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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17 januari 1986

Hierbij bied ik u mede namens mijn ambtgenoten van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid, het advies aan van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke
Ordening (RARO) over bovengenoemd onderwerp en het advies ten
aanzien van de mogelijke vestigingsplaats Eems van de Voorlopige
Waddenadviesraad (VWAR).

Ik verzoek u deze adviezen als deel c in de reeks Kamerstukken die
betrekking hebben op de Planologische kernbeslissing inzake vesti-
gingsplaatsen voor kerncentrales op te nemen.

De Minister van Economische Zaken,
G. M. V. van Aardenne
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DEELC. 1. ADVIES VAN DE RAAD VAN ADVIES VOOR DE RUIM-
TELIJKE ORDENING

I. INLEIDING

1. Algemeen

Het beleidsvoornemen Vestigingsplaatsen voor kerncentrales (verder
kortweg het beleidsvoornemen genoemd) is op 11 januari 1985 aangebo-
den aan de Tweede Kamer tezamen met het regeringsstandpunt over het
Eindrapport van de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid (MDE,
voorheen BMD). Het beleidsvoornemen doorloopt de pkb-procedure. De
inspraak, de advisering en het bestuurlijk overleg daarover zijn in gang
gezet nadat de Tweede Kamer zich in positieve zin had uitgesproken over
het regeringsstandpunt dat de argumenten voor uitbreiding van kernver-
mogen zwaarder wegen dan de daaraan verbonden bezwaren.

De Raad ontving eind juli 1985 een adviesaanvrage (zie bijlage 1). Als
uiterste adviesdatum werd daarin 1 december 1985 genoemd. Van
belang daarbij was ook de wens van de Tweede Kamer tot een snelle
voortgang van de procedure. Rekaning houdend met de (vakantie)periode
waarin de adviesaanvrage werd ontvangen, is genoemde termijn als zeer
krap aan te merken. Met respect voor het streven naar doortastendheid in
de beleidsvorming meent de Raad, dat een dergelijke adviestermijn over
een zo gecompliceerd en controt/ersieel beleidsvraagstuk de kwaliteit van
de advisering te zeer onder druk zet en derhalve onjuist is. In dit geval
impliceerde deze termijn ook nog de onmogelijkheid om inspraakresultaten
bij de advisering te betrekken en hoorzittingen te houden en te verwerken.
De Raad waardeert het, dat in de marge toch enige ruimte voor tijdsli-
mietoverschrijding tun behoeve van de hoorzittingen is gegeven.

Het voorliggende advies is door de Raad vastgesteld op 11 december
1985. De voorbereiding ervan heeft plaatsgevonden in de Commissie
Energievraagstukken (samenstelling ?ie bijlage 2).

2. De pkb-procedure

De gebruikelijke ingrediënten van de pkb-procedure behoeven op deze
plaats geen uitvoerige uiteenzetting. Bijzonder is wel de grote geladenheid
van dit onderwerp van besluitvorming, de voorgeschiedenis ervan en de
grote tijdsdruk waaronder de pkb-procedure moet worden afgewikkeld.
De controverses rond kernenergie liggen bovendien voor een groot deel
buiten het specifieke terrein van de ruimtelijke ordening. Te verwachten
was en de praktijk heeft bevestigd, dat velen niet bereid zouden zijn de
enge kaders van de planologische besluitvorming in acht te nemen. Ook
de regering zelf heeft dat niet gedaan. Het geproduceerde voorlichtings-
materiaal strekte er voor een belangrijk deel toe het inmiddels door de
Tweede Kamer gesteunde regeringsstandpunt inzake de wenselijkheid
van uitbreiding van nucleair vermogen toe te lichten en te verdedigen.
Reacties daarop konden niet uitblijven.

Voor de Raad is deze realiteit mede aanleiding geweest de aanvankelijk
bescheiden inspraakbenadering te laten varen en derhalve wat meer
mogelijkheden te bieden voor inspraak van velerlei aard, met inbegrip van
hoorzittingen. De Raad heeft zich bovendien expliciet gewend tot de
meest betrokken lagere overheden ten einde hun opvattingen over nabije
vestiging van kerncentrales te peilen. Van dit laatste doet bijlage 3
verslag. Voor nadere informatie over de inspraak wordt verwezen naar het
rapport «Hoofdlijnen uit de inspraak», dat als deel b van het beleidsvoor-
nemen wordt uitgebracht. Zowel de bestuurlijke reacties als de inspraak-
reacties zijn integraal opgenomen in op aanvraag verkrijgbare bundels.

De procedure rond het beleidsvoornemen is in ongunstige zin belast
door discussies en bestuurlijke afspraken (of hoe men het overleg en de
correspondentie ca. verder ook wil noemen) over de vestigingsplaats
Moerdijk en de exploitatieproblemen rond het gelijknamige
industrieterrein. Ongegrond zijn bezwaren tegen het louter kenbaar
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maken van bestuurlijke voorkeuren. Ook het in een pkb-procedure ter
discussie staande beleidsvoornemen is immers in wezen niets anders.
Wel is de geloofwaardigheid van een procedure in het geding, wanneer
anticiperend op de afloop daarvan gedetailleerde afspraken worden
gemaakt. Bij Moerdijk - toch al een lokatie met een planologisch moeilijk
verleden - lijkt dat het geval. Het belang van de daarover gemaakte
afspraken legt naar de mening van de Raad een zware hypotheek op de
afloop van de pkb-procedure rond het beleidsvoornemen.

De voorzitter van de Raad heeft - daartoe door de commissie geadvi-
seerd - in antwoord op een brief hierover van de Vereniging Milieudefensie
meegedeeld van mening te zijn, dat de brief van de Minister van Econo-
mische Zaken van 12 juli 1985 aan de Tweede Kamer voldoende ruimte
laat voor een zelfstandige oordeelsvorming binnen het kader van de
pkb-procedure. De Raad vertrouwt erop, dat deze mening gegrond zal
blijken te zijn geweest.

3. Meningsverschillen

De discussie over kernenergie gaat veel verder dan een discussie over
alleen de vestigingsplaatskeuze voor kerncentrales. Strikt formeel behoeft
de planologische besluitvorming zich niet tot die vestigingsplaatskeuze te
beperken. Bij de geheel eigen afweging die ten aanzien van ruimtelijk
relevante ontwikkelingen in de ruimtelijke facetlijn moet worden gemaakt,
kunnen overwegingen van velerlei aard een rol spelen. Het gezichtspunt
van het beslissend orgaan is daarbij bepalend. Bij de planologische
besluitvorming ten aanzien van kerncentrales kunnen en zullen meer
algemene opvattingen over kernenergie dan ook meespelen. In dit advies
gebeurt dat niet. De voorgeschiedenis van het beleidsvoornemen zou een
brede interpretatie van de probleemstelling al snel tot een doublure van
de maatschappelijke discussie en parlementaire besluitvorming over het
energiebeleid maken. Op rijksniveau ligt een beperking van de planologi-
sche besluitvorming over kerncentrales tot de lokatiekeuze dan ook in de
rede. Het beleidsvoornemen sluit daarop aan en ook de adviesaanvrage
richt zich daarop. In dit advies is deze beperking van de probleemstelling
noodgedwongen overgenomen.

Voor delen van de Raad betekent deze beperkte probleemstelling de
onmogelijkheid om de vanuit hun optiek meest wezenlijke aspecten van
kernenergie naar voren te brengen. Anderen binnen de Raad hebben met
deze situatie minder of geen moeite.

Hiervolgend een korte weergave van de verschillende standpunten
hierover in de Raad:

a. een deel van de Raad respecteert en aanvaardt de uitspraak van
regering en parlement ten aanzien van het acceptabel zijn van de risico's
van kernenergie als grondslag voor het beleidsvoornemen en voor het
RARO-advies daarover.

b. een deel van de Raad acht het kader van het beleidsvoornemen te
eng en acht ook op dit moment nog een (absoluut) oordeel over de
planologische aanvaardbaarheid van de mogelijke vestigingsplaatsen
legitiem; binnen de adviestermijn ontbreekt echter de tijd voor zo'n
oordeel.

c. Een deel van de Raad is door de inspraakprocedure gesterkt in zijn
overtuiging, dat het maatschappelijk draagvlak voor vestiging van
kerncentrales op dit ogenblik evident ontbreekt en dat vele vragen tot
dusverre onbeantwoord zijn gebleven. De toepassing van kernenergie is
blijkbaar nog onvoldoende doordacht naar zowel de technologische als
de maatschappelijke, met inbegrip van de culturele, gevolgen. Dit deel
van de Raad meent dan ook, dat de afweging van risicovolle activiteiten,
zoals de toepassing van kernenergie voor elektriciteitsopwekking, niet in
het beperkte kader van een pkb-procedure als deze kan geschieden.
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Afgezien van de door de regering opgelegde tijdsdruk en van prematuur
gemaakte bestuurlijke afspraken inzake Moerdijk gaat het in het bijzonder
om de onduidelijkheid t.a.v. de aanvaardbaarheid van ongevalsrisico's en
het ontbreken van mogelijkheden van aanvullend en evaluerend onderzoek.

Dit deel van de Raad wijst erop, dat een besluit tot uitbreiding van het
aantal kerncentrales niet bij voorbaat tot consequentie mag hebben dat
enkele geschikt geachte vestigingsplaatsen moeten worden geselecteerd.
Voor elke lokatie is immers een absolute (op zichzelf staande) weging
noodzakelijk en niet slechts een relatieve (in relatie tot andere lokaties).

Bij zo'n absolute weging dienen niet uitsluitend ruimtelijke aspecten te
worden betrokken, maar zal de activiteit als gehee! moeten worden
afgewogen tegen zowel andere vormen van elektriciteitsopwekking als
maatregelen tot drastische beperking van het energieverbruik. Tijdens de
inspraakprocedure zijn dergelijke alternatieven van vele zijden aangedra-
gen. Zij lijken dit deel van de Raad voldoende interessant om ze alsnog (in
de vorm van een scenario) in de overwegingen te betrekken.

Dit deel van de Raad meent voorts dat niet overtuigend is aangetoord,
dat de uitworp van schadelijke stoffen bij een reactor-ongeval (de
bronterm) aanvaardbaar mag worden geacht. Dit te meer omdat in de
overwegingen in dit advies uitsluitend fysische gegevens een rol hebben
gespeeld en niet is ingegaan op mogelijke menselijke fouten met betrekking
tot bediening en bestuurlijke ingrepen bij rampen.

Concluderend is dit deel van de Raad van oordeel, dat vestiging van
kerncentrales vooralsnog ongewenst en onnodig is en dat derhalve elke
afweging van vestigingsplaatsen op basis van de nu bekende gegevens
voorbarig is.

Ondanks deze verdeeldheid in standpunten spreekt de Raad als geheel
zich in het vervolg van dit advies uit over de vestigingsplaatskeuze, zij het
slechts in relatieve zin. Het is aan de regering en vervolgens het parlement
om de absolute keuze te maken.

4. De verdere probleemstelling van dit advies

Vanaf hier beperkt dit advies zich hoofdzakelijk tot de vraag waar - in
voorkomend geval - nieuwe kerncentrales het beste zouden kunnen
worden gesitueerd of - zo men wenst - de minste bezwaren zouden
oproepen. Dit los van de vraag of nieuwe kerncentrales inderdaad kunnen
of moeten worden gerealiseerd. Daarover bestaat immers verdeeldheid in
de Raad.

Op een enkel punt gaat het beleidsvoornemen zelf overigens tot - of
misschien zelf over - de grens van deze beperkte probleemstelling. In pkb
8.1.1 worden de in de rapporten van de Gezondsheidsraad gegeven
analyses van de mogelijke gevolgen voor volksgezondheid en milieu na
vestiging van nieuw kernenergievermogen tot uitgangspunt genomen. In
pkb 8.1.6 wordt onder andere dit uitgangspunt zelfs zo essentieel geacht,
dat wijziging ervan in principe de pkb-procedure moet doorlopen. Dit
uitgangspunt is enerzijds wel van belang voor de vestigingsplaatskeuze,
omdat sprake is van een zeker verband tussen dit uitgangspunt en met
name de criteria inzake de bevolkingsdichtheid rond kerncentrales.
Anderzijds is echter aannemelijk, dat juist dit uitgangspunt mede een
belangrijke rol heeft gespeeld in het politiek-bestuurlijk oordeel over de
wenselijkheid van kernenergie als zodanig. Discussie over bedoeld
uitgangspunt kan dan ook makkelijk leiden tot (verzoeken om) heroverwe-
ging ven het politiek-bestuurlijke eindoordeel en kan mogelijk zelfs
daarop gericht zijn. De Raad begeeft zich desondanks ook op dat terrein,
met de pkb-tekst als handvat en recente studies als aanleiding.
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5. De opzet van het advies

Met het voorgaande is de verdere inhoud van dit advies vrijwel gegeven.
Hoofdstuk II handelt over de veiligheidsrisico's van kerncentrales en
onder andere de in de pkb tot uitgangspunt genomen analyses van de
Gezondsheidsraad dienaangaande. Hoofdstuk ///bevat een korte weergave
van de door de Commissie Energievraagstukken uitgevoerde vestigings-
plaatsanalyse. Deze weergave concentreert zich op de keuzen die in die
analyse zijn gemaakt. Het hoofdstuk sluit af met de resultaten van een
eveneens uitgevoerde analyse van de geschiktheid van lokaties voor
kolencentrales. Voor een gedetailleerde weergave van de uitgevoerde
analyses wordt verwezen naar de bijlagen (met name de bijlagen 7, 8, 9
en 10). Hoofdstuk /l/geeft de (relatieve) eindafweging van de Raad op
basis van de uitgevoerde vestigingsplaatsanalyse, enkele nadere overwe-
gingen die zich niet leenden voor een dergelijke analyse, de inspraak en
bestuurlijke reacties. Hoofdstuk '/gaat tenslotte in op nog niet besproken
aspecten van het beleidsvoornemen, met name het beleid ter waarborging
van de blijvende geschiktheid van vestigingsplaatsen en op het noodzakelijk
geacht verder onderzoek. De bijlagen moeten als een (toelichtend)
onderdeel van het advies worden beschouwd.

II. EXTERNE VEILIGHEID

6. De bronterm van kerncentrales

Zeer ernstige reactorongevallen, dit wil zeggen kernsmeltingsongevallen
;net een zodanige hoeveelheid in de omgeving geloosde radio-activiteit
(bronterm) dat deze tot menselijke slachtoffers zullen leiden, hebben zich
nog niet voorgedaan. Inzichten in mogelijke ongevallen zijn dan ook
ontleend aan experimenteel onderzoek en theoretische studies. Jarenlang
was de Amerikaanse Reactor Safety Studie, beter bekend als Rasmus-
senstudie (1974/1975), toonaangevend op dit terrein. In ons land
baseerden de Commissie Reactorveiligheid en de Gezondheidsraad zich
lange tijd op die studie. Daaruit is onder andere de 20 km-afstand
afkomstig waarbinnen met acute sterfte (overlijden binnen 30 dagen) bij
zeer ernstige reactorongevallen werd gerekend en waarvoor dientenge-
volge bevolkingsdichtheidsnormen werden geïntroduceerd.

Inmiddels zijn de inzichten met betrekking tot het meest ernstige
reactorongevalscenario in beweging gekomen, vooral op grond van
Duitse en Amerikaanse studies. De ervaringen met het ongeval op Three
Mile Island bij Harrisburg hebben hierbij een grote rol gespeeld. Op grond
daarvan hebben de Commissie Reactor Veiligheid en de Gezondheidsraad
hun verwachtingen omtrent de bronterm en derhalve ook de daarvan te
verwachten gevolgen bijgesteld. Deze komen er kortweg op neer, dat in
het meest ernstige ongeval (type KE; veiligheidsomhulling bezwijkt door
overdruk) het tijdstip van falen van de veiligheidsomhulling veel later na
het begin van het ongeval te verwachten is dan eerder werd verondersteld,
dat als gevolg van die vertraagde bezwijking belangrijke hoeveelheden
radio-nucleïden onder invloed van fysische en chemische processen
gebonden worden (met name jodium, cesium en aerosolen) en dat als
gevolg daarvan de bronterm na bezwijking van de veiligheidsomhulling
veel geringer in omvang is. Vervolgens bekeek de Commissie Reactor
Veiligheid verder geen andere ongevalsscenario's in de KE-categorie,
maar een ongeval in de KM-categoiïe, waarin de isolatie van de veilig-
heidsomhulling faalt, corresponderend met een middelgrote bronterm.
Deze bronterm is verder niet bijgesteld.

De daarop gebaseerde berekeningen van de Gezondheidsraad hebben
tot de conclusie geleid, dat thans in het algemeen geen acute sterfte
meer te verwachten is buiten een straal van 6 km rondom een kerncentrale.
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De regering heeft deze nieuwe inzichten overgenomen, maar de toetsing
van de bevolkingsdichtheid binnen een straal van 20 km rond een lokatie1

gehandhaafd. De regering wil daarmee de waarde van het bevolkings-
dichtheidscriterium benadrukken. Daarentegen zijn de nieuwe inzichten
wel aanleiding geweest om de bevolkingsdichtheid in een gebied van 100
km rondom een lokatie nauwelijks meer in beschouwing te nemen,
hoewel dat eerder in de Nota Energiebeleid wel is gebeurd.

Na de publicatie van het beleidsvoornemen zijn opnieuw studies
gepubliceerd, onder andere van de American Physical Society. Ook
tijdens de Kamerbehandeling van het regeringsstandpunt met betrekking
tot het Eindrapport van de MDE is reeds op enkele van deze studies
gewezen. Omtrent de mogelijke betekenis daarvan voor de inhoud van
het beleidsvoornemen bleken tijdens de voorbereiding van dit advies
belangrijke verschillen van inzicht te bestaan. De Raad zelf is onvoldoende
gekwalificeerd voor een zelfstandig oordeel over deze specialistische
materie. Toch is een marginale beoordeling van de aanwezige verschillen
van inzicht onontkoombaar gebleken in verband met de relevantie van het
onderwerp voor het bevolkingscriterium in de vestigingsplaatsanalyse en
voor de inhoud van pkb 8.1.1. In verband daarmee heeft de Commissie
Energievraagstukken een bijeenkomst georganiseerd tussen representan-
ten van de belangrijkste stromingen in deze discussie. Het verslag van die
bijeenkomst is als bijlage 4 bij dit advies gevoegd. Op grond van de
bijeenkomst kwam de commissie tot de volgende conclusies:

a. Een vermindering van de bronterm voor wat betreft het aandeel van
jodium en cesium daarin, lijkt inderdaad waarschijnlijk. Daar staat als
mogelijkheid tegenover een toename van de bronterm in de vorm van
lantheniden en actiniden. Definitieve uitspraken over de bronterm van
gespecificeerde ongevalsverlopen zijn pas mogelijk na verder onderzoek
en kwantificering van de onzekerheidsmarges met betrekking tot de
verschillende isotopengroepen. Naar verwachting zal dit onderzoek enige
tijd vergen.

b. Het voor de KE-ongevalscategorie tot nu toe meest representatief
geachte ongevalscenario kan niet meer als het meest ernstige ongeval
worden beschouwd. Er bestaat geen overeenstemming over de noodz.iak
om alsnog van andere ongevalsscenario's in de KE-categorie te onder
zoeken of en in hoeverre zij tot de ernstigste ongevallen behoren, dat wil
zeggen ongevallen waarbij in een vroeg stadium van het ongeval een
aanzienlijke hoeveelheid radio-activiteit vrijkomt.

c. In de tijdens de discussiebijeenkomst gepresenteerde studie van
onder andere dr. W. A. Smit wordt weliswaar gewerkt met een nieuw
ongevalsscenario van de KE-categorie, maar de gevolgen daarvan
verschillen niet essentieel van die van het meest recente (gemajoreerde)
KM-scenario van de Commissie Reactorveiligheid en de Gezondheidsraad.
Wel staat in deze studie dat ik elk geval één ander ongevalsscenario
binnen de KE-categorie de rol van ernstigste ongeval binnen die categorie
heeft overgenomen. Ook plaatst de studie vraagtekens bij de door de
regering geuite veronderstelling - in het beleidsvoornemen echter niet
doorgevoerd - dat ook het KM-scenario wellicht neerwaarts moet worden
bijgesteld en daarmee de bronterm van het vooralsnog meest ernstig
geachte ongeval.

d. Op grond van het voorgaande is er voorshands geen aanleiding voor
opwaartse bijstelling van de bronterm van het ernstigste reactorongeval
Sommigen menen, dat de door de regering gehanteerde bronterm
maximaal conservatief is, anderen beweren het tegenovergestelde. Hoe
dat ook zij, een bijstelling van pkb 8.1.1 lijkt op dit punt (voor wat betreft
de ongevalskans, zie par. 9) niet nodig.

e. De gereleveerde discussie maakt opheldering omtrent de dominante
ongevalsscenario's en de onzekerheidsmarges daarin gewenst. Voorts
ware ook aandacht te besteden aan gevolgen van reactorongevallen voor
de landbouw, industrie en natuur en milieu, mede gezien het gestelde
onder a voor wat betreft de lantheniden en actiniden.
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f. Een reductie van de bronterm lijkt mogelijk door het stellen van
nadere veiligheidseisen vanuit een goed veiligheidsconcept. Het feitelijk
ontwerp kan voor een aantal gevallen een belangrijke bijdrage leveren aan
een vertraagde uitworp van radioactieve stoffen. Deze vertraging is niet
alleen van belang vanwege het mogelijk brontermbeperkend effect ervan,
maar ook vanwege de mogelijkheden voor hulpverlening en/of evacuatie.

Tot zover de bevindingen van de Commissie Energievraagstukken. Deze
leiden de Raad zelf tot de conclusie dat vestigingsplaatscriteria gericht op
de beperking van de gevolgen van reactorongevallen van eventuele
kerncentrales en de in dit advies verrichte vestigingsplaatsanalyse
belangrijk zijn en blijven. Dit vanuit de overweging, dat binnen de be-
schreven marges bij elke inschatting, relatief hoog of laag, van de risico's
het zinvol is lokaties voor eventuele kerncentrales te zoeken, die in dit
opzicht de minste bezwaren opleveren. Het vervolg van dit advies zal zich
dan ook hier op richten.

7. Lokatiekeuzen en meteorologische aspecten

Reeds in het interimversiag van de Stuurgroep ASEV, dat destijds de
afronding vormde van de RARO-bemoeienis met het ASEV, is aandacht
gevraagd voor de mogelijke invloed van de vestigingsplaatskeuze voor
kerncentrales op het ongevalsrisico in verband met plaatsafhankelijke
meteorologische omstandigheden. De reacties op deze veronderstelling
zijn tot nu toe vooral relativerend. Het beleidsvoornemen (par. 4.2.5.6)
relativeert met een verwijzing naar de geringe meteorologische verschillen
binnen ons land. Een andere, vaak gehoorde relativering komt erop neer,
dat een voorshands onwaarschijnlijk te achten invloed van meteorologische
omstandigheden (factor 2 a 3?) valt binnen de foutenmarge van risicobe
rekeningen met uiterst geringe ongevalskansen.

De Raad meent, dat - zeker voor de besluitvorming over exacte
lokaties - op deze relativeringen veel valt af te dingen. Deels lijken ze
trouwens op misvattingen omtrent de meest relevante meteorologische
factoren te berusten.

De Raad zou het bij voorbeeld onjuist vinden om de weersinvloeden te
relativeren met verwijzing naar de onzekerheidsmarges in de risicobere
keningen. De marges in de bevolkingsspreiding zijn uiteindelijk niet veel
groter.

Blijft de vraag of weersinvloeden een aanmerkelijke variatie in het
ongevalsrisico teweeg kunnen brengen. De Raad meent, dat dit vooralsnog
niet uitgesloten is en wel op de volgende gronden. Zelfs indien het
weerbeeld, met als variabelen de windsnelheid, de windrichting en de
atmosferische stabiliteit, op de diverse plaatsen in ons land geen signifi
cante verschillen zou vertonen - hetgeen overigens niet juist is - dan nog
vertoont de meteorologie in combinatie met de bevolkingsspreiding
relevante verschillen. Bij wijze van voorbeeld: indien de wind altijd en
overal in ons land uit het westen waait, maakt het voor de gezondheidsri
sico's van luchtverontreiniging (w.o. de verspreiding van radio-actieve
stoffen na een reactorongeval) wel uit of de grote bevolkingsconcentraties
ten westen of ten oosten van de vervuilingsbron gelegen zijn. Met andere
woorden, bij gelijke emissie op verschillende plaatsen en een gelijke
(gewogen) bevolkingsomvang rond die plaatsen kunnen verschillen in
gezondheidseffecten optreden als gevolg van de asymmetrie in zowel het
verspreidingspatroon van luchtverontreiniging als de bevolkingsspreiding.
Deze beide asymmetrieën kunnen elkaar versterken én afzwakken Of het
een dan wel het ander te verwachten is, kan slechts door middel van
nader onderzoek worden bepaald.
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Met zijn beperkte middelen en binnen de zeer krappe adviestermijn kon
de Raad zo'n onderzoek niet (laten) uitvoeren. Wel was het mogelijk de
meest bediscussieerde van de twee asymmetrieën - die in de meterologi-
sche omstandigheden - nader te laten onderzoeken. Dit onderzoek is
uitgevoerd door het KNMI en de rapportage daarvan is als bijlage 5 bij dit
advies gevoegd. De verwachtingswaarde inzake de immissie op verschil-
lende plaatsen rondom een vervuilingsbron blijkt op relevante afstanden
inderdaad (met) een factor 2 a 2,5 te variëren onder invloed van de
asymmetrie in de metereologische omstandigheden. Dit geldt bij verschil-
lende aannames omtrent de bronhoogte en onder de in verband met de
gevolgen van reactorongevallen meest riskante weersomstandigheden
(stabiliteitsklasse F, lage windsnelheid). Onder minder riskante weersom-
standigheden is de asymmetrie soms aanzienlijk groter. Een andere
KNMI-conclusie is, dat situering van een vervuilingsbron in het kustgebied
in plaats van meer binnenslands (nog eens) ca. 30% verschil in de
verwachtingswaarde van de immissie teweeg kan brengen.

Met alle voorbehouden ten aanzien van de waarde van het gehanteerde
verspreidingsmodel voor de specifieke luchtverontreiniging waar het hier
om gaat (relatief veel zware deeltjes) maar in de wetenschap dat ook de
regering tot nu toe geen verfijnder model heeft gehanteerd, concludeert
de Raad, dat de vestigingsplaatskeuze voor kerncentrales alleen al op
grond van meteorologische omstandigheden van invloed kan zijn op het
ongevalsrisico. In combinatie met de in een concrete situatie aanwezige
bevolkingsspreiding kan het risico nog verder worden vergroot. Ter
verduidelijking wordt hierbij nog opgemerkt, dat het ongevalsrisico twee
dimensies heeft: de omvang van het ongeval (aantal slachtoffers) en de
kans dat een ongeval van een bepaalde omvang zich voordoet. De
hiervoor besproken asymmetrie in het weerpatroon heeft geen invloed op
de maximale omvang van een reactorongeval, maar wel op de kans dat
ongevallen van een bepaalde omvang zich in een gebied manifesteren.
De Raad acht deze kansfactor zeker zo relevant als de ongevalsgrootte.

Óp grond van het voorgaande meent de Raad, dat een lokatiekeuze
waarin groot gewicht wordt toegekend'aan het ongevalsrisico met een
gedetailleerde analyse van het ongevalsrisico per vestigingsplaats
gepaard dient te gaan. De combinatie van

* ongevalsscenario c.q. bronterm annex lozingsmodel
* verspreidingsmodel luchtverontreiniging (door de Gezondheidsraad

meteorologisch model genoemd)
* asymmetrie in het verspreidingspatroon en
* (asymmetrie in) bevolkingsspreiding

met een evacuatiemodel zou idealiter moeten worden vertaald in een
model dat het ongevalsrisico in z'n beide dimensies (kans en omvang) tot
uitdrukking brengt. Dat levert (kennelijk) nu nog grote praktische problemen
op. Onderzoek en studie naar de mogelijkheden lijkt gewenst.

8. De referentievestigingsplaats

In het beleidsvoornemen speelt de zogenaamde referentievestigings
plaats (r.v.p.) als veiligheidscriterium een hoofdrol. Dat was ook het geval
in eerdere regeringsstukken over dit onderwerp, al wijkt het beleidsvoor
nemen in de concretisering af van zijn voorgangers. De r.v.p is destijds
door de Gezondheidsraad ontwikkeld als model voor de bevolkingsdicht
heid en -spreiding in een fictieve Nederlandse situatie Op basis daarvan
kon een indicatie worden gegeven van de gevolgen van reactorongevallen
in Nederland zonder fixatie op een bepaalde geografische situatie Dit
heeft bij voorbeeld zin (gehad) voor de principiële discussie over de
kernenergie optie als zodanig Deze gefingeerde, «gemiddelde» Neder
landse situatie is echter gaandeweg een eigen leven gaan leiden en tot
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selectiecriterium verheven. Dit laatste gebeurde dan voor in de loop van
de tijd uiteenlopende kenmerken van de r.v.p., bij voorbeeld:

* het (gewogen) inwoneraantal binnen een straal van 20 km rond de
lokatie (ASEV);

* het (gewogen) inwoneraantal binnen een straal van 100 km rond de
lokatie (Nota Energiebeleid);

* het (gewogen) inwoneraantal in de dichtst bewoonde sector van 45
binnen een straal van 100 km rond de lokatie (Nota Energiebeleid);

* het (gewogen) inwoneraantal in de dichtst bewoonde sector van 45
binnen een straal van 20 km rond de lokatie (Nota Energiebeleid/beleids-
voornemen).

De weging van het inwoneraantal in deze maatstaven houdt verband
met de afstand tot de lokatie en de daarmee samenhangende verdunning
in de radio-actieve luchtverontreiniging.

Het uiteenlopend gebruik, dat van de verschillende r.v.p.-kenmerken in
de loop van de tijd is gemaakt, is naar de mening van de Raad onvoldoende
gemotiveerd. Onvermijdelijk wordt daarmee de indruk van gelegenheids-
normering gewekt. Belangrijker echter acht de Raad het, dat verschillende
van de geselecteerde kenmerken niet als maatstaf voor het totale
ongevaisrisico zijn te beschouwen. Het inwoneraantal in de dichtst
bevolkte sector geeft bij voorbeeld wel een indicatie van de gevolgen van
het grootst denkbare ongeval, maar niet van de kans daarop. Daartoe
dienen idealiter alle sectoren in beschouwing te worden genomen, in
combinatie met de (asymmetrie in) meteorologische omstandigheden, zie
slot vorige paragraaf. Bij de r.v.p.-kenmerken die wel zien naar de totale
omgeving rondom een lokatie is dat laatste evenmin gebeurd. Daar komt
nog bij, dat het totale inwoneraantal rondom een lokatie soms wel en
soms niet als absolute maatstaf voor de aanvaardbaarheid van lokaties is
gehanteerd.

Concluderend stelt de Raad, dat de r.v.p., gehanteerd als veiligheidscri-
terium, theoretisch aanvechtbaar is en in z'n praktische toepassing
vragen oproept.

De hier (zie par. 7) voorgestelde verbeteringen verdienen bij eventuele
concrete lokatievraagstukken zeker alsnog de aandacht. De Raad baseert
zijn verdere beschouwingen over de pkb - noodgedwongen - wel mede
op gegevens die geënt zijn op het r.v.p.-model. Om de genoemde
bezwaren zoveel mogelijk te ondervangen, is daarbij breed gebruik
gemaakt van de diverse kenmerken van de r.v.p. Daarbij is de nadruk
gelegd op bevolkingsaantallen binnen de 20 km-straal -de brontermdis-
cussie rechtvaardigt dat - en het totale inwoneraantal rondom een
lokatie. Dit laatste benadert de maatstaf voor het totale ongevalsrisico
het meest.

9. De aanvaardbaarheid van veiligheidsrisico's

In het Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (ASEV), de
Nota Energiebeleid deel 3 en het thans voorliggende beleidsvoornemen is
steeds gewerkt met nogal absoluut werkende criteria voor de aanvaard-
baarheid van vestigingsplaatsen voor kerncentrales en verband houdend
met de externe veiligheid. Voor wat betreft de bevolkingsdichtheid rond
een lokatie kwamen deze erop neer, dat aan de getalsmatige waarde van
gewogen inwoneraantallen rondom conrete lokaties grenzen werden
gesteld, ontleend aan de r.v.p. Zoals steeds met het gebruik van de r.v.p.
het geval was, zijn ook de hierbij gehanteerde kenmerken van de r.v.p.
(zie par. 8) in de loop der tijd verschillend geweest. Het gebruik van énig
absolute norm is echter gebleven. In het beleidsvoornemen is dat het
gewogen inwoneraantal in de dichtst bevolkte sector van 45' . Deze mag
de overeenkomstige, bij de r.v.p. behorende waarde van 4500 niet
overschrijHen. Onder zekere aannamen ten aanzien van
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* de kans op een zeer ernstig ongeval (bij voorbeeld een KM-scenario)
* de kans op een ongunstig weerstype (bij voorbeeld stabiliteitsklasse

F) en
* de kans op wind in de richting van de dichtst bevolkte sector

kan deze bevolkingsnorm worden vertaald in een ongevalsrisico. Uitgaan-
de van de laatste rapporten van de Commissie Reactorveiligheid en de
Gezondheidsraad kan in het gegeven voorbeeld de kans op 1250 a 2500
acute doden worden gesteld op 1,25 a 7,5 x 10 7.

De provincie Zuid- Holland maakt in haar reactie op het beleidsvoornemen
een vergelijking tussen het aldus bepaalde, voor regering en parlement
kennelijk aanvaardbare ongevalsrisico enerzijds en de in het recente
IPM-milieubeheer vastgelegde absolute veiligheidsnormen anderzijds (zie
bijlage 6). De conclusie van die vergelijking is, dat de IMP-normen - die
overigens slechts betrekking hebben op de acute slachtoffers - strenger
rijn dan die van het beleidsvoornemen. Het is aan de regering - gegeven
haar methodieken - om zo spoedig mogelijk dit verschil te verklaren.
Eventuele bijstelling van tot nu toe door onder andere de Gezondheidsraad
aangenomen ongevalskansen zal tot wijziging van pkb 8.1. 'I moeten
leiden (vgl. par. 7 sub d). Overigens is het mogelijk verschil in risiconormen
voor het vervolg van dit advies van geen belang, gegeven de daar
gekozen methodiek. Daarom gaat de Raad zelf op dit verschil niet verder
in.

Immers in het vervolg van dit advies is een wat andere benadering dan
in het beleidsvoornemen én in het IMP-miüeubeheer gevolgd. Het
veiligheidsrisico voor de bevolking rond een kerncentrale vindt de Raad
wél zodanig van belang, dat in dat opzicht inferieure lokaties op voorhand
zouden moeten afvallen, maar een absolute grens is daarvoor moeilijk te
geven. De Raad heeft gezocht naar een in dit opzicht duidelijke cesuur in
de lijst van vestigingsplaatsen en wol zodanig, dat er in aantal (:c;n minste
6) en spreiding (noord-zuid) voldoende keuzemogelijkheden overblijven.
Voor de uitwerking hiervan wordt verwezen naar par. 13 inzake de zgn.
voorselectie, welke gericht is op een vaststelling van de lokaties die wrl
resp. niet bij de meer gedetailleerde vestigingsplaatsanalyse (MCA)
zouden moeten worden betrokken (zie ook bijlage 7 par. 5).

III. VESTIGINGSPLAATSANALYSE

10. Werkwijze

Vestigingsplaatsproblemen met een veelheid van aspecten of criteria
lenen zich bij uitslek voor de toepassing van planningmethoden. De
vestigingsplaatsproblematiek van kerncentrales is echter zodanig beladen,
dat ook een louter bestuurlijk-pragmatische benadering denkbaar is. Hoe
reëel een dergelijke benadering wellicht ook is, hij is naar z'n aard niet
geschikt om als benadering te dienen vcor een onafhankelijk extern
adviesorgaan als de Raad. De Raad meent, dat de waarde van zijn advies
vooral gelegen kan zijn in een onafhankelijke, inhoudelijke beoordeling
van de relatieve (on)geschiktheid van de verschillende vestigingsplaatsen.
Daarvoor is temeer aanleiding, omdat sinds het ASEV in de regerings-
stukken verschillende veranderingen in de inhoudelijke informatie hebben
plaatsgevonden die soms taakstellend gericht lijken te zijn geweest op be-
paalde beleidsopvattingen over te prefereren vestigingsplaatsen. Voorts
is opvallend, dat niet eerder in één der betrokken regeringsstukken een
methodische afronding aan de vestigingsplaatsanalyse in de vorm van
een multi-criteria-analyse (MCA) is gegeven, althans expliciet gemaakt.

De Raad heeft zich in dit advies dan ook primair tot taak gesteld een
eigen vestigingsplaatsanalyse aan te bieden, opdat voldoende duidelijkheid
bestaat omtrent de feitelijke informatie die voor de vestigingsplaatskeuze
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van belang is. De beleidsconclusies in hoofdstuk IV zijn voor een belangrijk
deel op de uitgevoerde analyses gebaseerd.

De RARO-vestigingsplaatsanalyse is uitgevoerd door de Commissie
Energievraagstukken en berust op relatief veel feitelijke informatie over:

* de in aanmerking te nemen vestigingsplaatsen (par. 11);
* de relevant te achten vestigingsplaatscriteria (par 12);
* de beoordeling van de vestigingsplaatsen aan de hand van de

afzonderlijke criteria (par. 14);
* de wijze waarop de beoordeling per criterium kan worden omgevormd

tot een relatieve eindwaardering per vestigingsplaats (par. 15).
Tezamen met de voorselectie (par. 13) en de eindwaardering van

vestigingsplaatsen kolencentrales (par. 16) is hiermede tevens de opzet
van dit hoofdstuk gegeven.

De informatie zelf is neergelegd in de bijlagen 7 t/m 10. De Raad
spreekt zich over de details daarvan niet uit. Dat is ook niet nodig, omdat
de indicaties die deze analyse oplevert, weinig gevoelig zijn gebleken
voor mogelijke discutabele details ervan. Als aanvulling en verbindend
element tussen de bijlagen bevatten de volgende paragrafen een weergave
in hoofdlijnen van de inhoud van die bijlagen en daarmee van de uitgevoerde
vestigingsplaatsanalyse.

Onderkend wordt uiteraard dat ook de RARO-analyse zijn sterke en
zwakke punten heeft. Het beleidsvoornemen is niet perfect, maar dat
geldt ook voor onderdelen van de hiervolgende analyse. Zo kon de
uitgevoerde multi-criteria-analyse niet met na evaluatie herijkte invoerge-
gevens worden uitgevoerd, hetgeen in beginsel wenselijk zou zijn. Ook de
keuze van de specifieke analysemethoden heeft impliciet een zeker effect
op de analyseresultaten dat niet op voorhand wordt beoogd. Enige
relativering van de analyseresultaten sec is dan ook op z'n plaats. Daar
staat tegenover dat de keuze van verschillende analyse-methoden en het
hanteren van uiteenlopende invalshoeken/visies (de varianten) c.q. het
werken met verschuivingen in de onderlinge weging van de vestigings-
plaatscriteria (zie par. 15) de onzekerheden en marges in de analyse voor
een belangrijk deel zichtbaar hebben gemaakt. De analyse als totaliteit
levert naar de mening van de Raad dan ook wel degelijk een goede basis
voor het trekken van verantwoorde beleidsconclusies.

11. Vestigingsplaatsen

Als potentiële vestigingsplaatsen zijn conform het beleidsvoornemen
alleen de in het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening opgenomen
lokaties in aanmerking genomen. De Raad heeft zich niet direct geconfor
meerd aan de door de regering geselectr erde zes voorkeurslokaties,
omdat juist die selectie mede onderwerp van het beleidsvoornemen is en
derhalve ter discussie staat.

12. Vestigingsplaatscriteria

Om een weloverwogen keuze van vestigingsplaatscriteria mogelijk te
maken, zijn de in het beleidsvoornemen en de eerdere regeringsstukken
(ASEV en Nota Energiebeleid deel 3), alsmede in het Interimverslag van
de Stuurgroep ASEV van de Raad genoemde mogelijke criteria geïnven-
tariseerd. De Commissie Energievraagstukken kwam tot 42 criteria (zie
bijlage 7). Een dergelijk aantal is onhanteerbaar. Mede met het oog op
technische beperkingen van een voor de eindwaardering gebruikte
MCA-methode is dit aantal criteria teruggebracht tot 18, deels door het
schrappen van zeer marginale of nauwelijks discriminerende criteria,
deels door samenvoeging van inhoudelijk sterk overeenkomende en
parallel werkende criteria. Het navolgende overzicht geeft deze 18 criteria
met een korte aanduiding van de aard ervan.
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Nr. Criterium Nadere omschrijving

1 , Bevolkingsdichtheid

2. Mogelijkheden voor hulp/
evacuatie

3. Onmiddellijke nabijheid
steden

4. Besmetting agrarische grond

5. Bedreiging industrieel gebied

6. Kans op besmetting zoet water

7. Koelwater (kwantitatief)

8. Koelwater {kwalitatief)

9. Vermindering luchtveront-
reiniging

10. Bruikbaarheid afvalwarmte

11. Indirect ruimtebeslag

12. Landschappelijke effecten

13. Gevolgen vooi natuurlijk
milieu

14. Belemmerende ruimtelijke
omwikkelingen

15. Aansluiting op nutsuuctuur

16. Aanwezigheid land infrastructuur

17. geschiktheid voor kolengebruik

18. Kans op neerstortende
vliegtuigen

gewogen inwoneraantallen met het oog op
eventuele calamiteiten

de aanwezigheid van ruimtelijke belemmering
voor snelle hulpverlening en evacuatie van
grote aantallen mensen

conform beleidsvoornemen

hoeveelheid landbouwgrond i.v.m. gevolgen
van calamiteiten

aard en omvang industriegebied i.v.m.
gevolgen van calamiteiten

hoeveelheid zoet water i.v.m. drinkwater-
voorzieningen

beschikbaar koelvermogen

mate van doorstroming/stagnatie koelwater
i.v.m. concentratie van diverse verontreini-
gingen van de centraie (al of niet bij
calamiteiten)

betekenis van kerncentrale als bijdrage aan
bestaande luchtverontreiniging

de nabijheid van potentiële afnemers van
laagwaardige restwarmte

betekenis van ruimregebrutksbefjerkingen
als gevolg van nabijheid kerncentrale

inpasbaarheid van centrale ca. in landschap
en stedelijk patroon

niet specifiek voor kerncentrales d.w.z.
geldt bijvoorbeeld ook voor kolenceniraies
(conform beleidsvoornemen)

blondere ruimtelijke belemmeringen
voor een (kern)centrale op dit moment

nabijheid bestaande hoogspanningsleidingen
en/of koppelnet, zowel vanwege financiële
als ruimtelijke effecten van nieuwe
leidingen

mate waarin vestigingsplaats al is ontsloten
en ingericht, eveneens vanwege financiële
en ruimtelijke aspecten

mate waarin lokatie concurrerend is
vanwege geschiktheid voor met kolen
gestookte centrale

conform beleidsvoornemen

Criterium Nadere omschrijving

Qua samenstelling verschilt deze lijst op voornamelijk de volgende
punten van het beleidsvoornemen.

Een criterium inzake tijdelijke bevolkingsconcentraties (werkers,
recreanten) ontbreekt in de lijst van de Raad in tegenstelling tot die in het
beleidsvoornemen. Een kwalitatief oordeel op dit punt kan, gezien de
beperkte aanwezigheidskans (vooral bij recreanten) en de relatief goede
waarschuwingsmogelijkheden (vooral bij werkers), al snel leiden tot
overwaardering van dit criterium. Het beleidsvoornemen is aan dit gevaar
ontkomen door in de gezamenlijke beoordeling van de vestigingsplaatsen
voor de criteria (woonachtige) bevolkingsdichtheid en vlottende bevolking
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aan deze laatste categorie (vrijwel) geen gewicht toe te kennen. Een
louter kwantitatieve benadering met toepassing van een reductiefactor is
methodisch veruit te prefereren, maar stuit voor de Raad op een gebrek
aan gegevens. Algemeen probleem bij wél beschikbare gegevens is het
ontbreken van inzicht in de personele overlapping van bewoners en
vlottende bevolking. Mede vanwege de forse reductie in verband mat
beperkte aanwezigheid is het onderhavige criterium in de vestigingsplaats-
analyse van de Raad niet gebruikt. In het eindoordeel (hfdst. IV) speelt
het niettemin een rol. De Raad adviseert tot verdieping van het inziuht in
dit lokatie-aspect. De kwetsbare positie van dagrecreanten verdient
daarbij bijzondere aandacht.

Ten opzichte van het beleidsvoornemen is eveneens geschrapt het
criterium inzake de beschikbaarheid van elektriciteitstransportcapaciteit
(in beleidsvoornemen «elektrotechnische aspecten» geheten). Geconsta-
teerd kan worden, dat de beoordeling van vestigingsplaatsen in het
beleidsvoornemen op dit punt niet wezenlijk verschilt van de waardering
van de aansluiting op oe netstructuur. Voorts hebben de elektrotechnische
aspecten in de eindbeoordeling voor de «aankoppeling aan het net»
vrijwel geen rol gespeeld. Het criterium zal in de eindbeoordeling wel een
rol moeten spelen als het gaat om de spreiding van basislastvermogen
over het land.

In het beleidsvoornemen is een criterium «agglomererende effecten»,
mede verband houdend met de regionaal-economische stimulansen van
eventueel lagere elektriciteitstarieven of eventuele andere voordelen voor
de regio wel overwogen maar uiteindelijk niet toegepast. De Raad sluit
zich daar voorshands bij aan, mede omdat aan het huidige regionaal
economisch beleid geen duidelijke indicaties omtrent wenselijke voordeel-
regio's zijn te ontlenen. Een zekere spreiding van eventueel regio-voordeel
kan echter wederom in de eindafweging van de spreiding van kernvermogen
een rol spelen.

De boven vermelde lijst van vestigingsplaatscriteria bevat in tegenstelling
tot het beleidsvoornemen wél criteria inzake de mogelijkheden tot
hulpverlening/evacuatie, vermindering (chemische) luchtverontreiniging,
bruikbaarheid afvalwarmte, indirect ruimtebeslag en geschiktheid voor
kolengebruik. Dit laatste criterium heeft in de eindselectie in het beleids-
voornemen (par. 5.3) wel een rol gespeeld, maar is in de vestigingsplaats-
analyse niet systematisch meegenomen. Het criterium inzake de bruik-
baarheid van afvalwarmte is -zij het zeer globaal - in de MCA meegenomen,
omdat met name in het buitenland ontwikkelingen in deze richting
waarneembaar zijn.

Voor wat betreft de samenstelling van de lijst van vestigingsplaatscriteria
wordt ten slotte opgemerkt, dat de criteria inzake landschappelijke
effecten, visuele inpasbaarheid in verstedelijkingspatroon (in beleidsvoor-
nemen «ruimtelijk beleid») en recreatieve effecten in de vestigingsplaat
sanalyse van de Raad zijn samengevat onder de noemer «landschappelijke
effecten», omdat de beoordeling van vestigingsplaatsen op dit punt
vergaand parallel loopt.

Niet alleen de samenstelling van de lijst van vestigingsplaatscriteria
verschilt van die in het beleidsvoornemen, maar ock de inhoud van de
criteria.

Dat geldt allereerst voor het bevolkingsdichtheidscriterium. Gewerkt is
met dezelfde bouwstenen als in het beleidsvoornemen, maar deze zijn
wel iets anders gehanteerd. Tegen de achtergrond van het in par. 8
gestelde meent de Raad, dat voor de onderlinge vergelijking van de
vestigingsplaatsen het (gewogen) inwoneraantal zowel rondom een
lokatie als in de 45 dichtst bewoonde sector en zowel binnen een straal
van 20 km als een straal van 100 km in beschouwing moet worden
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genomen (met de nadruk op de korte afstand en de situatie rondom de
lokatie). Ook beschouwing van het gebied binnen 6 km rondom een
lokatie - het gebied waarbinnen volgens de Gezondheidsraad acute
doden kunnen voorkomen bij zeer ernstige reactorongevallen - verdient
overweging.

Het criterium inzake de gevolgen van bodembesmetting bij ernstige
reactorongevallen is inhoudelijk in de analyse van de Raad in die zin
afwijkend toegepast, dat onderscheid is gemaakt tussen gevolgen voor
de landbouw en voor grote concentraties van (industriële) bedrijvigheid.

Het kwantitatief koe/watercriterium is in de raadsanalyse uitgewerkt op
basis van het quotiënt van 1500 MW (koelwaterbehoefte 1000 MWe
kerncentrale) en de beschikbare restcapaciteit conventioneel koelvermo-
gen vanuit de overweging dat de temperatuurverhoging van het opper-
vlaktewater globaal evenredig zal zijn met dat quotiënt.

Voor de inhoud van de door de Raad toegevoegde criteria verwijst de
Raad naar de bijlagen (in het bijzonder bijlage 7). Over het criterium
indirect ruimtebeslag merkt de Raad op, dat dit in globale zin een
vertaling van het waarborgingsbeleid beoogt te geven. De Raad acht het
van belang dat de regering een nadere uitwerking, verfijning en actualise-
ring aan de gekozen benadering geeft. Over de geschiktheid voor kolen-
gebruik wordt opgemerkt, dat op basis van een recente RPD-studie een
beperkte vestigingsplaatsanalyse voor kolencentrales kon worden
uitgevoerd (zie bijlage 10). Deze is de basis geweest voor een globale
geschiktheidsbeoordeling ten behoeve van de vestigingsplaatsanalyse
voor kerncentrales.

13. Voorselectie mogelijke vestigingsplaatsen

Het beleidsvoornemen kent een stapsgewijze selectie van vestigings-
plaatsen. Alvorens vestigingsplaatsen te onderwerpen aan een veelheid
van criteria die de relatieve geschiktheid van lokaties bepalen, worden
enkele absolute criteria gehanteerd waaraan eventuele vestigingsplaatsen
in elk geval moeten voldoen. De absolute criteria betreffen de onmiddellijke
nabijheid van steden (stap van 29 naar 19 lokaties), specifiek plaatsge-
bonden omstandigheden (lokatie Ossenisse valt af) en de gewogen
bevolkingsdichtheid(stap van 18 naar 13 lokaties). Het eveneens
absolute criterium inzake de nabijheid van burgerluchtvaartterreinen met
het oog op eventueel neerstortende vliegtuigen heeft geen verdere
selectie opgeleverd, omdat het op geen enkele vestigingsplaats van
toepassing is. De 13 resterende lokaties zijn door de regering niet-onge-
schikt bevonden en onderworpen aan een relatieve beoordeling.

De Raad acht de methodiek van een voorselectie ook voor de onderlinge
vergelijking van de vestigingsplaatsen praktisch zeer verdedigbaar en
volgt zelf derhalve globaal dezelfde weg. Slechts in de concrete uitwerking
wijkt de Raad enigszins af. Dat geldt niet voor de nabijheid van steden.
Voor wat betreft de specifieke plaatsgebonden omstandigheden meent de
Raad, dat deze conform het gestelde in de Nota Energiebeleid behalve bij
Ossenisse ook bij lokatie Markerwaard aanwezig zijn (deze lokatie valt
overigens om overeenkomstige redenen, zij het in een latere fase van de
selectie, ook in het beleidsvoornemen af). In de Nota Energiebeleid is op
grond van dit criterium ook de lokatie Eems geschrapt. Zowel veiligheids-
als milieumotieven speelden daarbij een rol. De Raad conformeert zich in
zijn vestigingsplaatsanalyse voorshands aan handhaving van lokatie
Eems, maar dringt aan op verduidelijking van deze van de Nota Energie-
beleid afwijkende benadering. De indertijd in het vooruitzicht gestelde
studie is niet verschenen.

In zijn eigen voorselectie wijkt de Raad het meest af bij het criterium
bevolkingsdichtheid. De in par. 9 genoemde benadering die tot een
hanteerbaar aantal «duidelijk betere» lokaties moet leiden, heeft uiteindelijk
geleid tot een negental lokaties die relatief gunstig afsteken bij de overige
lokaties. Zie onderstaande tabel, nader toegelicht in bijlage 8.
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Tabel 1. Gewogen inwonersaantallen tot 20 en 100 km rondom lokatiesen in de
dichtstbevolkte 45°; per kolom in volgorde van afnemende bevolkingsaantallen

Lokatie

W.N.O. polder-
di/k
Eems
Flevo-Noord
Wieringermeer
Ketelmeer
Maasvlakte
Bath/H.
Borssele
Bergum
Maas/Waal
Boxmeer
Moerdijk
Dodewaord'
Maasbracht'
Lek'
Buggenum'
Amer'

Tot 20 km

ni-.

1
2
3
A
5
6
7
i!

totaal

1 761
2 264
2 747
2 798
3 338
5 237
6 638

. 6 780
1̂ 10822

10
11
12
13
14
15
16
17

13 237
14 198
14 767
17 462*

nr.

1
5
4
2
3
7
8
6
9

11
12
10
13
14
15
16
17

45°

625
907
985

1008
1333
2302
2493
2733
2828
3225
3776
4Ü59
4211
4326
4576
5057
5963

Tot

nr.

2
4
1
9
5
3
8
6

X-
10
12
11
13
14
15
16
17

100 km

totaal

9 130
12 047
16 154
17 303
20 727
21 284
26 403
29 410

45 861
•58 270
48 674

nr.

2
9
1
5
3
8
4

10
7

11
iS"*""
6

13
14
15
16
17

45"

2 594
3 474
4 556
5 412
6 028
6 246
6914
7 521
7 675

12419
13 030

1 Bij gebruik nan gncjevens ?ijn deze
lokaties onderaan vermeld en wel
in volgorde van de cijfers in de tweede
kolom,
2 Wellicht wat verouderü cijfer uit
het ASEV,

Tot bedoelde lokaties behoort Moerdijk niet. In de verdere vestigings-
plaatsanalyse is deze lokatie toch meegenomen, vooral gezien de
bestuurlijke betekenis ervan.

Lokatie Bergum is niet meer meegenomen, omdat deze alleen voor de
zeer lange afstand qua bevolkingsdichtheid goed scoort.

Derhalve zijn 9 lokaties onderling vergeleken, te weten de lokaties (in
alfabetische volgorde):

* Bath/Hoedekenskerke * Maasvlakte
* Borssele * Moerdijk
* Eems * Westelijke NOP-dijk
* Flevo-noord * Wieringermeer
* Ketelmeer

14. Beoordeling vestigingsplaatsen per criterium

De geselecteerde lokaties zijn onderworpen aan een relatieve geschikt-
heidsbeoordeling aan de hand van 15 criteria. Dit zijn de in par. 12
genoemde criteria minus de in par. 13 genoemde absolute criteria met
uitzondering van het criterium bevolkingsdichtheid. Dit laatste speelt
zowel in absolute als relatieve zin een rol.

Voor de beoordeling van de vestigingsplaatsen per criterium is zoveel
mogelijk aansluiting gezocht bij de inhoud van hot beleidsvoornemen. Bij
de nieuw geïntroduceerde of inhoudelijk afwijkende (bij voorbeeld
bevolkingsdichtheid) criteria was dat uiteraard niet mogelijk. Voor de
daarbij toegekende scores wordt verwezen naar bijlage 8. Bij de overige
criteria zijn de in het beleidsvoornemen toegekende scores per vestigings-
plaats marginaal beoordeeld met voornamelijk eerdere beleidsvoornemens
als vergelijkingsmateriaal. Dit heeft op de volgende punten tot afwijkende
scores geleid.

Bij het criterium kans op besmetting zoet water is, vanwege de nabijheid
van de drinkwaterbekkens van de Biesbosch geen onderscheid gemaakt
tussen de IJsselmeerlokaties en Moerdijk. Overigens kon geen rekening
worden gehouden met de laatste onderzoeksresultaten. Bij het criterium
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gevolgen voor het natuurlijk milieu doen zich enkele niet verklaarde
verschillen voor tussen beleidsvoornemen en Structuurschema Elektrici-
teitsvoorziening. Aangezien in dit laatste document de scores duidelijk
gemotiveerd worden, zijn deze bij de verdere vestigingsplaats-
analyse gehanteerd.

De waardering van de aansluiting op netstructuur wijkt ten slotte ook
iets af. In het beleidsvoornemen is deze waardering gebaseerd op de
realisering van twee eenheden per lokatie. De Raad meent, dat voor
concentratie van kerncentrales nog niet voldoende overtuigende argumen-
ten bestaan. Tegenover denkbare bedrijfsmatige voordelen staan vooral
psychologisch bezwaarlijke concentraties van individuele risico's. De
Raad gaat in zijn analyse van de vestigingsplaatsen uit van één eenheid
per lokatie. Voor de lokaties Borssele, Bath/Hoedekenskerke en Maasvlakte
leidt dat tot een relatieve verbetering van de scores. De wenselijkheden/
mogelijkheden van meerdere eenheden per lokatie kunnen in de eindaf-
weging wel een rol spelen.

15. De multi-criteria-analyse (MCA)

Ten einde de waardering van de vestigingsplaatsen te vertalen in een
(relatieve) eindwaardering per lokatie is een multi-criteria-analyse (MCA)
uitgevoerd. Naast de hiervoor toegelichte invoergegevens is daarvoor een
onderlinge weging van de vestigingsplaatscriteria nodig. De aard van de
vestigingsplaatsproblematiek van kerncentrales en de daarvoor beschik-
bare informatie maken een kwalitatieve MCA met grotendeels ordinale
invoergegeven (in termen van «beter» of «slechter») wenselijk. De scores
per criterium hebben met uitzondering van het bevolkingsdichtheidscrite-
rium reeds zo'n ordinaal karakter. Ook bij de onderlinge weging der
criteria is daarvoor gekozen. Op basis van individuele inzichten binnen de
Commissie Energievraagstukken is een ordinale rangschikking van de
criteria geconstrueerd die in het navolgende als basisvariant geldt. Door
beredeneerd van deze variant af te wijken kan enerzijds de invloed van
een bepaalde invalshoek of visie worden geanalyseerd en anderzijds de
gevoeligheid van de vestigingsplaatswaardering voor verschuivingen in
de onderlinge weging vsn de criteria. Er zijn drie varianten naast de
basisvariant gehanteerd, die naar de achterliggende visie zijn aangeduid
als financieel-economische variant, milieuvariant en ruimtelijke variant.
Elke variant levert een voorkeursvolgorde van vestigingsplaatsen, afhan-
kelijk van de methode een volgorde al of niet met onzekerheidsmarges.
Bijlage 9 geeft een nadere toelichting op de gehanteerde varianten.

Gekozen is voor de toepassing van twee kwalitatieve MCA-methoden,
ten einde methode-technische invloeden zoveel mogelijk zichtbaar te
maken. De in bijlage 10 weergegeven rapportage is hoofdzakelijk
gebasseerd op de door het Nederlands Economisch Instituut ontwikkelde
Qualiflex-methode. De voor deze methode kenmerkende onzekerheids-
marges, verband houdend met het per definitie (door ordinale scores)
onbekend zijn van de mate waarin een bepaalde vestigingsplaats voor
een bepaald criterium beter of slechter is dan een andere vestigingsplaats,
geven een nauwkeurig beeld van de onzekerheden omtrent de eindrang-
schikking. Niettemin is door toepassing van de zgn. Electre-methode
enige controle op de eerste MCA mogelijk.

Een eenvoudige presentatie van uitkomsten is moeilijk uitvoerbaar. Met
name het beeld van de spreiding der resultaten is nauwelijks bondiger
weer te geven dan in bijlage 10 is gebeurd. Het navolgende overzicht
wordt dan ook met een zeker voorbehoud ten aanzien van de volledigheid
gegeven, bijlage 10 geeft de volledige uitkomsten. Uitgaande van de
gemiddelde eindscores volgens de Qualiflex-methode geeft de navolgende
tabel per variant een voorkeursvolgorde van vestigingsplaatsen. Op grond
van de onzekerheidsmarges per vestigingsplaats (zie illustratie) zijn
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Qualiflex-methode
basisvariant

EEMS

MAASVLAKTE

WESTELIJKE NOP-DIJK

WIERINGERMEER

FLEVO NOORD

BORSSELE

KETELMEER

BATH/HOEDEKENSKERKE

MOERDIJK

cesuren tussen duidelijk betere resp. slechtere vestigingsplaatsen
middels golfli'ntjes aangegeven. Waar dergelijke lijntjes ontbreken kan
niettemin door geleidelijke verschuiving van de eindscores sprake zijn van
een groot scoreverschil tussen de eerste en de laatste lokatie. De tussen
haakjes geplaatste cijfers geven de afwijkende rangschikking op grond
van de Electre-methode. Deze methode werkt niet met de beschreven
onzekerheidsmarges.

Tabel 2. Voorkeursvolgorde volgens de MCA

Volg- Basisvariant
orde

Fin. econ.
variant

Milreuvanant Ruimt, variant

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Eems
Maasvlakte
N.O.P.
Wieringermeer
Flevo
Borssele
Ketelmeer
Bath/H
Moerdijk

(3)
(21

Maasvlakte
Pievo"^*""
Ketelmeer
N.O.P.
Eems
Wieringermeer
Borssele
BaUÏ/H^
Moerdijk

(3)
(5)
12)
(4)

Maasvlakte
NOP.
Eems
Flevo
Wier ingei meer
Borssele
Ketelmeer
Moe^rdTn^
Bath/H.

16)

(4)

Flevo
Ketelmeer
Eems
Maasvlakte

Wieringeimeer
Borssele
Bath/H.
fyToeraijk

13)
(4)
(5)
(1)
(2)

M M M M i r
•HM

M M

r/N

\

\

•

N

N

•

T

\

\

\

\

\

N

N

^m bandbreedte (2x standaarddeviatie aan bnidc bijden van het t|emiddelde)

• gemiddelde eindscore
\

/ in tabel 2 ais Qolflijn weergegeven

\

N.B. De illustratie yeeft eun voorbeeld (basisvariant). De andere varianten laten zich
op soortgelijke wijze illustreren. Voor een eindoordeel zijn — conform de tabel —
alle varianten van belang.

16. Vergelijking varianten

De belangrijkste verschillen tussen de varianten zijn als volgt verklaar-
baar.

In de financieel-economische variant schuift de Maasvlakte ten opzichte
van de basisvariant naar een duidelijke eerste plaats door de nadruk op
het ontzien van landbouwgrond (in verband met besmetting bij ongevallen),
de bijdrage van kernenergie aan de beperking van de chemische luchtver-
ontreiniging en de nabijheid van een groot potentieel van warmte-af nemers.
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De lokatie Flevo-noord en Ketelmeer schuiven belangrijk op door de
nadruk in deze variant op de goede aansluiting op de rietstructuur.
Lokatie Eems maakt een opvallende duikeling. Enerzijds is dat het gevolg
van een (wellicht te) lage waardering (in de MCA èn in het beleidsvoorne-
men) van de aansluitingsmogelijkheden (oplossing via Duitsland),
anderzijds speelt de geschiktheid van deze lokatie als vestigingsplaats
voor een kolencentrale een grote rol. In de milieuvariant treden ten
opzichte van de basisvariant geen opmerkelijke verschuivingen op.
Hooguit in de staart van de rij is opmerkelijk dat Moerdijk alleen in deze
variant aan de laatste plaats ontkomt. Lokatie Bath/Hcedekenskerde
scoort hier nog iets slechter door de nadruk op het criterium natuurlijk
milieu en door de alleen in deze variant hoge score van Moerdijk voor het
kwantitatief koelwatercriterium (koeltorens leiden niet tot thermische
verontreiniging). In de ruimtelijke variant ten slotte schuiven de lokaties
Flevo-noord en Ketelmeer wederom belangrijk op als gevolg van de
nadruk op de aansluiting op de netstructuur en (het ontbreken van) de
concurrerende optie van kolengebruik. De schijnbaar vergelijkbare lokatie
NOP schuift niet mee, doordat de aansluiting op de netstructuur wat
minder goed is en een centrale aldaar - afhankelijk van de precieze
lokatie - wellicht een relatief grote inbreuk vormt op het open polderland-
schap. De tabel toont overigens, dat Flevo-noord en Ketelmeer volgens
de Electra-methode minder opschuiven en met name Maasvlakte en NOP
in de rangschikking niet passeren. Lokaties Eems daarentegen wordt door
alle voornoemde lokaties gepasseerd als gevolg van de in de MCA als
zeer matig gewaardeerde aansluiting op de netstructuur en het indirect
ruimtebeslag. Gezien ook de over dit laatste beschikbare informatie
kunnen hieraan zonder nader onderzoek echter geen vergaande conclussies
worden verbonden.

Uwars door de varianten heen is de constant (relatief) slechte eind-
waardering van Bath/Hoedekenskerke en Moerdijk opvallend, als ook de
matige waardering van Borssele. Hoofdverantwoordelijken in de MCA
daarvoor zijn de relatief hoge bevolkingsdichtheid en het mede daarmee
en met de ligging op zeehavenindustrieterrein verband houdende
indirecte ruimtebeslag (N.b.: waarborgingsbeleid). Voor lokatie Moerdijk
komt daar nog bij het geheel ontbreken van voldoende koelvermogen op
oppervlaktewater. Voorts scoren deze lokaties op veel andere punten
weliswaar niet uiterst negatief maar evenmin zeer positief. Bij Borssele
doet dit laatste zich wat meer voor, zonder dat dit de balans naar een
hoge eindwaardering doet doorslaan.

17. Eindwaardering vestigingsplaatsen kolencentrales

Reeds eerder is gesteld, dat als invoergegeven voor de vestigings-
plaatsanalyse voor kerncentrales een waardering van de geschiktheid
voor kolengebruik is gebruikt. Daartoe is naast een «grote MCA» voor de
kerncentrales een «kleine MCA» voor kolencentrales uitgevoerd. De
kleine MCA is voor 16 lokaties uitgevoerd ten einde na te gaan of er
eigenlijk tussen de vestigingsplaatskeuze voor beide typen centrales wel
een zekere spanning bestaat. De kleinheid van de kleine MCA schuilt
voornamelijk in de weinig diepgaande, voorafgaande analyse. Althans, de
waardering van de vestigingsplaatsen per criterium is zonder discussie
overgenomen van de RPD studie naar de ruimtelijke inpasbaarheid van
enige energie-opties (1984). Deze werkwijze, mede om tijdsredenen
gekozen, is aanvaardbaar geacht, omdat ter bepaling van invoergegevens
voor de grote MCA volstaan kon worden met een betrekkelijk grove
klasse-indeling, weinig gevoelig op beperkte bijstelling van de invoerge-
gevens. In het beleidsmatig eindoordeel dient de kolenoptie als alternatief
nochtans naar de mening van de Raad duidelijk een wezenlijke rol te
spelen.
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Voor de gedetailleerde uitkomsten van de kleine MCA wordt kortheids-
halve verwezen naar bijlage 10. Relatief goed scorende lokaties zijn de
Maasvlakte (duidelijk beter dan alle andere in alle varianten) en Borssele.
Lokatie Eems scoort in twee varianten relatief zeer goed, maar valt in de
milieuvariant en de ruimtelijke variant sterk terug. Moerdijk scoort vooral
als gevolg van het ontbreken van een bevolkingscriterium als vestigings-
plaats voor een kolencentrale opvallend beter dan als vestigingsplaats
voor een kerncentrale. Goede next-best-lokaties zijn Velsen (zit niet in de
MCA-kerncentrales) en Flevo-noord. Vanaf deze middenklasse wordt de
voorkeursvolgorde in toenemende mate gevoelig voor de variantkeuze.

IV. OP DE HAND GEWOGEN

18. Strekking

Wellicht dat dit advies met het vorige hoofdstuk had kunnen afsluiten.
De daar gepresenteerde vestigingsplaatsanalyse levert een onderlinge
vergelijking van vestigingsplaatsen op, die naast die van het beleidsvoor-
nemen kan worden geplaatst. Dat leidt volgens de Raad op zijn minst tot
de conclusie dat een nadere bezinning op de in het beleidsvoornemen
uitgesproken voorkeuren wenselijk is.

Echter, de Raad is - fjvenals de regering - van mening dat voor een
eindoordeel over de relatieve geschiktheid van de vestigingsplaatsen
analyses zoals (ook) hier uitgevoerd een aanvulling behoeven. Immers in
een dergelijke analyse kan nooit alle relevante informatie worden meege-
nomen. Bovendien zijn er overwegingen, die zich niet voor een dergelijke
methode lenen. En ten slotte is steeds een bezinning nodig op de wel bij
de analyse betrokken informatie en op de wijze waarop dit is geschied.
Deze kan bij voorbeeld door nieuwe informatie of nieuwe inzichten
worden ingehaald, zie bij voorbeeld de kanttekeningen in hoofdstuk III bij
de aansluitingsmogelijkheden van Eemshaven op de netstructuur.

Daarom hiervolgend enkele aanvullende beschouwingen over de
relatieve geschiktheid van de vestigingsplaatsen, uitmondend in een
rangorde. Uitgangspunt hierbij zijn de resultaten van de eigen vesti-
gingsplaatsanalyse. Deze worden als eerste nog eens kort samengevat
(par. 19). Dan starten de aanvullingen. Hierbij wordt eerst enige aandacht
besteed aan enkele bijkomende overwegingen bij voorbeeld op het
gebied van de drinkwatervoorziening, het elektriciteitstransport en de
(vlottende) bevolking (par. 20). Onder de noemer maatschappelijke
reacties (par. 21) passeren geluiden uit de inspraak en reacties van lagere
overheden kort de revue. Deze zijn, voorzover al niet impliciet in de MCA
verwerkt, zeker ook van belang. Het geheel leidt tot een eindafweging
(par. 22).

Dit alles wordt gepresenteerd onder de titel: Op de hand gewogen. De
Raad wil hiermede tot uitdrukking brengen, dat naast kwantitatieve
gegevens ook allerlei kwalitatieve aspecten van belang zijn.

Onderzoek en analyse zijn uitermate belangrijk, maar leveren zelden het
volledige antwoord op; uiteindelijk moet een afweging van alle factoren
plaatsvinden. In dit hoofdstuk betreft het dan niet de absolute keuze waar
daadwerkelijk kerncentrales zullen kunnen of moeten worden gerealiseerd,
maar gaat het uitsluitend om de vraag naar de relatieve geschiktheid van
de onderzochte vestigingsplaatsen.

19. Uitkomsten van de eigen analyse

De door de Commissie Energievraagstukken uitgevoerde vestigings-
plaatsanalyse leidt naar de mening van de Raad voorshands tot de
volgende conclusies.
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Lokatie Moerdijk is uit een oogpunt van bevolkingsdichtheid duidelijk
zoveel minder geschikt dan de overige lokaties, dat reeds op grond
daarvan de voorkeur aan andere lokaties gegeven zou moeten worden.
De niettemin ook voor Moerdijk uitgevoerde, uitgebreide vestigings-
plaatsanalyse bevestigt dit beeld slechts. Handhaving van deze lokatie is
derhalve op grond van de analyse niet verdedigbaar. Dat geldt ook voor
Bath/Hoedekenskerke.

Bij Borssele is het beeld wat genuanceerder, al kan opnieuw het
totaaloordeel relatief weinig positief zijn. Het voortborduren op een reeds
bestaande situatie lijkt in de beschouwingen tot op heden een belangrijke
rol te hebben gespeeld. In de analyse ten behoeve van dit advies heeft dit
aspect tot hier per saldo geen rol gespeeld, omdat concentratie van
nucleair vermogen zowel voor- (in de beheerssfeer) als nadelen (verhoging
individueel risico) kan hebben. Los daarvan heeft de lokatie duidelijk
zwakke kanten. Van belang is ook de geschiktheid van Borssele als
kolenlokatie.

De overige lokaties zijn zeker relatief geschikt te noemen. Daarbinnen
tekent zich wel een zekere rangorde af (Maasvlakte, NOP, Eems en Flevo;
n.b. kolenopties), maar deze is tamelijk gevoelig voor de gekozen invalshoek
(c.q. variant). Vermeldingswaardig is wellicht, dat lokatie Wieringermeer
als enige in geen enkele variant en bij geen van beide MCA-methoden tot
de eerste twee of drie lokaties behoort. Ketelmeer scoort nauwelijks
beter.

20. Bijkomende overwegingen

Enkele voor de vestigingsplaatskeuze relevante inhoudelijke overwegin-
gen lenen zich naar hun aard niet voor verwerking in de soort analyse
zoals uitgevoerd door de Commissie Energievraagstukken. Dat is met
name het geval als criteria betrekking hebben op combinaties van
vestigingsplaatsen. Voorts ontbrak op enkele punten de nodige informatie.
Het navolgende heeft op deze bijkomende overwegingen betrekking.

In het beleidsvoornemen is zo'n overweging reeds te vinden, waar het
vanwege de drinkwatervoorziening en de waterhuishouding ongewenst
wordt geacht al het beoogde nieuwe vermogen te vestigen aan hetzelfde,
bijna stilstaand water van het IJsselmeer. De Raad sluit zich voorshands
bij die opvatting aan. Recent (KEMA, RIZA en RIWA) onderzoek laat nog
een aantal vragen open. Dat geldt overigens ook voor de lokatie Moerdijk.
Verder onderzoek is gewenst.

Eveneens in het beleidsvoornemen is de wenselijkheid van een even-
wichtige spreiding van vestigingsplaatsen ten opzichte van de vraag/-aan-
bodsituatie van elektriciteit in de toekomst naar voren gebracht. Voorzover
deze wens voortvloeit uit het streven naar beperking van transportverliezen
- in het beleidsvoornemen is dat het geval - en vermijding van transport-
capaciteitsproblemen kan die wens meer algemeen betrokken worden op
de spreiding van basislastvermogen (dus ook kolenlokaties). Wanneer
echter aan kernenergie een zeker regio-voordeel verbonden zou worden,
dient het streven naar evenwichtige spreiding .neer specifiek op kerncen
trales betrokken te worden. Voor de praktische beleidskeuze betekent dat
vooral een streven naar een noordelijke lokatie én een zuidelijke lokatie.
Dat zou ook psychologische en bestuurlijke voordelen kunnen hebben.

Op het punt van de vlottende bevolking was een goed onderbouwd en
gewogen criterium in de vestigingsplaatsanalyse vooralsnog niet realiseer-
baar. Na de uitgevoerde selectie en weging kan dit aspect in de eindaf-
weging wel degelijk een rol spelen. In dit verband verdienen naar de
mening van de Raad de bestaande en toekomstige recreatieve ontwikke-
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lingen rondom de lokaties Maasvlakte en Ketelmeer de aandacht. Dit
aspect zou hier wel eens een grotere rol kunnen spelen dan tot nu wordt
aangenomen.

Op het punt van de bevolkingsdichtheid is inmiddels informatie ter
beschikking gekomen die bij het uitvoeren van de vestigingsplaatsanalyse
nog niet beschikbaar was. Het betreft de gewogen bevolkingsdichtheid
binnen kortere afstanden van een vestigingsplaats. Die korte afstanden
zouden aan betekenis kunnen winnen in geval van een neerwaartse
bijstelling van de bronterm bij ernstige reactorongevallen en een dien-
overeenkomstige beperking van het gebied waarbinnen met acute sterfte
rekening moet worden gehouden, zie overigens par. 6 van dit advies.

De nieuwe informatie is in bijlage 11 opgenomen. Bath/Hoedekenskerke,
Borssele en Moerdijk scoren relatief slechts. Overigens zij geenszins
gezegd, dat dergelijke cijfers zonder meer van groter gewicht zijn dan de
in het beleidsvoornemen opgenomen cijfers. Daarvoor is de betekenis van
de gevolgde rekenmethodiek en van de referentievestigingsplaats (r.v.p.)
op zichzelf reeds teveel gerelativeerd (zie par. 8). Bovendien worden door
een eenzijdige nadruk op de korte afstanden de over grotere afstanden te
verwachten lange-termijn-effecten van reactorongevailen te veel veron-
achtzaamd. Niettemin leveren bovenstaande cijfers een bevestiging op
van eerdere conclusies. Ten slotte verdient - ook vanuit de inspraak - het
verhoogde risico in geval van oorlog de aandacht. Gesteld is: dan wordt
de centrale tijdig stil gezet. De Raad kan niet overzien of dit inderdaad
soulaas biedt. Met name de kans op de cumulatie met andere risico's in
de omgeving (Borssele, Maasvlakte, Moerdijk) zou kunnen betekenen dat
het inderdaad gaat om een relevant vestigingsplaatscriterium. Die
cumulatie kan overigens ook los van oorlogsgevaar reeds van belang zijn.

21 . Maatschappelijke reacties

De inspraak heeft overwegend negatieve reacties op het beleidsvoorne-
men opgeleverd. Die reacties zijn in zeer veel gevallen gebaseerd op
niet-lokatiegebonden bezwaren tegen kernenergie. Gezien de beperkte
opzet van de inspraakprocedure en het feit, dat - zoals gebleken is -
velen deze procedure na de brede maatschappelijke discussie geen
geschikte gelegenheid voor een algemene discussie over het energiebeleid
meer hebben gevonden, is het relatief beperkt aantal reacties (580,
exclusief handtekeningenacties) en het sterk naar voren komen van
negatieve opvattingen over kernenergie goed verklaarbaar.

Tegelijk is het op grond daarvan onmogelijk om conclusies te trekken
ten aanzien van het algemene maatschappelijke draagvlak voor kernenergie
of over verschillen in maatschappelijk draagvlak tussen de diverse
lokaties. De inspraakmethodiek sluit dergelijke uitspraken over het
draagvlak per vestigingsplaats uit. Het aantal reacties per vestigingsplaats
is weliswaar zeer verschillend, maar er lijkt, met Moerdijk als topscorer,
een verband te bestaan tussen het aantal reacties ( = veelal negatieve
reacties) enerzijds en het bestuurlijk-politieke realiteitsgehalte van een
lokatie anderzijds. Het belang van de inspraak, inclusief de hoorzittingen,
lag (voor de Raad en de Commissie Energievraagstukken) vooral bij de
inhoud van de reacties. Behalve bezorgdheid over kernenergie als
zodanig kwam daarbij ook veel informatie op tafel. In de discussies heeft
dit zeker een rol gespeeld. Verwezen moge overigens worden naar het
rapport met de hoofdlijnen uit de inspraak.

De informatie ontvangen via bestuurlijke contacten, zie ook bijlage 3,
geeft minder interpretatieproblemen. Een duidelijke bereidheid tot
bestuurlijke medewerking is aanwezig bij lokatie Borssele en - zij het op
gemeentelijk niveau voorwaardelijk - bij lokatie Moerdijk. Bij deze laatste
geldt dit nadrukkelijk niet voor weliswaar nabij gelegen maar niet direct
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verantwoordelijke lagere overheden (i.e. Dordrecht, Zuid-Holland,
Rijnmond, Rotterdam).

De direct bij de IJsselmeerlokaties betrokken lagere overheden staan
hier in het algemeen afwijzend tegenover. Zo zijn de provincie Noord-
Holland en de gemeente Wieringermeer tegen de lokatie Wieringermeer.
Almere en Lelystad zijn tegen Flevo-Noord. Het Voorbereidingslichaam
van de provincie Flevoland is tegen de beide lokaties in de Noordoostpolder.
De gemeente Noordoostpolder wijst Ketelmeer duidelijk af, maar is in
haar eveneens afwijzend oordeel over de lokatie W-NOP-dijk wat minder
gedecideerd. De provincie Overijssel, binnenkort niet meer direct betrok-
ken, laat zich over de laatstgenoemde lokatie duidelijk positief uit. Als
- binnen de afwijzing in het algemeen - het Voorbereidingslichaam zou
moeten kiezen gaat de voorkeur ook daar uit naar NOP.

Tegen de lokaties Maasvlakte, Eems en Bath/Hoedekenskerke zijn
vanuit de lagere overheden alleen maar bezwaren ingekomen.

22. Eindafweging

Voorbijgaand aan alle eerder vermelde onzekerheden en onbekenden
(zie ook par. 24) en rekening houdend met de MCA en de aanvullingen
daarop komt de Raad tot de volgende inzichten omtrent de relatieve
geschiktheid van de vestigingsplaatsen.

De lokatie Moerdijk roept de meeste bezwaren op en is relatief gezien
ongeschikt. Dat bleek ook reeds bij de zogenaamde voorselectie (zie slot
par. 13). Bath/Hoedekenskerke is eveneens relatief ongeschikt. De
overige lokaties scoren allen duidelijk beter dan deze twee en zijn
daarmee allen redelijk (relatief) geschikt, c.q. minder bezwaarlijk.

Een splitsing tussen «zuidelijk» en «overig» Nederland (spreidingsge-
dachte) lijkt ook de Raad redelijk.

Van de zuidelijke lokaties zijn er slechts twee overgebleven: Borssele
en Maasvlakte. De laatste is als kolenlokatie duidelijk beter dan alle
andere onderzochte lokaties. Vooralsnog, zonder op basis van de relatieve
geschiktheid de mogelijkheid van een kerncentrale blijvend uit te sluiten,
zou de Raad dan ook voor deze lokatie willen uitgaan van een uitbreiding
van het kolenvermogen. Aandachtspunt hierbij zijn uiteraard de milieu-
eisen.

Resteert - in het zuiden - Borssele als mogelijkheid voor een kerncentrale.
Deze lokatie heeft bezwaren, maar de Raad acht Borssele toch relatief
geschikt, zeker wanneer en zolang plaatsing van nucleair vermogen op
twee of meer lokaties rond het IJsselmeer niet wenselijk wordt geacht.
Daarbij ziet de Raad tevens als factor continuïteit ter plaatse.

De lokaties in overig Nederland hebben afzonderlijke en ten opzichte
van elkaar voor- en nadelen. Dat blijkt uit de MCA en dat blijkt ook uit de
daarop volgende beschouwingen. Rond het IJsselmeer lijken Flevo-Noord
en NOP relatief iets geschikter dan de Wieringermeer en Ketelmeer.
Overigens speelt in alle vier gevallen de factor bedreiging drinkwatervoor-
ziening in geval van een calamiteit. Flevo-Noord, waarvoor overigens ook
geldt dat de exacte lokatie nog moet worden bepaald, ligt dichter bij
omvangrijke (en nog steeds groeiende) bevolkingsconcentraties. Kortom:
de onderlinge rangschikking van Flevo-Noord en NOP is niet eenvoudig.
Binnen geheel Nederland zijn beide relatief geschikt. Het gaat echter om
één van beide. De Raad acht NOP per saldo toch (relatief) geschikter dan
Flevo-Noord. Ten slotte de Eems. Als zodanig hoort ook deze thuis in het
rijtje lokaties met relatief de minste bezwaren, ongeveer op dezelfde
hoogte als Flevo-Noord/NOP. De Waddenzee speelt hier echter een
bijzondere rol zowel in negatieve zin (de Waddenzee als onvervangbaar
natuurgebied) als in positieve zin (de factor drinkwatervoorziening speelt
hier geen rol). De Raad kan op dit moment geen voorkeur uitspreken ten
aanzien van deze lokatie enerzijds en de IJsselmeerlokaties anderzijds.
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Voor de uiteindelijke keuze zal nadere bestudering van de gevolgen van
reactorongevallen voor de drinkwatervoorziening en de waterhuishouding
rond het IJsselmeer respectievelijk studie naar de effecten van een
kerncentrale op het ecosysteem in de Waddenzee de basis moeten
leveren.

Als relatief geschikte of. zo men wil, minst ongeschikte lokaties komen
derhalve nu naar voren: Borssele - zeker als de spreiding over geheel
Nederland en contunuïteit ter plaatse als belangrijke factoren worden
gezien - alsmede de Westelijke NOP-dijk en Eems. Herhaald zij dat - bij
voorbeeld op termijn - (N.b.: het beleidsvoornemen spreekt over ten
minste twee eenheden) ook de Maasvlakte een relatief geschikte lokatie
is. In de termen van de komende regeringsbeslissing zou het waarbor-
gingsbeleid ter plaatse van de over ge lokaties kunnen vervallen. Dat
geldt zeker als op een door de rege»ing gekozen lokatie meer dan één
eenheid zou worden voorzien, een mogelijkheid die de Raad niat bij deze
eindafweging heeft betrokken.

V. SLOTOPMERKINGEN

23. Waarborgingsbeleid

Het voorgaande gedeelte van het advies is geheel gewijd aan de
vestigingsplaatskeuze van kerncentrales en daarmee annexe vraagstukken.
Het beleidsvoornemen heeft daarnaast betrekking op het waarborgings-
beleid in verband met de blijvende of toekomstige geschiktheid van
vestigingsplaatsen voor kerncentrales De Raad volstaat ermee daarover
enkele korte opmerkingen te maken.

Pkb 8.4.2 leunt deels nog sterk op het model van de referentievesti-
gingsplaats. De Raad heeft in par. 8 reeds een aantal beperkingen van dit
model gesignaleerd. Voorzover de gemaakte opmerkingen leiden tot
bijstelling van het bevolkingscriteriam, ware dit ook in het waarborgings-
beleid tot uitdrukking te brengen. Uit het eerder gestelde zal overigens
duidelijk zijn geworden, dat de Raad meer gewicht toekent aan de totale
situatie rondom een vestigingsplaats dan aan de situatie in de dichtstbe
volkte sector

De Raad meent enige discrepantie te zien tussen de eerste aliroa van
pkb 8 4 2. waarin een getalscriterium tot hard uitgangspunt wordt
genomen, het eerste c.q eerstvolgende uitgangspunt van het waarbor
gsrtgsbeletd dat ruimte laat voor een belangenafweging en het laatste
uitgangspunt waarin een ontwikkeling volgens de (bestaande?) ruimtelijke
doeïstellingen op voorhand, dus zonder nadere belangenafweging, wordt
toegestaan. De Raad beveelt verduidelijking van deze pkb-uitspraak aan.
Daarbij is ook een verduidelijking gewenst van de competentie van de
verschillende overheden ten aanzien van een eventueel naar de toekomst
geschoven belangenafweging. Het komt de Raad voor dat een dergelijke
afweging naar z'n aard niet geheel op lokaal niveau kan plaatsvinden.

Een verduidelijking is ten slotte gewenst ten aanzien van het gestelde in
pkb 8.4.3. Daarin worden aan nieuwe explosiegevaarlijke en toxisch
gevaarlijke inrichtingen alsmede aan burgerluchtvaartterreinen binnen
bepaalde afstanden van kerncentrales bijzondere eisen in het vooruitzicht
gesteld Het is de Raad niet duidelijk wie wanneer voor de uitwerking van
die eisen verantwoordelijk is. ten laste van wie de te maken kosten zullen
komen en hoe deze direct of later worden geëffectueerd, gegeven de
bevoegdheidsverdeling ten aanzien van de betreffende inrichtingen
Oversgens zulten m een dergelijk geval uiteraard ook aan de kerncentrale
zelf bi|zondere eisen kunnen (en moeten) worden gesteld
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24. Onderzoek en studies

Op een aantal plaatsen is in dit advies aangedrongen op (nader)
onderzoek. De Raad heeft waar mogelijk zelf hier iets aan trachten te
doen. maar de procedure bood in het algemeen te weinig tijd en bovendien
is de Raad zeker niet voor alle onderwerpen gekwalificeerd. Verder wordt
zo nu en dan gevraagd om een verduidelijking of toelichting. Soms zal
ook daarvoor onderzoek nodig zijn. Er is dus een aanta' vragen open
gebleven die - voorzover bestaand onderzoek de relevante gegevens niet
kan opleveren - alsnog via onderzoek of studie beantwoord dienen te
worden.

Als expliciet in dit advies geformuleerde vraagpunten kunnen worden
genoemd:

* systematisch onderzoek naar de (nu) dominante ongevalsscenario's
de daarbij behorende bronterm en de onzekerheids narges in de hoeveel-
heden van de afzonderlijke radio-actieve stoffen (de isotopen in de
bronterm) (par. 6 over de bronterm);

* de gevolgen van reactorongevallen voor de landbouw, industrie en
natuur en milieu (idem);

* de betekenis voor de risico-analyse van nadere veiligheidseisen en
het feitelijk ontwerp (idem);

* de betekenis van meteorologische aspecten voor de risico's en de
effecten van een ongeval in het algemeen en per (exacte) lokatie (par. 7),

* de vergelijking tussen de risico-analyse die aan het beleidsvoornemen
ten grondslag ligt en die van het IMP milieu (par. 9);

* de betekenis van de vlottende bevolking voor de risico-analyse in het
algemeen en per lokatie (par. 12);

* de recreatieve ontwikkelingen rond de Maasvlakte en het Ketelmeer
(par 20);

* het indirecte ruimtebeslag van kerncentrales respectievelijk het
waarborgingsbeteid in het algemeen (par. 12) en per lokatie (par. 23);

* de risico's voor de drinkwatervoorziening en de waterhuishouding
met name voor wat betreft het IJsselmeer en rond Moerdijk (par 20);

* de betekenis van een kerncentrale dicht bij de Waddenzee voor het
ecosysteem aldaar (par 22).

Een belangrijke vraag bij deze aanbevelingen is uiteraard in welke fase
van de besluitvorming de resultaten hiervan bekend zullen moeten zijn
Oe Raad zal hier slechts globaal op ingaan, omdat hierbij mede een
stellingname ten aanzien van de kernenergie optie als zodanig aan de
orde zou kunnen komen

De resultaten zullen - in voorkomend geval - in ieder geval beschikbaar
moeten zijn op het moment dat ue vergunningverlening van een kerncen-
trale aan de orde is. Sommige zaken laten zich het beste in het kader van
de vergunningprocedure op grond van de Kernenergiewet en van de MER
beoordelen Dat zou dan bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk kunnen
gelden voor zaken op het gebied van de veiligheidseisen, de meteorologi
sche aspecten, de totale risico's, de vlottende bevolking (w.o. de recreanten
en hun evacuatiemogelijkheden) en de feitelijke inhoud van het waarbor
gingsbeleid. Over de meeste andere zaken zal de gezochte informatie
echter eerder beschikbaar moeten zijn Vallen de resultaten hiervan m (te)
neaatieve zin uit dan ligt immers een concrete aanvraag voor een
vergunning niet voor de hand
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1. Adviesaanvraag
2. Samenstelling Commissie Energievraagstukken
3. Hoofdlijnen uit de bestuurlijke reacties
4. Verslag van de discussie over de bronterm
5. Asymmetrieen in de verspreidingspatronen voor luchtverontreiniging
6. Risiconormen beleidsvoornemen/IMP-milieubeheer: toelichting op

het WRRO-advies van de provincie Zuid-Holland
7. Inventarisatie en selectie vestigingsplaatscriteria voor kerncentrales
8. Beoordeling vestigingsplaatsen per criterium
9. Onderlinge weging van de vestigingsplaatscriteria (incl. de «varian-

ten»)
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11. Gewogen bevolking tot 1,5 resp. 5 resp. 7 km
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BIJLAGE 1 MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN

MILIEUBEHEER

Aan de voorzitter van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening

Datum, 23 juli 1985

Beleidsvoornemen vestigingsplaatsen voor kerncentrales
Zoals u bekend is tegelijk met het regeringsstandpunt met betrekking

tot het Eindrapport van de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid
uitgebracht het beleidsvoornemen deel a «Vestigingsplaatsen voor
Kerncentrales» (Tweede Kamer, zitting 1984-1985, 18 830, nr. 1-4). Op
dit beleidsvoornemen is de procedure van een planologische kernbeslissing
van toepassing. De Nota Elektriciteitsvoorziening in de jaren negentig,
waarin regeringsstandpunt en beleidsvoornemen zijn opgenomen, is u
reeds toegestuurd.

Teneinde de procedure zo zuiver mogelijk te houden zal het beleids
voornemen ook separaat worden gepubliceerd, zodat het als afzonderlijk
stuk onderwerp kan zijn van inspraak, advisering en bestuurlijk overleg.

Wij verzoeken u hierbij over dit beleidsvoornemen advies uit te brengen.
Met het oog op de tijdens de Kamerbehandeling van eerdergenoemd
Regeringsstandpunt aanvaarde motie Lansink (18 830, nr. 17) verzoeken
wij u uw advies zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 december a.s. uit te
brengen.

Zijdens de eerste ondergetekende zij voorts nog opgemerkt dat hij het
beleidsvoornemen ook aan de (voorlopige) Waddenadviesraad zal
voorleggen, met die restrictie dat het advies zich uitsluitend dient te
richten op de locatie Eemshaven welke in het beleidsvoornemen als een
van de voorkeurslocaties wordt aangemerkt.

Gegeven de omstandigheid dat Eems in beginsel ook geschikt lijkt als
vestigingsplaats voor kolenvermogen wordt deze Raad ook gevraagd over
de mogelijke consequenties van kolenvermogen te adviseren.

De Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
P. Winsemius

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

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18 830, nrs. 43-44 28



BIJ LAG E 2 SAMENSTELLING COMMISSIE ENERGIEVRAAGSTUKKEN ten
behoeve van advisering vestigingsplaatsen kerncentrales

Voorzitter/lid van de Raad:
dr. L. A. Clarenburg, Openbaar Lichaam Rijnmond

Leden van de Raad:
drs D. H. Franssens, Landbouwschap
prof ir H. M. Goudappel, Hoogleraar in de urbanistiek en ruimtelijke

organisatie TH Eindhoven
P. Nijhoff, Stichting Natuur en Milieu
drs R. Kok, oud-directeur Stad en Landschap
Th. Swart, Christelijk Nationaal Vakverbond

Deskundigen van buiten de Raad:
drs R. ter Brugge, Geografisch Instituut RU Groningen
drs W. van Deventer, Verbond van Nederlandse Ondernemingen
drs D. A. van der Hoeven, Wetenschappelijk Bureau D'66/AER
prof dr W. T. M. Molle, Nederlands Economisch Instituut
dr ir A. P. Oele, Commissaris der Koningin Drenthe
ir T. Potma, Centrum voor Energiebesparing
ir W. Wissing, Stedebouwkundig Adviesbureau
ir P. J. J. Blok, Arnhemse instellingen

Ministeriële vertegenwoordigers:
ir C. J. van Daatselaar, Ministerie van Sociale Zaken
drs J. J. de Jong, Ministerie van Economische Zaken
mevrouw drs. A. T. Muntinga, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte-

lijke Ordening en Milieubeheer (DGMH)
ir A. J. F. de Vries, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

en Milieubeheer (Rijksplanologische Dienst)

Secretariaat:
ir A. W. M. van der Ham (secretaris)
ir. I. Faber
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BIJLAGE 3 RAAD VAN ADVIES VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING

Hoofdlijnen uit de «bestuurlijke» reacties op de pkb Vestigings-
plaatsen voor kerncentrales

1. Inleiding en verantwoording

In het kader van de RARO-advisering over de pkb Vestigingsplaatsen
voor kerncentrales achtte de voorbereidingscommissie - de Commissie
Energievraagstukken - het wenselijk tijdig inzicht te krijgen in do opvattin-
gen van de verantwoordelijke organen van de bij deze pkb meest betrokken
lagere overheden. De commissie beschouwde ais zodanig de provincies,
gemeenten, gewestelijke samenwerkingsorganen en haven- en industrie-
schappen binnen wier grondgebied de in pkb 8.2.2 genoemde mogelijke
vestigingsplaatsen zijn gelegen (dit zijn de 13 in het beleidsvoornemen
onderling vergeleken lokaties). alsmede de gemeenten waarvan de
grenzen die vestigingsplaatsen zeer dicht naderen. Om praktische
redenen is ervan afgezien bij dit laatste en strikte (kilometer)norm
(bijvoorbeeld gerelateerd aan de referentievestigingsplaats) te hanteren.

De aldus bepaalde instellingen hebben op 2 september 1985 een
uitnodiging ontvangen een standpunt over de regeringsvoornemens
uiterlijk op 1 november 1985 aan de Commissie Energievraagstukken
kenbaar te maken (voor de verzendlijst zie bijlage 1).

Lopende de reactietermijn is de verzendlijst op enkele plaatsen (Urk,
Dordrecht) bijgesteld. Enkele buurgemeenten van aangeschreven gemeen-
ten hebben op eigen initiatief gereageerd, mede vanuit de opvatting dat de
commissie als selectiecriterium de 20 km-grens van de referentievesti-
gingsplaats had moeten hanteren. Uiteindelijk heeft de commissie 47
«bestuurlijke» reacties ontvangen (voor de lijst van ontvangen reacties zie
bijlage 2). In deze notitie worden de hoofdlijnen van deze reacties met
betrekking tot de vestigingsplaatsproblematiek kort weergegeven. De
volledige reacties liggen op het RARO-secretariaat ter inzage.

Van de geboden mogelijkheid tot een nader mondeling overleg met de
commissie over de schriftelijk ingediende reacties is slechts beperkt
gebruik gemaakt. Voorafgaand aan de hoorzittingen in de betreffende
plaatsen zijn er contacten geweest in Heinkenszand (met de provincie
Zeeland en de gemeente Borsele), in Breda (met de gemeente Dordrecht)
en in Schiedam (met de provincie Zuid-Holland, het Openbaar Lichaam
Rijnmond en de gemeente Rotterdam).

2. Lokatie Eems

De provincie Groningen is onder verwijzing naar de betreffende
passage in het streekplan tegen de bouw van kerncentrales in de provincie
Groningen en aangrenzende gebieden (zolang voor de daaraan verbonden
problemen geen verantwoorde oplossingen zijn gevonden). Ook de
gemeenten Bierum, Hefshuizen, Kantens, Usquert en Appingedam zijn
unaniem tegen de vestiging van een kerncentrale op het Eemshavencom-
plex. Van de gemeente Middelstum is geen definitief standpunt ontvangen.
Het Havenschap Delfzijl neemt geen standpunt in, maatgevend zijn voor
het schap de in streek- en bestemmingsplannen vastgelegde uitgangs-
punten.

De provincie Friesland doet geen uitspraak, maar wijst op ecologische
gevaren van vestiging wegens de ligging aan de Waddenzee.

3. Lokatie Bergum

De provincie Friesland onderschrijft de uitkomst in het beleidsvoornemen,
waardoor de lokatie Bergum niet meer voor vestiging van een kerncentrale
in aanmerking komt.
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De gemeenten Tietjerksteradeel, Smallingerland en Achtkarspelen
wijzen de lokatie eveneens af. Laatstgenoemde gemeente signaleert bij
vestiging strijdigheid met het rijksbeleid (het aangrenzend gebied is
omschreven als «grote landschapseënheid»). Voorts zijn de koelmogelijk-
heden van het betrekkelijk kleine Bergumermeer ten enenmale onvoldoen-
de.

4. Lokatie Wieringermeer

De provincie Noord-Holland constateert met instemming dat in het
beleidsvoornemen geen lokaties in de provincie Noord-Holland geschikt
worden bevonden. De provincie wijst vestiging van een kerncentrale in
Noord-Holland af om redenen van bevolkingsdichtheid, drinkwatervoor-
ziening en energiepolitiek. De gemeente Wieringermeer en het gewest
Kop van Noord-Holland delen dit standpunt.

5. De IJsselmeerlokaties

De provincie Overijssel vindt de lokaties Ketelmeer en WNOP-dijk van
de vijf IJsselmeerlokaties het meest geschikt en planologisch aanvaardbaar.
De voorkeur gaat daarbij uit naar de lokatie WNOP-dijk. Wel moet
zekerheid bestaan over de realiseerbaarheid van een aanvaardbare
oplossing voor het radio-actief afval alvorens een vergunning voor de
bouw kan worden verleend.

De Provincie Friesland spreekt zich niet uit, maar wijst erop dat de
IJsselmeerlokaties aan een binnenwater liggen, niet alleen van belang
voor de drinkwatervoorziening, maar ook voor de waterhuishouding in
Friesland en Groningen.

Vanwege het gevaar voor besmetting van het drinkwater is de provincie
Noord-Holland van mening dat de vestigingsplaatsen aan het IJsselmeer
ongeschikt zijn. Langdurige uitval van het IJsselmeer kan door de
drinkwatervoorziening niet worden opgevangen. Gevolgen van besmetting
zijn er ook voor de watervoorziening in de landbouw en voor de verzil-
tingsbestrijding in Noord-Holland.

Het Voorbereidingslichaam provincie Flevoland gaat in op de gevolgen
van een kerncentrale in de NOP en komt op grond daarvan tot de conclusie
dat de vestiging van een kerncentrale aldaar moet worden afgewezen.
Men vreest onder andere verstoring van de ontwikkeling van het bevol-
kingsdraagvlak voor de nieuwe provincie Flevoland. In geval van een
aanwijzing verdient de lokatie WNOP-dijk de voorkeur op grond van het
criterium vlottende bevolking.

Het Flevo-overleg, gemeenschappelijk overlegorgaan van de zes
gemeenten van de IJsselmeerpolders, heeft geen behoefte op het
beleidsvoornemen te reageren. De deelnemende gemeenten doen dit
zelfstandig. Uit de reacties kan worden opgemaakt dat alle gemeenten
zich (sommigen vooralsnog) uitspreken tegen de vestiging van een
kerncentrale in de nieuwe provincie Flevoland. Voor de gemeenten
Almere en Lelystad telt de uitslag van de maatschappelijke discussie over
het energiebeleid zwaar. Voor de gemeenten Zeewolde en Dronten geldt
voornoemd standpunt zolang de noodzaak van nieuwe kerncentrales
onvoldoende is aangetoond en zolang er onvoldoende zekerheid bestaat
over de veiligheid van kerncentrales en van opslag van radioactief afval.

De gemeenten Dronten is in het bijzonder tegen de lokatie Ketelmeer
vanwege de negatieve uitstraling die vestiging van een kerncentrale
aldaar zal hebben op de ontwikkeling van de gemeenten en de grote
belemmeringen die zullen worden opgeworpen voor de verdere recreatieve
ontwikkeling van het Ketelmeer en zijn achterland.

Ook de gemeente Lelystad is bevreesd voor de negatieve invloed van
vestiging van een kerncentrale in de IJsselmeerpolders op het draagvlak
van de nieuwe provincie. Voorts wordt gewezen op het gevaar van

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18 830, nrs. 43-44 31



besmetting van (stilstaand) water via koelwaterlozingen met risico's voor
de volksgezondheid (drinkwater), visserij en recreatie.

De gemeente Noordoostpolder constateert dat uit oogpunt van
ruimtelijk beleid geen doorslaggevende bezwaren bestaan tegen vestiging
van een kerncentrale op het grondgebied van de gemeente. Deze
vestiging wordt echter toch afgewezen zolang er niet meer duidelijkheid
komt over de risico's voor de bevolking. Ook bestaan er nog vele vragen
over de gevolgen van de werking van een kerncentrale voor het milieu. De
lokatie Ketelmeer wordt zonder meer afgewezen ter bescherming van
landschappelijke en recreatieve belangen.

Voor de gemeente Urk gelden dezelfde argumenten, op grond waarvan
de aanwezigheid van een kerncentrale nabij de gemeente Urk niet
acceptabel wordt geacht. De gemeente is met name bezorgd voor de
visserijfunctie van Urk. Zij is daarvan voor driekwart afhankelijk.

Ten slotte is ook de gemeente Kampen op grond van planologische en
recreatieve argumenten tegen de vestiging van een kerncentrale bij de
Noordoostpolder.

6. Lokatie Boxmeer

De gemeente Oeffeit merkt op dat een reactie minder relevant wordt,
nu de regering op basis van een zeer ongunstige score in het beleidsvoor-
nemen de lokatie heeft laten afvallen. Een extra bezwaar bij vestiging is
volgens de gemeente de concentratie van kerncentrales in een beperkt
gebied (Kalkar, Dodewaard), waardoor de risico's van calamiteiten
worden vergroot.

7. Lokatie Maas-Waal

De provincie Gelderland is tegen de lokatie Maas-Waal, omdat vestiging
van een elektriciteitscentrale (dus ook kerncentrale) niet te verenigen valt
met de doelstellingen tot behoud van de centrale open ruimte.

De gemeenten Heerewaarden en Rossum (nagenoeg identieke reactie)
gaan ervan uit dat deze lokatie, gelet op het beleidsvoornemen, geen
«serieuze» vestigingsplaats meer is. De lokatie scoort slecht op de
koelwatercapaciteit. Ook zouden zonder ingrijpende maatregelen koelwa-
terlozingen vanwege de temperatuurverhoging een onaanvaardbare
aantasting van het aquatisch milieu betekenen.

Ook de gemeente Neerijnen acht een discussie over deze lokatie niet
opportuun.

8. Lokatie Maasvlakte

De provincie Zuid-Holland vindt de onderbouwing van het oordeel over
de geschiktheid van lokaties in het beleidsvoornemen te kwalitatief van
aard. Een zwaar punt van kritiek betreft de constatering dat de toelaatbaar
geachte bevolkingsomvang in de omgeving van een lokatie niet voldoet
aan de normen van het IMP Milieubeheer. De lokatie Maasvlakte is met
de IPM-normen weliswaar niet in strijd, maar de grote bevolkingsomvang
binnen de potentiële besmettingszone (Den Haag, Rotterdam) maakt
deze lokatie uit het opgpunt van bevolkingsomvang toch ongewenst. Een
tweede bezwaar is de economische kwetsbaarheid van de omgeving
(havens, industrie, Westland) in geval van een calamiteit. Van de vestiging
van een kerncentrale gaan ook negatieve effecten uit op het nog te
voeren ruimtelijk beleid inzake verstedelijking en recreatie.

De bezwaren van het Openbaar Lichaam Rijnmond tegen de lokatie
Maasvlakte gelden de risico's voor grote bevolkingsconcentraties,
economische gevolgen bij een calamiteit, nadelige gevolgen van het
waarborgingsbeleid voor bedrijfsvestigingen, negatieve effecten voor
recreatie en verstedelijking, evacuatieproblemen en problemen rond de
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stopzetting van petrochemische installaties. De gemeente Rotterdam
voegt hier nog aan toe de omvang van de werkende en recreërende
bevolking, gevaar voor besmetting van de ondiepe voorzee en de proble-
matiek van de opslag van radioactief afval. Overigens komt de gemeente
vanuit een opsomming van de mogelijkheden om in de energiebehoefte te
voorzien zonder kernenergie reeds tot een afwijzend standpunt over de
vestiging van een kerncentrale op de Maasvlakte.

De gemeente Westvoorne deelt de bezwaren van het Openbaar
Lichaam Rijnmond. De gemeente is voorts bevreesd dat het waarborgings-
beleid de afwegingsvrijheid van de gemeente ten aanzien van bestem-
mingsplannen op ontoelaatbare wijze zal aantasten.

9. Lokatie Moerdijk

De provincie Noord-Brabant staat positief tegenover de vestiging van
een kerncentrale op de lokatie Moerdijk. Het streekplan West-Brabant
wordt daartoe partieel herzien.

Het belangrijkste bezwaar van de provincie Zuid-Holland tegen de
lokatie Moerdijk is dat de bevolkingsomvang in de omgeving niet voldoet
aan de normen van het IMP-Milieubeheer. Tot de zwakke plekken van
deze lokatie worden voorts gerekend de effecten van eventuele radio-
actieve besmetting van de omgeving bij een calamiteit (drinkwatervoor-
ziening), ecologische waarde en economische kwetsbaarheid en de
landschappelijke effecten van beoogde koeltorens.

Ook het Openbaar Lichaam Rijnmond wijst de lokatie Moerdijk af. In
geval van calamiteiten ligt de Rotterdamse agglomeratie binnen de
gevarenzone. Bij besmetting van de spaarbekkens Biesbosch en Beerenplaat
kan de drinkwatervoorziening voor een groot gedeelte van Rijnmond voor
onbepaalde tijd ontregeld worden.

De meerderheid van de gemeente Klundert gaat onder voorwaarden
akkoord met de vestiging van de kerncentrale te Moerdijk. Deze voor-
waarden betreffen onder andere een herberekening van de bevolkings-
dichtheid binnen een straal van 6 km rond de lokatie en een vergelijking
daarvan met de norm van de referentievestigingsplaats; overlegging van
de risico-berekeningen in verband met de aanwezigheid van de Shell-
vestiging; het waarborgingsbeleid mag geen gevolgen hebben; de
gemeente dient voor alle mogelijke schade en kosten te worden gevrij-
waard; vergoeding van de kosten voor maatregelen ten behoeve van de
rampenbestrijding.

Ook de meerderheid van de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe gaat
onder voorbehoud akkoord met de vestiging van kerncentrales. Het
voorbehoud betreft een aantal vraagtekens rond de lokatie Moerdijk
(bevolkingsomvang, spaarbekkens Biesbosch, vliegtuigongevallen in
relatie tot koeltorens). De PNEM-optie op een stuk grond van het Industrie-
en Havenschap Moerdijk wordt betreurd, aangezien dit een onterecht
drukmiddel is om tot de bouw van een kerncentrale te komen, zeker nu
nog niet gebleken is dat het hier om een geschikte lokatie gaat. Dit schap
deelt mee, dat uit het verlenen van een recht van optie kan worden
opgemaakt, dat het Industrie- en Havenschap positief staat tegenover
vestiging van kerncentrales te Moerdijk.

De gemeente Hoeven spreekt haar verontrusting uit over de plaatsing
van een kerncentrale te Moerdijk. De gemeente kan niet beoordelen wat
op langere termijn de gevolgen voor de gemeente zullen zijn.

Aan de reeds bekende bezwaren tegen de lokatie Moerdijk voegt de
gemeente Dordrecht toe dat de benutting ervan de mogelijkheden voor
verdere verstedelijking van de zuidelijke Randstad, met name ter plaatse
van Dordrecht, beperkt. De gemeente roept de vraag op of bij een
kernongeval er voldoende tijd is om Shell Chemie veilig achter te laten.
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Tenslotte heeft de gemeente uitgerekend dat bij een ten opzichte van
het beleidsvoornemen enigszins in noordelijke richting verschoven exacte
plaatskeuze op het beoogde terrein te Moerdijk het toegestane maximum
gewogen inwonersaantal binnen de dichtstbevolkte 45°-sector wordt
overschreden.

De gemeente Rotterdam komt op grond van soortgelijke overwegingen
als bij de lokatie Maasvlakte (zie aldaar) tot de conclusie, dat de lokatie
Moerdijk als vestigingsplaats voor een kerncentrale moet worden
afgewezen.

10. Lokatie Borssele

De provincie Zeeland acht de lokatie Borssele planologisch geschikt
voor de vestiging van nieuwe kerncentrales, maar zal met de daadwerkelijke
bouw niet eerder instemmen dan nadat de Tweede Kamer heeft ingestemd
met een in beginsel aanvaardbare en toereikende oplossing van het
afvalvraagstuk en nadat ook de Provinciale Staten van Zeeland bij de
verdere besluitvorming zijn betrokken. Intussen zal voortgang worden
gemaakt met de benodigde planologische maatregelen (aanpassing van
het streekplan).

De gemeente Vlissingen en Borsele stellen zich op hetzelfde standpunt.
Ook van de kant van de gemeente Reimerswaal bestaat geen bezwaar
tegen de lokatie Borssele. Dit geldt ook voor de gemeente Kapelle, nu
vaststaat dat de lokatie voldoet aan het bevolkingsdichtheidcriterium, een
normale ontwikkeling van de gemeente Kapelle mogelijk blijft en de
regering heeft gekozen voor uitbreiding van het aantal kerncentrales in
Nederland. Tenslotte staat ook het Havenschap Vlissingen positief
tegenover de bouw van kerncentrales te Borssele.

Annf'x 7 vun bijlage 3

Verzendlijst lagere overheden pkb Vestigingsplaatsen voor kerncentrales'

Nr.

1.

2 .

3.

4 .

5.

6.

7.

8.

9

10.
n.

12.
13.

Lokatie

Bath'HoedekensktM ke

Beigumermeur

BorsseJe

Boxmeer

Eerns

Flevo Noord

Ketelmeer

Maasvlakte

Maas-Waal

Markerwanrd/Houti ibdijk :

Moerdijk

West. NOP-dijk
Wier intjei meer

Gemeente

Kapelle
Borssele
Reimerswaal
Tietjerkstei adeel
Achtet karspelen
(Botssele)
Vlissingen
Boxmeei
Gennep

Hetshui^en
Bierum
Lelystad
Dromen
NoordoostjJolder
Kampen
Rotterdam
West voor ne
Heerewaarden
Neerijnen
Rossum
Maasdt it;|
Ltth

Klundert
ZevenbPrcjen
Hooqe en Latje Zwaluwe
Shïjen

(Noot doost [joider)
Wiermgei meei

Oveiiyi; instanties

prov. Zeeland

piov. Fi iesUmd

(piov Zeeland)
Havenschap Vlissingen
prov. Limburg
prov. Noord-Brabant

prov. Groningen
Havenschap DeH^ijl
Flevoovet leg tü Almere

piov. Overijssel

prov. Zuid-HoMand
O.L. Rijnmond
piov. Geldei land
(prov. Noord-Brabant)

-

{piov. Nooid Brabant)
Industrie-en Havenschap
Moerdijk
(prov. Ovet tjssol)
prov. Nooid-Holliind

1 De tussen haakjes vermelde instanties 2 De wijde omgeving van de7e lokatie is
komen reeds bij een eerder genoemde provinciaal noch gemeentelijk ingedeeld,
lokatie voor. De^e instanties ontvangen ?odat consultatie van lagere overheden
slechts één brief, omdat óeiv niet is onmogelijk is.
toegespitst op een bepaalde lokatie.
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Annex 2 van bijlage 3

Lijst van ontvangen «bestuurlijke» reacties

Provincie Noord-Brabant
Gemeente Tietjerksteradeel
Gemeente Bierum
Gemeente Oeffeit
Provincie Groningen
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Oronten
Gemeente Rotterdam
Provincie Overijssel
Gemeente Wieringermeer
Gemeente Heerewaarden
Gemeente Dordrecht
Gemeente Borssele
Gemeente Klundert
Flevo -o verleg
Gemeente Neerijnen
Gemeente Achtkarspeïen
Gemeente Hefshuizen
Provincie Friesland
Provincie Noord-Holland
Gemeente Lelystad
Gemeente Reimerswaal
Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe
Gemeente Kapelle (Z)
Gemeente Kantens
Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Urk
Openbaar Lichaam Rijnmond
Gemeente Usquert
Gemeente Rossum
Gemeente Appingedam
Havenschap Delfzijl
Gemeente Kampen
Gemeente Middelstum
Gemeente Nieuwolda
Gemeente Westvoorne
Provincie Zeeland
Gewest Kop van Noord-Holland
Gemeente Vlissingen
Voorbereidingslichaam Provincie Flevoland
Gemeente Zeewolde
Gemeente Almere
Provincie Gelderland
Industrie-en Havenschap Moerdijk
Gemeente Hoeven
Gemeente Smallingorland
Havenschap Vlissingen

BRK
BRK
BRK
BRK
BRK
BRK
BRK
BRK
BRK
BRK
BRK
BRK
BRK
BRK
BRK
BRK
BRK
BRK
BRK.
BRK,
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.
BRK
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.
BRK.

. 1

. 2

. 3

. 4

. 5

. 6

. 7

. 8

. 9

. 1 0

. 11

.12

.13

. 14

. 15

. 1 6
,17
.18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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BIJLAGE 4

COMMISSIE ENERGIEVRAAGSTUKKEN (CEV)

Verslag van de discussie over de bronterm, gehouden op maandag
21 oktober 1985 in het Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht

Aanvang: 13.30 uur

Aanwezig:
Voorzitter: Clarenburg
Tweede voorzitter: Wagenaar
Discussiepartijen: mevr. Nienhuys en Smit (TH Twente), Van Deventer

en Desaedeieer, Versteeg (Kernfysische Dienst) en De Munk
Aanwezig namens CEV/RARO: mevr. De Ruiter, Goudappel, Blok, Van

Hunnik, Van der Ham en Faber
Waarnemers: Geerts, Engelsman (ANWB), Olthof (Natuur & Milieu),

Sleijfer (voorl. Waddenadviesraad), Kok en De Klerk (prov. waterstaat
Overijssel), De Vries (RPD), Van Daatselaar (SoZaWe) en Koomen (EZ)

Verslag: Stegeman
Agenda

BI.?.

1.

2.

3.

4 .

5.

6.

Opening en mededelingen voorzitter

Presentatie standpunten

Nadere vragen om verduidelijking

Inventarisatie discussiepunten
a. de eenzijdigheid in scenai iokeuze
b. de reductiefactoren
c. tijdsverloop en second containment
d. de bronterm, afgezien van de kans

Afronding

Sluiting

36

36

40

41
41
43
46
47

49

49

1. Opening, mededelingen door de voorzitter

De Voorzitter opent de bijeenkomst, heet alle aanwezigen welkom en
licht het doel van deze bijeenkomst als volgt toe.

Naar aanleiding van een via het lid van de commissie de heer Potma
ontvangen stuk en de reacties daarop van de heer Van Deventer en de
heer Van Daatselaar is het de commissie gebleken dat verschillende
standpunten mogelijk zijn over nieuwe gegevens met betrekking tot het
onderwerp «veiligheid van kerncentrales». De bronterm (het onderwerp
waarop de nieuwe gegevens betrekking hebben) vormt een centraal punt
bij de advisering door de RARO in het kader van de PKB Vestigingsplaatsen
kerncentrales. De CEV beschikt noch over de tijd, noch over de financiën
om, zoals door Potma gesuggereerd, een nadere studie over dit onderwerp
te entameren en daarom is in overleg met het secretariaat van de RARO
besloten, deze discussie te organiseren tussen de partijen die hieromtrent
stukken bij de commissie hebben ingediend.

2. Presentatie standpunten

A. mevrouw Nienhuys, de heer Smit

Nienhuys beschouwt de volgende onderwerpen als centrale discussie-
punten:

1. Wat is het relatieve belang van de discussie over de bronterm in het
geheel van de veiligheidsdiscussie?
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2. Kan er een uitspraak over de grootte van de bronterm worden
gedaan? Zo ja, hoe groot is de bronterm dan?

3. Wat is hiervan de consequentie voor de gezondheid van individuen
op lange en op korte termijn? Wat is de economische schade en wat is de
sociale ontwrichting op lange termijn?

4. Wat is de betekenis van dit alles voor de aanvaardbaarheid? Anders
gezegd: hoe verhoudt dit zich tot de normstelling?

De bevindingen van de Rasmussen-studie (WASH-1400) uit 1974 zijn
door een reeks van kritische vervolgstudies aangetast, zoals door de
commissie-Lewis (1978), ingesteld door de Nuclear Regulatory Commis-
sion (NRC), die tot de conclusie kwam dat WASH-1400 niet controleerbaar
was en dat daardoor de noodzakelijke z.g. peer review uiterst moeilijk zou
zijn. De gebeurtenissen in Harrisburg toonden inderdaad aan dat menselijke
fouten van een betrekkelijk klein ongeval een grote ra^ip konden maken.
Bovendien was daar sprake van niet verwachte gevolgen, zoals het
ontstaan van een grote waterstofbel en het in veel mindere mate vrijkomen
van iodium.

Door de NRC gesubsidieerd onderzoek heeft dan ook aanleiding
gegeven tot verbeterde berekeningen, maar uitsluitend voor de bronterm.
Het ongevalsspectrum zelf is echter niet ter discussie gekomen. De
American Physical Society (APS) heeft door middel van een peer review
van dit onderzoek geconstateerd dat:

- niet alle ongevalsverlopen geïdentificeerd zijn;
- de gebruikte computercodes niet zijn gecontroleerd;
- voor het overige sprake is, zowel van factoren die bijdragen aan de

bronterm als van factoren die de bronterm kunnen doen verminderen.
De NRC trekt conclusies, die grotendeels overeenkomen met die van

de APS, namelijk:
- er zijn geen algemene conclusies ten aanzien van de bronterm te

trekken. De bronterm kan in vele gevallen lager worden, maar in sommige
gevallen ook hoger;

- in allerlei processen zijn een fors aantal onzekerheden geconstateerd,
die nog niet te kwantificeren zijn en nog geen aanleiding geven tot een
definitieve vaststelling van de bronterm;

- de computerberekeningen (waarvan men het in andere rapporten
heeft doen voorkomen dat zij de bronterm konden berekenen) zijn in feite
slechts gebruikt om de computercodes te testen.

Spreekster wijst erop dat de TH Twente bereid is gevonden een deel uit
te voeren van het onderzoek waarom door Potma is gevraagd. De heer
Smit zal over de conclusies hiervan rapporteren.

Smit herinnert eraan dat het CRV-rapport, waarop het jongste rapport
van de Gezondheidsraad is gebaseerd, slechts één ongeval beschouwt in
de lozingscategorie KE (ernstig ongeval), namelijk het falen van het
containment door overdruk. De KE-lozingscategorie bevat echter meer
mogelijke verlopen, zoals o.m. de Deutsche Risikostudie in 1979 heeft
aangegeven, b.v. het falen van isolatie en het optreden van bypass.
Gezegd kan dan ook worden dat de CRV een zeer eenzijdige keuze heeft
gemaakt uit de mogelijke scenario's, behorende tot de KE-lozingscategorie.
Op dit ene scenario heeft zij vervolgens een drastische reductie toegepast,
waarna zij aanzienlijk lager uitkomt dan het KM-scenario (gemiddeld
ernstig). Ook wordt door de CRV een aanzienlijke reductie gesuggereerd
van de radioactiviteit die in het KM-scenario zou kunnen vrijkomen,
zodanig dat de grootste bronterm die zich zou kunnen voordoen, nog
aanzienlijk kleiner is dan die in het KM-scenario. Deze positie blijkt ook uit
zeer recentelijk gegeven antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer.

In het licht van de door de vorige spreekster aangehaalde studies van
de APS en de NRC, moet worden vastgesteld dat er nog aanzienlijke
onzekerheden zijn in andere mogelijke verlopen in het KE-scenario en op
grond hiervan is een nieuw scenario opgesteld, dat, met de huidige stand
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van de kennis, representatief geacht mag worden voor de KE-lozingscate-
gorie. Hiervan zijn voorts de gevolgen berekend voor twee concrete
vestigingsplaatsen, t.w. Moerdijk en Borssele. Voor Moerdijk kunnen de
gevolgen wat betreft acute slachtoffers zeer sterk uiteenlopen (afhankelijk
van weersomstandigheden), namelijk van 0 tot meer dan 6000, en dit tot
op een afstand van 6 tot 8 km. Als gevolg van besmetting van grond zal
een evacuatie moeten plaatsvinden over een afstand van 27 tot 68 km bij
een noodreferentieniveau van 5 rem. Op grond van de huidige norm van
500 mrem per jaar zal dit betekenen dat in het eerste jaar een gebied van
600 tot 14000 km2 onbewoonbaar zal zijn.

De resultaten van dit scenario corresponderen ruwweg met het
ongewijzigde KM-scenario uit het jongste rapport van de Gezondheidsraad.
Het verschil met de Gezondheidsraad en de CRV is echter dat geconclu-
deerd wordt dat, gezien de huidige stand van de kennis, dit scenario niet
nog verder gereduceerd kan worden, maar dat het als een reëel ongeval
in het huidige spectrum van mogelijke ongevallen gezien moet worden.

De conclusies van het in Twente gedane onderzoek zijn neergelegd in
een zojuist gereedgekomen rapport, waarvan spreker het eerste exemplaar
aan de voorzitter aanbiedt.

B. de heren Van Deventer en Desaedeleer

Van Deventer merkt prealabel op dat hij bij de voorbereidingen voor
deze bijeenkomst veel steun heeft ondervonden van de zijde van Kraftwerk
Union (KWU), Westinghouse en de KEMA.

Alle hier in het geding zijnde rapporten, zoals van de NRC, de ANS,
IDCOFt en de APS, hebben als strekking dat de bronterm een aanzienlijke
reductie behoeft. Discussie vindt nog slechts plaats over de vraag of die
reductie een factor 100 dan wel een factor 1000 is. Het moet duidelijk
zijn dat sinds 1962 en 1978 de kennis over de bronterm aanzienlijk is
toegenomen, terwijl zich ook wijzigingen hebben voorgedaan in de bouw
van reactors. Op grond van het overleg dat tussen verschillende landen
plaatsvindt, kan worden geconcludeerd dat er op het gebied van de
reactorbouw aanzienlijke vorderingen worden gemaakt. Het heeft hem
dan ook verbaasd dat het op basis van deze rapporten, die alle spreken
over een mogelijke reductie van de bronterm, mogelijk is te komen tot
conclusies die daar haaks op blijken te staan.

Voorts is het tijdsverloop bij een reactorongeval van belang. Moest
voor het bezwijken van het containment vroeger aan een tijdsverloop van
enkele uren worden gedacht, de nieuwste opgaven uit Duitsland wijzen
erop dat containmentbreuk niet voor de vijfde dag zal kunnen optreden.
De kans op fatale afloop op een afstand van 1 km van een kerncentrale is
voor verschillende centrales te berekenen. De NRC gaat uit van een kans
van 106. Andere studies hanteren een kans van 10e, de Sizewell inquiry
zelfs van 10-'°.

Spreker komt dan ook tot de conclusie dat de bevolkingsdichtheid
volstrekt geen relevant criterium is voor de vestigingsplaatskeuze. Zo
komt ook de voorzitter van de American Nuclear Society (ANS) tot de
conclusie dat de veiligheid van een kerncentrale voor de bevolking
aanzienlijk groter is dan die van een kolencentrale.

C. de heren Versteeg en De Munk

Versteeg wijst erop dat de adviezen van de CRV en de Gezondheidsraad
naar aanleiding van de principebeslissing van de regering uit 1974
(Energienota 1974) om drie kerncentrales te bouwen, voor de regering
geen aanleiding vormden om de eerdere beleidsvoornemens aan te
passen: de risico's werden geaccepteerd en als uitgangspunt genomen
voor het kort daarop verschenen Aanvullend Structuurschema Elektrici-
teitsvoorziening. Deze adviezen waren gebaseerd op het toen net
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verschenen Rasmussen-rapport, dat voor twee typen kerncentrales uit
het begin van de jaren '60 een vijftiental ongevalscenario's analyseert in
lozingscategorieën.

De CRV meende dat een zo groot aantal categorieën een te grote
nauwkeurigheid zou suggereren. Zij wijst daarbij op een onzekerheidsf actor
van zeker 2 a 3 in zowel de kansen als de gevolgen. De CRV heeft zich
daarom beperkt tot drie scenario's, waarbij steeds is uitgegaan van een
situatie, waarin de reactorkern reeds is gesmolten, op zichzelf een
situatie met een zeer kleine kans. Steeds is gekeken naar drie mogelijke
situaties:

- de veiligheidsomhulling blijft intact, zodat de kern zich door het
reactorvat en de vloer heensmelt (volgens de Gezondheidsraad weinig
effect voor de omgeving), het z.g. KO-scenario;

- het containment faalt reeds in een zeer vroeg stadium, waardoor
grote hoeveelheden radioactiviteit in de omgeving terechtkomen (het z.g.
KE-scenario);

- als globale middencategorie is het KM-scenario genomen (laat falen
van het containment of een vroege lekkage).

In 1982 is op verzoek van de regering door de CRV een herziening van
het advies uitgebracht over cie hoeveelheden radioactiviteit die bij
ongevallen naar buiten komen, zulks naar aanleiding van de hernieuwde
aandacht voor de bronterm na het TMI-ongeval in 1979, waarbij bleek dat
de bronterm veel minder was dan men in rekenmodellen had aangenomen
(Levenson & Rahn). De allesoverheersende factor in de laatste studie van
de CRV is de duur van de periode waarin het containment niet door
overdruk faalt. In die periode namelijk kan het isotoop iodium zich
verbinden met cesium, waardoor het veel minder vluchtig wordt, terwijl
ook andere isotopen, die in aerosolvorm voorkomen, binnen het contain-
ment nog sterk kunnen neerslaan. De CRV stelt als voorwaarde aan een
nieuw te bouwen centrale in Nederland, dat het containment tenminste
gedurende 24 uur niet door overdruk faalt bij een kernsmelt. Conclusie 7
uit het recente NUREG 0956-rapport onderkent ook de belangrijke
invloed van «containment behaviour» op de bronterm.

Op grond van deze nieuwe inzichten heeft de CRV het mogelijk geacht,
voor het KE-scenario belangrijke reducties met betrekking tot de bronterm
toe te passen. Hierdoor wordt het KM-scenario dominant, zoals de
berekeningen van de Gezondheidsraad laten zien, met name wat betreft
de afstand waarbinnen acute slachtoffers kunnen vallen.

Bij risicoschattingen van kernenergie wil men een indruk krijgen van de
orde van grootte van de gevolgen. Daarom heeft de CRV een globalisering
toegepast door slechts drie categorieën te beschouwen, ook al vanwege
de onnauwkeurigheidsmarges in kansen en gevolgen. Pas bij een bepaald
type reactor, waarbij alle kenmerken bekend zijn, voor een bepaalde
vestigingsplaats, zal men een nauwkeuriger berekening kunnen verrichten.
Dan kunnen b.v. ook extra reductiefactoren in aanmerking worden
genomen voor de aanwezigheid van een secundair containment. Daarom
vindt spreker de vergelijking die de Stichting Natuur en Milieu maakt in
commissiestuk 84-44, niet relevant. Nog afgezien van het z.i. onjuist
gekozen scenario en de gebruikte getallen, zijn de daarin genoemde
onderschattingsfactoren (1,5 tot 24), mede in aanmerking nemende de
verdere reductiemechanismen van een tweede containment, niet belangrijk
voor het doel waarvoor de Gezondheidsraad deze berekeningen heeft
gemaakt, namelijk het geven van een globale indruk van het risico. Het
enige effect van het uitgebreid ingaan op de door de SNM genoemde
factoren, is helaas het levendig houden van de aandacht voor de maximale
gevolgen. Spreker betreurt het dan ook dat vandaag opnieuw over dit
onderwerp verder moet worden gediscussieerd.
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3. Nadere vragen om verduidelijking

De Voorzitter verzoekt Versteeg nader te verklaren waarom de door
SNM genoemde onderschattingsfactoren volgens hem irrelevant zijn.
Versteeg antwoordt dat de z.g. risicoberekeningen niet meer zijn dan
risicoschattingen, waarin sowieso bepaalde onzekerheden zitten. Zelfs als
het risico voor een bepaalde nuclide met een factor 1,5 is onderschat, is
dit dan ook maar van betrekkelijke waarde. Als het voor een enkele nuclide
met een factor 24 omhoog gaat, vindt spreker dit nog betrekkelijk. Voor
de belangrijke nucliden, die bepalend zijn voor de effecten, is dit niet het
geval. Naar sprekers mening is het uitsluitend geldig voor barium (een
factor 8) en voor lanthanum (een factor 2,5), en dan nog alleen voor een
bepaald scenario, waarbij bovendien voor het vrijkomen van aerosolen de
samenstelling van het beton van overwegend belang is. Als men, zoals in
Nederland, kiezelsteenbeton gebruikt dan vindt er, wanneer het in
aanraking komt met de gesmolten kern, geen grote generatie van
koolzuurgas plaats, zodat het aerosol zijn drager mist. Daarenboven moet
nog rekening wordt gehouden mat het tweede containment, dat opnieuw
tot een reductiefactor leidt.

Wagenaar wijst op het staatje voorkomende in het persbericht d.d.
2-9'85, waarin men zeer aanzienlijke verschillen kan constateren tussen
de cijfers van de NRC en van de CRV.

Versteeg betoogt dat men de cijfers van de NRC niet zonder meer
mag vergelijken met die van de CRV. De Gezondheidsraad heeft namelijk
niet met groepen gewerkt, maar heeft een computercode gebruikt, waarin
men de fracties heeft ingevoerd. Als men de NRC-cijfers vergelijkt met
die van de Gezondheidsraad voor het KM-ongeval dan ziet men het
grootste verschil bij barium: een factor van 24 is dan niet juist. Het moet
ongeveer 8 zijn volgens NUREG 0956; voor de La-groep een factor 2,5
groter en voor de overige groepen kleiner met een factor 0,1 tot 0,9. Als
men de cijfers van de Gezondheidsraad ernaast legt dan vindt spreker dit
wat betreft de uiteindelijke effecten marginale verschillen. Nienhuys acht
die verschillen beslist niet marginaal, evenmin als men plutonium, zoals
Van Deventer doet in zijn schriftelijk commentaar, een marginale isotoop
mag noemen. Versteeg suggereert dat de toename van aerosolen
uitsluitend te wijten is aan de reacties tussen de smeltende kern en het
beton, maar dit is niet juist. Met name de APS noemt een reeks van
andere factoren die hierbij een rol spelen. Bovendien wijst zij erop dat
een factor 2,5 meer voor plutonium vrij aanzienlijke consequenties heeft
voor de effecten op langere termijn. Zo is plutonium de dominante
isotoop voor het tot op tientallen kilometers langdurig onbruikbaar
worden van de landbouwgrond.

Volgens Wagenaar gaat het er niet zozeer om of het wat uitmaakt dat
de marges anders liggen, maar gaat het om de vraag of het zin heeft te
trachten preciezer aan te geven hoe de samenstelling van de lozingen zal
zijn, met andere woorden of de CEV mag uitgaan van de getallen die in
het CRV-rapport worden genoemd dan wel of er betere schattingen
kunnen worden gemaakt.

Desaedeleer wijst er in dit verband op dat de officiële positie van de
NRC (op basis van NUREG 0956) is dat de bronterm lager zal zijn, hoewel
bepaalde punten voor nader onderzoek worden aanbevolen. Hij voegt
hieraan toe dat vele studies beschikbaar zijn waaruit blijkt dat op verschil-
lende elementaire punten de bronterm omlaag kan. Men ziet dit ook in de
aanpassingen van ongevalscenario's na het verschijnen van de Reactor
Safety Study. WASH 1400 is in feite het pedagogisch referentiepunt,
maar er zijn veel goed gedocumenteerde studies van verschillende
onderzoekscentra die met een veel realistischer beschrijving komen van
het verloop van ongevallen, studies die steeds leiden tot een vermindering
van de effecten en de risico's met een factor 2 ten opzichte van WASH
1400. Desgevraagd, verklaart spreker dat hij de NRC-cijfers uit 1985
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inderdaad meer realistisch acht. Heeft Wagenaar nu goed begrepen dat
wat in het CRV-rapport staat, daarvan volgens Versteeg niet significant
afwijkt? Versteeg beaamt dit en voegt daaraan toe dat men de onzeker-
heidsmarges natuurlijk nog kan verkleinen door verder onderzoek. Smit
stelt hier tegenover dat ongevalscenario's die in het NRC-rapport uit
1985 worden beschouwd, uitgaan van een aanzienlijk grotere bronterm
dan wordt gedaan in het rapport van de CRV.

4. Inventarisatie van discussiepunten

Na een korte schorsing stellen Wagenaar en de Voorzitter de
volgende vier discussiepunten voor:

a. De eenzijdigheid \n scenariokeuzes: waaruit bestaat volgens
Nienhuys en Smit de eenzijdigheid in de keuze van de KE-scenario's door
de CRV?

b. De reductiefactoren: geven de nieuwste rapporten inderdaad
aanleiding tot reductiefactoren bij de risico-analyses of juist niet? De
indruk bestaat dat ieder slechts het door hem of haar relevant geachte
gedeelte uit die rapporten hanteert.

c. Het tijdsverloop en het second containment: is men het erover eens
dat er in plaats van enige uren, enkele dagen zijn gemoeid tussen het
falen van het containment en het moment dat radioactiviteit naar buiten
treedt, en dat dit een belangrijke invloed heeft op de samenstelling van de
stoffen die geloosd worden? Zijn in dit verband bepaalde ontwerpeisen,
zoals second containment, van belang?

d. Hoe ziet de bronterm eruit, onafhankelijk van de kans dat hij
optreedt?

ad a: de eenzijdigheid

Smit betoogt dat het KE scenario lozingscategorieën omvat, waarbij
een grote hoeveelheid radioactiviteit in de omgeving kan vrijkomen, en
wel op verschillende manieren. Een daarvan, het vroegtijdig falen van het
containment, is door de CRV in ogenschouw genomen. Daarvan wordt
thans gesteld dat het veel later zal plaatsvinden dan binnen enkele uren.
Dit late falen was ook al aan de orde in de DRK-studie uit 1979 en werd
daar gerekend tot een lagere lozingscategorie. Daarin kon echter een
aantal ongevalsverlopen (falen van isolatie of bypass, waarbij radioactiviteit
kan vrijkomen via bijgebouwen en dergelijke) ook aanleiding geven tot
grotere lozingscategorieën; deze werden daardoor in het KE-scenario
geplaatst. De CRV had bij de herevaluatie van de bronterm opnieuw
moeten bekijken welke situaties kunnen bijdragen aan het KE-scenario.
Daarbij zou zij naar sprekers mening tot de conclusie zijn gekomen dat
het bezwijken van het containment weliswaar sterk gereduceerd wordt,
maar dat andere ongevalsverlopen nu mogelijk dominant zouden worden.
Ook volgens de APS is tot nu toe te weinig aandacht geschonken aan
bypass-scenario's. Deze andere ongevalsverlopen zijn echter nog niet
voldoende geanalyseerd, zodat men slechts met enig natte-vingerwerk
daarvoor een reductiefactor in rekening kan brengen. Deze eenzijdigheid
treft spreker opnieuw aan in de door Versteeg genoemde conclusie nr. 7
van NUREG 0956. Door de heer Wagenaar daarnaar gevraagd, bevestigt
de heer Smit dat door het laten vervallen van één scenario (falen van het
containment) de klasse KE op zichzelf nog niet vervallen is, hoewel zeker
een reductie in een aantal opzichten mogelijk is.

Versteeg herinnert eraan dat destijds in ' et CRV-rapport al aandacht
is geschonken aan het «V-scenario», het falen van twee achter elkaar
geschakelde isolatiekleppen, hetgeen immers de dominante ongevalsfactor
was voor het PWR-2-scenario. Dit was echter typisch voor een centrale.
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Bij een nieuw te bouwen centrale behoeft men dit soort zaken niet meer
te beschouwen, omdat de kans daarop zo bijzonder gering is geworden.
In de tweede plaats zijn zaken als bypass in het KM-scenario samengevat;
om die reden valt het KM-scenario dan ook behoorlijk groot uit. Desge-
vraagd, bevestigt spreker dat er maar één geval in het KE-scenario zit;
wanneer dit vervalt, vervalt zijns inziens ook de klasse op zichzelf. Van
Deventer heeft vernomen dat men bij Kraftwerk Union (KWU) ervan
uitgaat dat bypass kan optreden met een kans van eens per 100000000
jaar. Wagenaar vindt dat men onderscheid moet maken tussen de kans
dat zo'n ongeval voorkomt en de omvang van het ongeval, indien het
voorkomt (discussiepunt d). De reden om het in een bepaalde klasse
onder te brengen, is naar zijn mening de omvang en niet de kans. De
vraag is dan ook of de klasse KE nu leeg is, omdat überhaupt geen
ongevallen van die omvang mogelijk zouden zijn, dan wel omdat men het
voorkomen daarvan onwaarschijnlijk acht. Van Deventei stelt dat in
beginsel natuurlijk alles mogelijk is. Men zal toch moeten proberen aan te
geven welke kleine probabiliteit men definieert als verwaarloosbaar.
Versteeg antwoordt op de vraag van Wagenaar dat de CRV in 1975
heeft gezegd dat in de categorie KE alleen nog relevant was het falen van
het containment door overdruk. Nu dit weggevallen is, is het enige wat
overblijft, het lekken van het containment en dat zit in het KM-scenario.
De Voorzitter had juist begrepen dat recente rapporten eraan twijfelen
dat die drukopbouw niet zou kunnen plaatsvinden. Volgens de heer Smit
is het inderdaad de vraag welke waarde men moet hechten aan ongevals-
verlopen met een extreem lage kans. Echter, hoewel het in een later
stadium falen van het containment een kans krijgt van 10 10, wordt het
toch steeds meegenomen in de risicobeschouwingen. De bypass-scena-
rio's hebben een hogere kans (108). Op die grond zouden dus zeker de
bypass-scenario's, waarbij in een vroeg stadium een grote hoeveelheid
radioactiviteit kan vrijkomen - en die daarom in de KE-klasse horen -
meegenomen moeten worden. De KE-klasse is met het wegvallen van het
vroege falen van het containment niet leeg geworden. Tegenover de
opmerking van Versteeg dat de KE-klasse verdwenen zou zijn, stelt
spreker dat in de beantwoording van kamervragen wordt gesuggereerd
dat het KM-scenario in feite ook nog aanzienlijk gereduceerd zou moeten
worden. Gaat de overheid nu bij de beoordeling van de risico's van
bepaalde vestigingsplaatsen daarvan uit of gaat zij uit van het ongeredu-
ceerde KM-scenario? Het laatste zou in ongeveer dezelfde categorie
liggen als het ongeval dat in het zojuist door spreker aangeboden rapport
is bekeken, een ongeval in de categorie KE (gebaseerd op .'e NRC-studie),
waarbij echter een extra reductie is toegepast (voor bijgebouwen of
secundair containment). De bronterm komt dan in de buurt van het
ongewijzigde KM-scenario. De Voorzitter informeert aanvullend of het
regeringsstandpunt uitgaat van het oorspronkelijke rapport van de
Gezondheidsraad, omdat, ondanks alles, een grens van 20 km wordt
aangehouden.

Versteeg betoogt dat het gemajoreerde risico datgene is wat de
Gezondheidsraad heeft berekend als maximum; dat komt overeen met
het KM-scenario. Dit heeft de regering als uitgangspunt genomen om een
globale indruk te krijgen van de risico's van kernenergie. Dat men voor
een concrete plaats en een concrete installatie misschien nog verdere
reducties kan aanbrengen, kan alleen maar hard gemaakt worden als het
ontwerp, inclusief secundair containment en alle bijgebouwen, bekend is.
Wagenaar stelt vast dat Smit dus van dat KM scenario van de Gezond
heidsraad mag uitgaan. Versteeg antwoordt verder op de vraag van de
voorzitter dat in het regeringsstandpunt inderdaad wordt gerefereerd aan
het jongste rapport van de Gezondheidsraad Smit bevestigt, gehoord
wat Versteeg zojuist zei, dat het KM-scenario van de Gezondheidsraad
ongeveer overeenkomt met wat in het door hem overhandigde rapport
naar voren wordt gebracht In het laatste rapport echter is de conclusie
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dat op grond van de huidige stand van de kennis over fysische en
chemische processen die zich in het containment kunnen afspelen en op
grond van onzekerheden in mogelijke verlopen, op dit moment een
verdere reductie niet gewaarborgd is. Versteeg zegt dan ook in wezen dat
het KM-scenario een bovengrens is en dat het waarschijnlijk nog sterk
naar beneden zal kunnen gaan. Nienhuys betoogt aanvullend dat in het
scenario dat bij de TH Twente is doorgerekend, de bijgebouwen ook in
ogenschouw zijn genomen. Dit maakt een factor 3 uit. Als spreekster het
goed begrijpt, is wat vroeger het verschil heette tussen het ernstigste en
het gemiddelde scenario, in het CRV-rapport vervangen door het falen
door overdruk aan de ene kant en lekken e.d. aan de andere kant. Zij wijst
er voorts op dat de grens van 20 km niet de omvang van de bronterm
betreft maar bevolkingsdichtheden die zeer beperkt gerelateerd zijn aan
normen. Ten slotte betoogt zij dat de APS in conclusie 8.C.1 zeer uitdruk-
kelijk heeft gezegd dat bij de huidige kennis het onderzoek naar wat nu de
meest dominante ongeluksoorten zijn, helemaal opnieuw zal moeten
worden gedaan. Dit ligt ook voor de hand omdat bypass-scenario's in
WASH 1400 nog helemaal niet voorkwamen. Versteeg bevestigt dat
men bij dit soort best-estimate-berekeningen met een onnauwkeurigheids-
factor van plus of min 3 mag werken.

Tussentijdse samenvatting

De Voorzitter concludeert dat, op een factor 3 na, overeenstemming
bestaat over het gemajoreerde KM-scenario. Ook meent hij dat alle
aanwezigen het erover eens zullen zijn dat de onzekerheden in dit soort
best-estimate-modellen kolossaal groot kunnen zijn.

ad b: de reductiefactoren

Van Deventer wijst erop dat hij schriftelijk zowel als mondeling
duidelijk heeft aangegeven dat de rapporten waarnaar verwezen wordt,
alle een reductie van de bronterm hanteren met een factor van 100 tot
1000, terwijl Nienhuys en Smit uit diezelfde rapporten volstrekt tegen-
overgestelde conclusies trekken. Desgevraagd, verklaart spreker dat, als
men deze rapporten integraal beschouwt, men in wezen tot gelijkluidende
eindconclusies zou moeten komen. Dit geldt voor NRC, APS, ANS en
IDCOR. Nienhuys is het hiermee eens, voor zover het IDCOR en ANS
betreft. Beide studies zijn trouwens expliciet opgezet juist om te kunnen
aantonen dat de bronterm omlaag kan. Spreekster vraagt de andere
discussianten in de tekst van de conclusies van de APS en de NRC aan te
geven waar staat dat naar hun mening de bronterm met een factor 100
tot 1000 omlaag kan. Dit slaat in elk geval niet op elk mogelijk ongevals-
verloop. Uit de zojuist door de voorzitter tussentijds getrokken conclusie
kan men, zoals Versteeg trouwens al impliciet opgemerkt heeft, ook nog
de conclusie trekken dat men in Nederland voor een te bouwen reactor
de gehele berekening nog eens zou moeten overdoen om een uitspraak
voor de Nederlandse situatie te kunnen doen. Versteeg is het met
Nienhuys eens dat men niet voor alle in Amerikaanse rapporten gebruikte
scenario's een reductiefactor kan aanmerken. Dit ligt toch voor de hand,
aangezien men in de VS heeft te maken met heel oude reactors die in de
mogelijke ongevalsscenario's ook nog moeten worden meegenomen.
Voor nieuw te bouwen centrales in Nederland kan dit echter naar zijn
stellige mening zonder meer worden gedaan, juist ook omdat de overheid
een containment-eis zal kunnen stellen, die dit garandeert. Desaedeleer
herinnert eraan wat de verschillende Amerikaanse rapporten op dit punt
vermelden:

- IDCOR (november 1984): The containment failures happened very
late. The sourceterm will be dramaticly lower, factors 100 to a 1000 less
than WASH 1400 technology.
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- ANS (september 1984): Sourceterms are dramaticly lower for most
sequences in most plants. There is sufficient information to reduce the
sourceterm by a factor of 10.

In de Sizewell inquiry heeft hierover ook een discussie plaatsgevonden
naar aanleiding van een door spreker ingeleverde risicostudie, niettegen-
staande het feit dat hierbij van de sourceterm van WASH 1400 was
uitgegaan. Nu heeft in november 1982 de UK Atomic Energy Authority
die conclusies nagegaan, en wel ten einde aan te geven van welke
onzekerheiden daarbij moest worden uitgegaan. Men kwam daarbij toch
uit op een vermindering van V4 tot 1/'°- Van Deventer merkt naar
aanleiding van de stelling van Versteeg dat de reductie van de bronterm
voor nieuw te bouwen centrales inderdaad is te realiseren, opdat men
zich hierbij het beste kan baseren op PRA-studies, die goedgekeurd zijn
door de NRC. Deze PRA-studies worden telkens voor specifieke lokaties
uitgevoerd. Op grond hiervan kan voor nieuw te bouwen centrales
worden gezegd dat een reductie van de bronterm met ten minste een
factor 100 tot 1000 volstrekt tot de mogelijkheden behoort.

Smit wordt op zichzelf door de zelfverzekerdheid van Versteeg niet
gerustgesteld. Integendeel, immers in de rapporten van de APS zijn nog
bijzonder veel onzekerheden aan te treffen, in elk geval ten aanzien van
een aantal fundamenele fysische en chemische processen. Daarom kan
de APS niet besluiten dat bij voorbaat een algemene reductie van de
bronterm te handhaven is. Wagenaar informeert of de APS dus niet
komt met een suggestie over mogelijke reducties. Nienhuys citeert:

«It is impossible to make the sweeping generali£ation that the calculated
sourceterm for any accident sequence involving any reactor plant would
always be a small fraction of » enz.

Vervolgens dringt de APS erop aan om, aangezien een aantal ongevals-
sequenties niet meer risico-dominant zijn, het gehele proces van zulke
ongevalssequenties, inclusief de PRA's waarover Van Deventer zojuist
sprak, weer opnieuw te bestuderen en door te rekenen, ten einde uit te
zoeken of men volledig is geweest. Dit betreft niet alleen het falen van het
containment, het lekken van de isolatie en de bypass, maar ook ongevallen,
veroorzaakt door brand, aardbevingen, menselijk handelen etc. Versteeg
stelt hier tegenover dat men in de VS inderdaad geen sweeping generali-
zations kjn maken. Men praat t 3ar immers niet over nieuw te bouwen
centrale;: maar over bestaande, oude centrales. In Nederland bestaat een
geheel aidere situatie, omdat men aan nieuw te bouwen centrales
zodanig strengere eisen kan stellen dat men inderdaad komt aan de
reductie van de bronterm, zoals eerder omschreven. Nienhuys is het
hiermee in zoverre eens dat, als men in Nederland een nieuwe reactor
gaat bouwen, men voor die reactor alle gegevens opnieuw moet doorre-
kenen. Smit vult aan dat de stelling dat geen sweeping generalization
kan worden gemaakt, ook slaat op de verschillende bijdroqen van
isotoopgroepen aan de bronterm. Sommige daarvan kunnen gereduceerd
worden, andere, zoal die van de lantaniden, kunnen echter omhoog gaan.
Versteeg herinnert eraan dat hij aan het begin van deze bijeenkomst al
heeft gezegd dat men niet voor elk type centrale generalisaties kap
maken voor het genereren van aerosolen. Daarvoor moet men inderdaad
nauwkeurig naar de precieze ontwerpen kijken. De vraag of bepaalde
isotoopgroepen zullen vrijkomen, hangt voornamelijk af van de interactie
met de omgeving, bij voorbeeld het beton in een bepaalde samenstelling.
In het algemeen kan men bij het ontwerpen van een cenrale, met inacht-
neming van bepaalde marges van onzekerheden, berekenen welke
risicovolle stoffen zullen vrijkomen bij een bepaald soort ongeval. De APS
doet dan ook niet voor niets de suggestie om dit allemaal nog eens voor
elke afzonderlijke reactor op een rijtje te zetten.

Wagenaar informeert of dit opnieuw doorrekenen van allerlei gegevens
voor een in Nederland nieuw te bouwen centrale inderdaad nieuwe
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relevante gegevens zal kunnen opleveren. Versteeg antwoordt dat men
op zijn minst enkele generalisaties zou kunnen maken:

- zorg ervoor dat het containment sterk is;
- zorg ervoor dat het beton zodanig van samenstelling is dat zich geen

koolzuurgas kan ontwikkelen;
- zorg ervoor dat een smeltend reactorvat niet plompverloren in het

water onderin het containment terecht kan komen.
Door al deze randvoorwaarden aan het ontwerp te stellen, komt men

tot een betere bronterm. Smit betoogt dat verschillende berekeningen
nog experimenteel geverifieerd moeten worden. Zolang dit nog niet
gebeurd is, kunnen bepaalde berekeningen voor specifieke centrales wel
enige duidelijkheid bieden, maar er blijven belangrijke onzekerheden
bestaan. Theoretische overwegingen geven onvoldoende uitsluitsel over
mogelijke processen. Nienhuys vult aan dat bepaalde constructie-eisen
die men aan nieuw te bouwen reactors zou stellen, ervoor zouden kunnen
zorgen dat men van de 10 factoren die bijdragen aan het meer vrijkomen
van aerosolen ingeval van een groot ongeluk, er een aantal zonder meer
kan schrappen. Op de dan nog overblijvende factoren heeft de opmerking
van Smit betrekking. De APS heeft een aantal elementen in aerosol-gedrag
geïndentificeerd die het helemaal niet zo zeker maken dat de zaak zo
aardig binnen blijft als men nu hoopt. Van alle hiervoor gebruikte, vrij
simplistische modellen moet nog de wetenschappelijke betrouwbaarheid
worden geverifieerd

Desaedeleer herinnert eraan dat bij de onderzoekingen waaraan
hijzelf heeft meegewerkt, altijd is uitgegaan van conservatieve evaluaties,
zoals een 100% reactie waar slechts een reactie van 50% verwacht mag
worden. Zelfs echter met zo'n conservatieve evaluatie komt de bronterm
veel lager uit dan voorheen. Van Deventer vult aan dat het dan ook zeer
wel mogelijk is om in Nederland een kerncentrale te maken, waarvan de
bronterm ten minste een factor 100 tot 1000 lager is dan was berekend
in WASH 1400 en dat er voorbeelden genoeg zijn, gesteund door
PRA-studies (en goedgekeurd door de NRC) waaruit blijkt dat dit op dit
moment ai mogelijk is. Volens Wagenaar blijft het de vraag of men
rekenenderwijs kan verifiëren dat zo'n ontwerpdoel ook metterdaad
bereikt is. Van Deventer betoogt nogmaals en met nadruk dat dit al
uitgerekend is. Wagenaar stelt daar tegenover dat een dergelijke
berekening nog niet behoeft overeen te komen met de werkelijkheid,
indien die zich ooit voordoet. Nienhuys betoogt immers dat bepaalde
zaken wel te berekenen zijn maar dat sommige onderdelen van de
processen nog dermate onduidelijk zijn dat men niet zeker weet hoe men
daaraan zou moeten rekenen. Desaedeleer betoogt dat juist om die
reden in de door hem naar voren gebrachte berekeningen voor die
gevallen is uitgegaan van een conservatieve berekening. Als je onzeker
bent, neem je een«upper envelope» in de verwachting dat je met nieuwe
berekeningen en experimenten het risico kunt verlagen.

Nienhuys herinnert eraan dat dit alleen maar kan slaan op de onzeker-
heidsmarges in datgene wat men wel weet. Daarnaast weet men van een
aantal dingen niet genoeg, laat staan dat men de onzekerheden daarin
precies zou kunnen identificeren. Dit geldt met name voor het aerosol-
gedrag, en dan niet van iodium - waarover Versteeg steeds spreekt -
maar in het bijzonder van plutonium, actiniden en lantiniden. Desaedeleer
merkt nog met betrekking tot de bypass op dat die op drie manieren kan
voorkomen en dat deze drie manieren steeds zijn geïncorporeerd in de
latere risicostudies. Men moet zich dan ook steeds baseren op de laatste
studies over dit punt van de NRC.

Tussentijdse samenvatting

De Voorzitter concludeert dat de standpunten naar zijn idee niet zo
heel ver uiteen liggen. De uitgangsstelling was dat, als men de verschillende
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rapporten integraal bekijkt, men niet tot heel verschillende conclusies kan
komen. Volgens Nienhuys en Smit hangt het er maar van af welke
rapporten men beschouwt. Versteeg is het hiermee eens maar zegt dat
dit niet wegneemt dat men in Nederland een veilige centrale kan bouwen
door bepaalde ontwerpeisen te stellen. Van Deventer onderschrijft het
laatste omdat men de bronterm naar zijn mening met een factor 100 tot
1000 kan reduceren. Nienhuys en Smit wijzen erop dat de APS geen
sweeping generalization kan maken wat dit aangaat, waar Versteeg weer
tegenover stelt dat dit Amerikaanse rapport op oude centrales slaat en
dat in Nederland volgens de nieuwste ontwerpeisen zal worden gebouwd.
Het argument van Nienhuys en Smit dat er niettemin onzekerheden
blijven bestaan met betrekking tot de emissie van isotoopgroepen is niet
wezenlijk weersproken. De mate van voorspelbaarheid van deze emissie
hangt volgens Versteeg echter af van het gekozen scenario. Versteeg
betoogt dat men van het risico van de nucliden die radiologisch van
belang zijn, zeker wel een algemene indruk kan krijgen. Nienhuys
begrijpt dat de onbruikbaarheid van landbouwgronden hierin niet meetelt,
maar volgens Versteeg kan men zodanige maatregelen nemen dat dit
punt niet significant wordt. Nienhuys constateert dat deze maatregelen
betekenen dat men de landbouwprodukten van grote arealen landbouw-
grond gedurende zeer lange tijd niet meer kan gebruiken. Van Deventer
herinnert er nogmaals aan dat de dominante zaken volledig geanalyseerd
zijn. Het gaat nu blijkbaar alleen nog maar over zaken en marge, zaken die
bovendien in de risico-analyses maximaal zijn meegenomen. Versteeg
geeft toe dat er onzekerheden in blijven zitten, zoals terecht door Smit is
aangegeven. Dat zal men voor elk type nieuw te bouwen reactor apart
moeten bekijken. Naarmate echter het wetenschappelijk inzicht verbetert,
zou men die onzekerheidsmarges in de toekomst kunnen terugbrengen,
maar dit belemmert in elk geval niet het kunnen maken van een schatting.

ad c: het tijdsverloop en het second containment

Desaedeleer betoogt dat vroeger voor het tijdsverloop tussen het
begin van een reactorongeval en het vrijkomen van radioactiviteit
gerekend werd met een periode van enkele uren, terwijl nu voor specifieke
ongevallen, bij voorbeeld loss of all electrical power, met 80 uren wordt
gerekend. Dit tijdsverschil speelt een belangrijke rol bij het vrijkomen van
radioactieve isotopen, aangezien ze, voordat die kunnen vrijkomen, voor
een groot deel worden gebonden door fysische en chemische processen
en door verval (decay). In het algemeen gaat dan ook de bronterm sterk
omlaag door dit verschil in tijd. Desgevraagd, verklaart spreker dat voor
sommige categorieën van vrijkomende stoffen niet zo'n groot verschil
ontstaat, maar in alle ongevalsscenario's wordt op het ogenblik een groot
belang gehecht aan het opschuiven van het moment van containment
failure. Nienhuys bevestigt dat dit in het algemeen wel geldt, maar voor
bijzondere omstandigheden niet. Door de APS wordt het, bij een ongeval
waarbij het containment nog enige tijd in stand blijft, mogelijk geacht dat
in sommige gevallen het vrijkomen van radioactiviteit toch nog aanzienlijk
is. Smit voegt daaraan toe dat als drukopbouw niet plaatsvindt en het
containment het enige tijd houdt, dit in een aantal gevallen wordt
veroorzaakt doordat langs andere wegen in een vroeger stadium lekkages
ontstaan. De hoeveelheid hierdoor vrijkomende radioactiviteit hangt dan
weer af van het specifieke scenario.

Het is de Voorzitter opgevallen dat men in verschillende stukken pleit
voor een sterker containment, terwijl men anderzijds stelt dat er dan zo'n
grote drukopbouw kan plaatsvinden dat, als het eindelijk misgaat, dit ook
met een zeer grote «knal» zal gebeuren. Smit antwoordt dat het bezwijken
van het containment door overdruk vaak gelijktijdig zal gebeuren met het
vrijkomen binnen de reactor van radioactiviteit. Anderzijds kan een later
falen een resuspensie van neergeslagen radioactiviteit veroorzaken. Als
dit in een later stadium plotseling gebeurt, behoeft niet altijd een reduc-
tiefactor van 100 tot 1000 te worden toegepast.
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De Munk betoogt dat Wilson op een recente conferentie zei:
«Reactor containments are stronger than previously assumed and will

fail, if at all, at later times».
Men zal uiteraard niet met zijn handen over elkaar zitten wachten totdat

het containment alsnog bezwijkt maar probeert ondertussen gepaste
maatregelen te nemen. Hoewel, zoals Smit zei, onzekerheden blijven
bestaan met betrekking tot het aerosolgedrag, bestaat over dit onderwerp
grote eenstemmigheid. Als het containment het inderdaad een dag of
langer uithoudt, onderschrijft men algemeen het volgende statement:

«Although sourceterm uncertainties are large in most of the cases
considered, the suspended aerosol radioactivity decreases by a factor of
10 within 4 hours after vessel failure».

Het onderwerp dat Smit heeft genoemd, namelijk resuspensie van
aerosolen, is op zichzelf omvangrijk genoeg voor een volgende discussie,
maar het is naar sprekers mening thans niet produktief, omdat deze
onzekerheden vroegere berekeningen niet wezenlijk beïnvloeden. Het is
een onderwerp waarvan men ten slotte constateert, dat het nog eens
grondig moet worden nagerekend.

Ten aanzien van het dubbele containment is van Amerikaanse zijde
weinig referentie aan te voeren. Spreker zou zich willen beroepen op
gegevens uit de Deutsche Risikostudie Phase B, waarvan de publikatie
midden 1986 verwacht wordt. Vastgesteld is dat reducties van 2 tot 3
grootte-ordes voor de nucliden die van belang zijn, in aanmerking
genomen kunnen worden.

Wagenaar blijft met de vraag zitten of, wanneer het containment op
een later moment bezwijkt, de overdruk inmiddels niet zo groot is
geworden dat een veel grotere explosiekracht is opgebouwd. Van
Deventer herinnert eraan dat de resultaten van het Sandia-experiment
erop lijken te wijzen dat «bij sterkere omhullingen zulke lekken niet
gemakkelijk optreden en dat toch meer rekening gehouden moet worden
met een plotselinge breuk, gevolgd door het vrijkomen van radioactieve
stoffen». Spreker wijst erop dat het bij dit experiment expliciet ging om
het containment als zodanig. Dit is natuurlijk geen homogene massa: te
denken valt san de doorvoeren en met name de schroefverbindingen. Bij
de experimenten zijn deze schroefverbindingen weggelaten. De drukop-
bouw in het containment zal doorgaan totdat de zwakste schakel het
begeeft.

Wagenaar vraagt zich af of dit niet strijdig is met de gedachte dat het
containment een grotere druk kan weerstaan. Van Deventer L ~trijdt
slechts dat er een grote ontploffing zal ontstaan. De Voorzitter .'raagt
zich af wat er dan overblijft van die reducties met een factor 100 tot 1000
door een dubbel containment. Smit merkt nog op dat volgens een
bericht in «Inside the NRC» de Sandia-tests juist twijfel opriepen aan de
stelling dat zo'n grote explosie niet zou kunnen plaatsvinden. Het is niet
absoluut duidelijk geworden dat het verloop precies zo zou zijn als Van
Deventer nu meedeelt. Hoe vaak is bovendien in werkelijkheid de sterkte
van het containment getest door het op zo'n grote overdruk te brengen?
De Munk antwoordt dat het laatste inderdaad nog nooit is gedaan.
Inderdaad hebben de Sandia-tests uitsluitend betrekking op de «shell»
van het containment en niet op de doorvoeringen en de «seals».

De Voorzitter sluit dit discussiepunt af door de vaststelling dat de
standpunten hierover in het algemeen duidelijk genoeg zijn geworden.

ad d: hoe ziet de bronterm eruit, onafhankelijk van de kans?

De Voorzitter herinnert eraan dat de centrale vraag waarvoor de CEV
zich ziet geplaatst, het beleidsvoornemen van de regering betreft, dat is
gebaseerd op het rapport van de Gezondheidsraad uit 1984. In de
voorgaande discussie zijn onzekerheden aan de orde geweest (zowel plus
als min) maar spreker heeft niet de mening vernomen (noch van een der
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aanwezigen, noch uit de overgelegde literatuur) dat de risico's zoals die
door de Gezondheidsraad geschat zijn, op een systematische manier naar
een bepaalde kant zouden drijven. Is deze conclusie juist? Kan men de
nog overblijvende onzekerheden verkleinen door het stellen van additionele
ontwerpeisen bij de vergunningverlening?

Smit vindt dat de voorzitter terecht opmerkt dat er diverse fundamentele
onzekerheden blijven bestaan. Naar zijn mening schieten de CRV en de
Gezondheidsraad dan ook in zoverre tekort dat zij deze onzekerheden en
de marges daarin niet systematisch hebben aangegeven. Hij pleit ervoor
dat een systematische inventarisatie van die onzekerheden en de mogelijke
consequenties daarvan in het regeringsbeleid wordt meegenomen.
Versterking van het containment kan weliswaar tot een zekere verbetering
van de bronterm leiden, maar de grootste verbeteringen zal men mogelij-
kerwijs kunnen realiseren bij een ander type reactor, zoals een gasgekoelde
grafietreactor. De Voorzitter preciseert zijn vraag als volgt: is er reddn
om de bronterm zoals die aan het rapport van de Gezondheidsraad ten
grondslag ligt, ten fundamentele te verwerpen? Volgens Smit hangt het
antwoord op die vraag af van de interpretatie die men aan het gekozen
scenario geeft. Hij heeft betoogd dat het daarin gehanteerde KM-scenario
pure schattingen bevat, die naar zijn mening thuishoren in het KE-ongeval.
Op een aantal punten blijft nader onderzoek nodig, met name wat betreft
de langlevende lantaniden en de consequenties daarvan voor de besmetting
van het land. Van de kant van sprekers instituut zijn al sinds 1974 die
lange-termijneffecten sterk benadrukt. Wagenaar concludeert dat Smit
de bronterm van de Gezondheidsraad niet fundamenteel verwerpt. Smit
antwoordt dat de grootte van die bronterm volgens een ander scenario
tot stand komt dan volgens het scenario dat hijzelf heeft gekozen, maar
qua orde van grootte zijn ze ongeveer gelijk.

De Voorzitter informeert of Smit het, waar inderdaad de lantaniden
voor landbouwgrond zeer belangrijk zijn, mogelijk acht een nadere studie
op dit gebied te doen uitvoeren in het kader van de vergunningverlening
Smit antwoordt dat dit afhangt van de beschikbare tijd. Het moet
mogelijk zijn, daarin binnen een aantal maanden een nader inzicht te
krijgen. Van Der Ham vraagt zich af, hoe een recent bericht in Trouw,
volgens hetwelk de TH Twente zou hebben berekend dat onder de
ernstigste omstandigheden bij een reactorongeval 6300 acute doden
vallen, is te rijmen met de zojuist door Smit bevestigde conclusie dat de
bronterm van de Gezondheidsraad niet fundamenteel verworpen kan
worden. Smit antwoordt dat hij zich heeft gebaseerd op een concrete
vestigingsplaats, terwijl de Gezondheidsraad berekeningen heeft gemaakt
voor een referentievestigingsplaats.

Van Deventer betoogt, ingaande op de vraag van de voorzitter, dat hij
Inderdaad reden heeft om aan de juistheid te twijfelen van de door de
Gezondheidsraad gehanteerde bronterm. Hij meent namelijk dat de
bronterm een aanzienlijke reductie behoeft. Natuurlijk is het denkbaar dat
de overheid zich op een ander standpunt stelt dan de industrie, mede
gelet op de vele zorgen die zich in dit probleemveld voordoen, ten einde
een zo groot mogelijke zekerheid te verkrijgen, maar uiteindelijk gaat het
om de vraag of in Nederland dezelfde eisen worden gest ld als in andere
Europese landen. Als hier wordt gesuggereerd dat in Nederland nog
specifieke nadere eisen aan het containment moeten worden gesteld, wil
spreker daar dan ook ernstig bezwaar tegen aantekenen. De Voorzitter
verklaart dit min of meer buiten de orde, omdat dit niet tot het taakveld
van de CEV behoort. Dit is een zaak voor de vergunningverlenende
instanties. Desgevraagd, verklaart Van Deventer bereid te zijn de door
de Gezondheidsraad berekende bronterm als politiek maximaal haalbare
schatting te zien, onder de aantekening dat de berekening uiterst conser
vatief is. Op zichzelf kan bovendien de bronterm aanmerkelijk worden
gereduceerd door nadere ontwerpeisen te stellen in het kader van de
vergunningverlening. Ten slotte wijst hij erop dat hij in het door hem
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schriftelijk ingebrachte stuk ook is ingegaan op de maximale effecten voor
de landbouw. In het door spreker gehanteerde rekenmodel (dat, vergeleken
met de nieuwe Duitse risicostudies, conservatieve aannames bevat) is
geen sprake van acute doden en is de hoeveelheid land die besmet
wordt, zeer gering.

5. Afronding

De Voorzitter merkt ten slotte op dat hij de plaatsgehad hebbende
intensieve discussie heel plezierig heeft gevonden; hij dankt de deelnemers
daarvoor. Afrondend, trekt hij de volgende conclusies:

a. De KE-scenario's zijn niet meer risicobepalend. De KM-scenario's
zijn dominant geworden, doch deze zijn op veel minder systematische
manier onderzocht dan de KE-scenario's, zij het dat sommigen menen dat
ze op zichzelf voldoende zijn onderzocht.

b. De onzekerheden zijn in sommige opzichten toegenomen, ondanks
het feit dat er een zekere consensus bestaat over het feit dat de bronterm
in het algemeen conservatief is geschat, onzekerheden wat betreft de
isotoop-samenstelling van de bronterm en dus de potentiële effecten.

c. Vastgesteld is dat het tijdverloop tussen een reactorongeval en het
naar buiten treden van radioactiviteit door de moderne technologie
aanzienlijk kan worden opgevoerd, hetgeen belangrijk is voor het nemen
van maatregelen, maar wat nog geen soelaas biedt voor de langdurige
besmetting van agrarische percelen. Het laatste zou zelfs naar de
opvatting van een der discussianten aan een nadere studie dienen te
worden onderworpen. Anderen menen oat dit punt voldoende is onder-
zocht.

d. De nieuwste gegevens leiden er niet toe dat de bronterm als
gebruikt door de regering (in haar beleidsvoornemen) naar boven toe
moet worden bijgesteld.

e. Vastgesteld is dat nieuwe reactors in Nederland aan strengere
ontwerpeisen zouden kunnen voldoen dan nu zou overeenkomen met het
ongeval zoals het door de Gezondheidsraad is berekend.

6. Sluiting: 17.10 uur.
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BIJLAGE

Gebruikte afkortingen

RARO Raad van Advies voor de Ruimtel i jke Ordening
CEV Commissie Energievraagstukken van do RARO
PKB Planologische kernbeslissing
NRC Nuclear Regulatory Commission
APS American Physical Society
CRV Commissie Reactor Veiligheid
KE-scenario: ernstig ongeval
KM-scenario: middenklasse ongeval
ANS American Nuclear Society
TMI Three Mile Island (Harrisburgl
SIMM Stichting Natuurl i jk en Mil ieu
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BIJLAGE 5 Asymmetrieën in de verspreidingspatronen voor luchtverontreini-
ging in Nederland

(Rapportage ten behoeve van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke
Ordening)

door W.N.M. Lablans en M.P. Scheele'

1. Inleiding

Grote asymmetrie in het patroon van luchtverontreiniging zullen we
aantreffen na een uitworp van korte duur, waarbij de verspreiding tot een
gebied aan de lijzijde van de bron beperkt blijft.

Ook bij langdurige of continue lozingen zal het verspreidingspatroon
niet cirkelsymmetrisch zijn, wegens de asymmetrieën in de klimatologie
van de meteorologische grootheden die de verspreiding van de uitworp
bepalen. (Zie appendix).

In deze rapportage zullen, voor zover dit binnen de toegemeten tijd
mogelijk was, asymmetrieën in de verspreidingspatronen gekwantificeerd
worden.

2. Asymmetrieën in lange termijn verspreidingspatronen

De lange termijn verspreidingspatronen geven in absolute zin de
gemiddelde concentraties ten gevolge van een continue lozing. In
relatieve zin geven de patronen de ruimtelijke verdeling van de verwach-
tingswaarde voor de concentratie bij lozingen van korte duur, als omtrent
de omstandigheden tijdens de lozing geen enkele onderstelling a priori
wordt gemaakt. De figuren 1 en 2 geven voorbeelden van zulke patronen,
voor bronhoogten van 50 resp. 100 m.

Om de asymmetrie in de patronen te kwantificeren definiëren we een
«asymmetriegetal», als het quotient van de hoogste en de laagste
concentratie die we op een bepaalde afstand van de bron aantreffen.
Tabel 1 geeft o.a. de asymmetriegetallen afgeleid uit fig. 1 en fig. 2, die
liggen tussen 1,9 en 2,6.

We zien dat de asymmetrieën in de patronen voor hoge bronnen het
duidelijkst zichtbaar zijn. We vinden twee maxima in de concentraties,
één ten noordoosten en één ten zuidwesten van de bron als weerslag van
de asymmetrieën in de meteorologische grootheden die de verspreiding in
de atmosfeer bepaler».

De verschillen in de klimatologische omstandigheden binnen Nederland
zijn niet geheel verwaarloosbaar. Het is gebruikelijk om voor de noord-
westelijke helft van het land de berekeningen uit te voeren met de
klimatologie van Schiphol en voor de zuidoostelijke helft met de klimato-
logie van Eindhoven.

Uit de figuren 2 en 3 zien we dat we in het zuidoosten van het land, bij
een bronhoogte van 100 m, op ongeveer 30% hogere concentraties
moeten rekenen dan in het noordwesten.

De berekende patronen geven tevens een aanduiding voor de betekenis
van de schoorsteenhoogte voor de gemiddelde concentraties. Zo zien we
in de figuren 1 en 2 voor Schiphol dat bij een schoorsteenhoogte van 50
m de concentraties ruwweg 2x zo hoog zijn als bij een bronhoogte van
100 m.

KNMI Afd. Fysisch Meteorologisch Onderzoek
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Tabel 1 . Overzicht van asymmetriegetallen

Station SPL' SPL E H " EH EH EH

Bronhoogte (m) 50 100 100 100 10 10

Vei spreiclingskUisse
vfll. tabel 2 -3 - - - F1 F1 D3

Afstand (ml

282 . . . .
447 • . . .
707 . . . .
721 . . . .

1 131 • . . .
2 336 • 2,2 2,5
2 500 2,6 •
2 828 2,4
6 000 • . . .
7 810 • 2,4 • •
8 602 • • 2,5

12 000 • 2,4 2,0 2,1

' Schiphol,
' " Eindhoven.

1,9

2,1

2.0

10,0
9.6

10,0
9,0
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Figuur 1. Gemiddelde concentratie bij een continue lozing voor het station Schiphol
bij een bronhoogte van 50 m.
Asymmetriegetallen: op 2828 m A = 2,4; op 5000 m A = 2,6

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18830, nrs. 43-44 53



11 40 44 1,1 W 1* «1

u *» 50 si J» « ; n ^*<~ 4* to »4_

>» 4S 4 ' 11 17 M ^4"» 74 • ! »3 10»'" 10» 114 119
. . >f . . .

• O «t <l 1» » s / 4* 7» »1 t? J/5 113 1JJ 131 13J

15/ t ; 70 7V • * 1/5 111 12» 141 112

t) «0

122 114

lOr 111 10/ I K U) 14? 142 134 144 m Ml

lOr 120 131 111 127 129 110

«TV102 110 lOf 107

10 W 11 \ 1 7 1« «I 41 40/ 41 73 " . i <n m. »2 |« |4 7» 72 47 41 JJT SI «4 43

' /
17 17 17 / I I I t 41 72 71 I ] «I t l 71 7« 71 44 41 \V I I 41 4> 41

4» 14 40 4} ét 73 73 TI 70 47 4« 40 i* 13 t« 44 41 I f

10 14 l> 42 4! 4) 44 41 40 l l / l l »» 4t 44 41 t l I I

t l S4 J» »• I

° - ° <<° ' • ' ' . I ' - 0 / i.O •..<! r.B 1.0 « . 0 10 .0 11 .0 12.3 IS .O i t . O 1S.0 1 4 . 0 1 7 . 0 11 .0 M . O 2 0 . 0 2 1 . 0 2 2 . t l l . t 1 4 . t

/ MIN j ,

Concentraties van 10~ Bq/m"5

bij een bronsterkte van 10 Bq/s
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Asymmetriegetallen: op 2336 m A = 2,2; op 7810 m A = 2,4; op 12 000 m A = 2,4
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Figuur 3. Gemiddelde concentratie bij een continue lozing voor het station Eindhoven.
Asymmethegetallen: op 2336 m A = 2,5; op 8602 m A = 2,5; op 12 000 m A = 2,0
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3. Lozingen van korte duur

In de literatuur over de mogelijke gevolgen van lozingen van radioactieve
stoffen wordt vaak veel aandacht besteed aan lozingen van korte duur,
die bij onregelmatigheden in het bedrijf van nucleaire installaties zouden
kunnen voorkomen. Het effect van zulke lozingen hangt sterk af van de
verspreidingscondities tijdens de lozing. Om de asymmetrieën op het
spoor te komen die met de verspreiding na ongevallen verbonden zijn,
zijn met het lange termijn verspredingsmodel verspreidingspatronen voor
afzonderlijke verspreidingscondities berekend.

Dit is geschied door voor een denkbeeldig station aan te nemen dat
steeds dezelfde verspreidingsconditie voorkomt. We voeren de berekening
uit voor de klasse F, onderklasse 1,5 m/s, omdat bij deze klasse hoge
concentraties zich over een relatief groot gebied kunnen uitstrekken. Voor
fig. 4 werd een bronhoogte gekozen van 100 rr, omdat ook bij een
ongeval of onregelmatigheid mogelijk is dat de lozing via de normale
ventilatieschacht van de installatie plaatsvindt. In fig. 5 wordt de berekening
herhaald voor een bron nabij het aardoppervlak omdat voor ernstige
reactorgevallen soms wordt aangenomen dat de installatie niet in tact
blijft. In deze verspreidingspatronen vinden we asymmetriegetallen - 2.
Interessant is tevens het grote verschil in de concentraties bij verschillende
bronhoogte. Het gevonden patroon kunnen we interpreteren als de
verdeling van de verwachtingswaarde van de concentraties die bij deze
verspreidingsklasse kunnen voorkomen. Het patroon mag niet beschouwd
worden als een verspreidingspatroon voor een enkel ongeval. Voor zulke
situaties bestaat geen standaardrekenwijze, daar bij een ongeval een
uniek verspreidingspatroon zal ontstaan, afhankelijk van de duur van het
ongeval, variaties in de windrichting, de windsnelheid, de stabiliteit en
variaties in de bronsterkte gedurende de lozing. Zie hieromtrent bij
voorbeeld Lablans en Rijkoort (1974) en Lablans (1978).

In fig. 6 is ten slotte het patroon gegeven voor de klasse D3, (een
klasse met goede verspreiding) omdat bij deze klasse een grote asymmetrie
in de windrichtingsklimatologie voorkomt. (Zie appendix).

Er werden asymmetriegetallen van - 10 gevonden, in overeenstemming
met de asymmetrie in de klimatologische gegevens
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Figuur 4. Gemiddelde concentratie bij lozing continu bij verspreidingsklasse F 1
volgens tabel 3 voor een bronhoogte van 100 m te Eindhoven.
Asymmetriegetal: op 12 000 m A = 2,1
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Figuur 5. Gemiddelde concentratie bij een lozing continu bij verspreidingsklasse F 1
volgens tabel 3 voor een bronhoogte van 10 m te Eindhoven.
Asymmetriegetallen: op 707 m A = 1,9; op 2500 m A = 2,1; op 6000 m A = 2,0
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Figuur 6. Gemiddelde concentratie bij een lozing continu bij verspreidingsklasse F 1
volgens tabel 3 voor een bronhoogte van 10 m te Eindhoven.
Asymmetriegetallen: op 282 m A = 10; op 447 m A = 9,6; op 721 m A = 10;
op 1131 m A = 9
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4. Conclusies

Het bleek mogelijk om met een beperkte rekeningspanning een aantal
asymmetriën in de verspreidingspatronen zichtbaar te maken. De
betekenis van deze resultaten voor het werk van de Raad kan dezerzijds
niet beoordeeld worden. Immers slechts in bepaalde gevallen kunnen uit
gegevens omtrent de concentraties in de lucht op eenvoudige wijze
uitspraken over mogelijke effecten van lozingen van radioactieve stoffen
worden afgeleid, bij voorbeeld als tussen de effecten en de concentraties
lineaire relaties gelden en, bij bevolkingsdoses, als een eenvoudig
patroon voor de bevolkingsdichtheid wordt gehanteerd. In andere
gevallen kunnen de meteorologische gegevens wellicht dienen voor een
relatieve beoordeling van verschillende concrete situaties, of voor veilige
overschattingen van mogelijke effecten.
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Appendix

Enkele algemene eigenschappen van het gaussisch pluimmodel.
De grondslag van het gaussisch pluimmodel is de aanname dat de

uitworp uit een puntbron zich in de atmosfeer verspreidt als een geleidelijk
breder wordende pluim, waarbinnen het verloop van de concentratie
zowel horizontaal als verticaal een gaussische verdeling volgt.

De concentratie in de pluim is afhankelijk van de windsnelheid en de
turbulentiegraad in de luchtstroming. Gebruikelijk is de turbulentiegraad
aan te geven door middel van een zestal stabiliteitsklassen (A-F), met
toenemende stabiliteit (afnemende pluimbreedte).

Het gaussisch pluimmodel geeft geen precieze beschrijving van de
verspreidingsmechanismen in de atmosfeer. Enkele belangrijke tekortko-
mingen kunnen bij de toepassing evenwel worden ondervangen, zoals de
belemmering van de verticale verspreiding door het aardoppervlak en
door temperatuurinversies in de atmosfeer. Depletie van de pluim door
depositie op aardoppervlak kan in rekening worden gebracht, doch dit is
bij de hier gepresenteerde berekeningen niet geschied.

In het gaussisch pluimmodel kan geen rekening gehouden worden met
een eventuele verstoring van de luchtstroming door obstakels in de
onmiddellijke omgeving van de bron. Het model kan daarom alleen
toegepast worden voor bronnen op een hoogte van meer dan 2,5 maal de
hoogte van zulke obstakels.

Binnen Nederland bestaat er enig verschil in de klimatologie van de
meteorologische grootheden die de verspreiding van luchtverontreiniging
bepalen.

Het is gebruikelijk om voor de noordwestelijke helft van het land de
klimatologische gegevens van Schiphol te gebruiken en voor de zuidoos-
telijke helft van het land de klimatologie van Eindhoven. De meteorologische
invoergegevens worden gegroepeerd naar 12 windrichtingssectoren. Bij
ieder van de zes stabiliteitsklassen worden voorts 2 of 3 windsnelheids-
klassen onderscheiden, zodat een verdeling van de gegevens over 12 x
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14= 168 klassen ontstaat. In de tabellen 2 en 3 zijn de gegevens voor
Schiphol en Eindhoven weergegeven. In deze tabellen komen een aantal
assymetriën aan het licht.

Opvallend is bij voorbeeld de vrij grillige verdeling van de hoogste en
de laagste bezettingen van de klassen in verschillende richtingssectoren.
Markant zijn de assymmetriën bij hoge windsnelheden. Deze zullen
evenwel in afgezwakte vorm doorwerken in de gemiddelde versprei-
dingspatronen, wegens de invloed van de windsnelheid.

Tabel 2. Klimatologie van Schiphol (240) 1949-1970
Aantallen uurlijkse waarnemingen over het gehele jaar gedurende dag en nacht, totaal aantal: 179 112

s
N

0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
1

170
?53
200
279
202
195
223
166
180
186
146
165

A
2

30
26
44
42
19
27
28
23
29
30
24
36

B
1

234
161
206
239
211
217
302
218
226
258
196
208

B
2

533
624
1209
990
553
521
514
465
487
757
575
535

C
1

40
25
45
40
34
48
55
42
33
32
36
46

C
2

470
483
688
461
300
367
491
593
584
780
572
571

C
3

352
630
1214
441
147
101
117
164
555
536
285
309

D
1

1075
744
986
1168
1028
1350
1766
1476
1507
1286
989
1082

D
2

2761
2082
3514
3641
2490
4070
5586
6358
4456
3661
2584
2817

D
3

2 984
2 872
5 616
3 497
1 372
3 123
5 617
11 480
13 153
9 744
6 063
4 539

E
1

175
99
93
133
145
212
319
240
259
169
148
160

E
2

601
536
909
1310
620
984
973
1112
780
520
397
495

F
1

1260
689
866
1022
879
984
1284
822
1093
809
664
983

F
2

271
181
345
372
221
318
338
304
266
174
125
169

R 1,8 2,3 1,9 2,6 2,2

0 is dfi windrichtincjsklasse verdeeld in sectoren v;m 30*

2,6 12,1 2,4 3,1 9,6 3,4 3,3 1,9 3,0

0 345"-015'
1 015"-045'
2 045"-075-

3 075 ••-105-

4 105" -135-

5 1 35- 165"
6 165"• 195"
7 195'-225'

8 225'-255'
9 255' 285"
10 285" -315*
11 315'-345-

S is de st.-iliihtiiiiskliissH A, B, C, D. E, F.
f\] is dfi windsnelheidsklusse 1 0,5-2,5 m/s

2 3,0 -5,5 m/s
3 '- 6,0 m/s

Dt: distributit.'functio van windrichtings-, stabilitvits- t:n
windsnvlhnidsklassnn voor hat station Schiphol.

R is d(.' verhoudincj lussen het n'Ootste en het kleinste iiantiil uien in de kolommen.

Tabel 3. Klimatologie van Eindhoven (370) 1949-1970
Aantallen uurlijkse waarnemingen over het gehele jaar gedurende dag en nacht, totaal aantal: 167 547

s
N
0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

R

A
1

265
310
343
310
283
277
203
173
166
109
118
142

3,1

A
2

27
35
66
41
27
29
19
16
31
26
20
22

4,1

B
1

350
428
370
295
323
341
321
386
326
303
247
261

1,7

B
2

549
794
1295
1070
667
336
391
504
706
423
380
419

3,4

C
1

54
78
71
65
66
73
62
70
R8
53
63
55

1,7

C
2

532
530
622
516
442
304
489
713
1044
754
542
539

3,4

C
3

1/2
225
543
487
234
38
81
172
293
142
122
154

14,3

O
1

1159
1699
1296
991
1321
1670
1902
2078
2051
1755
1214
1138

2,1

D
2

2112
2621
3222
2322
2574
2657
4195
6726
7614
4883
2947
2473

3,6

D E
3 1

1 465 137
1 300 179
2 076 144
1 936 118
1 578 285
1 049 291
3 562 335
10 621 347
14 283 275
7 796 272
3 756 164
2 412 163

11,0 2,9

E
2

405
665
1142
902
721
581
705
1046
1047
646
352
279

4,1

F
1

1009
1520
1607
1010
1269
1304
1273
1217
865
834
759
909

2,0

F
2

219
321
471
316
328
259
235
363
264
225
155
136

3,5

Dn distrihutiniunctit! van windrichtings-, stabi/itvits- en
windsnolhaidsklassen vuur hot station Eindhoven.

Legenda nis mbel 2.
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BIJLAGE 6 PROVINCIALE WATERSTAAT ZUID-HOLLAND

Toelichting op het WRRO-advies van de provincie Zuid-Holland

Inzake opmerkingen over tegenstrijdigheden tussen het Regeringsstand-
punt «Vestigingsplaatsen voor kerncentrales deel a» enerzijds en de
IMP-milieunormen van het Rijk anderzijds.

1. Inleiding

Op bladzijde 6 e.v. van het WRRO-advies van de provincie Zuid-Holland
wordt het hanteren van een arbitrair gedefinieerde referentievestigings-
plaats ter discussie gesteld. De vraag komt hierin naar voren waarom de
regering niet heeft gekozen voor de meer voor de hand liggende benadering,
namelijk via de normen van het (inmiddels geen concept meer zijnde)
IMP-Milieubeheer.

Vervolgens wordt in het advies aangegeven op welke wijze de referen-
tievestigingsplaats uit het regeringsstandpunt dan ten minste zou moeten
worden aangepast:

a. Binnen een straal van 6 km van een lokatie zou van 1,5-5 km het
maximaal aantal aanwezigen moeten worden verlaagd van 500 naar 65
personen per km*. In de zone van 5-6 km zou het aantal aanwezigen
moeten worden verlaagd van 1000 naar 130 personen per km2.

b. Het gestelde onder a) houdt automatisch in dat de in het regerings-
standpunt gewogen toetsingsnorm, te weten 4500 personen, zou moeten
worden verlaagd tot 3500 personen.

Terzijde zij opgemerkt dat in het WRRO-advies ook de gehanteerde
correctie-factoren, ten behoeve van weging van personen op een
bepaalde afstand van de centrale, ter discussie wordt gesteld. Dergelijke
correctie-factoren zijn heel goed af te leiden uit de zgn. individuele
risicocurve: een omgevingsonafhankelijke functie. Met correctie-factoren
gebaseerd op het individuele risico zou overigens verdere verlaging van
de toetsingsnorm plaatsvinden tot ca. 3400 gewogen personen (zie ook
hfdst. 2 - risico's - van deze toelichting).

In deze toelichting zal het hierboven gestelde: de vergelijking van het
regeringsstandpunt met de IMP-milieunormen van het Rijk, nader worden
toegelicht.

2. Het regeringsstandpunt «Vestigingsplaatsen voor kerncentrales»

Ten behoeve van de selectie van mogelijke lokaties wordt een aantal
relevante aspecten gewogen/beoordeeld. Het meest relevante aspect is
de bevolkingsdichtheid rond de centrale; één en ander mede vanwege de
risico's in de omgeving, die door de kans op calamiteiten in de centrale
bestaan.

Met betrekking tot deze risico's onderbouwt de regering haar standpunt
aan de hand van de verschillende hierover uitgebrachte adviezen van de
Gezondheidsraad. Deze Gezondheidsraad-adviezen vormen in deze
toelichting van het WRRO-advies dan ook de basis, juist omdat ook de
regering in haar beleid zich daarop zelf verlaat en richt.

Conform het advies van de Gezondheidsraad hanteert de regering bij
de selectie van mogelijke lokaties de zgn. referentie-vestigingsplaats.
«Deze referentie-vestigingsplaats is een denkbeeldige vestigingsplaats
waarbij over de bevolkingsdichtheid op onderscheiden afstanden tot die
plaats, bepaalde veronderstellingen zijn gemaakt.» De veronderstellingen
met betrekking tot aanwezigheid zijn in figuur 1 weergegeven en onder-
staand ook nog eens samengevat.
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400 pers km '

20 km

Figuur 1 . Bevolking referentie-vestigingsplaats

Samengevat:
- tot 1,5 km van de centrale totaal 1000 personen. Deze «aanwezigen»

zijn bij de risicoberekeningen niet meegeteld omdat verondersteld wordt
dat tot 1,5 km van de centrale evacuatie tijdig kan plaatsvinden;

- van 1,5-5 km van de centrale een bevolkingsdichtheid van 200
personen per km2; in één sector van 45° een dichtheid van 500 personen
per km2;

- van 5 km e.v. een bevolkingsdichtheid van 400 personen per km2; in
de sector van 45° echter een dichtheid van 1000 personen per km2.

De toetsingsnorm in het regeringsstandpunt (gewogen 4500 personen)
wordt gebaseerd op de aanwezigheid in de veronderstelde dichtstbevolkte
sector (van 45°). De gevolgen van een eventueel ongeval worden in het
advies van de Gezondheidsraad, op basis van de bevolkingsgegevens in
deze sector van 45° berekend. De toetsingsnorm van de regering is dus
mede gebaseerd op de berekende risico's van het advies van de Gezond-
heidsraad.

a. De toetsingsnorm

In bijlage 1 bij deze toelichting worden de bevolkingsgegevens die zijn
gegeven in figuur 1 en de (op grond van verspreiding/verdunning bere-
kende) correctie-factoren gecombineerd. Dit leidt voor de sector van 45°
tot 20 km van de lokatie tot de «gewogen» toetsingsnorm uit het rege-
ringsstandpunt: 4500 gewogen personen.

b. De risico's

In het meest recente advies van de Gezondheidsraad (berekeningen
aan de bronterm van kerncentrales, juli 1984) wordt daarover onder
andere het volgende gesteld (zie blz. 26 voor wat betreft kans en blz. 64,
tabel 3 voor wat betreft de gevolgen; ref. KMM ongeval):

1. De frequentie waarmee een dergelijk ongeval optreedt is:

5 x 10'6tot 30 x 10"6pe-jaar
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2. De mogelijke gevolgen, gegeven een dergelijk ongeval zijn:
sterfte binnen 30 da(jen: kans 0,1

kans 0,2
kans 0,2
kans 0,3
kans 0.2

0
0-

1 0 -
100-
500-

10
100
500

1000

doden
doden
doden
doden
doden

late sterfte door kanker: 500-1400 doden.

Een belangrijk gegeven is verder nog dat de maximale afstand waarop
nog acute sterfte optreedt, 6 km is; de stralingsdosis is dan nog juist 2,5
Sv (zie ook figuur 2 van het Gezondheidsraad-rapport).

Uit het regeringsstandpunt valt af te leiden dat de regering bij de
selectie van mogelijke vestigingsplaatsen rekening houdt met het ergst
denkbare ongeval:

«Bij de lokatiekeuze is rekening gehouden met risico's. Deze risico's
zijn berekend door de Gezondheidsraad en zijn gebaseerd op een ongeval
in de dichtstbevolkte sector van 45" van de referentie-vestigingsplaats.
Indien ervan uit wordt gegaan dat slechts in V» deel (45" is Va deel van
360") van de tijd de sector van 45° wordt bestreken en rekening houdend
met de kans op zeer stabiel weer, dan volgt voor het ernstigste ongeval
uit:
(5 -30 I10 6 x 0,125 x0,2

1 x 10"7 - 7 x 10"7 iaar'1

— een acute sterfte van 500-1000 doden
- een late sterfte van nog eens 500-1400 doden.»

Kanttekening

Het zal duidelijk zijn dat het bovenstaande berekende risico slechts één
punt is van de zgn. groepsrisicocurve. Bij het totale risicobeeld worden
alle mogelijke gevolgen (ook minder ernstige ongevallen) met de daarbij
behorende geschatte kans weergegeven. Voor de referentievestigings-
plaats, echter nu met inbegrip van:

a. het hele gebied rondom de centrale, en
b. ongevallen bij andere (minder ongunstige) weerssituaties, is dit

groepsrisico op grond van gegeven1! van het Gezondheidsraadadvies
globaal berekend (zie bijlage 2).

In het advies van de WRRO is de weg echter gevolgd die de regering in
haar standpunt volgt: toetsing ten opzichte van de risico's van alleen het
meest ernstige ongeval.

3. De IMP-normen

In het IMP-Milieubeheer van september 1985 jl. is voorzien in een
instrument waarmee groepsrisico's op aanvaardbaarheid kunnen worden
beoordeeld. Dit instrument wordt gegeven in bijlage 2 van het IMP-Mi-
lieubeheer onder het kopje: externe veiligheid.

onaccepuibel

k

10

10

10

•5 _

-6 -

7 -

10 •8 -!

acceptabel

10

Figuur2. IMPnormen

30 100 300 1000

doden
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In nevenstaande figuur is de zgn. groepsrisiconorm van het IMP
(uitsluitend bedoeld als instrument voor nieuwe én stationaire activiteiten)
schematisch weergegeven.

Eén van de parameters voor het bepalen van het groepsrisico is de
bevolking in de omgeving van de activiteit. Dit maakt juist deze risicopre-
sentatie zo geschikt om:

a. lokaties te vergelijken, en
b. om te bezien of de omgeving «wel past» bij de risico's die de

activiteit met zich meebrengt.
Bij vraagstukken over externe veiligheid wordt tevens gebruik gemaakt

van het begrip individueel risico. Onafhankelijk van de bevolkingsomstan-
digheden geeft dit risico een beeld van het risico-niveau van het individu
als functie van de afstand tot de risico-opleverende activiteit. Volgens
deze berekeningsmethodiek hadden bij voorbeeld heel goed de voor de
toetsingsnorm (gewogen 4500 personen) gehanteerde correctie-factoren
kunnen worden afgeleid.

Bovenstaande risiconormen hebben uitdrukkelijk betrekking op acute
sterfte. Bij het groepsrisico wordt de kans op acute sterfte van een zekere
groep personen gegeven. Het zgn. grijs gebied betreft een afwegingsgebied
waar op basis van maatschappelijk nut, eventueel te treffen voorzieningen
etc, een risico-opleverende situatie op aanvaardbaarheid wordt beoor-
deeld.

Andere IMP's (en andere hoofdstukken van het IMP-Milieubeheer)
hebben betrekking op chronische blootstelling. In het IMP-Straling wordt
bij voorbeeld gesteld wat nog aan straling acceptabel is voor omwonenden
en werknemers. Hier gaat het uitdrukkelijk niet over risico's in de betekenis
van kans op calamiteiten en gevolgen van calamiteiten. Maar juist hierop
is het WRRO-advies van Zuid-Holland gebasseerd.

4. De vergelijking van de gehanteerde referentie-vestigingsplaats
en de IMP-normen

In hoofdstuk 2 van deze toelichting is het groepsrisico (voor acute
sterfte) afgeleid:
1 x 10~7 - 7 x 10~7 jaar" 1 500 1000 doden

lln de conclusies van het advius van de Gezondheidsraad wordt 800 doden vermeld.)

In bijlage 2 van deze toelichting is een meer uitgewerkt totaalbeeld van
het groepsrisico van een centrale op de zgn. referentie-vestigingsplaats
gegeven. In deze bijlage valt af te lezen dat het bovenstaande (door de
regering gehanteerde) risico, de gevolgen beschrijft van het meest
ernstige incident, met echter de kleinste kans van optreden.

Het berekende risico kan worden weergegeven in de grafiek van de
IMP-normen (figuur 3).

•6 -i
cf. vi'sliqin<is|>lüüts

10

10

10"° -

103 -
üccepiabe

10 30 100 300 1000
» doden

Figuur 3. IMP normen en referentie-vestigingsplaats
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Het blijkt dat de referentie-vestigingsplaats, nog afgezien van de late
sterfte: 500-1400 doden, absoluut niet voldoet aan de normen van het
IMP.

5. Overwegingen

Indien de discrepantie tussen referentie-vestigingsplaats en IMP-normen
wordt onderkend, dan dient een nieuwe afweging plaats te vinden. De
mogelijkheden om de referentie-vestigingsplaats in tenminste het grijze
gebied van de IMP-normen te krijgen zijn:

a. De kans op calamiteiten te verkleinen;
b. De eisen in de zin van toelaatbare bevolkingsdichtheid aan te

passen.
In hoeverre de (berekende) kans op calamiteiten kan worden verlaagd

door extra voorzieningen, of in hoeverre een heroverweging van deze
kansschatting leidt tot een zodanige kansreductie (twee orde groottes
maximaal), wordt in het WRRO-commentaar niet verder uitgewerkt.

Indien de kansinschatting de best mogelijke schatting blijkt voor
kerncentrales, dan dient de bevolkingsdichtheid en daardoor het toetsings-
getal (4500 gewogen personen) te worden aangepast.

Direct letaal letsel vindt plaats binnen 6 km van de centrale. Het aantal
getroffenen blijkt volgens het IMP-Milieubeheer te hoog. Te berekenen
valt wat nog juist had kunnen worden toegestaan (grens grijs gebied en
onacceptabel risico).

Volgens: 10 x \ / 5: 100 doden

io-7

10-5

10 x V 5: 40 doden

7 x 10 7

Dus: tussen de 40 en 100 doden.

Een dergelijke reductie met een factor 8 tot 20 is lineair door te voeren
in de veronderstelde bevolkingsdichtheid in eerste 6 km van de centrale
locatie.

In dat gebied van 1,5 tot 6 km van de centrale bevinden zich in de
sector van 45° ca. 9000 personen (zie bijlage 1).

Om te voldoen aan het IMP zouden dit er ten hoogste 450 tot 1100
personen mogen zijn.

Eén en ander leidt automatisch tot een herziening van de bevolkings-
dichtheid binnen 6 km vanaf de centrale; in het WRRO-advies van
Zuid-Holland is daar al een voorzet voor gegeven:

van 1,5-5 km ten minste: 65 personen per km2

en 5-6 km ten minste: 130 personen per kmJ.
Met deze nieuwe aanwezigheidsgegevens is met behulp van bijlage 1

te berekenen hoe de gewogen toetsingsnorm verlaagd dient te worden.
Het blijkt dan

met (1162 x %) minimaal: 1000 personen
en (1162 x 19/20) maximaal: 1100 personen.
De beoordeling van mogelijke locaties vindt dan plaats op grond van de

volgende criteria:
1. Voldoet de vestigingsplaats aan de (nieuwe) toetsingsnorm: 3400

gewogen personen; én
2. Is er in het gebied tot 6 km van de centrale sprake van een lagere

bevolkingsdichtheid van
- binnen 1,5-5 km 65 personen per km2

- binnen 5-6 km 130 personen per km2.
In de praktijk zal dan blijken dat vestigingsplaatsen, waarbij sprake is

van woonkernen (of grote aantallen recreanten) binnen 6 km van de
centrale, als geschikte locatie afvallen.
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Bijlage 1

Tabel. Bevolking correctiefactoren gewogen bevolking van de referentie-vestigingsplaats

Afstand tot
lokatie
(km)

0 - 1
1 - 1 . 5
1,5- 2
2 - 3
3 - 4
4 - 5
5 - 6
6 - 7
7 - 8
8 - 9
9 -10

10 -11
11 -12
12 -13
13 -14
14 -15
15 -16
16 -17
17 -18
18 -19
19 -20

Aanwezigheid
(personen)

58
101
589
982

1 374
1 767
4 320
5 105
5 890
6 676
7 461
8 247
9 032
9817

10 603
11 388
12 174
12 960
13 745
14 530
15 315

152 134

Correctie-
factor
( - )

1
0,7192
0,3006
0,3006
0,1260
0,1260
0,0683
0,0683
0,0405
0,0405
0,0405
0,0227
0,0227
0,0227
0,0227
0,0227
0,0137
0,0137
0,0137
0,0137
0,0137

Gewogen bevolking
(personen)

58
73

177
295
173
222
295
349
239
270
302
187
205
223
241
259
167
178
188
199
210

4510 - toetsingsnorm

Bijlage 2

Berekening totaal groepsrisico van de zgn. referentie-vestigingsplaats op basis van het
KMM-ongeval (frequentie 5 x 10 ' 6 tot 30 x 10"S per jaar)

Sector 45' :

Overig cirkel:

Globaal.

0,125
0,125
0,125
0,125

0,875
0,875
0,875
0,875

0 -
1 0 -

100-

1 X

X

X

X

X

X

X

X

10
100
500

500-1000

0.2 ! ---
0,2
0,3
0,2

0,2 =
0,2
0,3
0,2

doden
doden
doden
doden

0,025
0.025
0,037
0,025

0,175
0,175
0,26
0.175

2 x
1 X
1 X

0,1 x

10
10
10
10

-6 _

-6 _
-6 _
•6 .

0 -
1 0 -

100-

10
100
500

500-1000

0 -
4 -

4 0 -
125-

10 x
6 x
6 x

0,7 x

4
40

125
250

10 6

10 6

10 6

10'6

doden
doden
doden
doden

doden
doden
doden
doden

jaar
jaar
jaar''
,aar-1

10-5 _

10"'

•7 -10

10° -

referentie-vestigingsplaats

10 30 100 300 1000
doden Ĵ

1 Kans op windrichting in sector 45 resp.
315'.
3 Kans op weertype.
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BIJLAGE 7

1 «Anforderungen an Kraftwerksstandorte»,
06.036 in Schriftenreihe «Raumordnung» des
Bundesministers fur Raumordnung,
Bauwesen und Sta'dtebau (1979).

Inventarisatie en selectie van vestigingsplaatscriteria voor
kerncentrales

1. Met de publicatie van het ASEV in 1977 is in Nederland een
analytische benadering van het vraagstuk van de vestigingsplaatskeuze
voor kerncentrales geïntroduceerd. De toenmalige Stuurgroep ASEV van
de RARO heeft daarop een voorlopig commentaar geleverd in het
Interim-verslag waarmee de RARO-bemoeienis met de ASEV-procedure
vooralsnog werd beëindigd (februari 1978). De nota Energiebeleid deel 3
(juli 1980) leverde een volgende bijdrage in de vestigingsplaatsdiscussie.
Het daarop volgende station - het eindrapport van de Stuurgroep BMO -
was voor die discussie niet van belang, omdat de stuurgroep het vesti-
gingsplaatsprobleem van secundair belang achtte en doorschoof naar
latere discussiefasen. In de reeks «officiële» publicaties vormt het
onderdeel Vestigingsplaatsen voor kerncentrales van de nota «Electr/ci-
teitsvoorziening in de jaren negentig» (verder aan te duiden als het
beleidsvoornemen) de meest recente bijdrage aan de vestigingsplaatsdis-
cussie (januari 1985).

2. De in de reeks overheidspublicaties aangetroffen (mogelijke) criteria
zijn in de annexe weergegeven, gerangschikt naar onderwerp. Daarbij zijn
tevens vermeld:

- de vindplaats; daarbij is aangegeven of een criterium daadwerkelijk
is toegepast of slechts overwogen,

- het absolute (op zichzelf bepalend voor de geschiktheid van een
lokatie) danwei relatieve karakter;

- het al of niet specifiek voor kerncentrales van toepassing zijn.

Selectie van criteria

3. Een eindoordeel over vestigingsplaatsen wordt sterk bemoeilijkt c.q.
bij toepassing van een multicriteria-analyse (MCA) ondoorgrondelijk
naarmate het aantal criteria groter is,. Selectieve toepassing van mogelijke
vestigingsplaatscriteria is dan ook geboden. Het navolgende geeft het
resultaat van de uitgevoerde selectie. De nummers komen overeen met
het overzicht in de annexe.

ad 1. Als criterium voorshands te handhaven; het absolute karakter
ervan maakt het irrelevant voor de MCA.

ad 2. Handhaven.
ad 3. Als eerste grove zeef geschikt; qua strekking gelijk aan 1; voor

de MCA niet van belang.
ad 4. Zo mogelijk opnemen in 1 en 2 door de geschatte omvang van

de tijdelijke bevolkingsconcentraties met toepassing van een reductiefactor
op te tellen bij het bewonersaantal.

ad 5. Handhaven.
ad 6. Splitsen in een tweetal criteria, te weten:
a. besmetting van agrarische grond en
b. bedreiging van een industrieel gebied, met inbegrip van tweede-orde-

risico's als gevolg van calamiteiten in andere milieugevaarlijke inrichtingen
(«domino-effect»).

ad 7. Handhaven.
ad 8. Worden alleen in verslag stuurgroep ASEV overwogen en

vervolgens van uiterst marginaal belang geacht; praktisch probleem
vormt de onbekendheid van de opslagplaats(en). In Duitse studie' wordt
de aanwezigheid van spoorlijn wel wenselijk geacht. Alles bijeen voor
Nederlandse situatie onvoldoende relevant. Derhalve schrappen.

ad 9. Niet als absoluut criterium gebruiken; als relatief criterium
handhaven.
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ad 10. Er is stilgestaan bij de vraag of dit criterium niet met nr. 7 te
combineren zou zijn. Uit par. 4.2.3.1 van het beleidsvoornemen blijkt, dat
het wel degelijk om verschillende criteria gaat met ook per vestigingsplaats
soms verschillende scores, al zijn deze criteria in het beleidsvoornemen
wel samengevoegd met het oog op de MCA. Dit lijkt methodisch echter
aanvechtbaar. Er is dan ook van twee afzonderlijke criteria uitgegaan.

ad 1 1. Dit risico is verwaarloosbaar te achten en bovendien niet
zodanig te concretiseren dat een discriminerend vestigingsplaatscriterium
ontstaat; derhalve schrappen.

ad 12. De Stuurgroep ASEV heeft destijds erop gewezen, dat er
«vooral met het oog op onzekere lange-termijn-effecten van lage stra
lingsdoses, (...) iets voor te zeggen (zou) zijn mede door de keuze van
vestigingsplaatsen van kerncentrales te voorkomen dat straling zich in
bepaalde gebieden concentreert. De bestaande geografische spreiding
van (kunstmatige) straling zou daarvoor een handvat kunnen zijn». Ook in
de eerder genoemde Duitse studie wordt met een dergelijk criterium
gewerkt, zij het zonder beperking tot kunstmatige stralingsbronnen en in
de waardering gecombineerd met het streven naar het ontzien van
waterwingebieden. In geen van de regeringsstukken wordt hierop
ingegaan. Het is niet bekend of de nodige gegevens beschikbaar zijn. Het
belang van dit criterium is betwistbaar gezien de geringe straling waar
het om gaat in verhouding tot de natuurlijk achtergrondstraling en de
variaties daarin. Hooguit zou in navolging van de Stuurgroep ASEV
overwogen kunnen worden om verschillende nucleaire eenheden bij
voorkeur niet bij elkaar te zetten. Gezien de zachtheid van deze voorkeur
is dit criterium weggestreept tegen het eveneens zachte criterium 33 dat
precies tegenovergesteld werkt,

ad 13. Handhaven
ad 14. Dit criterium is weliswaar verschillende keren expliciet overwo-

gen, maar in geen der overheidspublicaties relevant bevonden. Derhalve
schrappen.

ad 1 5. In het ASEV is dit criterium én de toetsing daaraan van de
vestigingsplaatsen zonder meer uit het SEV overgenomen. Het hield
echter in, dat elektriciteitscentrales bezwaarlijk zijn in milieuhygiënisch
reeds zwaar belaste gebieden. In het ASEV is niet onderkend, dat dit
criterium juist bij kerncentrales tot een tegengestelde conclusie kan
leiden. In z'n oorspronkelijke bedoeling is dit criterium dan ook misplaatst.
In de tegenstelde zin valt het samen met criterium 13.

ad 16. Hoewel een groot gewicht voor dit criterium niet juist zo zijn,
kan het met oog op de lange-termijn-energievoorziening ook niet geheel
veronachtzaamd worden 2. Derhalve handhaven.

ad 1 7. Alleen de Stuurgroep ASEV achtte dit tot nu toe relevant en
dan nog we! «in de marge». Die relevantie zit hem dan met name in de
afweging met een kolencentrale als alternatief. Omdat in die afweging
ook andere aspecten dan het direct ruimtebeslag een rol moeten spelen,
is aan een criterium «geschiktheid voor de vestiging van een kolencentrale»
de voorkeur gegeven.

ad 18. Eigenlijk gaat het hier ook orn direct ruimtebeslag, zij het
toekomstig ruimtebeslag en waarschijnlijk aanzienlijk geringer dan dat
van een in bedrijf zijnde kerncentrale. Mede gezien de aard van de in
aanmerking komende vestigingsplaatsen - over het algemeen grootscha-
lige, betrekkelijk open gebieden - gaat het hier om een verhoudingsgewijs
zeer ondergeschikt aspect. Derhalve schrappen.

ad 19. Handhaven conform eerder interimverslag Stuurgroep ASEV.
Wel behoeft de concretisering van dit criterium nadere aandacht.

ad 20. Dit criterium loopt al sinds het SEV mee. Harde normen voor de
~TZ. " : ~ ~ ~ toepassing ervan zijn er niet. De waardering is beschrijvenderwijs tot
1 Zie «Kernenergie, belangrijke energiebron ^ a ' a ' . '
van warmteproduktie in Oost Europa», stand gekomen. Deze betreft hoofdzakelijk de mate waarin een centrale
interformatie, augustus 1985 za! opvallen c.q. qua verschijningsvorm zal contrasteren met de omgeving.
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Daarmee verschilt dit criterium niet wezenlijk van het criterium ruimtelijke
inrichting zoals dat tot het beleidsvoornemen is gehanteerd en dat vooral
betrekking had op de mate waarin een lokatie aansluit op het verstedelij-
kingspatroon. Nu is juist het criterium ruimtelijke inrichting in het beleids-
voornemen wat bijgekleurd en vervangen door een criterium ruimtelijk
beleid. Gesteld wordt, dat ligging in open ruimte thans niet langer
negatief wordt beoordeeld, omdat zo'n ligging het onvermijdelijke gevolg
is van situering buiten dichtbevolkte gebieden. Merkwaardigerwijs wordt
in de waardering van de lokaties echter toch weer rekening gehouden
met «bezwaren vanuit openheid en/of verstedelijking». Een ander verschil
met het oorspronkelijke criterium is het rekening houden met toekomstige
bevolkingsgroei. Het is echter zuiverder dit aspect te betrekken bij hetzij
criterium 1/2 (bevolkingsdichtheid) hetzij 19 (indirect ruimtebeslag). Alles
bijeen is er onvoldoende reden de criteria 20 en 22 te blijven onderscheiden.
Derhalve samenvoegen,

ad 21. Handhaven,
ad 22. Zie criterium 20.
ad 23. Er bestaan aarzelingen over het gewicht dat aan dit criterium

moet worden toegekend. Met het oog op de noodzakelijke beperking van
het aantal criteria is besloten dit criterium te integreren met 20/22.

ad 24. Ook hier bestonden aarzelingen over het gewicht van het
criterium. Het is alleen in de Nota Energiebeleid gehanteerd en wel met
het oog op de belemmeringen van het koppel- en transportnet voor de
landbouw. De betekenis daarvan in vergelijking met andere criteria lijkt
zeer marginaal. Op grond van de reeds bij 23 geneven overweging is
besloten dit criterium buiten de MCA te houden.

ad 25. Het betreft hier een absoluut criterium, dat als zodanig niet
relevant is voor de MCA.

ad 26. Kan samen met 27 worden beschouwd. Het belangrijkste effect
dat thans voorzienbaar is, is het stimulerend effect van lagere stroomta-
rieven en inschakeling van lokale en regionale bedrijven met name in de
bouwperiode. Bepaalde landsdelen zijn in dit opzicht niet op voorhand
positief of negatief te beoordelen in het licht van het huidige regionaal
sociaal-economisch beleid. Hooguit zou het streven gericht kunnen zijn
op een zekere spreiding van het voordeel. Dit maakt alleen een oordeel
over een combinatie van vestigingsplaatsen mogelijk. Daarmee zijn deze
criteria voor de MCA onbruikbaar geworden,

ad 27. Zie 26.
ad 28. De ruimtelijke aspecten van hoogspanningslijnen zullen

waarschijnlijk nauwelijks tot een andere waardering van vestigingsplaatsen
leiden dan de energiepolitieke (criterium 30) c.q. financiële aspecten.
Deze criteria kunnen dan ook worden samengevoegd.

ad 29. Een gelijke benadering geldt voor criterium 29 in relatie tot
criterium 32. Ook deze samenvoegen,

ad 30. Zie 28.
ad 31. Dit criterium leent zich volgens de Nota Energiebeleid deel 3

(par. 13.3.5.10) niet voor een onderlinge vergelijking van de vestigings-
plaatsen. In het beleidsvoornemen is dat desondanks gedaanfpar. 4.2.4.3
onder b), maar de afwijkingen ten opzichte van de waardering van de
aansluiting op de netstructuur zijn minimaal en in de eindwaardering
hebben de zgn. electrotechnische aspecten een ondergeschikte rol
gespeeld. Besloten is criterium 31 niet toe te passen en slechts in de
eindconclusie te betrekken indien daarin een sterke concentratietendens
naar voren zou komen,

ad 32. Zie 29.
ad 33. Zie 12.
ad 34. Slechts mogelijk relevant in combinatie mdt de criteria 1 en 2

(zie vervolg van deze notitie); voor een MCA dus niet direct van belang,
ad 35. t/m 39. Over de irrelevantie van deze factoren als vestigings-

plaatsfactor bestaat communis opinio.
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3 De absolute veiligheidsnormen die uit het
IMP-milieubeheer 1986 kunnen worden
afgeleid (zie ook het advies par. 9 en bijlage
6), waren nog niet bekend ten tijde van de
discussiefase waar deze bijlage de neerslag
van is.

ad 40. Alleen een absoluut criterium, waaraan overigens alle belangrijke
kandidaat-vestigingsplaatsen voldoen; derhalve niet van belang voor de
MCA.

ad 41. Zonder zeer omvangrijke studie is dit criterium niet te operatio-
naliseren. In het uiteindelijk oordeel over de vestigingsplaatsen kunnen
inmiddels opgedane indrukken in subjectieve zin uiteraard wel een rol
spelen.

4. Van het voorgaande opmakend kan worden geconstateerd, dat 15
criteria overeind blijven. In het navolgende worden deze criteria voorzover
nodig aan een nadere beschouwing onderworpen.

5. Het absoluut bevolkingsdichtheidscriterium is in de verschillende
stukken op zeer uiteenlopende wijzen geconcretiseerd:

ASEV: gewogen inwoneraantal per sector van 22,5° binnen 20 km
rond lokatie niet hoger dan dat van de rvp (referentievestigingsplaats).

Stuurgroep ASEV-RARO: totaalcijfer voor ongevalsrisico heeft voorkeur
boven rvp, mede i.v.m. deels irrelevante waarderingseffecten van de
sectoren- en ringenverdeling van de rvp; hoogte van de norm afstemmen
op gewenst aantal vestigingsplaatsen.

Nota Energiebeleid: gewogen inwonersaantal binnen 20 km, binnen
100 km, binnen 20 km in de dichtst bewoonde 45 en binnen 100 km in
de dichtst bewoonde 45° ten hoogste gelijk aan overeenkomstige cijfers
voorde rvp (resp. 14400,42 400, 4500 en 13 100).

Beleidsvoornemen: gewogen inwoneraantal binnen 20 km in de dichtst
bewoonde 45° ten hoogste gelijk aan dat van de rvp (4500).

Voor de toepassing van een dergelijk absoluut criterium zijn de volgende
redeneringen mogelijk:

a. aan het risico van kerncentrales in de zin van de verwachtingswaarde
voor het aantal slachtoffers van ongevallen met kerncentrales dient een
bepaalde, absolute grens te worden gesteld, bij voorbeeld in vergelijking
met andere maatschappelijke risico's.

b. het hoogst denkbare aantal slachtoffers van een kerncentraleramp
mag een bepaalde omvang niet te boven gaan.

c. het bevolkingsdichtheidscriterium wordt een zodanig gewicht
toegekend, dat alleen de in dat opzicht relatief goed scorende vestiging-
splaatsen nog bij de verdere afweging mogen meedoen; het cijfermatig
criterium wordt dan na toetsing van de potentiële vestigingsplaatsen
zodanig bepaald, dat nog een redelijk aantal mogelijke lokaties over blijft
(bij voorbeeld 4 of 6, uitgaande van de noodzaak om voorshands 2
plaatsen uit te kiezen).

Toepassing van de rvp als in het ASEV en de Nota Energiebeleid is
slechts ten dele in bovenstaande termen te vertalen. Immers, de toetsing
van het inwonertal in de dichtst bewoonde 45" aan die van de rvp - deze
toetsing is ook in het beleidsvoornemen toegepast - is te verantwoorden
tegen de achtergrond van redenering b. Dat geld echter niet voor de
toetsing van het totale (gewogen) inwonertal aan dat aan de rvp, zoals is
gebeurd in de eerdere regeringsstukken. Dat aantal is niet bepalend voor
het grootst denkbare ongeval. Los van meteologische gegevens is dat
aantal bovendien niet bepalend voor de verwachtingswaarde van onge-
vallen (redenering a). Evident is tenslotte dat ook redenering c niet in de
eerdere regeringsstukken is gevolgd. Eerste conclusie kan dan ook zijn
dat het beleidsvoornemen in elk geval in vergelijking met de eerdere
beleidsstukken een logischer keuze maakt.

Toepassing van redenering a springt af op het probleem, dat absolute
maatstaven voor de aanvaardbaarheid van ongevalrisico's ontbreken.

Zou men toch een zekere vergelijking met andere, bestaande risico's
willen maken, dan zou voor wat betreft het sterfterisico gesteld moeten
worden, dat dit in (vrijwel) alle geografische omstandigheden onder de
norm ligt. Het sterfterisico zal echter voor velen niet het enig relevante
risico zijn. Juist voor de ander risico's (latere stralingseffecten) ontbreken
vergelijkingsmogelijkheden. De tweede conclusie kan derhalve zijn, dat
redenering a praktisch moeilijk uitvoerbaar is.3
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Redenering c is destijds door de Stuurgroep ASEV aanbevolen. Daarbij
werd als maatstaf voor het ongevalsrisico de verwachtingswaarde voor
het aantal slachtoffers per jaar gekozen (overigens zonder dit zo te
noemen). Deze benadering heeft het voordeel, dat de pragmatische aard
van het absolute beoordelingscriterium onverbloemd tot uitdrukking
komt, dit in tegenstelling tot de benadering van de regering waarin de rvp
een centrale rol speelt. Die rvp kan makkelijk worden opgevat als aan een
risico-analyse ontleend en daarmee enigszins objectief criterium, terwijl
zij niet meer is dan een model van een gemiddelde demografische situatie
in Nederland en als zodanig invoergegeven van de risicoberekeningen.

Geconcludeerd is, dat een benadering zoals eerder door de stuurgroep
ASEV aanbevolen, nog steeds de voorkeur verdient. Ten behoeve van
MCA en advies was overigens het werken met bedoelde verwachtings-
waarde om tijdsredenen niet haalbaar. Daarom is op basis van beschikbare
bevolkingsgegevens een nieuw bevolkingscriterium geconstrueerd (zie
verder bijlage 8 en par. 13 van het advies).

6. Ook de toepassing van het bevolkingsdichtheidscriterium in
relatieve zin is in de loop der tijd veranderd:

ASEV: klasse-indeling 1, 2, 3 bij een gewogen inwoneraantal per sector
van 22,5", dat niet hoger is dan resp. 50%, 75% en 100% van dat van de
rvp.

Stuurgroep ASEV: niet exact aangegeven; voorkeur voor verwachtings-
waarde als maatstaf; meer dan 3 klassen gewenst i.v.m. het grote
gewicht van het bevolkingscriterium.

Nota Energiebeleid: Amerikaanse Site Population Factor (SPF) als
maatstaf voor de bevolkingsdichtheid binnen 20 km rond een lokatie; de
SPF geeft de verhouding tussen het gewogen inwoneraantal zoals
bedoeld in het ASEV en het gewogen inwoneraantal bij een inwoneraantal
van 1000 per mijl2 (= 386 per km2)+

Beleidsvoornemen: klasse-indeling 1,2,3 bij een gewogen inwoneraantal
van resp. minder dan 'A, tussen Vb en % en tussen % en 1 keer dat van de
rvp. Deze klasse-indeling toegepast op zowel de totale bevolking binnen
20 km rond de vestigingsplaats 3ls in de dichtstbevolkte 45 -sector; de
hoogste waarde in beide toepassingen is gehanteerd.

Mutatis mutandis geldt ook hier, dat de in de regeringsstukken gehan-
teerde criteria geen zuivere maatstaf zijn voor het ongevalsrisico c.q. de
verwachtingswaarde daarvan. De in twee regeringsstukken gehanteerde
klasse-indeling 1, 2, 3 is bovendien veel te grof, rekening houdend met
het grote gewicht dat aan het bevolkingscriterium is toegekend. Het
werken met reële cijfers (zoals bij de SPF) verdient verre de voorkeur.
Evenals bij het absolute bevolkingscriterium is ook hier van een op
gegevens in de regeringsstukken gebaseerd, maar in z'n uitwerking wat
afwijkend bevolkingscriterium uitgegaan (zie bijlage 8 en par. 8 van het
adviesl.

7. In de voorgestelde afwijkende benadering van het bevolkingscriterium
spelen meteorologische factoren een centrale rol. Voor een uiteenzetting
daarover wordt verwezen naar par. 7 van het advies en bijlage 5.

8. De onmiddelijke nabijheid van steden werkt, zoals eerder opgemerkt,
als eerste grove zeef. Deze zeef blijft relevant en nuttig. Besloten is het
beleidsvoornemen (par. 2.2) in deze te volgen.

9. Bij tijdelijke bevolkingsconcentraties gaat het voornamelijk om
werkenden en recreanten. Werkenden worden in het beleidsvoornemen
buiten beschouwing gelaten, omdat deze op grond van waarschuwingsre-
gelingen snel geëvacueerd zouden kunnen worden. Niet duidelijk is
echter hoeveel effectiever die regelingen zijn in vergelijking met soortgelijke
regelingen voor de bewoners.

Voorhands lijkt het dan ook juister, om werkenden zo snel mogelijk wel
mee te rekenen evenals recreanten. De in par. 3 bedoelde reductiefactor
zou resp. 0,2 en 0,02 kunnen zijn, uitgaande van ± 230 werkdagen van
7,6 uur per manjaar en 30 dagen van 5 uur per recreant (dag- en verblijf-
recreanten gemiddeld).
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10. Het criterium inzake de mogelijkheden tot hulpverlening/evacuatie
is niet eerder in één der regeringsstukken uitgewerkt. De Stuurgroep
ASEV heeft het destijds wel aanbevolen, maar is aan een uitwerking niet
toegekomen. In een studierapport van de RPD" wordt dit locatie-aspect
wel aangetipt, maar zonder veel uitwijding geheel toegespitst op de
mogelijk problematische locatie Borssele. Een exacte maatstaf voor dit
criterium valt moeilijk te geven, althans in korte tijd te operationaliseren.
Belangrijk is de capaciteit van de externe verkeers- en vervoersvoorzie-
ningen in relatie tot het potentiële aantal mogelijk te evacueren mensen.
Besloten is tot een zeer globale indeling in categorieën, waarin respectie-
velijk wel en niet capaciteitsproblemen denkbaar zijn.

11. Een uitwerking van het criterium besmetting agrarische grond (bij
calamiteiten) is sec niet eerder geoperationaliseerd. De Stuurgroep ASEV
suggereerde destijds in verband hiermee een positievere waardering van
kustlocaties in vergelijking met binnenlandse locaties. Besloten is tot een
waardering van 1, 2, 3 voor locaties met respectievelijk weinig, matig veel
en veel landbouwgrond in de omgeving.

12. Ook het criterium «bedreiging industrieel gebied» (inclusief
domino-effect) is sec niet eerder geoperationaliseerd. Besloten is tot een
totaalwaardering die de som is van twee subscores, waarvan de eerste de
mate van economisch belangrijke bedrijvigheid rond de locatie uitdrukt en
de tweede de mate waarin die bedrijvigheid tweede-orde-risico's (domi-
no-effect) met zich meebrengt.

13. De kans op besmetting van zoet water is in het beleidsvoornemen
meegenomen (par. 4.2.3.1). In de Nota Energiebeleid deel 3 (par.
13.3.2.3) is een soortgelijke benadering gekozen. Er is geen aanleiding
voor een afwijkende benadering.

14. Het kwantitatief koelwatercriterium 's alleen in relatieve zin
toegepast in de Nota Energiebeleid en in het beleidsvoornemen. In beide
nota's is dat gebeurd met een waardering 1, 2, 3, maar wel op zeer
verschillende wijze. Daarbij speelt mede een rol het feit, dat de Nota
Energiebeleid in tegenstelling tot het beleidsvoornemen ook nog een
absoluut koelwatercriterium kent, zodat locaties met een geringe koelca-
paciteit in de relatieve weging geen rol meer spelen. Het kwalitatief
koelwatercriterium heeft c.q. zou moeten hebben een tweetal achtergron-
den. De ene achtergrond is van ecologische aard: hoe geringer het beslag
op het volgens de normen beschikbare koelvermogen hoe beter het is. De
meest zuivere maatstaf daarvoor is het quotiënt van het beslag op
koelcapaciteit en de beschikbare restcapaciteit. Besloten is dit quotiënt
als criterium te hanteren. De tweede achtergrond is van landschappelijke
en financiële aard: zodra aanvullend koelvermogen in de vorm van
koeltorens nodig is, is er sprake van extra ingrijpende gevolgen voor het
landschap en een aanzienlijke financiële last, zowel door de bouw van
koeltorens als door rendementsverlies (samen in de orde van grootte van
f 0,5 mld, gekapitaliseerd). Besloten is om lokaties die nopen tot aanvul-
lende koelmiddelen, altijd v.w.b. het kwantitatief koelwatercriterium lager
te waarderen dan andere lokaties.

15. Het kwalitatief koelwatercriterium is door de jaren heen ongewijzigd
gebleven. Ook de stuurgroep ASEV had destijds hiermee geen problemen.
Ongewijzigd gehandhaafd.

16. Het criterium inzake de (chemische) luchtverontreiniging is ooit in
de ASEV overwogen, maar niet daadwerkelijk toegepast. Geopperd werd
de aanwijzing van een gebied als saneringsgebied een positieve rol te
laten spelen bij de waardering van de binnen dat gebied gelegen locaties
voor kerncentrales. Thans is dienovereenkomstig gehandeld.

17. Operationalisering van het criterium «bruikbaarheid afvalwarmte»
««Deruimtelijke inpasbaarheid van enige '» niet eenvoudig. Een indicatieve score 1,2,3 voor de nabijheid (max. 50
energie-opties». Rijksplanologische Dienst, km.) van grote, middelgrote en nauwelijks stedelijke concentratiegebieden
1984. is het maximaal mogelijk.
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18. Van indirect ruimtebeslag is sprake, wanneer de aanwezigheid van
een kerncentrale bepaalde vormen van ruimtegebruik buiten het terrein
van de centrale uitsluit of bemoeilijkt. Een dergelijk criterium is in geen
van de regeringsstukken gebruikt. Wel kennen de achtereenvolgende
regeringsstukken zoneringsnormen of waarborgen van de geschiktheid
van gekozen vestigingsplaatsen. Deze normen zijn echter voortdurend
afgezwakt. Uiteindelijk zijn slechts ten aanzien van de aanwezigheid van
burgerluchtvaartterreinen stringente normen geformuleerd. Deze zijn
echter zodanig van aard, dat nergens problemen te verwachten zijn.
Tegen de achtergrond van het hiervoor over de bevolkingscriteria
gestelde en het eerdere schrappen van criteria inzake explosie- en toxisch
gevaarlijke inrichtingen is er geen aanleiding om vanuit de Raad een
stringenter zonering te bepleiten. Wel vormt de aanwezigheid van een
kerncentrale op z'n minst een moeilijkheid die nieuwe mensen trekkende
bestemmingen binnen 5 km rond die centrale en nieuwe explosiegevaarlijke
respectievelijk toxisch gevaarlijke inrichtingen binnen respectievelijk 3 en
1 km rond die centrale moeten overwinnen. De vertaling daarvan in een
waardering van locaties heeft plaatsgevonden:

- met het oog op explosie- en toxisch gevaarlijke inrichtingen: score 1
respectievelijk 3 voor locaties op grote (haven)industrieterreinen en
elders;

- met het oog op mensen trekkende bestemmingen: score 1 respectie-
velijk 3 respectievelijk 5 voor locaties waaromheen in verhouding tot de
woningvoorraad resp. weinig, matig en veel woningbouwplannen bestaan;

- een totaalscore per vestigingsplaats die het gemiddelde is van de
eerste twee (sub-)scores.

19. De criteria 20 en 22 gecombineerd in het criterium «landschappelijke
effecten» zijn oorspronkelijke SEV-criteria en steeds met een score 1, 2, 3
geconcretiseerd. Dit kan gehandhaafd blijven.

20. Het criterium «gevolgen voor natuurlijk milieu» is eveneens een
SEV-criterium en steeds ongewijzigd. Conform SEV gehanteerd.

21. De aansluiting op de netstructuur is globaal (score 1, 2, 3) in
ASEV, Nota Energiebeleid en beleidsvoornemens wel op overeenkomstige
wijze beoordeeld, maar in concreto toch met uiteenlopen verfijningen van
het locatiecriterium. Besloten is de werkwijze in globale zin te volgen en
bij scoreverschillen op ad-hoc basis keuzen te maken.

22. De aanwezigheid van landinfrastructuur is als criterium pas in het
beleidsvoornemen geïntroduceerd (par. 4.2.4.2). Er is geen bezwaar
tegen de daarin gekozen concretisering. Wel is een vergelijking gemaakt
met de scores van het criterium «landschappelijke effecten», teneinde te
bezien of geen sprake is van overlapping. Dit is niet het geval gebleken.

23. De geschiktheid van een locatie voor kolengebruik ten slotte is niet
eerder in één van de regeringsstukken als criterium uitgewerkt. In het
eerder genoemde RPD-studierapport is al wel systematisch ingegaan op
het lokatievraagstuk voor kolencentrales. De daarin opgenomen waarde-
ringsmatrix is middels een (zgn. «kleine») MCA in totaalscores vertaald
nadat aan de criteria gewichten zijn toegekend, op dezelfde wijze als bij
de kerncentrales is gebeurd (zie bijlage 9). De totaalscores hebben geleid
tot een klassificatie van vestigingsplaatsen die als invoergegeven voor de
(«grote») MCA voor kerncentrales kan dienen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1886, 18 830, nrs. 43-44 74



Overzicht van in Nederland overwogen vestigingsplaatscriteria voor kerncentrales

Nr. Criterium/categorie Vindplaats' Toepas-
sing2

Specifiek3

Ongevalsrisico's

1. Bevolkingsdichtheid (absoluut)
2. Bevolkingsdichtheid (relatief)
3. Onmiddellijke nabi|heid steden
4. Tijdelijke bevolkingsconcentraties
5. Mogelijkheden tot hulpverlening/evacuatie
6. Gevolgen van bodembesmetting
7. Kans op besmetting zoet water
8. Risico's van transport radio-actief afval

Milieuhygiënische aspecten normaal bedrijf

9. Koelwater (kwantitatief)
10. Koelwater (kwalitatief)
11. Stralingsrisico/accumulatie in biosfeer
12. Cumulatievan kunstmatige stralingsbronnen
13. (Chemische) luchtverontreiniging
14. Geluidhinder
15. Bestaande milieubelasting
16. Bruikbaarheid afvalwarmte

X
X

-

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

-IX

x
x
x

a/r

a/r -IX
-IX.
X
X
X

-IX

17.
18.
19.
20.
21 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41 .

1 A

B

C

D

Ruimtelijke aspecten

Direct ruimtebeslag
Ruimtebeslag na sluiting kerncentrale
Indirect ruimtebeslag
Landschappelijke effecten
Gevolgen voor natuurlijk milieu
Visuele inpasbaarheid in verstedejijkingspatroon
Recreatieve effecten
Landbouwkundige effecten
Belemmerende ruimtelijke ontwikkelingen
Regionale werkgelegenheidseffecten
Agglomererende effecten
Ruimtelijke effecten extra hoogspanningslijnen
Aanwezigheid landinfrastructuur (wegen, industrie-
terrein)

Energiepolitieke aspecten

Aansluiting op netstructuur
Beschikbaarheid elektriciteitstransportcapaciteit
Aanwezigheid landinfrastructuur (wegen, industrie-
terrein)
Organisatorische «infrastructuur»

Risicoverhogende omstandigheden

Meteorologische omstandigheden
Overstromingsrisico
Kans op aardbevingen
Kans op windhozen
Explosiegevaar
Kans op toxische gassen
Kans op neerstortende vliegtuigen

Bestuurlijke en psychische aspecten

Psychische belasting bevolking

(X)
-IX

X
X
X
X
X
X

X
(X)

X
X

X
X
X
X

X

_

1X1

X

X
X

a/r

-IX

X
X
x
X
X
X
X

X

Aanvullend Structuurschema
Elektriciteitsvoorziening (1977).
Interim-verslag van de Stuurgroep
ASEV van de RARO (1978).
Nota Energiebeleid deel 3,
hoofdstuk 13 (19801.
Elektriciteitsvoorziening in de
jaren negentig/beleidsvoornemen
vestigingsplaatsen kerncentrales
(1985).

X = Criterium is toegepast/aanbevolen
(dit laatste geldt m.n. wanneer B
de vindplaats is).

— = Criterium is expliciet overwogen
en vervolgens terzijde geschoven.

a = Toepassing als absoluut -'*"
vestigingsplaatscriterium.

r = Toepassing als relatief
vestigingsplaatsen ter ium.

X = Zodanige concretisering van een
criterium, dat dit specifiek voor
Kerncentrales moet worden
geacht.

- = Criterium dat van meer algemeen
belang voor elektriciteits-
centrales moet worden geacht.
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BIJLAGE 8 Beoordeling vestigingsplaatsen per criterium

Nu de mogelijke criteria zijn geselecteerd en de inhoud daarvan is
bepaald, is een beoordeling van de vestigingsplaatsen aan de hand
daarvan mogelijk. In de regeringsstukken is daarvoor al veel basismateriaal
gegeven, maar ook op dit punt vertonen diverse stukken weer onderlinge
verschillen die een critische beoordeling behoeven. Die wordt in het
navolgende gegeven. Alvorens daartoe over te gaan, kan echter door
toepassing van absolute criteria een voorselectie plaatsvinden van
vestigingsplaatsen die voor de MCA nog als reële mogelijkheden zijn te
beschouwen.

1. Met de door de regering gemaakte keuze van de soorten absolute
criteria wordt ingestemd. Bij de inhoud ervan is stilgestaan in bijlage 7.
Toepassing van de criteria leidt tot de volgende selectie. Het criterium
«onmiddellijke nabijheid steden» wordt conform het beleidsvoornemen
toegepast. Van de 29 vestigingsplaatsen uit het SEV resteren er dan 19.

Het criterium «belemmerende ruimtelijke ontwikkelingen» of beter
«sp -cifiek plaatsgebonden omstandigheden» die een belemmering
vormen voor vestiging van kerncentrales is sterk gebonden aan concrete
lokaties, te weten Markerwaard, Ossenisse en Eems.

Lokatie Markerwaardis in de Nota Energiebeleid afgevallen, omdat de
inpoldering en inrichting van de Markerwaard nog niet vaststonden en
daardoor de koelwatercapaciteit en de bevolkingsconcentraties onvoldoen-
de nauwkeurig te bepalen waren. In het beleidsvoornemen worden deze
omstandigheden in eerste instantie niet prohibitief geacht, maar in de
eindselectie (par. 5.3) wordt de Markerwaard alsnog geschrapt vanwege
de onzekerheden over de Markerwaard én het feit, dat deze lokatie op
belangrijke punten slechter scoort dan de andere IJsselmeerlokaties,
terwijl keuze voor méér dan één lokatie aan het IJsselmeer voorshands
bezwaarlijk wordt geacht. Besloten is deze benadering te volgen en de
Markerwaard derhalve in de MCA niet meer te laten meedoen.

Lokatie Ossenisse is in de Nota Energiebeleid afgevallen vanwege
onzekerheden omtrent zeehavenontwikkeling in dat gebied en de moeilijke
aansluitbaarheid op het transportnet. In het beleidsvoornemen (par. 2.3)
komen deze overwegingen versterkt terug en wordt deze lokatie om die
reden geschrapt. Daarmee kan worden ingestemd.

Lokatie femsten slotte is in de Nota Energiebeleid geschrapt, voorna-
melijk omdat een «worst case analysis» met het oog op eventuele
LNG-aanlanding in de nabijheid van de centrale niet beschikbaar was.
Voorts werd gewezen op de mogelijke milieu-effecten op het Waddenge-
bied. In het beleidsvoornemen ontbreekt een hierop aansluitende beschou-
wing. Het is niet bekend of de betreffende risico-analyse inmiddels wel
heeft plaatsgevonden. Een verduidelijking op deze punten is gewenst. In
de relatieve beoordeling van vestigingsplaatsen is lokatie Eems voorshands
gehandhaafd.

De overgebleven 17 lokaties worden als laatste stap in de voorselectie
getoetst aan een bevolkingsdichtheidscriterium. In het advies (par. 8) is
reeds toegelicht, dat een absolute norm niet goed verdedigbaar is,
evenmin als een toespitsing op inwoneraantallen in de dichtst bewoonde
sector van 45". Gepleit is voor een pragmatische benadering, waarbij met
toepassing van verschillende bevolkingsgegevens gezocht wordt naar
evident betere lokaties in een zodanig aantal - gedachte is aan tenminste
6 - dat in de relatieve weging en de praktijk van de planning nog een
zekere keuzeruimte over blijft. Die verschillende bevolkingsgegevens,
ontleend aan het beleidsvoornemen en eerdere regeringsstukken, zijn
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samengebracht in tabel 1. Per kolom is de volgorde van lokaties (genum-
merd 1 t/m 17) overeenkomstig oplopende bevolkingsaantallen. Duidelijke
cesuren in de cijferreeksen zijn met een golflijn aangegeven.

Tabel 1. Gewogen inwoneraantallen tot 20 en 100 km rondom lokaties en jn de
dichtstbevolkte 45 ; per kolom in volgorde van afnemende bevolkingsaantallen

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Lokntie

W.N.O.P.-dijk
Eems
Flevo-Noord
Wieringermeer
Ketelmeer
Maasvlakte
Büth/H.
Borssole
Beryum
Maas/Waal
Boxmeer
Moerdijk
Dodewaard'
Maasbracht '
Lek'
Buqgenum'
Amei '

Tot

nr

1
2
3
4
5
6
7

§^

10
11
12
13
14
15
16
17

1 Bij gpbi uik aan gegevens /i

20 km

totaal

1 761
2 264
2 747
2 798
3 333
5 237
6 638
6 780

"KHS22
13 237
14 198
14 767
1 7 462 :

|n de/*!
lokaties onderaan vermeld en wel
in volgorde van de cijfers in de tweede
kolom.
2 Wellicht wat verouderd cijfer uit
het .<\SEV

nr.

1
5
4
2
3
7
8
6
9

11
12
10
13
14
15
16
17

45°

625
307
985

1 008
1 333
2 302
2 493
2 733
2 828
3 225
3 776
4 059
4 211
4 326
4 576
5 057
5 363

Tot

nr.

2
4
1
9
5
3
8
6
7

icT"
12
11
13
14
15
16
17

100 km

totaal

9 130
12 047
16 154
17 303
20 727
21 284
26 403
29 410
31 292

^45^61
48 270
48 674

nr.

2
9
1
5
3
8
4

10
7

ï2^
6

13
14
15
16
17

45°

2 594
3 474
4 556
5412
6 028
6 246
6914
7 521
7 675
9 008

13 030

In de eerste kolom ligt een duidelijke cesuur tussen de 8e en de 9e
plaats. In de tweede kolom ontbreekt zo'n duidelijke cesuur, maar de
eerste acht lokaties zijn dezelfde als de eerste acht in de eerste kolom. In
de derde kolom ligt een duidelije cesuur tussen de 9e en de 10e lokatie.
De eerste 9 lokaties omvatten alle 8 uit de eerste twee kolommen. De
negende lokatie - Bergum staat hier op de vierde plaats. Deze lokatie
scoort in de vierde kolom opvallend goed. Daarentegen scoort Maasvlakte
in de laatste kolom opvallend slecht. Nieuw bij de eerste acht in kolom
vier is lokatie Maas/Waal. Uitgaande van een wat minder groot gewicht
van de laatste twee kolommen ligt een voorselectie van de nummers .1
t/m 8 voor de hand. Gezien de bestuurlijk-politieke betekenis van lokatie
Moerdijk is besloten ook deze lokatie, hoewel voorshands minder
geschikt, in de MCA mee te nemen.

2. De thans resterende 9 lokaties zullen onderling worden vergeleken
aan de hand van de in bijlage 7 geselecteerde criteria en een multicrite-
ria-analyse. Het vervolg van deze bijlage beperkt zich tot de toetsing van
de lokaties aan de afzonderlijke criteria.

3. Toepassing van het relatieve bevolkingsdichtheidscriterium stuit op
dit moment evenals de toepassing van het absolute bevolkingscriterium
op de volgende problemen:

- een correctie van de weging van de bevolkingsaantallen in verband
met meteorologische omstandigheden is binnen de tijdsbeperkingen van
dit advies niet uitvoerbaar;

- gegevens over tijdelijke bevolkingsconcentraties zijn niet beschikbaar;
hierbij speelt mede een rol, het feit dat tijdelijke bevolkingsconcentraties
deels de reeds in het gebied woonachtige bevolking omvatten; overigens
is een (aanzienlijke) reductie van de omvang van de vlottende bevolking in
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relatie tot het inwoneraantal verdedigbaar in verband met de (geringe)
aanwe2igbeidskans van de vlottende bevolking.

Wat betreft de bevolkingsaantallen kan voorshands dan ook alleen
gewerkt worden met gewogen inwoneraantallen zonder meteo-correctie.
Bij een symmetrisch wind- en stabiliteitspatroon is de totale gewogen
bevolking rondom een lokatie de beste maatstaf: In tabel 1 de kolommen
1 en 3.

Wanneer deze bevolkingsaantallen worden herleid tot scores op een
schaal van 1 tot 100, gaat weinig informatie verloren en ontstaat een
mogelijkheid de scores op beide schalen te sommeren. Besloten is aldus
te handelen, waarbij kolom 1 twee keer zo zwaar weegt. Het resultaat is
als volgt, (tabel 2).

Tabel 2. Relatieve scores voor de bevolkingsdichtheid

Lokatie

W.N.O. polderdijk
Hems
Flevo-Noord
Wieringerrrxwr
Ketelmeer
Maasvlakte
Bath/H.
Borssele
Moerdijk

Tot 20 km

a

12
15
19
19
23
35
45
46

100

Tot 100 kin

b

33
19
44
25
43
60
64
54

100

2a + h

1

19
16
27
21
30
43
51
49

100

Klüsse-indelincj

1
1
2
1
2
3
3
3
4

De laatste kolom geeft een klasse-indeling op basis van duidelijke
cesuren in de getallenreeks van de derde kolom. Met tijdelijke bevolkings-
concentraties is aldus nog geen rekening gehouden. Gezien de eerder
genoemde reductiefactoren zal de invloed daarvan gering zijn. Mede
gezien het feit, dat de additionele tijdelijke bevolking (boven degenen die
ook al in het gebied wonen) weer een deel van de reeds sterk gereduceerde
aantallen is, is besloten de tijdelijke concentraties verder buiten beschou-
wing te laten.

4. Ten aanzien van de mogelijkheden tot hulpverlening/evacuatie zou
zeer globaal te werk worden gegaan. De capaciteit van de externe
verkeers- en vervoerverbindingen zou bepalend moeten zijn voor een
score A, B of liever 1,2. Besloten is alleen de lokaties Borssele en
Maasvlakte een score 2 te geven, vooral vanwege de grote omvang van
de vlottende bevolking aldaar en de verhoudingsgewijs beperkte verkeers-
en vervoerinfrastructuur.

5. Aan het criterium «besmetting agrarische grond (bij calamiteiten)»
zou een score 1, 2 en 3 worden gegeven bij respektievelijk weinig, matig
veel en veel landbouwgrond rond een lokatie. De volgende scores zijn
toegepast (plaatsen in alfabetische volgorde). De nabijheid van grote
wateren heeft tot de scores 2 geleid, indien overigens grote landbouwge-
bieden in de buurt liggen.

Tabel 3.

Score

Scores voor

Bath/-
H.

2

criterium «besmetting agrarische grond»

Bors-
sele

2

Eems

2

Flevo-
Noord

2

Keiel-
meer

2

Maas-
vlakte

1

Moer-
dijk

3

NOP

2

Wierin-
qenneer

2
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6. Ten aanzien van de bedreiging van economische centra (voorheen
«industriegebied») is een tweetal subscores toegepast, de eerste in
verband met de hoeveelheid bedrijvigheid, de tweede in verband met
tweede-orde-risico's. In verband met de gewenste invoer ten behoeve
van de MCA's is besloten subscores 1, 3, 5 en 7 te hanteren en als
eindscore het gemiddelde van beide subscores. Bij lokatie Maasvlakte is
dat gemiddelde 6. Omdat het echter om ordinale scores gaat (rangorde-
gegevens) en score 5 ontbreekt, is deze laatste score aan de Maasvlakte
toegekend.

Tabel 4. Scores voor criterium «bedreiging van economische centra»

Omvang
econ. act.
Afgeleide
risico's

Totaal-
score

Bath/-
H.

1

1

1

Bors-
sele

3

5

4

Eems

3

3

3

Flevo-
Noord

3

1

2

Ketel-
meer

1

1

1

Maas-
vlakte

5

;

5

Moer-
di|k

3

3

3

NOP

1

1

1

Wierin-
cjermeer

1

1

1

7. De nabijheid van zoet water met het oog op de gevolgen van
eventuele calamiteiten voor de drinkwatervoorziening zou in beginsel
conform de Nota Energiebeleid en het beleidsvoornemen worden
beoordeeld. De beoordeling in beide nota's loopt echter niet geheel
parallel. Ook de beschouwde lokaties zijn niet geheel dezelfde als gevolg
van methodische verschillen. Tabel 5 geeft een overzicht en een conclusie.
De conclusie wijkt slechts van het beleidsvoornemen af als gevolg van
een ongunstiger beoordeling (3 i.p.v. 2) van lokatie Mo<"-dijk, omdat hier
de drinkwatervoorziening van een zeer grote bevolkin icentratie in
het geding is (vgl. beleidsvoornemen blz. 27/28). SCOJ *> in de
conclusie vervangen door een 2, omdat nog maar twi <•' :chiktheidsklas-
sen zijn overgebleven.

Tabel 5. Beoordeling nabijheid zoet water

Nota Ener-
giebeleid
Beleids-
voornemen

Conclusie

Bath/-
H.

1

1

1

Bors-
sele

1

1

1

F ems

I

1

F levo -
Noord

3

3

2

Ketul
meer

2

3

2

Maas-
vlakte

-

J

1

Moer-
dijk

-

2

2

NOP

3

3

2

Wierin-
fjermeer

3

3

2

8. Voor het kwantitatief koelwatercriterium is in bijlage 7 een nieuwe
maatstaf geïntroduceerd, te weten het quotiënt van het beslag op
koelcapaciteit (1 500 MWe conventioneel vermogen, uitgaande van een
kerncentrale van 1000 MWE) en de restcapaciteit ter plaatse. Zie tabel 6.

Tabel 6. Beschikbaarheid koelwater

Bath/- Bors- Eems Fluvo- Kotul- Maas- Moer- NOP Wierin-
H. sele Noord meer vlakte dijk riermeer

Restcop.
(Mwe)
Quotiënt

Klasse-
indelirKj

3000
0.5

2

4100
0,4

1

4400
0,4

1

4000
0,4

1

4000
0,4

1

5000
0,3

1 3

4000
0,4

1

4000
0,4

1
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In de MCA is gebruik gemaakt van de klasse-indeling en niet van de
kardinale quotiëntgegevens, omdat met name lokatie Moerdijk (quotiënt
is oneindig) in dat geval rekentechnische problemen zou geven.

9. Het kwalitatief koelwatercriterium zou conform eerdere regerings-
stukken worden toegepast. De scores in die regeringsstukken (inclusief
beleidsvoornemen) zijn, voorzover dezelfde lokaties zijn bekeken, gelijk
met uitzondering van lokatie Eems. Deze is in het ASEV met een 1
gewaardeerd, in het beleidsvoornemen daarentegen met een 2. Besloten
is de scores van het beleidsvoornemen geheel te volgen, (zie beleidsvoor-
nemen blz. 130).

10. Het criterium vermindering bestaande luchtverontreiniging zou tot
hogere waardering van saneringsgebieden moeten leiden. Het begrip
saneringsgebied is echter former' v-at in onbruik geraakt. Besloten is
desondanks de lokatie Maasvlakte een hogere waardering (1) te geven
dan alle overige lokaties (2).

11. De maatstaf voor het criterium inzake de bruikbaarheid van
afvalwarmte - de nabijheid van stedelijke concentraties (tot maximaal 50
km) - is niet eerder toegepast. Besloten is de scores van tabel 7 toe te
passen.

Tabel 7 . De nabijheid van stedelijke concentraties Im.i.v. bedrijvigheid en glastuinbouw)
in verband met de potentiële bruikbaarheid van afvalwarmte

Bath ; - Bois- Ei.'rns Flevo- Ketff l- Maas- Moer- NOP Wiunn-
H. selc? (Moord met.'r vinkte d ' |k (((.'wnet'i

Klasse-
intlelmi] 3 2 2 2 3 1 2 3 3

12. Het criterium indirekt ruimtebeslag bestaat uit twee subcriteria.
Het eerste betreft beperkingen aan explosie- en toxisch gevaarlijke
inrichtingen. Grote havenindustriële gebieden zijn wat dat betreft minder
aantrekkelijk.

Het tweede subcriterium - de groei van mensen trekkende bestemmin-
gen - is in het navolgende geheel op woningbouw betrokken. Overwegende
dat belemmeringen sterker zullen moeten zijn naarmate de woningbouw-
plannen in verhouding tot de woningvoorraad omvangrijk zijn en daarmede
een «normale» ontwikkeling te boven gaan, is de plancapaciteit als
percentage van de woningvoorraad gebruikt ais criterium voor een
klasse-indeling van lokaties.

In tabel 8 is een overzicht gegeven van restcapaciteit van tenminste
door de betreffende gemeenteraden vastgestelde bestemmingsplannen
per 1-1-1983, de woningvoorraad op diezelfde peildatum, de restcapaciteit
van alle bij een lokatie behorende gemeenten als percentage van de
overeenkomstige voorraad en een daarop gebaseerde klasse-indeling.
Deze laatste is nader bepaald naar aanleiding van de beschikbare cijfers.
Daaruit blijkt dat in Nederland als geheel per 1-1-1983 een plancapaciteit
bestond van vrijwel exact 10% van de voorraad.
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Tabel 8. Waardering van het indirect ruimtebeslag van kerncentrales

Lokatie

Bath/H.

Borssele

Eems

Flevo-Noord

Ketelmeer

Maasvlakte

Moerdijk

NOP

Wieringermeer

Gemeente(n)

Kapelle
Reimerswaal

Borsele

Hetshuizen
Bierum

Dromen
Lelystad
Urk

IMoordoostpolder
Kampen
Dromen

Rotterdam
Westvoorne

Klundert
Zevenbergen
Strijen

Noordoostpolder
Urk

Wieringermeer
Medemblik

Restcap.'
mon.
(a)

245
503

921

282
210

1539
7619
727

1970
394

1539

9009
0

389
966

63

1970
727

328
28

Won.
voor.
(bl

3 447
6 661

6 987

3916
1 490

6 390
18 823
2 904

12 719
11 060
6 390

251 696
4718

2 091
4 988
2 890

12 719
2 904

3 922
2 306

a-°ioo
b

7,4

13,2

9.1

35,2

12,9

3.5

14,2

17,3

5,7

Won.
klasse
(corr.l

3

3

3

5 (3)

3 (11

1

5

5 11)

1

Industr,
k lasso

1

3

3

1

1

3

3

1

1

Totaal-
score

2

3

3

1

1

2

4

1

1

' Eerst later bleek, dat over de lokatie
Flevo-noord misverstanden zijn gerezen,
waardoor hier toch een score (2) conform
het beleidsvoornemen gerechtvaardigd zou
zijn. Dit is in de eindafweging in het advies
recht getrokken.

Uitgaande van een klasse-indeling 1, 3, 5 waarbij klasse 3 symmetrisch
gespreid is rond het landelijk gemiddelde van 10, kunnen de scores 1, 3
en 5 respectievelijk worden toegekend aan gebieden met een restcapaciteit
van 0-6,7, 6,7-13,3 en meer dan 13,3% van de woningvoorraad.

Aan tabel 8 zijn tenslotte toegevoegd de scores inzake (belemmeringen
aan) industriële activiteiten (c.q. explosie- en toxisch gevaarlijke inrichtin-
gen) en de totaalscore als rekenkundig gemiddelde van de twee subscores.
Ter nadere toelichting op de klasse-indeling woningbouwcapaciteit wordt
het volgende opgemerkt. In enkele gevallen is het evident bezwaarlijk om
met een gemeentelijke gebiedsindeling te moeten werken, met name
waar op grond van geografische gegevens duidelijk is, dat de woningbouw
binnen een gemeente geconcentreerd is op (een) plaat(en) ver van de
beoogde lokatie voor een kerncentrale. Deels wordt het effect van deze
noodgedwongen onnauwkeurigheid beperkt door het feit, dat ook de
woningvoorraad omvangrijker is dan die binnen het gebied direct rond de
lokatie. In enkele gevallen is dat echter evident onvoldoende. In tabel 8
heeft dat geleid tot gecorrigeerde, tussen haakjes geplaatste scores.

13. Het criterium landschappelijke effecten is een combinatie van
subcriteria: de oorspronkelijke SEV-criteria landschap en ruimtelijke
inrichting. De scores voor het subcriterium landschap lopen in het
beleidsvoornemen grotendeels parallel aan de oorspronkelijke SEV-scores.
Uitzonderingen zijn lokatie Eems (nu score 1, destijds score 2) en
Flevo-noord (nu score 1, destijds 1 a 2). in beide gevallen is besloten het
beleidsvoornemen te volgen, omdat de additionele landschappelijke
effecten van een kerncentrale gering zijn in het licht van bestaande
(Flevo)1 en toekomstige (Eems) effecten. Deze laatste zijn eigen aan
zeehavenindustrie.

De scores voor het subcriterium ruimtelijke inrichting (c.q. visuele
inpasbaarheid in het verstedelijkingspatroon) moeten aan het SEV
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worden ontleend, omdat een dergelijk criterium in het beleidsvoornemen
niet afzonderlijk is gebruikt.

Tabel 9 geeft een overzicht aan van de gehanteerde subscores en een
conclusie ten aanzien van een gezamenlijk score voor beide subcriteria.

Tabel 9 . Div. scores in verband met landschappelijke effecten

Landschap
Rtiiml. inr.

Eindscore

Bath/-
H.

2
2

3

Bors-
sele

1
1

1

Eems

1
1

1

Flevo-
Noord

1
1

1

Ketel-
meer

to
 

to

3

Maas-
vlakte

1
1

1

Moer-
dijk

2
1 '

2

MOP

2
2/3

4

Wierin-
germeer

2
2 ;

3

1 Geen SEV-lokaties; scotes ze(f
ingevoerd.
2 In SEV score 3, echter mede in verband
met hoogspanningslijn die nu afzondot-
lijk wordt beoordeeld.

14. De benadering van «gevolgen voor het natuur/ijk milieu» zou
conform eerdere regeringsstukken plaatsvinden. De concrete scores
vertonen echter enkele verschillen (zie tabel 10) die helaas niet verklaard
worden. Waar in vroegere regeringsstukken de scores gemotiveerd zijn,
is besloten die scores te volgen.

Tabel 10. Scores voor criterium inzake natuurlijk milieu

Bath/- Bors- Eerns Flevo- Ketel- Maas- Moei - NOP Wiei in-
H. sele Noord meer vlakte di|k gernieer

2/3

Conclusie

SEV a
SEV-d
Beleids-
voornemen 2 1

1

2/3 1

15. De in het verleden toegepaste scores voor de aansluiting op de
netstructuur staan in tabel 11 bij elkaar.

Tabel 1 1 . Waardering aansluiting op nelstructuur

Bath/- Bors- Eems Flevo- Ketel- MJÜS- HOW- NOP Wienn-
H. sele Noord meet vlakte dijk rjeimeer

ASEV
Nota
Energie-
beleid
Beleids-
voor -
nemen'

1

2

3 3 ; 1

Voorstel

' Alleen het aspect «aansluiting»; /ie
bijlage 7, par 3 ar) 31.
*' Zie de opmerkinyen over de/e
(wellicht te) loge waardering in het
advies.
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Het overzicht vertoont enkele opmerkelijke scoreverschillen, waarbij
gaandeweg de lokaties b> :ten het 380 KV ringnet slechter zijn gaan
scoren. Op zichzelf lijkt dai gerechtvaardigd. Niet terecht lijkt het echter,
dat binnen de groep min of meer perifere lokaties geen onderscheid
wordt gemaakt tussen lokaties met en zonder 380 KV-lijn in de buurt. Met
name de lokaties Bath en Borssele scoren daardoor te ongunstig. Temeer
valt dit op, waar lokatie Maasvlakte volgens <i-.- toelichting in het beleids-
voornemen (blz. 139) meer inpassingspioblemen geeft, terwijl toch een
gunstiger score (2 ten opzichte van 3 voor de Zeeuwse lokaties) wordt
toegekend. Bij de lokaties NOP en Moerdijk heeft de noodzaak van toch
niet te veronachtzamen werken niet geleid tot verschil in waardering ten
opzichte van de lokaties op de ring. Met de thans gekozen scores worden
voorgaande nuances weer ingebracht. Daarbij wordt voorshands uitgegaan
van één eenheid van ± 1000 MWe per lokatie.

16. Het criterium aanwezigheid landinfrastructuur is geheel conform
het beleidsvoornemen gehanteerd.

17. In de reeks van vestigingsplaatscriteria resteren thans de criteria
die verband houden met de geschiktheid van lokaties voor kolengebruik
(kleine ,',4CA). Voor de inhoud van die criteria is geheel aangesloten bij de
in bijlage 7 genoemde RPC-studie.
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BIJLAGE 9 Onderlinge weging van de vestigingsplaatscriteria (incl. «de
varianten»)

1. Als Ingang voor da onderlinge weging van de geselecteerde
vestigingsplaatscriteria zijn de inzichten van individuele leden van de
Commissie Energievraagstukken genomen. Deze konden de criteria
indelen in vijf klassen van belangrijkheid. Acht leden van zeer verschillende
achtergrond en professie hebben een dergelijke klasse-indeling geleverd.
Tabel 1 bij deze bijlage geeft een samenvattend overzicht van de toege-
kende scores voor de grote MCA (kerncentrales). Tabel 2 geeft het
overeenkomstig overzicht voor de kleine MCA (kolencentrales). In beide
tabellen is tevens een rekenkundig gemiddelde aangegeven en een
daarop gebaseerde (ordinale) rangorde of eindwaardering van de criteria.

Ter toelichting op de eindwaardering wordt het volgende opgemerkt.
De reeks gemiddelden van de scores vertoont een aantal sprongen die
een logische begrenzing vormen tussen in de eindwaardering verschillend
te beoordelen criteria. Die sprongen moeten groter zijn naarmate de
spreiding in de scores groter is. Die spreiding is geïndiceerd door de
aangegeven standaardafwijking volgens de formule voor kleine getallen-
reeksen. Aldus is de eindwaardering op enigszins pragmatische wijze
bepaald. Deze op basis van gemiddelden bepaalde eindwaardering zou
als basisvariant voor de MCA kunnen fungeren, ware het niet dat het
aantal criteria (15) voor de Qualiflex-methode net iets te groot is. Er moet
er ten minste één afvallen. De criteria met eindwaardering 5 komen
daarvoor in aanmerking. Gezien het beperkte inzicht in de mogelijkheden
tot hulpverlening/evacuatie bij reactorongevallen en in het indirect
ruimtebeslag, alsmede vanwege de grote spreiding in de scores van de
betreffende criteria is besloten die criteria buiten de basisvariant te laten.

2. Het lag in de bedoeling zo mogelijk ook op basis van de opvattingen
van individuele commissieleden enkele waarderingsvarianten samen te
stellen, die de vertaling zouden kunnen zijn van bepaalde visies op het
vestigingsplaatsprobleem, b.v. een economische visie, een ruimtelijke
visie, enz. Daartoe zijn, rekening houdend met de achtergronden van de
commissieleden, combinaties van 2 of 3 leden gemaakt waarvan een min
of meer overeenkomstige visie c.q. invalshoek zou mogen worden
verwacht. Deze weg is onbegaanbaar gebleken.

Het aantal opinies was daarvoor te klein en daarmee de gevoeligheid
voor toevallige, individuele interpretaties te groot. Om toch een gevoelig-
heidsanalyse ten aanzien van de onderlinge weging van de criteria
mogelijk te maken, is een wat andere benadering gekozen. Uitgaande van
een bepaalde visie is beredeneerbaar welke criteria in het bijzonder
aandacht verdienen, zowel in positieve als negatieve zin. Uitgaande van
de basisvariant zijn per visie de criteria bepaald die meer belang zou
moeten worden toegekend. De mate van «opwaardering» is bepaald door
de spreiding in de scores van de gehele commissie. In de praktijk
betekende dat een opwaardering tot klasse 2, omdat het criterium
bevolkingsdichtheid in alle gevallen het hoogst blijft scoren. Per visie zijn
de volgende veranderingen doorgevoerd:

financieel-economische visie; de criteria
besmetting agrarische grond,
luchtverontreiniging,
koelwater (kwantitatief),
bruikbaarheid afvalwarmte,
aansluiting op netstructuur,
aanwezigheid landinfrastructuur en
geschiktheid voor kolengebruik

krijgen alle een eindwaardering 2. Het criterium landschappelijke
effecten wordt geschrapt. De overige criteria behouden hun oorspronkelijke
waardering. Ter toelichting het volgende. Het opwaarderen van het criterium
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luchtverontreiniging doet wellicht merkwaardig aan. Dit gebeurt vanuit de
overweging dat kerncentrales een aantrekkelijk middel zijn om luchtver-
ontreiniging terug te dringen, dit dan in plaats van kostbare milieu-
technische maatregelen aan andere industriële installaties. Het in de
basisvariant geschrapte criterium «indirect ruimtebeslag» is hier weer
geïntroduceerd vanwege de gevolgen van het waarborgingsbeleid voor
industriële activiteiten rond bepaalde lokaties. Het reeds zwak gewaar-
deerde criterium «landschappelijke effecten» is in de plaats daarvan
geschrapt.

milieuvariant; het
• kwantitatief koelwatercriterium,
• kwalitatief koelwatercriterium en
• het criterium inzake de gevolgen voor het natuurlijk milieu
krijgen alle een eindwaardering 2. Het criterium inzake mogelijkheden

wordt geschrapt. Het criterium inzake de luchtverontreiniging krijgt iets
meer gewicht en scoort nu 4. De overige criteria behouden hun oorspron-
kelijke waardering.

ruimtelijke variant; de criteria
• indirect ruimtebeslag
• landschappelijke effecten,
• aansluiting op netstructuur,
• aanwezigheid landinfrastructuur en
• geschiktheid voor kolengebruik
krijgen alle een eindwaardering 2. Het criterium inzake mogelijkheden

voor hulpverlening/evacuatie wordt geschrapt. De overige criteria
behouden hun oorspronkelijk waardering.

Het voorgaande betrof de criteria voor de «grote MCA». Bij de «kleine
MCA» kan met overeenkomstige varianten worden gewerkt. De bij de
grote MCA aanwezige dominante criteria bevolkingsdichtheid en bedrei-
ging industrieel gebied (die in alle varianten een score 1 resp. 2 kregen)
ontbreken echter bij de kleine MCA. Ten behoeve van de kleine MCA zijn
de voorkeurscriteria in de verschillende varianten dan ook opgewaardeerd
tot 1, terwijl alle overige criteria aansluitend en in de oorspronkelijke
rangorde zijn genummerd.

De resultaten van een en ander zijn weergegeven in tabel 3.

Tabel 1 . Scores per criterium en vertaling naar basisvariant

Grote MCA

Criteria

' Bevolkinqsdichtheid

* Mogelijkheden voor hulpverlening/
evacuatie

' Besmetting agrarische grond '

* Bedreiging industrieel gebied'

' Kans op besmetting zoet water'

' Kwantitatief koelwatercriterium

' Kwalitatief koelwateicrirerium

* (Vermindering bestaande)
luchtverontreiniging

Zeer
belang-
rijk

l l l l l l

J

1

II

II

1

1

Belang-

1

ui

mi

mi

mi

i

in

i i

Matig

rijk

1

1

II

II

I l l

1

Onder -
geschikt

1

1

II

1

II

I I I !

Zeur
onder-
geschikt

II

m

1,375

3,0

2,375

2,0

2,25

2,75

2,875

3,0

s

0,74

1,51

0,92

0,76

1.16

0,89

0,83

1,20

1

5

3

2

3

4

4

5

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18830, nrs. 43-44 85



Criteria Zeer Belang- Matig Onder- Zeer
belang- rijk beJang- geschikt onder-
rijk rijk geschikt

" Agglomeratie-effect kolen-
centrales3

* Bruikbaarheid afvalwarmte

* Indirect ruimtebeslag

• Landschappelijke effecten

" Gevolgen voor natuurlijk milieu

* Aansluiting op netstructuur

* Aanwezigheid landinfrastructuur

" Geschiktheid voor kolengebruik

' Bereikbaarheid voor kolentransport1

' Afstand kolencentrale tot
stedelijk gebied2

' Dito land- en tuinbouwgebied1

1

1

1

1

1

III

II

II

II

1

III

I I I

nu

i

i

i i

i

i

i

nu

Mil

III

II

II

I I I

1

1

II

II

2,75

3,25

3,0

3,125

3,375

3,375

2,75

0,71

1,39

1,20

1,36

1,41

1.30

1,16

4

5

5

5

5

5

4

' Dito natuur-en recreatiegebied3

1 A.g.v. calamiteiten.
' Van belang voor «kleine MCA».

m = gemiddeld-j score.
s = standaardafwijking v.d. scores.
e = eindwaardering (ordinaal).

Gehanteerde formule v.d. standaardafwijking; s = V
- (£x)»/n

Tabel 2. Scores per criterium en vertaling naar basisvariant

Kleine MCA

Criteria Zeer Belang- Matig Onder- Zeer
belang- rijk belang- geschikt onder-
rijk rijk geschikt

' Bevolkingsdichtheid

* Mogelijkheden voor hulpverlening/
evacuatie

' Besmetting agrarische grond'

' Bedreiging industrieel gebied'

' Kans op besmetting zoet water'

1 Kwantitatief koelwatercriterium HUI 2,75 0,89

1 Kwalitatief koelwatercriterium

' (Vermindering bestaande}
luchtverontreiniging

' Bruikbaarheid afvalwarmte

' Indirect ruimtebeslan
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Criteria Zeer
belang-
rijk

Belang-
rijk

Matig
belang-
rijk

Onder-
geschikt

Zeer
onder-
geschikt

* Landschappelijke effecten

* Gevolgen voor natuurlijk milieu

" Aansluiting op netstructuur

• Aanwezigheid landinfrastructuur

" Geschiktheid voor kolengebruik

* Bereikbaarheid voor kolen-
transport2

• Afstand kolencentrale tot
stedelijk gebied3

' Dito land- en tuinbouw/gebied2

" Dito natuur- en recreatiegebied3

• Agglomeratie effect kolen-
centrales2

1

1

I I I

II

1

II

1

1

I I I

II

I I I

I I I

1

II

I I I

I I I

I I I

1

I I I

MM

II

1

II

II

II

II

1

1

3,0

3,375

2,25

2,125

3,25

2,875

2,875

1,20

1,41

1,16

0,83

1,04

1,36

0,83

4

5

2

1

4

3

3

' A.g.v. calamiteiten.
2 Van belang voor «kleine MCA».

Tabel 3. Overzicht varianten

Grote MCA

' Bevolkingsdichtheid

" Mogelijkheden voor hulpverlening/
evacuatie

' Besmetting agtarische grond '

' Bedreiging industrieel gebied'

" Kans op besmetting zoet water'

' Kwantitatief koelwatercriterium

* Kwalitatief koelwatercriterium

" (Vermindering bestaande)
luchtverontreiniging

* Bruikbaarheid afvalwarmte

* Indirect ruimtebeslag

* Landschappelijke effecten

' Gevolgen voor natuurlijk milieu

* Aansluiting op nelstructuur

• Aanwezigheid landinfrastructuur

1 Geschiktheid voor kolengebruik

Basis-
var ian

1

y
3

2

3

4

4

5

4

5

5

5

5

4

Fin.
econ.
variant

2

2

2

2

5

^ ^

2

2

2

Milieu-
variant

2

2

4

2

Huirm.
variant

2

2

2

2

2

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18830, nrs. 43-44 87



Kleine MCA

' Kwantitatief koelwatercriterium

' Landschappelijke effecten

' Aansluiting op netstructuur

" Bereikbaarheid voor kolen-
transport2

" Afstand kolencentrale tot
stedelijk gebied 2

' Dito land-en tuinbouwgebied2

' Dito natuur-en recreatiegebied1

' Agglomeratie-effect kolen-
centrales2

Basis-
varian

3

4

5

2

1

4

3

3

Fin.
econ.
variant

1

4

1

1

2

2

3

2

Milieu-
variant

1

5

6

3

2

5

1

4

Ruimt.
variant

4

1

1

2

2

5

4

4

' A.g.v. calamiteiten.
' Van belang vour «kleine MCA».
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BIJLAGE 10 Multicriteria-analyses vestigingsplaatsen kern- en kolencentrales

1. Inleiding

De vestigingsplaatsanalyse voor kerncentrales is afgesloten met een
multicriteria-analyse (MCA). Door middel daarvan wordt de waardering
van een negental geselecteerde lokaties aan de hand van 15 criteria
vertaald in een totaaloordeel over de vestigingsplaatsen. Dit is dan een
totaaloordeel over de relatieve geschiktheid, dat wil zeggen de geschiktheid
van vestigingsplaatsen ten opzichte van elkaar.

Ten einde een autonome invloed van de keuze van de specifieke
MCA-methoden op het eindresultaat enigzins zichtbaar te maken is
gekozen vooreen tweetal (kwalitatieve) MCA-methoden: de Qualiflex-me-
thode en de Ordinale Electre-methode. Wordt aldus een stuk methodege-
voeligheid zichtbaar gemaakt, ook de gevoeligheid voor de onderlinge
weging van de criteria is onderzocht. Het viertal daartoe geïntroduceerde
«varianten» is in het advies reeds toegelicht.

Naast een «grote» MCA voor kerncentrales is een «kleine» MCA voor
kolencentrales uitgevoerd. Doel daarvan was het ontwikkelen van
invoergegevens voor één van de criteria (nr. 15) van de grote MCA. Aan
de invoergegevens van de kleine MCA en met name de selectie van de
criteria en de toetsing van vestigingsplaatsen aan die criteria is dan ook
wat minder aandacht besteed. Doel was slechts een zeer globale
geschiktheidsbeoordeling, leidende tot een categorie-indeling die in de
grote MCA bruikbaar zou zijn. Voor de selectie van criteria voor de kleine
MCA en de toetsing van vestigingsplaatsen daarvan is dan ook zonder
meer gebruik gemaakt van gegevens in een recente RPD-studie'. De
daarin onderzochte (SEV-)lokaties konden wegens technische beperkingen
van de MCA-methoden niet alle worden meegenomen. Gekozen is voor
de lokaties die op grond van eenvoudig sommeren van de positieve en
negatieve scores in de RPD-waarderingsmatrix per saldo het beste zijn te
achten.

In de bijlagen 7, 8 en 9 is de selectie van vestigingsplaatscriteria, de
toetsing van de afzonderlijke vestigingsplaatsen daaraan en de onderlinge
weging van de criteria (de «varianten») beschreven. Voor de voorselectie
van vestigingsplaatsen voor kerncentrales wordt verwezen naar paragraaf
13 van het advies.

De aldus bepaalde invoergegevens voor de grote en de kleine MCA zijn
op de navolgende pagina's samengevat.

2. Invoergegevens kleine MCA (kolencentrales}
De scorematrix

lokatie

Criterium

1
2
3
4
5
6
7
8

Verklaring: Lokaties

1. Bath/Hoedekenskerke
2. Borssele
3. Eems
4. Flevo-Noord
5. Ketelmeer

1

2
3
1
3
1
2
1
2

2

1
1
1
1
2
2
1
1

3

1
1
2
1
1
1
3
1

4

1
3
1
4
1
2
1
2

6.

7.
8.
9.

10.
1 1 .

5

1
3
1
5
1
2
1
2

6

1
1
1
1
1
1
1
1

Maasvlakte
Moerdijk
N. OP. dijk
Wieringermeer
Urn uiden
Velsen

7

4(1)
1
1
3
1
1
1
1

8

1
3
2
5
1
2
1
2

9

1
3
3
5
1
2
1
2

10

1
1
2
3
2
1
2
1

11

3
1
1
2
2
2
1
1

12.
13.
14.
15.
16.

12

3
1
1
2
2
1
1
2

Hetnweg

13

3
1
2
2
3
1
1
1

Rotterdam
Nijmegen
Diemen

14

3
1
1
2
3
2
1
2

Merwede/Dordrecht

15

3
2
1
3
2
1
2
2

16

4(11
1
1
2
3
2
1
2

' «De ruimtelijke inpasbaarheid van enige
energie-opties», Rijksplanologische Dienst,
1984.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18830, nrs. 43-44 89



Criteria

1. Koelwater (kwantitatief)
2. Landschappelijke effecten
3. Aansluiting op netstructuur
4. Bereikbaarheid voor kolentransport
5. Afstand lot stedelijk gebied
6. Afstand tot land/tuinbouwgebied
7. Afstand tot natuurVrecreatiegebied
8 Agglomeratie-effect

Onderlinge weging (rangorde) van de criteria

Criterium

variant 1
variant 2
variant 3
variant 4

1

3
1
1
4

2

4
4
5
1

3

5
1
6
1

4

2
1
3
3

5

1
2
2
2

6

4
2
5
5

7

3
3
1
4

8

3
2
4
4

Verklaring:
Criteria: zie hiervoor
Varianten:
1. Basisvariant
2. Financieel-economische variant
3. Milieuvariant
4. Ruimtelijke variant

Voor de resultaten van de kleine MCA wordt verwezen naar navolgende
onderdelen van deze bijlage. Deze resultaten moesten om tijdsredenen
door de met de technische uitvoering van de MCA's belaste instellingen
zelf worden vertaald in een rangorde ten behoeve van de grote MCA. De
als gevolg daarvan tussen beide MCA-methoden enigszins verschillende
scores voor de geschiktheid van een lokatie voor een kolencentrale zijn bij
de invoergegevens voor de grote MCA aangegeven.

3. Invoergegevens grote MCA (kerncentrales)

De scorematrix

lokatie

Criterium

1
1
2
3
4
5
6
7
8
g
10
i i

12
13
14
15

1

£1
3
1
2
1
1
2
2
2
3
2
3
3
2
2
p.m.

2

49
3
2
2
4
1
1
1
2
2
3
1
1
2
1
p.m.

3

16
1
1
2
3
1
1
2
2
2
3
1
3
3
1
p.m.

4

27
2
1
2
2
2
1
3
2
2
2
1
1
1
2
p.m.

5

30
2
1
2
1
2
1
3
2
3
1
3
2
1
2
p.m.

6

43
3
2
1

m

1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
p.m.

7

100
4
1
3
3
2
3111
2
2
2
4
2
1
2
1
P.m.

8

19
1
1
2
1
2
1
3
2
3
1
3
1
2
2
p.m.

g

21 21 Qualiflex-
1 methode
1 1 Ordinale Electre-
2 methode
1
2
1
3
2
3
1
3
1
3
2
P.m.

Verklaring:
Lokaties
1. Bath/Hoedekenskerke
2. Borssele
3. Eems
4. Flevo-noord
5. Ketelmeer

6. Maasvlakte
7. Moerdijk
8. Noordoostpolder
9. Wieringermeer
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Criteria
1. Bevolkingsdichtheid
2. Mogelijkheden hulpverlening/evacuatie
3. Besmetting agrarische grond
4. Bedreiging industrieel gebied
5. Kans op besmetting zoet water
6. Koelwater (kwantitatief!
7. Koelwater (kwalitatief)
8. Vermindering bestaande lucht-
verontreiniging

9. Bruikbaarheid afvalwarmte
10. Indirect ruimtebeslag
11. Landschappelijke effecten
12. Gevolgen voor natuurlijk milieu
13. Aansluiting op netstructuur
14. Aanwezigheid landinfrastructuur
15. Geschiktheid voor kolengebruik

Onderlinge weging (rangorde) van de criteria:

Criterium 1 10 11 12 13 14 15

variant 1
variant 2
variant 3
variant 4

Verklaring:

1
1
1
1

Criteria: zie hiervoor
Varianten: zie

—
5
5
-

kleine MCA

3
2
3
3

2
2
2
2

3
3
3
3

4
2
2
4

4
4
2
4

5
2
4
5

4
2
4
4

De scores van de lokaties voor criterium 15 komen, zoals eerder is opgemerkt, voort
uit de kleine MCA. Omdat ook bij de kleine MCA gewerkt is met varianten, verschillen
de scores per variant. Bovendien verschillen de icores enigszins per MCA-methode
(zie toelichting op invoergegevens kleine MCA). Onderstaand is een overzicht van de
scores voor criterium 15 gegeven.

MCA-methode

Varianten

Lokaties

Bath/H.
Borssele
Eems
Flevo-Noord
Ketelmeer
Maasvlakte
Moerdijk
W.N.O.P.-dijk
Wieringermeer

Qualiflex

1

2
3
3
2
1
3
3
1
1

2

2
3
3
2
1
3
2
1
1

3

2
3
2
2
2
3
3
2
2

4

1
3
2
1
1
3
3
1
1

Ordinale

1

2
3
3
2
2
4
3
1
1

2

2
3
3
2
2
4
3
1
1

Electre

3

1
2
2
1
1
4
3
1
1

4

2
3
3
2
2
4
3
1
1

4. Toelichting op invoergegevens

Enkele details van vorenstaande invoergegevens behoeven toelichting:
- bij de toekenning van waarderingsscores staan lage cijfers voor

gunstige waardering en omgekeerd;
- bij de onderlinge weging van de criteria staan lage cijfers voor een

hoge prioriteit en omgekeerd;
- ook bij de scores voor het criterium «geschiktheid voor kolengebruik»

staat een lage score voor een hoge geschiktheid ten aanzien van de
vestiging van een kerncentrale; de Maasvlakte heeft steeds een hoge
score, omdat deze lokatie zeer geschikt is als vestigingsplaats voor een
kolencentrale en dus (in dit opzicht) weinig geschikt voor een kerncentrale;

- bijna alle scores zijn ordinaal; een vestigingsplaats met een lagere
score voor een bepaald criterium dan een andere vestigingsplaats wordt
in dat opzicht geschikter geacht dan die andere; de scores maken niet
duidelijk hoeveel geschikter de ene lokatie is ten opzichte van de
andere;

- uitzondering op het voorgaande punt is het bevolkingsdichtheidscri-
terium waarvoor redelijk betrouwbare kardinale scores beschikbaar zijn;
ook hier is een lage score gunstig; de kardinale scores zijn alleen toegepast
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bij de Qualiflex-methode (zie dubbele invoergegevens bij criterium 1,
grote MCA);

- voor het kwantitatief koelwatercriterium is in beide MCA's één of
twee keer een dubbele score vermeld; de tussen haakjes vermelde score
is alleen toegepast bij variant 3; hij enkele lokaties is namelijk geen
enkele koelcapaciteit op oppervlaktewater meer beschikbaar; dat in die
situaties voor koeltorens gekozen moet worden, is in milieu-opzicht
(variant 3) juist een pluspunt geacht;

- bij de varianten voor de grote MCA is steeds tenminste één (voor die
variant het minst belangrijk geacht) criterium geschrapt, omdat het
beschikbare computerprogramma voor de Qualifle X-methode maximaal
14 criteria kan verwerken.

5. NEI-rapportage

Het rekenwerk voor de Qualiflex-methode is opgedragen aan het
Nederlands Economisch Instituut. De daarover ontvangen rapportage is
als Annexe toegevoegd.

6. Controle-MCA

Teneinde een indicatie te krijgen van de methodegevoeligheid van de
vestigingsplaatsanalyse, is als controle een MCA uitgevoerd met toepassing
van de Ordinale Electre methode. Voor de toepassing van deze methode
is gebruik gemaakt van computerfaciliteiten van de Samenwerkende
Elektriciteitsproduktiebedrijven (SEP). In het navolgende is een korte
beschrijving van de gekozen methode en van de rekenresultaten opgeno-
men.

1 «Multiknteria methoden voor ruimtelijk
evaluatie-onderzoek», J. H. Voogd e.a.,
PSC-TNO, 1980.
7 «Kwalitatieve en kwantitatieve multi-dimen-
sionale waarderingsmethoden bij het
ruimtelijk beleid». P. Nijkamp (1976).

6.1. De Ordinale Electre-methode

Wordt de Qualiflex-methode wel aangeduid als een kwalitatieve
permutatiemethode - alle denkbare volgorden (permutaties) van de
alternatieven worden gewaardeerd naar de mate waarin ze overeen-
komen met de scores van de alternatieven aan de diverse citeria - de
Electrernethode («Elimination et choix traduisent la réalité») is een
kwalitatieve concordantiemethode: de alternatieven worden paarsgewijs
beoordeeld aan de hand van de criteria. Bij de Ordinale Electremethode
zijn de scores ordinaal van aard, al worden deze scores in de rekenprocedure
toch weer opgevat als eenheden van een ratioschaal. De Qualiflex-methode
behoort tot de methoden die dit bezwaar volgens Voogd' c.s. minder
hebben.

S/oor een meer technische specificatie van de (Ordinale) Electremethode
wordt verwezen naar Voogd c.s. en Nijkamp.2

6.2. MCA-kolencentrales

In tegenstelling tot de Qualiflex-methode kent de Ordinale Electre
Methode geen spreiding in de resultaten. De uitkomsten van deze laatste
methode zijn dan ook eenvoudig weer te geven en bestaan uit een
voorkeursvolgorde van de vestigingsplaatsen en een kardinale eindscore
die inzicht geeft in de «afstand» tussen de vestigingsplaatsen c.q. de
mate waarin de ene plaats beter is dan de andere. Onderstaande tabel
geeft de uitkomsten voor de vestigingsplaatsanalyse kolencentrale.
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Volgorde vestigingsplaatsen kolencentrales volgens Ordinale Elactra Methode en
(tussen haakjes) kardinale eindscoras.

Lokatie

Bath/H.
Borssele
Eems
Flevo-IMoord
Ketelmeer
Maasvlakte
Moerdijk
W.N.O.P.-dijk
Wier-ngermeer
Umuiden
Velsen
4emweg
Rotterdam
Nijmegen
Diemen
Mermede/D.

Vurianten

1

10 ( -221
3 ( 90)
2 ( 118)
9 ( -15)

11 ( -31)
1 ( 187)
4 i 53)

12 ( -46)
13 ( -51)

/ ( -6)
5 ( 13)
6 ( - 3 )
8 ( -10)

14 ( -75)
16 (-106)
15 ( -96)

2

10 ( -23)
2 1 107)
3 1 98)
8 1 -7)

11 I -23)
1 1 194)
4 1 38)

14 1 -83)
16 (-103)
7 ( - 3 )
5 I 15)
b l 15)
9 ( -21]

12 1 -57)
13 ( -62)
15 1 -85)

3

13 ( -40 I
3( 1111
4 ( 85)
5 ( 61
7 ( -10)
1 ( 208)
2 ( 140)
9 ( -25 I

10 ( -30)
11 ( -30)
8 ( -23)

12 ( -39)
14 ( -46)
15 (-111)
16 (-187)
6 ( -9)

4

10
2
4
8

12
1

3
15

-27)
107)

64)
-24)
-36)
175)
80)

-111)
16 (-136)
11
5
6

13
7

14
9

-33)
53)
37)

-38)
-11)
-75)
-251

6.3. MCA-kerncentrales

Op overeenkomstige wijze kunnen de uitkomsten van de vestigings-
plaatsanalyse kerncentrales worden weergegeven. Zoals steeds zijn ook
hier de vestigingsplaatsen in alfabetische volgorde genoteerd.

Volgorde vestigingsplaatsen kerncentrales volgens Ordinale Electre Methode en
(tussen haakjes) kardinale eindscores.

Lokaiie

Bath/H.
Borssele
Eems
Flevo-NoorcJ
Ketelmeer
Maasvlakte
Moerdijk
W.N.O.P.-dijk
/Vieringermeer

Varianten

1

8 (-16)
6 1 - 1 )
1 ( 34)
5 ( 7)
7 ( -6)
3 ( 26)
9 (-95)
2 ( 29)
4 ( 22)

2

8
7
4
3
5
1
9
2
6

-421
- 4 )
191
241
111
651

-1151
35)

7)

3

8 (-48)
4 ( 16)
3 ( 20)
6 ( 1 1 )
7 (-23)
1 ( 50)
9 (--65)
2 ( 23)
5 ( 16)

4

8
7
5
3
4
1
9
2
6

-39)
1)

15)
35)
16)
40)

-120)
40)
12)

Annexe bijlage 10: de NEI-rapportage

Samenvatting

Algemeen

Op verzoek van de Commissie Energievraagstukken van de Raad van
advies voor de Ruimtelijke Ordening heeft het Nederlands Economisch
Instituut te Rotterdam de multicriteria-analyse (MCA) «Qualiflex» toegepast
met betrekking tot de vestigingsplaatsen van kerncentrales.

Qualiflex is een hulpmiddel om de keuze uit een aantal alternatieven te
vergemakkelijken. In het onderhavige geval gaat het erom de geschiktheid
van een aantal potentiële vestigingsplaatsen voor kerncentrales te
evalueren, rekening houdende met diverse beoordelingscriteria. Hiertoe
wordt eerst een zogenoemde score-matrix opgesteld. Langs de verticale
as van deze matrix worden de beoordelingscriteria vermeld en langs de
horizontale as de in beschouwing te nemenlocaties. De elementen van de
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matrix geven derhalve de relatieve waardering van de locaties ten
opzichte van de criteria weer.

De door de Commissie Energievraagstukken in beschouwing genomen
potentiële vestigingsplaatsen en beoordelingscrietria zijn:

Beoordelingscriteria Vestigingsplaatsen

1. Bevolkingsdichtheid 1. Bath/Hoedenskerke
2. Mogelijkheden tot hulpverlening 2. Borssele
3. Besmetting van agrarische grond 3. Eems
4. Bedreiging van industrieel gebied 3. Flevo-Nooid
5. Kans op besmetting van zoet water 5. Ketelmeer
6. Koelwater (kwantitatief) 6. Maasvlakte
7. Koelwater (kwalitatief) 7. Moerdijk
8. Vermindering van bestaande luchiverontreigniging 8. Noord-Oostpolder
9. Bruikbaarheid afvalwarmte 9. Wieringermeer
10. Indirect ruimtebeslag
11. Landschappelijke effecten
12. Gevolgen voor het natuurlijk milieu
13. Aansluiting netstpjrtuur
14. Aanwezigheid landinfriistructuur
15. Geschiktheid kolengebruik

Met het opstellen van de score-matrix door de Commissie voor
Energievraagstukken van de RARO is een te belangrijk deel van de
gewenste gegevens beschikbaar. De informatie is evenwel nog niet
volledig. Immers: sommige criteria kunnen een belangrijkere rol spelen
dan andere. De gewichten, die aan de diverse criteria worden toegekend,
kunnen dus verschillen. De leden van de Commissie voor Energievraag-
stukken hebben de criteria geordend naar mate van belangrijkheid. Men
noemt deze volgorde ook wel de gewichtenvector. Te zamen met de
score-matrix vormt deze gewichtenvector de «invoer» voor de multicrite-
ria-analyse.

Opgemerkt dient te worden, dat het mogelijk is met alternatieve
gewichtenvectoren te werken. In de onderhavige analyse zijn in totaal 4
volgorden van criteria in beschouwing genomen. Elk van deze 4 volgorden
representeert een bepaalde «visie». Naast de zogenoemde basisvariant
zijn onderscheiden:

- een financieel-economische variant, waarin criteria met financieel-
economische aspecten (zoals bij voorbeeld de bruikbaarheid van afval-
warmte) een relatief hoge prioriteit hebben;

- een milieuvariant, waarin - ten opzichte van de basisvariant - een
relatief zwaar accent ligt op criteria met milieu-aspecten en ten slotte;

- een ruimtelijke variant, waarbij de nadruk meer op ruimtelijke criteria
komt te liggen.

Voor elk van de vier bovengenoemde volgorden van criteria naar mate
van belangrijkheid is de multicriteria-analyse Qualiflex toegepast en
worden de resultaten weergegeven.

Ten einde mogelijke misverstanden te vermijden, zij met nadruk
vermeld dat de Stichting het Nederlands Economisch Instituut géén
verantwoordelijkheid draagt voor het:

a. selecteren van de in beschouwing te nemen vestigingsplaatsen,
b. selecteren van de beoordelingscriteria,
c. construeren van de varianten met betrekking tot de volgorde van

criteria naar mate van belangrijkheid,
d. opstellen van de score-matrix.
Zoals met de Commissie is afgesproken, wordt dienaangaande naar de

rapportage van de RARO zelve verwezen. Hetzelfde geldt overigens
eveneens ten aanzien van de interpretatie c.q. het verdere gebruik van de
resultaten.
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Alvorens de multicriteria-analyse toe te passen op de vestigingsplaats-
keuze van kerncentrales, diende enig voorwerk te worden verricht,
namelijk het toepassen van een MCA op de vestigingsplaatskeuze van
£o/e/7centrales. Ook voor deze multicriteria-analyse heeft de Commissie
voor Energievraagstukken de benodigde invoerinformatie geleverd (zoals
genoemd onder de punten a t/m d) en zijn er vier varianten met betrekking
tot de volgorde van de beoordelingscriteria onderscheiden. De resultaten
van de MCA aangaande de kolencentrales vormen namelijk een deel van
de invoer voor de MCA aangaande de vestigingsplaatskeuze van kerncen-
trales. De invoer heeft daarbij betrekking op het criterium: «geschiktheid
voor kolengebruik». Op verzoek van de Commissie is bij een gebleken
goede geschiktheid van een bepaalde vestigingsplaats voor kolengebruik
dit aspect negatief meegenomen bij de MCA aangaande kerncentrales;
dat wil zeggen een «goede» vestigingsplaats voor kolencentrales scoort
«slecht» voor wat betreft de kerncentrales.

Globale samenvatting van de resultaten betreffende kolencentrales

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de analyse aangaande de
kolencentrales op schematische wijze samengevat. Daarbij zijn de
potentiële vestigingsplaatsen ingedeeld in een drietal globale geschikt-
heidscategorieën: «goed», «matig» en «slecht». Voor meer gedetailleerde
informatie aangaande de resultaten zij verwezen naar paragraaf 3.2.

Tabel I. Globale schematisering van de resultaten van de MCA kolencentrales naar vier
varianten

Geschiktheid
vestigingsplaats

Variant Basisvariant

(1)

Financieel-
economische
variant
(21

Milieu-
variant

I3I

Ruimtelijke
variant

M)

«Goed»

«Matig»

«Slecht))

Borssele
Eems
Maasvlakte
Moerdijk

Bath/Hoede-
kenskerke
Flevo-Noord
(Velsen)

Ketelmeer
Nooid-Oost-
polder
Wierinrjermeer
(Umuiden)
(Hem weg)
(Rotterdam)
(Nijmegen}
(Diemen)
(Merwede-
Dordt)

Borssele
Eems
Maasvlakte

Bath/Hoede-
kenskerke
Flevo-Noord
(Velsen)
Moerdijk
(Umuiden)
(Hemweg)

Ketelmeer
Noord-Oost-
polder
Wie ringer meer
(Rotterdam)
(Nijmegen)
(Diemen}
(Merwede-
Dordt)

Borsseie
Maasvlakte
Moerdijk

Bïith/Hoode-
kenskei ke
Flevo-Noord
(Velsen)
Noord-Oost-
polder
Wieringermeer
(Merwede-
Dordtl
Ketelmeer

Eems
(Umuiden)
(Hemweg)
(Rotterdam)
(Nijmegen)
(Diemen)

Borssele
Maasvlakte
Moerdijk
(VeJsen)

Eems
t Hemweg)
(Nijmegen)
(Merwede-
Dordt)

Bath/Hoede-
kenskerke
Flevo-Noord
Ketelmeer
Noord-Oost-
pol du r
Wiet ingermeer
(Umuiden)
{Rotterdam)
(Diemen)
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' Voor meer gedetailleerde informatie zij
verwezen naar paragraaf 3 3 In tabel II is
uitgegaan van de resultaten betreffende de
gemiddelde afstand, zonder rekening te
houden met betrouwbaarheidsintervallen

In de analyse betreffende de locaties voor kofencentrales zijn 16
potentiële vestigingsplaatsen in beschouwing genomen. Van dit aantal
komen er 9 eveneens in aanmerking als vestigingsplaats voor kolencen-
trales. De 7 overige locaties zijn in de tabel van haakjes voorzien. Deze
laatstgenoemde vestigingsplaatsen blijven dus in de analyse betreffende
de kerncentrales buiten beschouwing. Uit de tabel komt o.a. het volgende
naar voren:

- Rotterdam en Diemen zijn in alle 4 de varianten als relatief «slechte»
vestigingsplaatsen voor kolencentrales aan te merken.

- Nijmegen is «matig» bij de ruimtelijke variant en bij de 3 andere
varianten «slecht».

- IJmuiden is cmatig» bij de financieel-economische variant en bij de
overige varianten «slecht».

- Hemweg is «matig» bij de financieel-economische en ruimtelijke
varianten, doch «slecht» bij de basis- en milieuvarianten.

- Merwede-Dordrecht is «slecht» bij de basis- en financieel-economi-
sche varianten en «matig» bij de milieu- en ruimtelijke varianten.

- Velsen komt in de ruimtelijke variant als «goede» vestigingsplaats
voor kerncentrales naar voren en in de drie andere varianten als «matig».

Bovengenoemde zeven vestigingsplaatsen komen niet in aanmerking
als mogelijke locatie van een kerncentrale. Van de negen plaatsen die
voor zowel kolen- als kerncentrales in aanmerking komen, zijn de resultaten
als volgt:

- Het Ketelmeer, de Noord-Oostpolder en het Wieringermeer zijn
«matig» in de milieuvariant en «slecht» in de overige varianten.

- Bath/Hoedekenskerke en Flevo<•Noord zijn «slecht» bij de ruimtelijke
variant en «matig» bij de overige varianten.

- De geschiktheid van Eems als vestigingsplaats voor kolencentrales
varieert sterk met de variant die in beschouwing genomen wordt: bij de
milieuvariant relatief «slecht», bij de ruimtelijke variant «matig» en in de
basis- en financieel-economische variant «goed».

- Moerdijk is «matig» in de financieel-economische variant en in de
overige «goed».

- Borssele en de Maasvlakte ten slotte zijn in alle varianten relatief
«goed».

Globale samenvatting van de resultaten betreffende kerncentrales

In bijgaande tabel II zijn de resultaten van de MCA-kerncentrales op
schematische wijze samengevat'. Ook hierbij is een onderscheid gemaakt
tussen de vier door de RARO opgestelde varianten (zoals bepaald door
de opgegeven volgorde van criteria naar belangrijkheid). Uit tabel II blijkt
het volgende:

- Bij alle varianten komt Moerdijk als een «zeer slechte» vestigingsplaats
naar voren.

- Bath/Hoedekenskerke is in de basisvariant een «slechte» locatie en in
de overige varianten «zeer slecht».

- De geschiktheid van Borssele is eenmaal «matig» (nl. bij de milieuva-
riant) en voor het overige «slecht».

- De Wieringermeer is hetzij «matig» dan wel «slecht»
- De geschiktheid van Flevo-Noorden het Ketelmeer a\s vestigingsplaats

voor kerncentrales is in sterke mate afhankelijk van de variant waarvan
wordt uitgegaan (zo is de geschiktheid van Flevo-Noord in de basisvariant
«slecht» en in de ruimtelijke variant «zeer goed».

- Het bovenstaande geldt in feite eveneens ten aanzien van de Eems,
met dien verstande dat de geschiktheid minstens «matig» is (financieel-
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' In casu de afdeling Regionaal-, Energie-
en Milieuonderzoek van het NEI te Rotterdam.
1 Verwezen kan worden naar o.a.:

- J. H. P. Paelinck. Qualitative Multiple
Criteria Analysis: Environmental Protection
and Regional Development, Papers of the
Regional Science Association, vol. 36, 1976,
pp. 59-74.

- J. H. P. Paelinck, Qualitative Multiple
Analysis: an Application to Airport Location,
Environment and Planning, vol. 9, 1977, pp
883-95.

- Nederlands Economisch Instituut.
Aquaflex, een modelmatige aanpak ter
voorbereiding van beslissingen met betrek-
king tot de Waterhuishouding in Gelderland,
Rotterdam, juli 1979.

- J. P Ancot en J. H. P. Paelinck, Recent
Experiences with the Qualiflex Multicriteria
Method, opgenomen in J. H. P. Paelinck
(ed). Qualitative and Quantitative Mathema
tical Economics, Den Haag/Boston, 1982,
pp. 217-266

economische en milieuvarianten), eenmaal «goed» (ruimtelijke variant) en
eenmaal «zeer goed».

- De geschiktheid van de Noord-Oostpolder is aanzienlijk minder
afhankelijk van de varianten en is overwegend «goed» te noemen.

- De Maasvlakte ten slotte komt in drie van de vier varianten als «zeer
goede» locatie naar voren en heeft alleen in de ruimtelijke variant een
goede tot matige kwalificatie.

Tabel I I . Globale schematisering van de resultaten van de MCAkerncentrales
naar vier varianten

Geschiktheid
vpstigingsplaats

Vanunt Basisvmiiint

11)

Financieul-
economische
variant
(2)

Milieu-
variant

(3)

Ruimtelijke
variant

(4)

«Zeer goed»

« Goed i)

«Matig»

«Slecht»

«Zeer slecht»

Maasvlakte Maasvlakte Flevo-NooidEems
Maasvlakte

Noord-Oost- Flevo-Noord Noord-Oost-
polder Ketelmeei polder

Noord-Oost-
po polder

Wieringermeer Eems

Flevo-Noord
Borssele
Ketelmeer
Bath/Hoede
kenskerke

Moerdijk

Borssele
Wieringermeer

Wienngermeei Eeins
Eems Ketelmeer
Flevo-Noord Maasvlakte
Borssele Noord-Oost-

poldei

Borssele
Wiei tnyermeer

Bath/Hoede- Bath/Hoede- Bath/Hoede-
kenskerke kenskeike kenskerke
Moerdijk Moerdi|k Moerdi|k

Ketelmeer

NEI-rapportage

1. Inleiding

Op verzoek van de Commissie Energievraagstukken van de Raad van
Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO) heeft het Nederlands
Economisch Instituut' een multicriteria-analyse toegepast met betrekking
tot de vestigingsplaatsen van kerncentrales. De door het Nederlands
Economisch Instituut ontwikkelde multicriteriamethode «Qualiflex» is een
hulpmiddel om de keuze uit een aantal alternatieven te vergemakkelijken.

In de navolgende paragraaf 2 wordt een korte, algemene en niet-tech-
nische uiteenzetting gegeven van de gehanteerde multicriteriamethode2,
geïllustreerd door een enkel eenvoudig voorbeeld. Vervolgens wordt in
paragraaf 3 nader ingegaan op de toepassing van Qualiflex in het kader
van de vestigingsplaatsproblematiek van kerncentrales.

Voor de volledigheid zij opgemerkt, dat de interpretatie c.q. het verdere
gebruik van de eindresultaten in deze notitie buiten beschouwing zal
blijven.

2. Qualiflex - een multicriteria-analyse

Qualiflex is voor het eerst gepresenteerd op een congres van de
Regional Science Association in Budapest in 1975. Hoewel de methode
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in beginsel ontworpen is voor situaties waarin een keuze moet worden
gedaan uit alternatieven op basis van kwalitatieve informatie (hetgeen in
de naam is terug te vinden), kan zij ook worden toegepast in situaties,
waarschijnlijk het meest voorkomend, die gekenmerkt worden door
informatie van het gemengde type: kwantitatieve (kardinale) en kwalitatieve
(ordinale) informatie.

De basisgedachte achter Qualiflex kan als volgt worden geïllustreerd.
Veronderstel dat er 3 alternatieven zijn waaruit een keuze moet worden
gemaakt: A,, A2 en A3. Eveneens dat voor de keuze 3 criteria van belang
zijn: k,, k2 en k3. Deze criteria kunnen voor de consument bijv. betrekking
hebben op de prijs, de levensduur en de onderhoudsgevoeligheid; op het
niveau van de Rijksoverheid kunnen de criteria voor een verkeersinfra-
struktuurproject bij voorbeeld betreffen de kosten, de reistijdwinst en
verlies aan natuurgebied.

De drie alternatieven en criteria worden in onderstaande tabel of matrix

weergegeven.

Tabel 1

k

k

k

A,

A ]

4 * +

A .

f t

-t t t

-t + t

In de tabel is met plusjes aangegeven hoe de drie alternatieven worden
gewaardeerd. Met betrekking tot criterium k, geldt dat A, voorkeur geniet
boven A2 en A2 boven A ;. Dit kan kortheidshalve worden weergegeven
als. A, > A2> A3. Bezien vanuit k2 geldt een andere rangorde: A, > A, >
A3. Evenzo voor k3: A3 > A2 > A,.

De bedoeling is nu te achterhalen welke rangorde van alternatieven
voor alle criteria te zamen de beste is. Daartoe wordt van elke mogelijke
rangorde van alternatieven bepaald hoe goed die rangorde scoort voor
elk criterium. Bij drie alternatieven is het aantal mogelijke rangorden
(permutaties) gelijk aan 6 (= 3! = 1x2x3, derhalve bij n alternatieven n\).

De G mof j r l i jke i,inif()i (UMI / t j i r

R i A , A - A i
R A | A ' • A .
h i A '. A,' • A,
R^ A" A . A ,
R " A , • A " • A '

R , ' • A ' , A , ' A '

De vaststelling van de score van een bepaalde rangorde R, gebeurt
door paarsgewijze vergelijking van de alternatieven uit een rangorde met
de rangorde van de alternatieven zoals die volgens een bepaald criterium
zou moeten zijn. Als voorbeeld volgt de scorebepaling van rangorde R,
(A2> A3> A,) ten opzichte van k2 Uit R3 kunnen 3 paren worden
gevormd: A2 > A3, A2 > A, en A, > A,. De rangorde van de alternatieven
volgens k2 zou moeten zijn: A2 > A, > A.,. Is de rangschikking van een
paar in overeenstemming met die volgens een criterium, dan wordt een
pluspunt gescoord; zo niet dan een minpunt. De totale scoru van R,
wordt in tabel 2 weergegeven.
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Tabel 2. Scorebepaling R 3 t.o.v. k,

Volgens R , Volgens k .

A ; > A , A. > A , totale scoie

A2 > A
A , > A
A ' -• A

+ 1
- 1

+ 1
- 1

Indien op deze wijze alle rangordes R, t/m R6 met de rangordes
volgens de criteria k, t/m k3 worden vergeleken, kan tabel 3 worden
samengesteld die het resultaat weergeeft.
Tabel 3. Scores van rangordes R t/m R

Criteria

k ,
k.

Totale score
zonder weging

Rungordes

R . R

+ 3 +
+ 1
- 3

+ 1

1
1
1

1

R
3

- 1
+ 1
+ 1

+ 1

R 4

- 3
- 1
+ 3

- 1

R .

+ 1
+ 3
- 1

+ 3

R .

- 1
- 3
+ 1

- 3

Voor het eindresultaat zijn de gewichten waarmee de criteria worden
gewogen door de beslisser, van belang. Zouden alle 3 criteria even
belangrijk zijn, dan volgt uit tabel 3 dat rangorde R6 de hoogste score
behaalt en dat derhalve alternatief A2 een goede keuze is. Zou daarentegen
bekend zijn dat k, gewogen wotdt met een gewicht 0,6 en k2 en k3 elk
met 0,2 (som van de gewichten is altijd 1), dan blijkt rangorde R, het
hoogst te scoren en zou alternatief A, de voorkeur genieten. In praktijk-
situaties zal het eigenlijk het vaakst voorkomen dat de beslisser niet weet
te vertellen welke gewichten hij aan de criteria toekent. Wèl zal hij
vermoedelijk in staat zijn aan te geven wat voor hem de volgorde van
belangrijkheid van de criteria is, bij voorbeeld k, > k2> k3. Hoewel in deze
situatie dus eigenlijk de (numerieke) gewichten ontbreken, is Qualiflex
niettemin in staat in een aantal gevallen tot een oplossing te komen. Deze
oplossing bestaat dan meestal niet uit een unieke oplossing, maar uit een
aantal rangordes die goed scoren.

Het aantal keuzemogelijkheden is daarmee dan vaak drastisch ingeperkt.
Ter illustratie van de werkwijze van Qualiflex wordt tabel 3 tot uitgangspunt
genomen en wordt aanvullend verondersteld dat k,, k2 en k3 uitsluitend
(ordinaal) gerangschrikt kunnen worden en dat voor de gewichten w,
geldt:

w, > w2 > w3 (> groter dan of gelijk aan)
Bovendien wordt aangenomen dat geldt aan de som der gewichten

altijd 1 is (w, + wa + w3 = 1) en dat ieder gewicht minimaal 0 en
maximaal 1 kan zijn (0*s w,^ 1).

Er zijn nu een drietal extreme situaties te construeren, waarvoor blijft
gelden w, > w2> w3.

Deze 3 situaties zijn:
1. w, = 1, w2 = w3 = 0
2. w, = w2 = w3 = Vb
3. w, = w2 = 0,5 en w3 = 0
Voor w, = 1, w2 = w3 = 0 geldt dat R, de beste volgorde is.
Voor w, = w2 = w3 = Va is rangorde R5 de beste.
Voor w, = w2 = 0,5 en w3 = 0 gelden R, en R5 als de beste rangorden.
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Gezien deze uitkomsten kan de conclusie luiden dat er twee optimale
rangorden R, en Ro zijn, hetgeen betekent dat de keuze is teruggebracht
tot 2 alternatieven, nl. A, of Aj. De hier geschetste oplossingsmethode
met ordinale gewichten is uit te breiden tot proolemen met meer dan 3
criteria.

Vooral wanneer het om keuzevraagstukken gaat waarin vele alternatieven
en criteria een rol spelen, neemt het vereiste rekenwerk meer dan
evenredig toe. Met het oog daarop is een rekenprogramma voor de
computer ontwikkeld. Het computerprogramma is nu zover ontwikkeld
dat daarmee snel situaties met maximaal 16 alternatieven en 14 criteria
kunnen worden doorgerekend.

Het computerprogramma Qualif3 is ontwikkeld vanuit het reeds eerder
naar voren gebrachte standpunt dat een beslisser of beleidsvoerder in het
algemeen enerzijds niet in staat is om specifieke nummerieke waarden uit
te werken voor de aan de criteria toe te kennen gewichten, maar anderzijds
wel enig inzicht heeft in een zeker hiërarchie die bestaat tussen de
verschillende beleidscriteria, zodat hiermee rekening kan worden gehouden
om de totale ruimte van alle keuze-alternatieven te beperken tot een of
andere deelruimte. Onder beleidsruimte wordt verstaan de verzameling
van de punten waarvan de coördinaten alle mogelijke (genormeerde)
gewichtencombinaties zijn voor de criteria. In het zeer eenvoudige geval
van twee criteria C, en C2, waarbij C, belangrijker wordt geacht dan C ,.
bestaat de beleidsdeelruimte uit het gearceerde oppervlak in onderstaande
figuur.

Figuur 1 . Seleidsruimte bepaald door de criteria C . en C . waarbij C C .

' J P Ancol en W Verstegen. Het coDipt
terprogramma Qtinlit. Nederlands Econo
misch Instituut. Rotterdam. I979
J Deze punten worden op systematische
wijze door de computer gegenereerd

Het gearceerde oppervlak geeft alle mogelijke combinaties van de
criteria C, en C,, waarvoor geldt, dat C, groter is dan C. Per gewichten
combinatie van C, en C, dus voor elk van de punten in het gearceerde
oppervlak - kan aan de hand van de scores van de verschillende alterna
tieven de optimale permutatie (de volgorde van alternatieven) worden
bepaald. In het geval dat met meerdere criteria wordt gewerkt, is de door
deze criteria bepaalde beleidsruimte uiteraard niet langer een plat vlak
maar een meer dimensionale ruimte.

Met behulp van het programma Qualif is een gedetailleerde studie van
de meer dimensionale beleidsruimte mogelijk Hierbij wordt voor een
groot aantal punten'1 binnen de beleidsruimte de optimale permutatie van
de alternatieven bepaald alsmede de relatieve «afstanden» tussen de
objecten binnen deze optimale permutaties.

3. Toepassing Qua//flex op vestigingsplaatskeuze kerncentrales

3.1. Algemeen

Door de Commissie voor Energievraagstukken van de RARO is ten
behoeve van de uit te voeren multicriteria analyse (MCA; de navolgende
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informatie aan het NEI toegeleverd, welke als invoer voor het computer-
programma heeft gediend:

a. de namen van de criteria en de alternatieven (de vestigingsplaatsen),
b. de scores van de alternatieven ten opzichte van de criteria,
c. de volgorde van de criteria.
De bovengenoemde informatie is in de rapportage van de RARO aan de

orde gesteld en wordt derhalve niet nogmaals besproken. Ten aanzien
van punt c dient te worden opgemerkt dat er vier varianten (dus vier
verschillende volgorden van de criteria) zijn doorgerekend, namelijk een:

(1) basisvariant;
(2) financieel-economische variant;
(3) milieuvariant en een
(4) ruimtelijk variant.
Voor informatie aangaande de inhoudelijke betekenis van zowel de

varianten als de criteria zelve zij verwezen naar het advies van de
RARO.

Alvorens de multicriteria-analyse toe te passen op de vestigingsplaats-
keuze van kerncentrales, diende enig voorwerk te worden verricht,
namelijk het toepassen van een MCA op de vestigingsplaatskeuze van
/fo/e/icentrales. Ook voor deze multicriteria analyse heeft de Commissie
voor Energievraagstukken de benodigde invoerinformatie toegeleverd
(zoals genoemd onder de punten a t/m c) en zijn er vier varianten
onderscheiden (1 t/m 4). De resultaten van de MCA aangaande de
kolencentrales vormen namelijk een deel van de invoer voor de MCA
aangaande de vestigingsplaatskeuze van kerncentrales. De invoer heeft
daarbij betrekking op het criterium: «geschiktheid voor kolengebruik». Op
verzoek van de Commissie is bij een gebleken goede geschiktheid van
een bepaalde vestigingsplaats voor kolengebruik dit aspect negatief
meegenomen bij de MCA aangaande kerncentrales; dat wil zeggen een
«goede» vestigingsplaats voor kolencentrales scoort «slecht» voor wat
betreft de kerncentrales.

3.2. MCA-kolencentrales

'• In totaal zijn 129 permutaties binnen de
beleidsruimte onderzocht (N = 12S).
* Het (95%) betre uwbaarheidsinterval wordt
bepaald door ca tweemaal de standaardaf-
wijking links én rechts van het gemiddelde.

De belangrijkste resultaten van de multiciiteria-analyse voor kolencen-
trales treft men aan in de tabellen 4 t/m 7.

Voor elk van de vier varianten zijn vermeld:
a. de namen van de gehanteerde criteria;
b. de namen van de vestigingsplaatsen (objecten);
c. de rangorde van de criteria;
d. de volgorde (ranking) van de vestigingsplaatsen;
e. de afstanden tussen de vestigingsplaatsen op een schaal van 100.
De meeste inzichtelijke informatie wordt verschaft door de onder e

genoemde relatieve afstanden tussen de alternatieven binnen de optimale
permutaties5.

Ten aanzien van de afstand wordt, naast het gemiddelde, ook de
standaardafwijking vermeld (ook is het zogenoemde zwaartepunt berekend.
maar dit verschaft relatief weinig additionele informatie). Een en ander is
eveneens op een «grafische» wijze tot uitdrukking gebracht. Voor elk van
de alternatieven I t/m X is op een schaal van 0 tot 100 het gemiddelde
(G) en het betrouwbaarheidsinterval (B) aangegeven6. Naarmate het
gemiddelde dichter bij 0 ligt, is er sprake van een grotere geschiktheid
van de desbetreffende vestigingsplaats. Alternatieven die daarentegen
meer naar rechts (dus in de richting van 100) liggen, komen als vestigings-
plaats minder goed uit de bus. Zo komt in variant 1 (de basisvariant) de
Maasvlakte (N) als meest geschikte vestigingsplaats naar voren. De
alternatieven Nijmegen (V), Diemen (W) en Merwede-Dordt (X) zijn in
deze variant de minst geschikte vestigingsplaatsen. Opgemerkt dient te
worden dat alternatieven waarvan de betrouwbaarheidsintervallen elkaar
grotendeels overlappen, een vrijwel evengrote mate van geschiktheid als
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vestigingsplaats hebben, ondanks de mogelijkheid dat de gemiddelden
kunnen verschillen (bij voorbeeld P en Q).

De MCA-kolencentrales heeft (per variant) geleid tot een betrekkelijk
eenvoudige classificatie van vestigingsplaatsen in een drietal geschikt-
heidsklassen. Deze classificatie heeft vervolgens gediend als score voor
het criterium «geschiktheid voor kolengebruik» in de overeenkomstige
variant van de MCA-kerncentrales.
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Variant 1 (vervolg)
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Tabel 5, Resultaten MCA-kolencentrales, variant 2
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Variant 2 (vervolg)
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Tabel 6. Resultaten MCA-kolencentrales, variant 3
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Variant 3 (yeryolfc)
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Tabel 7. Resultaten MCA-kolencentrales, variant 4
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Variant 4. (vervolg)
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3.3. MCA-kerncentraies

Op overeenkomstige wijze als bij de MCA-kolencentrales is de MCA-
kerncentrales uitgevoerd7. De resultaten worden in de navolgende
tabellen 8 t/m 11 weergegeven. Men dient er rekening mee te houden
dat de betekenis van de gehanteerde afkortingen voor de criteria en
vestigingsplaatsen afwijkt van die welke in de tabellen 4 t/m 7 betreffende
de kolencentrales zijn gebruikt. Tevens zij vermeld dat er tussen de vier
varianten verschillen kunnen bestaan voor wat betreft de opbouw naar
criteria. Per variant wordt dan ook vermeld welke criteria in beschouwing
zijn genome--

Evenals bi, de MCA-kolencentrales is het alternatief met de kleinste
gemiddelde afstand het beste; in variant 1 is dit de Maasvlakte (U). Het
verschil tussen U en R (Eems) is echter miniem; indien men rekening
houdt met betrouwbaarheidsintervallen dan zijn U en R in feite gelijk-
waardig.

' In totaal zijn 339 permutaties binnen de
beleidsdeelruimte onderzocht (N = 339).
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Tabel 8. Resultaten MCA-kerncentrales, variant 1
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Variant I. (vervolg)
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Tabel 9. Resultaten MCA-kerncentrales, variant 2
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Variant 2 (vervolg)
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Tabel 10. Resultaten MCA-kerncentrales, variant 3
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Valriant 13 (vervolg)!
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Tabel 11. Resultaten MCA-kerncentrales, variant 4

I »-f # M I

•U Ij
O Ir

ft i!

•a il

if. h- n| y ..) » .<
•( -j- o ..1 I .„ •*, O * .-
I* IT) ,T) '•> U, V f : t

ai I

! I < I

i i k i i

o •

3!

••I I

or. » r i>{ Ki f i »».

II « I I

I
ui I* I-
I- II «I
•11 11 or

" ' ' j '•*
u ii —

n 11 1
i

• ̂  'i '—• •> ^ •—• ^ * • * * • • • #
o "I o- i *• _i ï̂ > j i.»
*n •* •< • >> •< t J u. ia a
o in f d in l 1 : • * j n.
ir J •> ̂  o W v i >-f »t
k^ • * } J ^ W .>« . 1 . >tf Ö ! 1 • J» .11 i l t j
J ; • 4 t l l i H « J w

n * T -* X -I J SC M i-l o
> KÏ irt cj o» ui ui .1! 3 ̂  ̂
•« -ï ui II 'II j ' I '4 IT 7i •»

f at K T» 'ff <n y v 2» ia »-̂  j

« . . . ; . . - | . . .i.. 4 ...;..
it i [ i i i !
« <<II9>I»O1>1I|J|
i I ! ! ! i I

»j

4
h-i

-1
-i

i
ai<l

.j
j

• >

1
i-t

'j
Y

1

•%

. .

X

• i • -
c\ • • •

w J

1-i .
IT r
•» • -

>l V
I-J •••
i»i r

. ! "
< .1

-* 1*7
. . . .

« O

I 1

u i :
>• t

•ri I
•1 I

il
i» 1

1 !

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18830, nrs. 43-44



Variant 4 (vervolg)
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1. Inleiding

Bij brief van 22 juli 1985, no M 1533-247 vraagt de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer om advies over
de Eemshaven als mogelijke vestigingsplaats voor een kerncentrale.
Tegelijkertijd wordt naar een standpunt over de toepassing van kolenver-
mogen bij de Eemshaven gevraagd.

Het voorliggende advies handelt uitsluitend over de mogelijke vestiging
van een kerncentrale. Een advies over de toepassing van kolenvermogen
zal begin 1986 moeten worden vastgesteld om te worden gebruikt bij het
nieuw op te stellen electriciteitsplan.

Dat het voorliggende advies is beperkt tot de mogelijke vestiging van
een kerncentrale vloeit voort uit de beperkte tijd die voor de voorbereiding
beschikbaar was. De materie is, in relatie tot de mogelijke effecten op de
Waddenzee, zeer complex. Daarbij speelt een belangrijke rol dat het
zoeken naar studies en informatiemateriaal waarmee inzicht zou kunnen
worden verkregen in die effecten tijdrovend was. Uiteindelijk bleek zelfs
dat dergelijke studies niet zijn verricht en dat er slechts fragmentarisch
materiaal beschikbaar is, waarmee op dit ogenblik - en binnen de
mogelijkheden die de raad in tijd en faciliteiten heeft - een onvoldoende
duidelijk beeld kan worden verkregen.

Het voorliggende advies is uitsluitend gebaseerd op overwegingen met
betrekking tot mogelijke gevolgen voor de Waddenzee. Daardoor komen
de overwegingen die aan de pkb vestigingsplaatsen voor kerncentrales
ten grondslag liggen niet aan de orde. Op één aspect wil de raad echter
toch de aandacht richten. In de pkb vestigingsplaatsen voor kerncentrales
staat centraal dat deze centrales energie moeten opwekken voor het
economisch zwaartepunt (i.e. het westen).

Tevens wordt geduid op de noodzaak in de jaren negentig bestaand
vermogen te vernieuwen. De raad wil er echter op wijzen dat ook in het
noorden in de negentiger jaren het opgestelde vermogen moet worden
vervangen en hier enkele veel energieverbruikende bedrijven zijn gevestigd.
Vanuit die situatie is de sterk op het westen van het land gerichte visie
aanvechtbaar.

2. Algemeen

Vanuit de hoofddoelstelling van de pkb-Waddenzee moet bij vestiging
van een kerncentrale een antwoord worden gegeven op de volgende
vragen:

* welke verontreiniging kan optreden op de Waddenzee ten gevolge
van het normaal functioneren van de centrale?

* welke verontreiniging kan optreden ten gevolge van een calamiteit
en hoe groot is het risico daarop?

* welke effecten hebben deze verontreinigingen op het milieu van de
Waddenzee?

* hoe is de relatie tot (mogelijke) andere kerncentrales in hetzelfde
gebied?

De aan de raad gezonden adviesaanvraag is - in het verlengde van de
pkb-vestigingsplaatsen voor kerncentrales- beperkt tot de lokatie
Eemshaven.

De raad kent aan deze aanvraag, gezien zijn taak om ook te adviseren
over zaken buiten de Waddenzee die daarop echter wel van invloed zijn,
een bredere strekking toe: geef een oordeel over de opwekking van
energie door kerncentrales waar er sprake is of kan zijn van beïnvloeding
van de Waddenzee. Vanuit die optiek zal eveneens (kort) aandacht
worden besteed aan enkele andere vestigingsplaatsen.

Het uit vorenstaande voortvloeiende beeld zal moeten worden getoetst
aan het beleid zoals dat voor de Waddenzee vaststaat. In dat kader zal
een en ander moeten worden afgewogen en heeft de raad zijn visie
bepaald.
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Alvorens eerdergenoemde vragen, die uit de hoofddoelstelling voor het
Waddenzeebeleid voortvloeien, in te kunnen gaan moet duidelijk zijn
waaraan bij een kerncentrale wordt gedacht. Uitgangspunt is dat in
Nederland (c q. bij Eemshaven) in geval van nieuwbouw van een kerncen-
trale slechts het kokendwatertype (KWR) of het drukwatertype (DWR)
wordt toegepast. Alle uitgevoerde veiligheids- en risicoberekeningen zijn
namelijk op deze twee typen geënt omdat zij op dit moment worden
beschouwd als de meest bed rijf szekere en de meest vertrouwde. Een
keuze van een ander type kernreactor kan andere gevolgen hebben, die
echter niet zijn geïnventariseerd.

Als tweede uitgangspunt is aangenomen dat er bij de Eemshaven een
eenheid van 1000 MWe zou worden geplaatst, mogelijk uitgebreid met
een tweede eenheid (conform de grondslagen in de pkb-vestigingsplaatsen
voor kerncentrales, paragraaf 1.5).

3. De situatie bij normaal functioneren van een kerncentrale

In de zogenaamde RASIN-studie (Risico Analyse van de Splijtstofcyclus
in Nederland, Samenwerkende electriciteitsproductiebedrijven, 1975) is
aangegeven hoeveel radio-activiteit bij een centrale van 1000 MWe
vrijkomt. De conclusie is dat deze hoeveelheid verwaarloosbaar is als het
gaat om risico's voor mensen. Dit wordt ondersteund door de jaarlijkse
rapportages van de Coördinatiecommissie voor de metingen van radioac-
tiviteit en xenobiotische stoffen (CCRX).

De radioactieve belasting blijkt zo laag dat het natuurlijke achtergrond-
niveau bepalend is. De lozingen van radioactieve stoffen zijn bovendien
ver beneden de norm gelegen (zie bijvoorbeeld ook bijlage 1 van het
IMP-Straling 1985-1989, pag. 73). Door dit lage stralingsniveau wordt in
het algemeen aangenomen dat hieruit ook geen waarneembare nadelige
gevolgen voortvloeien voor dierlijke en plantaardige organismen, ook niet
in de Waddenzee. Zie bijvoorbeeld de stellingname van dr. W. J. Wolff:
indien de normen voor mensen worden gehandhaafd mag worden
verwacht dat er in de Waddenzee geen gevolgen van straling waarneem-
baar zullen zijn (Ecology of the Waddensea, Vol. 11, pag 8/61, Rotterdam
1983). Evenwel is niet bekend wat de effecten op langere termijn kunnen
zijn.

Ook in het advies Kerncentrales en Volksgezondheid uit 1975 van de
gezondheidsraad (KEV-rapport) wordt aangenomen dat er geen nadelige
gevolgen zullen zijn voor plantaardige en/of dierlijke organismen. Samen-
gevat wordt in dit rapport het volgende gesteld. Er wordt van uitgegaan
dat bij een centrale van 1000 MWe per jaar met het koelwater bij een
KWR 105 Ci wordt geloosd en bij een DWR 1005 Ci. Het geloosde water
wordt direct verdund. In de omgeving van het lozingspunt kan reeds met
een verdunningsfactor 2 worden gerekend en verder is de verdunning
afhankelijk van de hydrologische situatie. De afstand waarop volledige
vermenging plaatsvindt kan overigens vele kilometers bedragen.

Belangrijk is ook de mate van adsorptie van de radionucliden aan
zwevende deeltjes (slib e.d.). Door bezinking kan radioactief materiaal
dan in de bodem terechtkomen.

Organismen in het water nemen radionucliden op waar het kan
accumuleren tot er een bepaalde verhouding ten opzichte van de radioac-
tiviteit in het omringende water is bereikt (concentratiefactor). Het is
wetenschappelijk niet uitgemaakt hoe hoog deze concentratiefactor voor
verschillende organismen is. Volgens de huidige stand van kennis kan
deze oplopen tot 100000 (voor schelpdieren is 50000 aangegeven).
Organismen in het water worden ook blootgesteld aan uitwendige
bestraling (onder andere van het slib).

Een conservatieve schatting levert op dat de stralingsdosis hooguit 0,5
rad per jaar bedraagt voor organismen die in de directe omgeving van het
lozingspunt verblijven. Deze stralingsdosis is zo laag dat er geen acute

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18830. nrs. 43-44 123



sterfte onder volwassen organismen optreedt. Het effect van de stralings-
belasting wordt vooral bepaald door de gevoelige levensstadia (larven
etc).

Uit proefnemingen is echter gebleken dat voor een waarneembaar
effect 100 tot 1000 maal meer straling nodig is dan de straling bij het
lozingspunt onder normale omstandigheden.

Hierbij moet worden aangetekend dat bij organismen niet het individu
is vooropgesteld maar de populatie en dat met «waarneembaar effect»
wordt geduid op de korte termijn. Effecten op langere termijn zijn niet
onderzocht.

Opgemerkt moet worden dat de studies naar effecten van radioactiviteit
bij kerncentrales nagenoeg uitsluitend zijn gericht op de gezondheid van
mensen. De veiligheid voor mensen is bijvoorbeeld berekend aan de hand
van schattingen van de lijnen waarlangs radioactieve stof mensen kan
bereiken (via lucht, drinkwater en voedsel). Bedoelde studies geven
zodoende geen antwoord op de vraag naar de effecten op plantaardige
en dierlijke organismen.

De Eemshaven kent als vestigingsplaats een aantal bijzondere omstan-
digheden. De Eemshaven is gelegen aan een estuarium waar sprake is
van eb en vloed. Daardoor stroomt het water in en uit.

Het geloosde koelwater kan zodoende het lozingspunt een paar keer
passeren voor het werkelijk u-t de omgeving is verdwenen. De onderzoe-
kingen naar de koelwaterpluim van de huidige Eemscentrale tonen dit aan
(koelwaterpluim van de Eemscentrale, KEMA, rapport IV 4304-79
MO-koelwater, 1979).

Uit dat onderzoek blijkt tevens dat een deel van het koelwater weer in
het koelcircuit terecht komt.

Dit kan betekenen dat de radioactieve belasting van het gebied rond
het lozingspunt hoger wordt (mede vanwege de lange halveringstijd van
bepaalde nucliden) dan in geval van lozing op bijvoorbeeld een rivier.
Aangenomen mag worden dat een dergelijke belasting nog ver beneden
de normen zal blijven (Bij Borsele is sprake van een vergelijkbare situatie).
In het geval van 2 eenheden van 1000 MWe kan bovengenoemd effect
van verhoogde stralingsbelasting extra duidelijk merkbaar zijn. Zo is de
stralingsbelasting van de Westerschelde in de buurt van Doel (België)
waar momenteel 3 kerncentrales in bedrijf zijn, een factor 4 a 6 hoger
dan bij de centrale Borsele (CCRX, meetgegevens 1982 en 1983).

Gezien de in het KEV-rapport genoemde proefnemingen mag echter
ook in dit geval worden verwacht dat er geen waarneembare nadelige
consequenties op korte termijn zullen zijn voor de organismen ter plaatse.
Of dit voor langere termijn opgaat is echter niet duidelijk. Wél moet
worden geconstateerd dat er geen significante afwijkingen bij planten
en/of dieren in de omgeving van lozingspunten van kerncentrales in
Nederland zijn waargenomen.

4. Situatie bij een ongeval met een kerncentrale

Vooropgesteld moet worden dat de raad zich bewust is van het feit dat
een ernstig ongeval met een kerncentrale niet kan worden uitgesloten,
maar dat de kans op een dergelijk ongeval zeer klein is. Dit blijkt o.a. uit
de berekening in het RASIN rapport en de herziening daarvan in 1982
door de Commissie Reactorveiligheid. Omdat een ongeval niet geheel kan
worden uitgesloten, is het tóch van belang een indruk te krijgen van de
mogelijke gevolgen ervan.

Er zijn verschillende ongevallen denkbaar. Voor de Waddenzee is dat
ongeval van belang, dat een omvangrijke lozing van radioactieve stoffen
in het waddenmilieu tot gevolg heeft (dat wil zeggen besmetting via koel-
en/of afvalwater, aangevuld met besmetting vanuit de lucht).

In verschillende studies en adviezen (RASIN, KEV, herziening in 1982
door de Commissie Reactorveiligheid, advies van de Gezondheidsraad
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inzake de Bronterm van Kerncentrales en de Volksgezondheid (BKEV),
1984) is een aantal ongevalssituaties beschreven. Daarbij is ervan
uitgegaan dat in Nederland slechts Kokend Waterreactoren (KWR) of
Druk Waterreactoren (DWR) zullen worden gebouwd en is tevens
uitgegaan van een reactor met een vermogen van 1000 MWe. Samengevat
komen de ongevalsscenario's neer op het volgende. Het meest ernstige
ongeval is een kernsmelt-ongeval. Daarbij smelt de kern door oververhit-
ting. Er kunnen door oververhitting van de kern allerlei reacties ontstaan
en ook kan de druk in het reactorgebouw sterk oplopen.

Voor de ernst van het ongeval is het vrijkomen van radioactief materiaal
van essentieel belang. Afhankelijk van de aard van het ernstige ungeval
kan dit na enige uren of pas na tientallen uren gebeuren. Hoeveel en van
welke aard de besmetting is, alsmede wat er met de reactor zelf gebeurt,
is weliswaar berekend (zie de bovenaangehaalde rapporten) maar deze
berekeningen worden door anderen aangevochten. Duidelijk is in ieder
geval dat bij zo'n ernstig ongeval de omgeving van de reactor tot op vrij
grote afstand ernstig radioactief besmet kan worden.

Bovenstaande studies zijn overigens niet zonder meer van betekenis
voor het voorliggend advies. Omdat alle studies zijn gericht op het risico
voor de bevolking en dit vooral wordt veroorzaakt door besmetting (direkt
en indirekt) via de lucht, is in de studies niet terug te vinden wat het
meest ernstige ongeval is voor waterverontreiniging. Dit ongeval kan een
ander zijn dan het ernstigste ongeval zoals berekend in de bovengenoemde
rapporten en adviezen. Ten aanzien van verontreiniging van het water lijkt
immers een ongeval met een ernstig lekkend koelsysteem het meest
bepalend.

Overigens is wèl gekeken naar de optredende besmetting van opper-
vlaktewater bij het voor mensen meest ernstige ongeval. Dit is gebeurd
voor het IJsselmeer, uitgaande van een centrale van 1000 MWe bij Urk
(verloop van de concentratie radioactieve nucliden in het IJsselmeer na
calamiteuze emissie van een kerncentrale. Onderzoek Waterloopkundig
Laboratorium te Delft in opdracht van RIZA, 1980 en de aanpassing:
Mogelijke verontreiniging van het IJsselmeer in geval van een calamiteit
bij een aan het IJsselmeer gesitueerde kerncentrale voor 1000 MWe,
RIZA, 1985).

De conclusie van het in 1985 uitgebrachte rapport luidt kortweg dat bij
het ernstigste ongeval het IJsselmeerwater ongeveer 1 a 2 jaar niet meer
geschikt zal zijn voor menselijke consumptie. Dit is echter geënt op
drinkwaternormen. De vraag is in hoeverre organismen - die voortdurend
aan de stralingsbelasting worden blootgesteld - nadelige effecten
ondervinden. In ieder geval zal in de omgeving van het ongeval van zeer
ernstige effecten sprake zijn.

In de pkb-vestigingsplaatsen voor kerncentrales wordt het probleem
van met radioactieve stoffen besmet afvalwater bij een storing onderkend.
Maar zonder verder aandacht te schenken aan de mogelijke gevolgen
wordt dat probleem verschoven naar de belangenafweging bij de vergun-
ningverlening in verband met de in dat kader te nemen maatregelen.

Op grond van de afwegingsparagraaf in de pkb-Waddenzee zal echter
reeds bij de besluitvorming over de plaatsing zo goed mogelijk de
gevolgen voor onder andere het natuurlijk milieu voor de Waddenzee
moeten worden geïnventariseerd. Bij het achterwege laten hiervan zou de
besluitvorming onvolledig zijn en niet passen in de pkb-Waddenzee. Bij
de vergunningverlening komen vervolgens de te nemen maatregelen aan
de orde, waarbij krachtens de Kernenergiewet (art. 19 lid 1 sub a) ook
gevolgen voor planten en dieren mede bepaiend zijn.

Bij het verkrijgen van een indruk van de mogelijke gevolgen van
radioactieve besmetting in de Waddenzee spelen vragen een rol met
betrekking tot het besmette (koel)water: de weg die dit water aflegt, de
tijd die verstrijkt voor dit water voldoende is verdund en/of uit het gebied
is verdwenen, en de verspreiding over de Waddenzee.
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Bovendien is het van belang te onderkennen in hoeverre radioactief
materiaal neerslaat en/of wordt gebonden op de wadbodem ter plaatse.
De intensiteit en duur van de straling kan hierdoor worden beïnvloed. De
hoge graad van troebeling van het water ter plaatse maakt het waarschijnlijk
dat radioactieve deeltjes zich hechten aan het slib en neerslaan op de
bodem. Dit verschijnsel is reeds uit waarnemingen gebleken (zie bij
voorbeeld Behaviour of radionuclides released into Coastel Waters,
International Atomic Agency, Wenen, 1985). Vervolgens is inzicht nodig
in de mate waarin organismen in het Waddengebied schade kunnen
ondervinden.

Over het stromingspatroon rond de Eemshaven is vrij veel bekend uit
meetgegevens van de Meet- en Adviesdienst van Rijkswaterstaat te
Delfzijl. Globaal kan worden gesteld dat door de getijdebeweging het
geloosde water wèl vrij snel wordt vermengd met het water van de Eems,
maar dat het water slechts langzaam uit het gebied verdwijnt (zie ook
«De koelwaterpluim van de Eemscentrale», KEMA).

Uit het vorenstaande mag niet zonder meer worden afgeleid dat
luchtverontreiniging met radioactieve stof geen betekenis heeft voor de
Waddenzee.

In het geval van een ernstig ongeval waarbij een radioactieve wolk
vrijkomt, is het - indien die wolk zich over de Waddenzee verspreidt -
denkbaar dat radioactiviteit neerslaat in het water, maar ook op droogge-
vallen platen etc. Welke effecten dit zal hebben op de daar aanwezige
organismen is niet bekend om eerder genoemde redenen. Afhankelijk van
de weersomstandigheden kan besmetting door een radioactieve wolk tot
op grote afstand optreden.

Mogelijk is in dit geval een gunstige factor dat drooggevallen platen
binnen de getijdebewegingen ook weer onder water lopen en het water
zeer dynamisch is, dat wil zeggen dat er misschien een sterke verdunning
en verspreiding van de verontreiniging optreedt, maar ook zou dit een
nadeel kunnen zijn, en wel als zou blijken dat de radioactieve stoffen in de
bodem worden gebonden waardoor het gebied lange tijd besmet zou
blijven.

Bijzondere aandacht verdient besmetting (via de lucht) van kwelders en
landaanwinningswerken. Deze gebieden lopen normaal niet onder water
en worden bovendien gedurende langere tijd door eenzelfde populatie
vogels en andere organismen bewoond. Deze organismen zouden dan al
die tijd aan de optredende straling worden blootgesteld.

De consequenties hiervan voor onder andere de vogelbevolking zijn
niet duidelijk. De vergelijking met mensen gaat niet op, mede omdat deze
laatsten zo nodig worden geëvacueerd.

Bovendien is onduidelijk welke effecten elders kunnen optreden
doordat de vogelbevolking zich buiten het besmette gebied verspreidt.

Voor andere (ernstige) calamiteiten op de Waddenzee is er sprake van
een calamiteitenbestrijdingsplan of is een dergelijk plan in voorbereiding.

Analoog aan die uitgestippelde lijn zou zulks ook voor een ongeval met
een kerncentrale gewenst zijn. Hiervoor zijn weliswaar rampenplannen
voorgeschreven, maar ten aanzien van de milieufactoren bestaat een
dergelijk plan niet. Het is zelfs onwaarschijnlijk dat een dergelijk plan zou
functioneren aangezien er van moet worden uitgegaan dat ernstig
radioactief besmet water en/of lucht niet is in te dammen, en bovendien
zo'n gebied niet - of slechts zeer beperkt - voor mensen toegankelijk is.

5. Relatie tot (mogelijke) andere kerncentrales in of bij het
waddengebied

Er zijn een tweetal situaties aan te wijzen waar rechtstreeks van een
invloed op de Waddenzee sprake kan zijn: de lokatie Rysumer Nacken
(BRD) en een lokatie aan het IJsselmeer.

Ook hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen normaal functio
neren en ongevalssituaties.
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a. Normaal functionerende centrales: bij normaal functioneren van de
kerncentrales waarvan koel- en afvalwater in de Waddenzee terechtkomt
en bij het handhaven van de normen zoals vermeld in het IMP-Straling
1985-1989 of zoals die in Duitsland gelden, is op dit punt geen waar-
neembaar negatief effect te verwachten.

b. Situatie bij een ongeval: in dit kader dienen de beide lokaties van
kerncentrales afzonderlijk aandacht te krijgen.

- Emden (Rysumer Nacken) (Bondsrepubliek Duitsland). Op de
Rysumer Nacken is planologisch ruimte gereserveerd voor een grote
elektriciteitscentrale. Deze centrale kan een kerncentrale zijn. Gedacht
wordt dan aan een centrale met een vergelijkbaar vermogen als aan
Nederlandse zijde (Landes Raumordnungsprogramm Niedersachsen Teil
II, Entwurf 1984).

De situering van deze centrale roept dezelfde vragen op als hiervóór
zijn gesteld bij de Eemshaven, met extra complicerende factor de hogere
troebeling van het Eemswater ter plaatse en de relatie tot het relatief
dichtbij gelegen Delfzijl en het Delfzijlse industriegebied waarop in dit
advies niet nader wordt ingegaan.

Omdat de afstand tussen de Rysumer Nacken en de Eemshaven relatief
klein is (± 13 km) moet ook de vraag worden gesteld welke effecten een
ernstig ongeval met een kerncentrale aan Duitse zijde heeft op het
functioneren van een eventueel te vestigen kerncentrale bij de Eemshaven,
of op overige bedrijvigheid aldaar.

- Westelijke Noordoostpolderdijk of Ketelmeer. Bij een ernstig ongeval
raakt het IJsselmeerwater besmet (rapport RIZA 1985: mogelijke
verontreiniging van het IJsselmeer in geval van een calamiteit bij een aan
het IJsselmeer gesitueerde kerncentrale voor 1000 MWe).

Dit water komt via de spuisluizen bij Den Oever en Kornwerderzand op
de Waddenzee. De besmetting is blijkens het genoemde rapport zodanig,
dat het IJsselmeerwater voor lange tijd niet geschikt is voor drinkwater-
produktie.

Om deze functie van het IJsselmeer zo snel mogelijk na een ongeval
weer te kunnen benutten is een snelle doorspoeling gewenst. Vanuit het
milieu van de Waddenzee zou echter een extra langzame lozing gewenst
zijn.

Aangenomen mag worden dat in het voorkomende geval de drinkwa-
terfunctie doorslaggevend zal zijn, gezien de beperkte capaciteit van de
drinkwaterproduktiegebieden in Nederland.

Dit betekent dat de radioactieve belasting zo vlug mogelijk op de
Waddenzee zal worden geloosd.

Onbekend is echter welk besmettingsniveau dan optreedt en welke
verspreiding zal plaats vinden.

Ook is onbekend welke gevolgen dit zal hebben voor organismen,
vooral omdat de lozingen over lange tijd zullen plaatsvinden. Mede omdat
de westelijke Waddenzee van grote betekenis is voor bij voorbeeld de
mosselproduktie is informatie over de eventuele gevolgen van besmetting
nodig.

6. Mogelijke gevolgen voor de Waddenzee ten gevolge van
kerncentrales buiten het Waddengebied

Via het kustwater en rivieren (Eems) kunnen in de Nederlandse Wad-
denzee radioactieve stoffen terecht komen. Bij normaal functionerende
centrales zal dit niet merkbaar zijn, maar bij een ernstig ongeval is
rekening te houden met een zekere invloed:

- Lingen (Bondsrepubliek Duitsland). Bij Lingen zijn een kerncentrale
en een brandstofstavenfabriek in gebruik. Een tweede kerncentrale is hier
gepland. Bij een ernstig ongeval zou via de Eems radioactief besmet
water in de Eems-Dollard terecht kunnen komen.
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- Overige lokaties, lozend op de Noordzee. Aan of bij de Noordzeekust
zijn reeds kerncentrales gelegen en komen er nog een aantal bij (Doel in
België, Borssele, eventueel de Maasvlakte of Moerdijk).

Oök via de grote rivieren komt radioactief materiaal in de Noordzee
terecht.

Tot nu toe is er nog geen sprake van zodanig grote hoeveelheden
geloosd radioactief materiaal dat er significante niveaustijgingen zijn te
meten op de Waddenzee. Dat bij omvangrijke lozingen op lange termijn
echter over zeer grote zeegebieden een verhoogde radioactiviteit kan
optreden, blijkt uit het meetbare effect van lozingen bij Sellafield (Groot-
Brittannië) (jaarlijkse meetresultaten, CCRX).

Onzeker is hoe omvangrijk de besmetting van de Waddenzee zal zijn bij
een ernstig ongeval. Uit giflozingen in het verleden bij Rotterdam is
gebleken dat er dusdanige concentraties in de Waddenzee kunnen
optreden dat er nog zeer ernstige consequenties waarneembaar zijn.

7. IMiet-radioactieve consequenties van een kerncentrale voor de
Waddenzee

Bij een kerncentrale is er slechts sprake van zeer geringe hoeveelheden
chemische verontreiniging van lucht en water. Daarentegen behoeft een
kerncentrale zeer grote hoeveelheden koelwater: ca. 1,5 maal de hoe-
veelheid van een conventionele centrale bij een vermogen van vergelijkbare
omvang.

In het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV) wordt het
koelwatervermogen van de Eems (bij een conventionele centrale) per
1990 gesteld op maximaal 5000 MWe. In verband met geïnstalleerd
vermogen zou hiervan na 1990 nog 4400 MWe beschikbaar zijn (pkb-
vestigingsplaatsen voor kerncentrales).

In het SEV wordt aangetekend dat dit niet zonder meer kan worden
opgevuld, maar dat bekeken moet worden in hoeverre de Waddenzee
door de centrale wordt beïnvloed. In de pkb-vestigingsplaatsen voor
kerncentrales is dit vertaald door te stellen dat, als rekening wordt
gehouden met de belangen van de Waddenzee, het koelvermogen lager
moet worden gesteld.

Onduidelijk is of er consequenties zijn voor de Waddenzee bij grote
hoeveelheden geloosd koelwater. Bij de vergunningverlening worden de
randvoorwaarden gesteld dat het koelwater niet warmer mag zijn dan 30
graden C, dat het verschil tussen inlaattemperatuur en uitlaattemperatuur
in de zomer maximaal 10 graden C mag bedragen en in de winter 1 5
graden C (Beheersplan water Waddenzee, waarin opgenomen de
regionota Waddenzee van het rijkswaterkwaliteitsplan).

Het beleid van de pkb-Waddenzee maant tot voorzichtigheid, reden
waarom bij voorbeeld bij de huidige Eemscentrale proeven worden
genomen met alternatieve methoden (thermoshock) om het koelwatercir-
cuit van aangroeisels te ontdoen (het vroeger gebruikte chloor is te zeer
verontreinigend).

«Milieuvriendelijke» technieken zullen zodoende zeker bij de kerncentrale
moeten worden toegepast.

8. Toetsing aan de pkb-Waddenzee

Naast de hoofddoelstelling «bescherming, behoud en waar nodig
herstel van de Waddenzee als natuurgebied» zijn in het kader van dit
advies ook de paragrafen belangenafweging, haven- en industriegebieden,
alsmede lozing van afvalwater van belang.

Het daarin geformuleerde beleid houdt in:
* dat bij de vestiging van bedrijven wordt voldaan aan milieuhygiënische

normen, die mede rekening houden met de ecologische betekenis van de
Waddenzee;
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* dat bij de Eemshaven bij voorkeur bedrijven worden gevestigd die
passen in een beleid gericht op ontwikkeling en versterking van de
zeehavenindustriële structuur;

* dat de regering streeft naar een vermindering van de totale omvang
van de huidige verontreiniging in de Waddenzee;

* dat nieuwe lozingen van niet gezuiverd afvalwater in de Waddenzee
niet zullen worden toegestaan;

* dat voorgenomen activiteiten aan de hoofddoelstelling en aan de
beleidslijnen ten aanzien van de Waddenzee worden getoetst en daartegen
worden afgewogen. Daarbij moet ook de mate van maatschappelijke
wenselijkheid worden betrokken;

* aan de toetsing dient een zo goed mogelijke inventarisatie vooraf te
gaan van te verwachten effecten op diverse beleidsterreinen, met name
ten aanzien van het natuurlijk milieu van de Waddenzee.

Het beleid ten aanzien van de Waddenzee heeft zich inmiddels verder
ontwikkeld. In dat kader moeten de algemene beheersvisie en het
beheersplan water, i.e. de regionota Waddenzee bij het rijkswaterkwali-
teitsplan worden genoemd.

Deze plannen borduren voort op de pkb-Waddenzee en verwoorden
een terughoudend beleid ten aanzien van activiteiten die negatieve
effecten hebben op de Waddenzee als natuurgebied.

Het (rijks)beleid met betrekking tot radioactieve straling is weergegeven
in het IMP-Straling 1985-1989. Dit beleid houdt in de radioactieve
verontreiniging tot een minimum te beperken. Voor het geval van een
ernstige calamiteit zijn alarmregelingen ven toepassing. Er worden
maatregelen genomen indien wordt verwacht dat de stralingsbelasting
van omwonenden boven een bepaalde waarde («noodreferentieniveaus»)
zal stijgen.

impliciet wordt ervan uitgegaan dat de effecten op het milieu beperkt
blijven door de maatregelen op grond van de volksgezondheidsmotieven.

Indien de pkb-vestigingsplaatsen voor kerncentrales, voor zover
relevant voor de lokatie Eemshaven, wordt getoetst aan de pkb-Wadden-
zee, blijkt dat vele vragen open blijven.

Met name moet worden geconstateerd dat er niet wordt duidelijk
gemaakt welke effecten van radioactieve besmetting op het milieu, c.q.
het milieu van de Waddenzee zijn te verwachten.

Hoewel blijkens ervaringen met bestaande centrales mag worden
aangenomen dat bij een normaal functionerende kerncentrale op korte
termijn geen nadelige effecten te verwachten zijn, is dit ten aanzien van
de lange termijn onduidelijk, mede vanwege de specifieke omstandigheden
ter plaatse van de Eemshaven {getijstroming, slibgehalte, sedimentatie,
droogvallende platen).

Belangrijk acht de raad de vraag naar de effecten bij een ongeval. De
raad erkent dat de kans op een ongeval zeer klein is. Maar onduidelijk is
welke effecten een radioactief besmette lozing ten gevolge van een
ongeval in de Waddenzee hebben, met name ook op de langere termijn.

9. Conclusie

Uit het bovenstaande blijkt dat er voor de raad op verschillende punten
nog onvoldoende duidelijkheid bestaat. Met name het ontbreken van
adequaat onderzoek speelt daarbij een rol. Daardoor blijven reeds
genoemde vragen openstaan zoals: welke effecten zijn te verwachten op
lange termijn ten gevolge van lozing van radioactieve stoffen in de
Waddenzee; welke besmetting van de Waddenzee kan ontstaan bij een
ernstig ongeval en wat zijn de effecten daarvan; wat zijn de gevolgen van
radioactieve besmetting van kwelders en landaanwinningswerken. Ook
zijn er nog dergelijke vragen in relatie tot andere mogelijke lokaties voor
kerncentrales, met name aan het IJsselmeer en op de Rysumer Nacken.
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Naar de mening van de raad moet op deze vragen een antwoord
worden gegeven alvorens een uitspraak over een mogelijke vestiging van
een kerncentrale bij de Eemshaven kan worden gedaan. Een deel van de
raad wil hier echter aan toevoegen dat beantwoording van de vragen kan
plaatsvinden in het kader van de vergunningverlening bij eventuele
vestiging van een kerncentrale. Onder deze conditie wijst dit deel van de
raad een dergelijke vestiging niet af.

Leeuwarden, 20 november 1985
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