorden o
ten zuiden van de
buitenhaven
globaal ten noorden o
ten zuiden van de

handhaven in streekplan

handhaven in streekplan

fysiek openhouden

handhaven in streekplan

afweging gericht op opneming in streekplan
indien het Elektricttejtsplan hier aanleiding
toe geeft
idem 1e fase

nadere detaillering en afweging gericht op
opneming in streekplan indien het E-plan
hier aanleiding toe geeft

idem 1 e fase

handhaven in streekplan

afweging gericht op opneming tn streekplan
indien E-plan hier aanleiding toe geeft
idem 1e fase

handhaven in plannen

handhaven in plannen

fysiek openhouden

fysiek openhouden; nadere detaillering pre-
matuur

fysiek openhouden handhaven

nadere detaillering en afweging gericht op
opneming tn streekplan indien het E-plan
hiertoe aanleiding geeft
fysiek openhouden

buitenhaven



Plaatj

D.

00
00
u
o

17. Velsen

18. Hemweg

19. Diemen

20. Maasvlakte

21 . Rotterdam

22. Regio Dor-
drecht

22a. Merwede-
haven

Maximale koel- Totaal Fasering: bestaande situatie cc
capaciteit op oordeel * grens van het op te stellen ver-
oppervlakte- mogen in de eerste en tweede
water (MW) fase

1800

1500

2000

6000

1500

1000

22b. 's-Gravendeel 2000

Bestaand

1e fase

2e fase

Bestaand

1e fase

2e fase

Bestaand

Ie fase

2e fase

Bestaand

1e fase

2e fase

Bestaand

1e fase

2e fase

'79

•79

•79

'79

'79

1068

1800

1800

775

1500

1500

370

1500

2000

1050

2200

6000

1285

1500

1500

Bestaand '79 456

Ie fase 1000

2e fase 1000

Bestaand '79
1e fase
2e fase 2000

s

22c. Merwe lan-
den West

23. Zuidelijke
Hoekse Waard/
Tien gemeten

Deze vestigingsplaats-mogeliikheid is vervallen

Deze vestigingsplaats-mogeliikheid is vervallen.

Beoordeling

planologisch
aanvaard
planologisch
aanvaard
planologisch
aanvaard
planologisch
aanvaard
planologisch
aanvaard
Planologisch
aanvaard
Planologisch
aanvaard
planologisch
aanvaard
globaal af-
gewogen
planologisch
aanvaard
planologisch
aanvaard
globaal af-
gewogen
Planologisch
aanvaard
planologisch
aanvaard
planologisch
aanvaard

rlaatsaan
duiding

exact

exact

exact

exact

exact

exact

exact

exact

exact

exact

exact

exact

exact

exact

exact

Actie Provincie

planologisch
aanvaard
planologisch
aanvaard
planologisch
aanvaard

globaal af-
gewogen

exact

exact

exact

globa

handhaven in streekplan

handhaven in streekplan

handhaven in streekplan

handhaven in streekplan

handhaven in streekplan

handhaven in streekplan

handhaven in streekplan

handhaven in streekplan

fysiek openhouden

handhaven in streekplan

handhaven in streekplan

fysiek openhouden

handhaven in streekplan

handhaven m streekplan

handhaven m streekplan

handhaven in streekplan

handhaven in streekplan

handhaven in streekplan

fysiek openhouden
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24. Tholen,
St. Philipsland
en Moerdijk

24a. Tholen,
St. Philipsland Deze vestigingsplaats-mogeli|kheid is vervallen.

24b. Moerdijk T I Bestaand '79

25. Borssele

26. Ossenisse

27. Bath/Hoede-
kenskerke

28. Amer

29. Maas/Waal

30. Boxmeer

31. Buggenum

5000

5000

1500 a 5000

1500

1500

1000"

1000?

I

la II a
I I I

1e tase

2e iase

Best3and '79

1e lase

2e fase

Bestaand '79

Ie tase

1200

1800

837

2000

5000

globaal al-
gewogen

globaal af-
gewogen

planologisch
aanvaard
planologisch
aanvaard
globaal af-
gewogen

op industrieterrein

Moerdi|k

op industrieterrein

Moerdi|k

exact

exact

exact

l l a III

2e fase 5000"

Bestaand
Ie fase

2e fase

Bestaand

Ie fase

2e fase

Bestaand
1e fase
2e fase

Bestaand
Ie fase
2e fase

Bestaand

1e fase

2e fase

'79

'79

'79

'79

'79

1200

2400

2200

2600

2600

1500

1000

719

1000

1000

globaal af-
gewogen

globaal af-
gewogen

globaal af-
gewogen
planologisch
aanvaard
globaal af-
gewogen
globaal af-
gewogen

globaal af-
gewogen

globaal af-
gewogen
planologisch
aanvaard
planologisch
aanvaard
planologisch
aanvaard

globaal (linker oever
Westerschelde)

afweging, gericht op opneming in het
streekplan indien het Elekthciteitsplan
hiertoe aanleiding geeft
fysiek openhouden

handhaven in plannen

handhaven in plannen

fysiek openhouden

fysiek openhouden nadere detaillering
prematuur

globaal (tussen Bath en nadere detaiHermg en afweging gericht
Hoedekenskerke} op opneming in streekplan indien het

E-plan hiertoe aanleiding geeft
globaal (tussen Bath en fysiek openhouden
Hoedekenskerke)
exact handhaven in streekplan

exact

exact

globaal

exact

exact

exact

afweging gericht op opneming in
streekplan
afweging gerecht op opneming tn
streekplan

fysiek openhouden

fysiek openhouden

handhaven in plannen

handhaven m plannen

handhaven in plannen



Plaats

CD

O)

O)
O.

Maximale koel- Totaal Fasering: bestaande situatie c.q. Beoordeling Plaatsaan-
capaciteit op oordeel' grens van het op te stellen ver- duiding
oppervlakte- mogen in de eerste en tweede
mater (MW) fase

Actie Provincie

32. Maasbracht Bestaand '79 1280

Ie fase 2000

2e fase 2000

planologisch
aanvaard
globaal af-
gewogen
globaal af-
gewogen

ex;

ex;

ex;

iet

iet

iet

handhaven m plannen

afweging gericht op opneming in streekplan
indien het E-plan hiertoe aanleiding geeft
idem 1 e fase

1 Op basis van het oordeel t.a.v. de afzonder-
lijke criteria zijn de totaal-oordelen, evenals
in Deel a, aangeduid in 3 categorieën, welke
kort samengevat betekenen:
I: geen of weinig bezwaren te verwachten
I I : matige bezwaren te verwachten of oor-
deel nog niet mogelijk
Ml: ernstige bezwaren te verwachten

* Uitbreiding alleen mogelijk indien uit-
breiding van koetend vermogen van het
Bergummermeer.
1 Mogelijk met koeltoren.
4 Voor Dodewaard en Nijmegen tezamen
moet een koelcapaciteit op de Waal van
2000 MW worden aangehouden.
* Alternatieve koeling nodig.
* Stadsverwarming inbegrepen.
7 Alternatieve koeling noodzakelijk.
8 Afhankelijk van structuurschema
Zeehavens.
'Waarschiinlijk alternatieve koeling
nodig.

00
00
CO

o



BIJLAGE 3 De referentievestigingsplaats

Bij de referentievestigingsplaats zijn de volgende veronderstellingen
gebruikt:

1. Binnen een straal van 1,5 km rond de centrale bevinden zich maximaal
1000 inwoners (140/km2).

2. In de ring van 1,5 tot 5 km bedraagt de bevolkingsdichtheid 200/km2.
3. Boven de 5 km bedraagt de bevolkingsdichtheid 400/km2, ongeveer

overeenkomend met de gemiddelde bevolkingsdichtheid in ons land die in
1978 circa 380 inwoners per km2 beliep.

4. Vervolgens is het gebied rond de centrale volgens de windroos
ingedeeld in 16 sectoren van 22,5° elk (totaal 360°); dit in verband met het
verspreidingspatroon door de wind. De bevolkingsdichtheid is als gevolg
van bevolkingsagglomeraties in het algemeen niet homogeen verdeeld.
Daarom is voorts in twee aaneensluitende sectoren van 22,5°- dus een
sector van 45°- een twee en een half maal zo grote bevolkingsdichtheid
verondersteld; derhalve van 1,5 tot 5 km een dichtheid van 500 inwoners
per km2 en boven de 5 km een dichtheid van 1000 inwoners per km2.

Voor de mogelijk maximale acute gevolgen van een extreem reactoron-
geval onder de meest ongunstige meteorologische omstandigheden kan
deze concentratie van de bevolking in een sector van 45° binnen een
afstand van 20 km als maatstaf genomen worden.

De referentievestigingsplaats gaat, uitgezonderd een zekere concentratie
in twee aaneensluitende sectoren, uit van een gelijkmatige spreiding van
de bevolking rond een potentiële vestigingsplaats. In werkelijkheid is van
zo'n gelijkmatige spreiding binnen cirkelringen rond zo'n geplande centrale
in het algemeen weinig sprake. Deze factor bemoeilijkt een duidelijke
vergelijking tussen de werkelijke inwonersaantallen rond een potentiële
vestigingsplaats met de gelijkmatig verdeelde bevolking zoals aangenomen
bij een referentievestigingsplaats.

Om aan dit bezwaar tegemoet te komen worden de bevolkingsaantallen
rond een potentiële centrale niet zonder meer bij elkaar opgesteld. Er wordt
telkens rekening gehouden met de afstand tot de reactor. Het risico voor de
bevolking neemt af al naar gelang die afstand groter is. Dit vloeit voort uit
de omstandigheid dat bij verspreiding van radioactieve stoffen sprake is
van een afnemende concentratie. Bij deze correctie is gebruik gemaakt van
een gewichtsfactor die voor verspreidingsmodellen in de meteorologis
wordt gebruikt'. Door hantering van deze correctiefactor wordt het risico
voor een groep, die dicht bij een kerncentrale woont zwaarder gewogen
dan dat van een even grote groep verder weg. In het hiernavolgende
overzicht worden deze gewichtsfactoren weergegeven die horen bij de
onderscheiden afstanden tot een centrale.

Tabel 12.11.1. Gewichtsfactoren in relatie tot de afstand tot een centrale

Afstanden in km

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

10 -15
15 -20

, . r - 1 . 5 ( r . afstand tot de reactor).

Gewichtsfactor

1,0000
0,7192
0,3006
0,1260
0,0683
0,0405
0,0227
0,0137
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Zie blz. 115, noot 5.

Uit dit overzicht is af te leiden dat het risico dat één inwoner loopt die tot
op een afstand van 1 km tot een centrale woont, net zo zwaar wordt
gewogen als het risico dat 25 inwoners lopen, die tussen de 7 en 10 km van
een centrale wonen. Bij toepassing van deze weging op de referentievesti-
gingsplaats blijkt het gewogen aantal inwoners tot op 20 km afstand per
sector van 22,5° 900 te bedragen. Dit betekent voor het gehele cirkelvormige
gebied een totaal gewogen inwonersaantal van 16 x 900 = 14400 inwoners.
Voor de twee aaneensluitende sectoren met de grotere dichtheid bedraagt
het aantal inwoners 2250 per sector. Als een aanvaardbare benadering
voor de onderlinge vergelijking van vestigingsplaatsen kan ervan worden
uitgegaan, dat het effect van een extreem ongeval ongeveer evenredig zal
zijn met het gewogen aantal inwoners in het gebied waarheen de wind
waait.

De vraag kan worden gesteld of niet in rekening gebracht zou moeten
worden dat zuidwestenwinden in Nederland meer voorkomen dan winden
uit andere richtingen en dat hiermee bij de vestigingsplaatscriteria rekening
gehouden zou moeten worden.

Hierover kan worden opgemerkt dat het overheersen van de zuidwestelijke
windrichting voornamelijk bij hogere windsnelheden het geval is en
derhalve bij relatief goede meteorologische verspreidingscondities. Dit
brengt met zich mee dat het met behulp van de klimatologie van de
verspreidingscondities te berekenen gemiddelde verspreidingspatroon
voor extreme ongevallen slechts weinig asymmetrie vertoont. De gebruikte
gewichtsfactor is daarbij een goede benadering van de afname van de
concentratie in alle richtingen. Van verdere verfijning van de criteria, door
bij elke vestigingsplaats voor elke sector afzonderlijk de frequenties van
voorkomen van windrichting en verspreidingscondities te bepalen, is
daarom afgezien.

Ook andere gegevens, die per vestigingsplaats verschillen, kunnen van
invloed zijn op het gemiddelde risico voor de bevolking of op het effect van
een extreem ongeluk. Voorbeelden hiervoor zijn de leeftijdsopbouw, de
aard van de woningbouw etc. Deze factoren hebben echter een veel
kleinere invloed op de tussen vestigingsplaatsen bestaande verschillen in
risico dan de verspreiding van de bevolking. Omdat de methode van
gewogen inwonersaantallen leidt tot een criterium dat onderdeel is van
een breed opgezette selectie waarin nog veel meer aspecten een rol
spelen, is van een verfijning van deze methode, waarbij ook de juist
genoemde gegevens in beschouwing worden genomen, afgezien. Overigens
heeft een vergelijking met het meer gedetailleerde rekenmodel in de
RASIN-studie' voor een zestal plaatsen aangetoond, dat het gebruik van de
bovenomschreven gewichtsfactor zeer verantwoord is. Hierbij is rekening
gehouden met de werkelijke bevolkingsverdeling rond, alsmede de
klimatologische omstandigheden in die plaatsen. Door deze weging wordt
het mogelijk de bevolkingsdichtheid rond de onderzochte vestigingsplaatsen
te gebruiken als een maat voor de mogelijke efrecten bij een ongeval in een
daar gevestigde kerncentale.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,18830, nrs. 1-4 64



BIJLAGE 4 MOGELIJKE VESTIGINGSPLAATSEN VOOR KERNCENTRALES

• vestigingsplaats

/~\ gebied met een straal

1 Bath / Hoedekenskerke 8 Maasvlakte
2 Bergumermeer
3 Borssele

20 km rond de vestigingsplaats . Boxmeer

5 Eems
6 Flevo Noord
7 Ketelmeer

9 Maas-Waal
10 Markerwaard / Houtribdijk

11 Moerdijk
12 West. NOP-dijk
13 Wieringermeer

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,18830, nrs. 1-4 65



VESTIGINGSPLAATS WIERINGERMEER

coördinaten 1365 . 5400

vestigingsplaats

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

| < 300 | '"\ 901 - 1350 0 0 dichtstbevolkte sector 45°

| 300 - 600 H U 1351 - 1800

| 601 - 900 H H H 1 8 0 1 ~ 2 2 5 0
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VESTIGINGSPLAATS BERGUMERMEER

coördinaten 1980 . 5805

En&elsmin 'V>, •„„..«.
plaat '%.,.,;

vestigingsplaats

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

I I < 300 (.,.-'' ] 901 - 1350 # # dichtstbevolkte sector 45°

| | 300 - 600 | H m 1351 ~ 1800

I ) 601 - 900 | ^ B 1 1801 ~ 2250

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,18830, nrs. 1-4 67



VESTIGINGSPLAATS BORSSELE

coördinaten 0390 . 3840

vestigingsplaats

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

| < 300 | | 901 - 1350 ^ £ dichtstbevolkte sector 45°

| 300 - 600 | B Ü 1 3 5 1 ~ 1 8 0 0

j 601 - 900 m 1801 - 2250

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,18830, nrs. 1-4 68



VESTIGINGSPLAATS BOXMEER

coördinaten 1950 . 4090

vestigingsplaats

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

| < 300 \' \ 901 - 1350 # # dichtstbevolkte sector 45°

| 300 - 600 H H i 1 3 5 1 ~ 1 8 0 0

| 601 - 900 H H i 1801 ~ 2250
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VESTIGINGSPLAATS EEMS

coördinaten ,?540 . 6060

_ / " • . , NORDLAND
MEMWf.RT

vestigingsplaats

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

| < 300 1 | 901 - 1350 £ 0 dichtstbevolkte sector 45°

| 300 - 600 U B 1 3 5 1 ~ 1 8 0 0

| 601 - 900 M 1 8 0 1 ~ 2 2 5 0

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,18830, nrs. 1-4 70



VESTIGINGSPLAATS FLEVO NOORD

c o ö r d i n a t e n 1 6 6 5 . 5 1 1 5

S S E L M E E R

vestigingsplaats

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

I < 300 V~ n 9 0 1 ~ 1 3 5 0 9 © dichtstbevolkte sector 45°

300 - 600

601 - 900

1351 - 1800

1801 - 2250

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,18830, nrs. 1-4 71



VESTIGINGSPLAATS KETELMEER

coördinaten 1 780 .5140

vestigingsplaats

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

| < 300 [ - j 901 - 1350 £ £ dichtstbevolkte sector 45°

| 300 - 600 | [ | H | 1351 - 1800

| 601 - 900 H H 1 1801 " 2250

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18830, nrs. 1-4 72



VESTIGINGSPLAATS MAASVLAKTE

coördinaten 06 10 . 4425

SCHEVENINGEN

S-GRXVENHAGÈ

vestigingsplaats

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

| < 300 f | 901 - 1350 # # dichtstbevolkte sector 45°

| 300 - 600 H H 1 3 5 1 ~ 1 8 0 0

| 601 - 900 H H 1 8 0 1 ~ 225°

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,18830, nrs. 1-4 73



VESTIGINGSPLAATS MAAS-WAAL

coördinaten 1530 . 4230

vestigingsplaats

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

| < 300 | • l 901 - 1350 # # dichtstbevolkte sector 45°

| 300 - 600 H U 1 3 5 1 ~ 1 8 0 0

l 601 - 900 B B 1801 - 2250 ( 2686. sector 10-ZZW )

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,18830, nrs. 1-4 74



VESTIGINGSPLAATS MARKERWAARD / HOUTRIBDIJK

coördinaten 1550 .5190

vestigingsplaats

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

| < 300 L ,'• l 901 - 1350 0 £ dichtstbevolkte sector 45°

| 300 - 600 m | 1351 - 1800

| 601 - 900 H U 1801 ~ 2 2 5°

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,18830, nrs. 1-4 75



VESTIGINGSPLAATS MOERDIJK

coördinaten 1000 . 4100

vestigingsplaats

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

| < 300 t" ' ' I 901 - 1350 0 0 dichtstbevolkte sector 45°

[ 300 - 600 flHI 1 3 5 1 ~ 1 8 0 0

| 601 - 900 m 1801 - 2250 ( 2774, sector 2-NNO )

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,18830, nrs. 1-4 76



VESTIGINGSPLAATS WESTELIJKE NOORDOOSTPOLDERDIJK

coördinaten 1690 . 5310

vestigingsplaats

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

| < 300 | . | 901 - 5350 0 0 dichtstbevolkte sector 45°

| 300 - 600 m 1351 - 1800

" [ 601 - 900 m 1801 - 22Ü0

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,18830, nrs. 1-4 77



VESTIGINGSPLAATS BATH / HOEDEKENSKERKE

coördinaten 0565 . 3865

vestigingsplaats

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

| 1 < 300 f', "-•' 1 901 - 1350 £ 0 dichtstbevolkte sector 45°

| | 300 - 600 H W J I 1 3 5 1 ~ 1 8 0°

| 1 601 - 900 H m 1801 - 2250
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BIJLAGE 5
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