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Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

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 rapport aan met de hoofdlijnen uit de inspraak op het
beleidsvoornemen Vestigingsplaatsen voor kerncentrales.

Ik verzoek u het rapport als deel b in de reeks Kamerstukken die
betrekking hebben op de Planologische Kernbeslissing inzake vestigings-
plaatsen voor kerncentrales op te nemen.

De Ministervan Economische Zaken,
G. M. V. van Aardenne
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I. INLEIDING

1. Op 11 januari 1985 werd de Nota Elektriciteitsvoorziening in de
jaren negentig (TK 1984-1985, 18830 nrs. 1-4} gepubliceerd. Dit
rapport bevat het regeringsstandpunt met betrekking tot het Eindrapport
van de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid (MDE). Een var. de
bijlagen is het beleidsvoornemen Vestigingsplaatsen voor kerncentrales.
Het regeringsstandpunt geeft onder meer aan dat er in de toekomst
gebruik zal worden gemaakt van extra nucleair vermogen ten behoeve
van elektriciteitsopwekking. Thans wordt voorzien in de bouw van ten
minste twee nieuwe kerncentrales (per centrale liggend in de vermogens-
marge tussen 900 en 1300 MWe).

De mogelijke vestigingsplaatsen van de kerncentrales en de criteria op
grond waarvan deze plaatsen zijn geselecteerd worden aangegeven in
voornoemd beleidsvoornemen, deel a van de planologische kernbeslissing
(Pkb).

2. Over het moment waarop de pkb-procedure zou starten is enige
discussie geweest. Uiteindelijk is besloten - ten einde de discussie over
de vestigingsplaatsen zo zuiver mogelijk te houden - eerst de parlementaire
besluitvorming over het regeringsstandpunt om het nucleaire vermogen
uit te breiden af te wachten alvorens het beleidsvoornemen over de
vestigingsplaatsen de pkb-procedure te laten doorlopen. Die procedure
omvat inspraak, advisering - in dit geval behalve door de Raad van advies
voor de ruimtelijke ordening (RARO) ook door de voorlopige Waddenad-
viesraad (VWAR) over de lokatie Eems - en bestuurlijk overleg. Vervolgens
wordt een regeringsbeslissing opgesteld die door de Tweede Kamer
behandeld wordt.

Half juni 1985 werd de Kamerbehandeling over het regeringsstandpunt
over de MDE afgerond. De Tweede Kamer sprak zich in principe positief
uit over toepassing van extra nucleair vermogen. Zowel de regeringsbe-
slissing als de uitspraak van de Tweede Kamer hebben veel beroering
gewekt, bij diegenen die vonden, dat beide niet stroken met de (belang-
rijkste) resultaten uit de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid.

«We hebben ook beslist niet de illusie dat u nu in deze nieuwe inspraakronde wèl
naar ons zult luisteren. Maar we willen niet dat u straks kunt zeggen: «Zie je wel,
de mensen hebben helemaal geen bezwaren tegen kerncentrales want ze hebben
niet ingesproken»... We zeggen heel duidelijk: We willen geen kerncentrales, ook
de oude willen we zo snel mogelijk gesloten zien. We kunnen echt met geen
mogelijkheid zeggen waar we die nieuwe kerncentrales willen hebben; hier niet,
daar niet, nergens niet!!!!!

We zijn u erg dankbaar dat we weer door u gehoord zijn, dat we hebben mogen
inspreken en dat u weer niet naar ons luistert» (Uit: K.74)

3. Op 1 augustus 1985 startte de pkb-procedure Vestigingsplaatsen
voor Kerncentrales.

In het verlengde van het actieprogramma pkb's en gezien de MDE
waarin de kernenergieproblematiek reeds uitvoerig aan de orde is
geweest werd besloten om de procedure sober te houden.

Een tweede uitgangspunt was, dat de regering en de Tweede Kamer
van oordeel waren, dat de Kamerbehandeling van de pkb nog voor de
Tweede Kamerverkiezingen in mei 1986 zou moeten plaatsvinden. Voor
wat betreft de termijnstellingen (inspraak, advisering, bestuurlijk overleg
en regeringsbeslissing) werd hiervan uitgegaan.

Een derde uitgangspunt voor de procedure was dat de voor de vesti-
gingsplaatskeuze relevante aspecten centraal zouden staan. De proble-
matiek inzake bij voorbeeld het radio-actief afval zou niet in de procedure
moeten worden betrokken. Tevens diende voorkomen te worden, dat er
opnieuw een discussie over al dan niet uitbreiding van kernenergie in de
toekomst zou plaatsvinden.
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Dit laatste was dan ook de reden, dat het beleidsvoornemen apart werd
uitgebracht. Dit wil zeggen dat de nota inzake de Elektriciteitsvoorziening
in de jaren negentig niet is toegevoegd aan het stuk dat als basis heeft
gediend voor inspraak, advisering en bestuurlijk overleg.

4. Om de Kamerbehandeling van de regeringsbeslissing tijdig voor de
verkiezingen te laten plaatsvinden was het noodzakelijk dat de periode
van inspraak, advisering en bestuurlijk overleg begin december 1985 zou
worden afgerond.

De RARO werd advies gevraagd per 1 december 1985, terwijl de
inspraakperiode op 1 november zou eindigen. Op deze wijze zou het nog
beperkt mogelijk zijn om de schriftelijke inspraakresultaten bij de advisering
te betrekken. De Commissie Energievraagstukken achtte het échter
noodzakelijk om na de schriftelijke inspraak hoorzittingen te houden. Om
deze reden besloot de RARO na overleg met de betrokken bewindslieden
het advies uiterlijk op 11 december 1985 vast te stellen. De sluitingsdatum
voor de inspraak bleef gehandhaafd op 1 november 1985.

De inspraakperiode werd 1 augustus 1985 gestart (een zo vroeg
mogelijke datum na de zomervakantie).

Een aantal insprekers heeft later de Minister van VROM en ook de
RARO verzocht om de inspraaktermijn te verlengen. Onder verwijzing
naar de in de gewijzigde Wet op de Ruimtelijke Ordening opgenomen
termijn voor de inspraak bij pkb's en naar de opvattingen van de Tweede
Kamer over de termijnen bij deze pkb, heeft de Minister deze verzoeken
afgewezen.

5. De voorlichtingsaspecten vielen onder de directe verantwoording
van het Ministerie van Economische Zaken.

Door middel van een algemeen persbericht, waarin tevens de adressen
werden vermeld waar insprekers - gratis - inspraakpakketten konden
krijgen, werd (landelijk) de start van de inspraak aangekondigd. Naast de
meer algemene randvoorwaarde (enigermate sobere procedure) werd als
uitgangspunt voor zowel voorlichting als inspraak de regionale benadering
gekozen. Daarbij stonden de zes in het beleidsvoornemen geselecteerde
lokaties voor mogelijke kerncentrales centraal: Borssele, Eems, Ketelmeer,
Maasvlakte, Moerdijk en westelijke NOP-dijk.

Het beleidsvoornemen werd in deze regio's bij de betreffende gemeen-
tehuizen (en provinciehuizen) ter visie gelegd.

Het inspraakpakket bestond uit het beleidsvoornemen, een brochure
Elektriciteitsvoorziening in de jaren negentig, handelend met name over
het regeringsstandpunt en de door het CPI opgestelde «Wegwijzer voor
de insprekers». In deze wegwijzer is aangegeven op welke wijze insprekers
op het beleidsvoornemen konden reageren.

Door middel van regionale advertentiecampagnes werden voorlichtings-
avonden te Heinkenszand (Borssele), Uithuizen (Eems), Emmeloord
(NOP-lokaties), Brielle (Maasvlakte), Zevenbergen (Moerdijk) aangekon-
digd.

Tevens werden in de betreffende gemeenten huis-aan-huis-folders
verspreid, waarin op de voorlichtingsavonden en de gratis te verkrijgen
inspraakpakketten werd gewezen. Om een ieder de gelegenheid te geven
de voorlichtingsbijeenkomsten bij te wonen, werden deze buiten de
vakantieperiode, begin september 1985 gehouden.

Tijdens de voorlichtingsavonden werd een film over (kern)energie
vertoond waarna er gelegenheid was tot het stellen van vragen aan het
forum, bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken departementen
en enkele deskundigen. Een onafhankelijke voorzitter leidde de discussie.
De avonden hadden een tumultueus verloop.
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'(Reactie op gehouden «inspraak-avonden»:
Respect voor voorzitter en overige leden die op deze avonden informatie resp.

reacties gaven op gestelde vragen.
Helaas hebben «tegenstanders» van kerncentrales, kennelijk op grond van

zwakte en onkunde, op een kwajongensachtige/onfatsoenlijke wijze «wanorde»
gesticht resp. willen stichten. Daarmee te kennen willen geven, dat de «grote men»
tegen kerncentrales zou zijn.

Die «kwajongens-gedachte-mening» moet men m.i. als «niet ter zake» beschou-
wen.

Blijft stellig over, dat de grote meerderheid, op grond van objectieve voorlichting,
«vóór» kerncentrales is.

Gelet op ontvangen voorlichtingsmateriaal onnodig daarop verder in te gaan.»
(Uit:K. 71)

Tegenstanders van het toekomstig gebruik van kernenergie lieten
duidelijk weten, dat men van een dergelijke inspraakprocedure niet was
gediend. Gelet op de ervaringen met de resultaten van de Maatschappelijke
Discussie Energiebeleid trok men de waarde van de inspraak in twijfel.
Bovendien achtte men het niet zinvol een inspraakprocedure te starten
die gestoeld is op een achterliggend beleid dat (potentiële) insprekers
niet steunen.

Een groot aantal aanwezigen had bovendien kritiek op het forum dat
geen evenwichtige (pro en contra vestigingsplaatsen bevattende)
voorlichting kon uitdragen. Dat heeft tijdens éèn van de avonden (in
Brielle) geleid tot een gelijktijdige voorlichtingsavond in een nabij gelegen
lokaliteit, waar met name tegenstanders van het kernenergiebeleid een
pleidooi hielden. Ook in Groningen en in Zeeland is een reactie op de
«eenzijdige» voorlichting gekomen.

Daar werden later alsnog twee informatie-avonden gehouden waar
beide partijen in het forum aanwezig waren. Deze avonden zijn rustig
verlopen.

Voor wat betreft het voorlichtingsmateriaal is eveneens kritiek op de
eenzijdigheid ervan geuit. Met name iri Noord-Brabant heeft dat geleid tot
het op grote schaal verspreiden van een voorlichtingskrant, opgesteld
door tegenstanders van kernenergie.

6. Een ieder had de mogelijkheid om schriftelijk op het beleidsvoornemen
te reageren. Het Centraal Punt Inspraak (CPI), een secretariaatsafdeling
van de RARO werd zoals gebruikelijk belast met de organisatie.

«Centraal Punt Inspraak
Postbus 97611
2509 GA DEN HAAG

Geacht Punt,

dat ik mij tot een punt wend is noodgedwongen; maar helaas is er slechts een
abstraktie, waartoe ik mij moet richten. Het ware mij liever, dat er een persoon
was, een mens, desnoods een minister van dit kabinet, tot wie ik mij zou kunnen
wenden, omdat ik zou weten, dat iemand, evenals ik van vlees en bloed, zou lezen
wat ik schrijf. Dan wist ik zeker dat er gezicht was met ogen die las, maar goed, er
is slechts een punt, dus wend ik mij tot een punt.

Het is niet mijn stijl om mij te wenden tot de overheid en zeker niet rechtstreeks,
want nog steeds wil ik er vanuit gaan, hoewel het met de dag moeilijker wordt, dat
de overheid, gegeven door het volk, bestuurt overeenkomstig de wens van het
volk.» (Uit: K. 342)

Om enige regionale begeleiding te bewerkstelligen heeft het CPI
steunpunten in de provincies Groningen, Overijssel, Zuid-Holland,
Zeeland en Noord-Brabant bereid gevonden om daartoe enige activiteiten
te ontplooien. In het verlengde van de sobere aanpak van de inspraakpro-
cedure en vanuit de verwachting dat de pkb toch wel ruim de aandacht
zou trekken zouden de steunpunten een passieve rol vervullen. Het CPI
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heeft met een delegatie van de provinciale steunpunten dit begrip zo
duidelijk mogelijk afgebakend. Toch verschilde de uitwerking van een
meer passieve rol per steunpunt hetgeen mede veroorzaakt werd door de
geladenheid van insprekers in bepaalde regio's.

Sommige steunpunten ontwikkelden activiteiten om potentiële inspre-
kers te wijzen op de inspraakmogelijkheid, andere steunpunten werden
door actiegroepen geraadpleegd voor het opstellen van (tweezijdige)
achtergrondinformatie. Vele beleidsvoornemens vonden via de steunpun-
ten een weg naar de insprekers en ook ten behoeve van het opstellen van
een reactie (individueel of in groepsverband) werden insprekers organisa-
torisch en/of inhoudelijk ondersteund.

7. Eind november 1985 werden door de RARO vijf hoorzittingen
gehouden in de regio's van de in deel a geselecteerde zes lokaties.

Deze hoorzittingen dienden twee doelstellingen: enerzijds zouden de
resultaten ervan bij de rapportage van de inspraak worden betrokken;
anderzijds stonden de resultaten ten dienste van de Commissie Energie-
vraagstukken, de adviesvoorbereidingscommissie van de RARO, waaruit
de verschillende hoorcommissies waren samengesteld.

Door middel van een brief werd een aantal insprekers uitgenodigd om
een toelichting op hun inspraakreacties te geven. Overige insprekers
werden eveneens van de hoorzittingen op de hoogte gesteld en konden
desgewenst na de toelichtingen van gedachte wisselen met de hoorcom-
missie. Voorts werden door middel van een persbericht de hoorzittingen
aangekondigd.

In het algemeen was er sprake van een redelijke opkomst (in totaal
800-900 personen). Insprekers hebben de gelegenheid aangegrepen om
met name ook gevoelsmatige argumenten te verduidelijken.

8. In totaal zijn 580 inspraakreacties ontvangen. Voor het overgrote
deel waren deze afkomstig van insprekers met een uitgesproken standpunt
tegen kernenergie.

In 21 reacties wordt een standpunt voor kernenergie uitgesproken of
onthoudt men zich van een mening.

Daarnaast zijn er 30 uitgebreide acties gevoerd. Daarbij ging het om
het inzenden van eensluidende reacties (zowel door individuen als
groeperingen) of om de ondersteuning van een reactie via het plaatsen
van een handtekening.

Bijgevoegd is een tabel met een verdeling naar herkomst van de
reacties en een verdeling per lokatie. Het gegeven totaalcijfer van de
deelnemers aan deze inspraakprocedure (ca. 6000) is niet geheel zuiver.
Sommige individuele reacties kunnen door meer personen opgesteld zijn.
Ook is niet bekend hoeveel personen betrokken waren bij het opstellen
van reacties van instanties/groeperingen. Deze zijn in de tabel als één
persoon geteld.
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Tabel. Overwicht van het aantal inspraakreacties per lokatie en naar heikomst

Algemeen (alle
of enkele lokaties)

INloordoostpolder
lokaties

Borssele

Moerdijk

Maasvlakte

Eems

Totaal

Af t inde

aan-
tal ver-

de
reacties

207

48

15

288

10

12

580

i lijke inspraakreacties

onder-
steuning

hand-
teke-
ningen

108

40

16

1359

1523

herkomst

duelu
reac-
ties

151

30

8

230

4

2

425

van de reacties

ties
van
over-
heden

2

7

1

15

3

3

31

ties
van
milieu-
organi-
saties

16

2

1

9

1

29

tie
van
poli-
tieke
par-
tijen

11

4

1

21

1

38

groepen
en orga-
nisaties

27

5

4

13

2

6

57

Acties niet gelijkluidende teksten

aan-
tal

de
acties

15

5

10

30

ondersteuning

dueel

1750

1062

957

3769

ol groepen

51

9

8

68

Het totaal aantal insprekers is tenminste: 580 + 1523 i 3769 t 69 5940.

Afschriften van de reacties werden gezonden aan de departementen
van Economische Zaken, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tevens werd de
Commissie Energievraagstukken als ook de VWAR in de gelegenheid
gesteld kennis te nemen van het inspraakmateriaal.

De schriftelijke reacties zijn gebundeld ook aan de Tweede Kamer (in
een beperkte oplage) aangeboden. Voorts liggen de bundels voor een
ieder ter inzage bij het CPI. Het hoofdlijnenrapport werd onder beheer
van het CPI gerealiseerd. Daartoe werd tijdelijk een extra medewerker
aangetrokken. Het voorliggende hoofdlijnenrapport werd in de vergadering
van de RARO op 11 december 1985 voor kennisgeving aangenomen. Het
rapport bereikt als kamerstuk de diverse belanghebbenden. Ook de
insprekers zijn van dit stuk in het bezit gesteld.

II. DE OPZET VAN HET HOOFDLIJNENRAPPORT

1. De bedoeling van hoofdstuk I moge na het lezen ervan duidelijk zijn.
Het Centraal Punt Inspraak geeft daarin aan hoe de inspraak bij deze
pkb-procedure is georganiseerd en wat de resultaten hiervan zijn geweest
in kwantitatieve zin.

In de volgende hoofdstukken gaat het om een weergave van de
inspraakresultaten in kwalitatieve zin. Hieraan is de beperking opgelegd,
dat het gaat om de hoofdlijnen uit de inspraak. Dat houdt onvermijdelijk
ook een zekere analyse in. Zo gezien is het hoofdlijnenrapport geen
gedetailleerde samenvatting. Een volledig beeld van de inspraakreacties
kan slechts verkregen worden door het lezen van alle integrale reacties.
Deze zijn - zoals in hoofdstuk I al werd aangegeven - in handen gesteld
van de in het vervolg van de pkb-procedure meest betrokken partijen, te
weten de regering en haar ambtenaren en de Tweede Kamer(-commissie).

2. In de «Wegwijzer voor de insprekers» is aangekondigd, dat andere
in de inspraak aan de orde gestelde zaken dan de vestigingsplaatsproble-
matiek in het hoofdlijnenrapport minder aandacht zullen krijgen. Uit de
binnengekomen reacties kan worden opgemaakt, dat de insprekers zich
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van deze opmerking nauwelijks iets hebben aangetrokken. Door verschil-
lende insprekers wordt tegen een beperking van het inspraakonderwerp
tot de vestigingsplaatsproblematiek bezwaar gemaakt. Insprekers blijken
hun oordeel over het eigenlijke pkb-onderwerp mede te motiveren vanuit
hun opvattingen en gevoelens ten aanzien van het (kern)energievraagstuk
als zodanig.

Nu beide zaken in het overgrote deel van de inspraakreacties niet
gescheiden zijn gehouden, zou vasthouden aan de eerder aangekondigde
gedragslijn afbreuk doen aan de presentatie van de motieven van
insprekers voor wat betreft de beoordeling van vestigingsplaatsen voor
kerncentrales. Derhalve is in dit hoofdlijnenrapport een apart hoofdstuk
ingeruimd voor de standpunten inzake kernenergie.

3. De opbouw van het hoofdlijnenrapport is nu verder als volgt. In
hoofdstuk III worden de opmerkingen uit de inspraak weergegeven over
de pkb-procedure en alles wat daaraan vooraf is gegaan. Hoofdstuk IV is
een weergave van de opvattingen over het (kern)energievraagstuk als
zodanig.

Hoofdstuk V ten slotte behandelt de vestigingsplaatsproblematiek.
Zowel in algemene zin als per mogelijke vestigingsplaats worden de
criteria besproken die door de insprekers zijn gebruikt om de lokaties te
beoordelen op hun geschiktheid.

Deze opbouw stemt in grote lijnen overeen met die van de reactie van
de meeste insprekers. Bijgevoegd voorbeeld mag in dit opzicht als
representatief voor zeer veel inspraakreacties worden beschouwd. In het
voorbeeld gaat het overigens om een actie, waarop 900 gelijkluidende
reacties zijn binnengekomen, voornamelijk afkomstig van inwoners uit de
IJsselmeerpolders. Opvallend is dat een behoorlijk aantal insprekers de
moeite heeft genomen het gehele beleidsvoornemen onder de loep te
nemen en minutieus van tekstwijzigingen te voorzien.

Veel insprekers onderbouwen hun inspraakreactie met literatuurverwij-
zingen. In relatie tot het volksgezondheidsaspect (reactorveiligheid en
bevolkingsdichtheid) gaat het hierbij veelal om recente, maar reeds
bekende Amerikaanse literatuur. Aan dit hoofdlijnenrapport is als hoofdstuk
VI een literatuurlijst toegevoegd. Op deze lijst is uitsluitend die literatuur
vermeld, die in het kader van de inspraak en de hoorzittingen beschikbaar
is gekomen en in zekere zin als «nieuw» materiaal kan worden aangemerkt.

De hoorzittingen die door de RARO zijn gehouden, zijn bedoeld om
extra informatie ten opzichte van het schriftelijke inspraakmateriaal te
verkrijgen. Deze informatie is van belang voor het advies van de RARO
over deze pkb. Daarnaast zijn de resultaten van de hoorzittingen in dit
hoofdlijnenrapport verwerkt.

«Geen geschikte plaatsen kerncentrales

In 1977 hadden we inspraak over de vraag welke vestigingsplaatsen geschikt
zouden zijn voor kerncentrales. Deze inspraak liep op niets uit, omdat velen het
wilden hebben over de vraag: kernernergie ja of nee? Zo ontstond de brede
maatschappelijke discussie. Het resultaat van die discussie is duidelijk: driekwart
van de bevolking wil geen nieuwe kerncentrales. De regering en de regeringspartijen
CDA. en VVD. hebben desondanks besloten dat er nieuwe kerncentrales moeten
komen. Aan de wensen van de meerderheid van de bevolking wordt voorbijgegaan.
Er is nu weer inspraak over de vestigingsplaatsen voor kerncentrales. We mogen
zeggen of we een kerncentrale bij ons in de buurt of liever verderop willen hebben.
We maken van de inspraak gebruik om te protesteren tegen de gang van zaken
We voeren daarvoor de volgende argumenten aan.

• De resultaten van de brede maatschappelijke discussie laten zien dat een
energiebeleid zonder kernenergie, maar met decentrale electriciteitsopwekking
mogelijk is en bovendien gunstig voor de economie en het milieu. Daarom is het
onjuist dat er toch kerncentrales gebouwd worden.
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• De regering beweert dat kernenergie goedkoop is. Zo zou een kerncentrale
3,5 miljard gulden kosten. Echter, in die landen waar kerncentrales worden
gepland, wordt een bedrag van minstens 5 miljard gulden genoemd. De kerncentrales
die nu nog in aanbouw zijn in de Verenigde Staten kosten zelfs 10 miljard gulden.
Ook onderschat de regering de kosten van de afbraak van kerncentrales en de
opslag van atoomafval. Als we alle kosten wél meerekenen is kernenergie duur.
Daarmet vervalt het belangrijkste argi.ment van de regering voor kernenergie.

• Het probleem van de opslag van atoomafval onder de grond is onoplosbaar.
Omdat de zoutkoepels niet voldeden aan de normen uit 1979 zijn de normen door
de regering versoepeld. Dit is onaanvaardbaar. Opslag boven de grond heeft
risico's in verband met onder andere sabotage. Nergens ter wereld is een definitieve
opslag van het afval gevonden. Daarom wijzen we export van het afval ook af. Het
is onverantwoord nieuw atoomafval te maken en daarom géén kernenergie.

• Kerncentrales en kernwapens vormen een Siamese tweeling. Er is plutonium
dat gevormd is in de kerncentrales Dodewaard en Borssele verkocht aan de Franse
snelle kweekreactor Superphenix. De Fransen willen het plutonium dat uit die
kweekreactor komt gebruiken voor hun atoomwapens, waaronder eventueel
neutronenbommen.

• De gevolgen van een groot ongeluk met een kerncentrale worden door de
regering onderschat. Uit Amerikaanse studies blijkt dat de hoeveelheid radioactieve
stoffen die vrij komen bij een ongeluk een factor 100000 hoger kan zijn dan de
regering aanneemt. Toch kunnen er volgens de regering 1300 doden vallen, terwijl
een gebied van 1600 vierkante kilometer lange tijd onbewoonbaar wordt. Wij
vinden dit een onaanvaardbaar risico, vooral ook omdat een electriciteitsvoorziening
zonder kernenergie heel goed kan.

Als aanvulling op deze algemene bezwaren tegen kerncentrales hebben we de
volgende bezwaren tegen de vestiging van een kerncentrale aan het Ketelmeer of
de Westelijke Noordoospolder.

• In een nota van de Rijks Planologische Dienst (1984) staat dat bij een ernstig
ongeval met een kerncentrale belangrijke funkties van het IJsselmeer voor de
drinkwatervoorziening, de waterhuishouding, de recreatie en de visserij in gevaar
komen.

• Een calamiteit - hoe klein ook - heeft grote gevolgen voor de land- en
tuinbouw, die afhankelijk is van het inlaten van IJsselmeerwater.

• Een ongeluk met een kerncentrale kan de drinkwatervoorziening voor
tientallen jaren in gevaar brengen (rapport Waterleidingbedrijven 1980)

• Het koelwater van een kerncentrale zal de temperatuur van het IJsselmeerwater
sterk verhogen: de schadelijke gevolgen voor het milieu zijn aanzienlijk

• Vestiging van een kerncentrale betekent een groot ruimtebeslag op goede
landbouwgrond in de NOP.

• Vestiging van een kerncentrale zal nadelige gevolgen hebben voor de groei
van de openluchtrecreatie, die juist nu sterk groeit.

• Bij een ernstig ongeval vallen duizenden doden en wordt een gebied groter
dan de Noordoostpolder voor tientallen jaren onbewoonbaar en voor landbouw
ongeschikt.

• De vestiging van een kerncentrale kan ernstige schade toebrengen aan het
imago van Urk als grootste visafslag van West-Europa

Uit het bovenstaande blijkt dat er geen geschikte vestigingsplaatsen voor
kerncentrales zijn. We vragen daarom aan de regering en de Tweede Kamer af te
zien van de bouw van kerncentrales en alsnog over te gaan op een beleid zonder
kernenergie.

Ondertekenen en voor 25 oktober opsturen naar
Inspraak PKB Vestigingsplaats Kerncentrales
Postbus 97611
2509 GA DEN HAAG»

I I I . OPMERKINGEN OVER DE PKB PROCEDURE

1. Het is opmerkelijk, dat veel meer dan bij andere pkb-procedures het
geval is geweest, door de insprekers opmerkingen worden gemaakt over
de procedure, zoals die voor deze pkb werd afgesproken. De oorzaak
hiervoor lijkt gezocht te moeten worden bij de lange voorgeschiedenis
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met twee eerdere inspraakmomenten (Aanvullend Structuurschema
Elektriciteitsvoorziening, Maatschappelijke Discussie Energiebeleid) en bij
de tijdsdruk, waaronder deze pkb-procedure is geplaatst.

2. Veel insprekers twijfelen aan de zin van inspraak bij deze procedure.
Het proces waarin insprekers mogen participeren wordt door een van hen
als volgt verwoord: «Wilt U kerncentrales? Zo nee, waar dan? U krijgt drie
maanden de tijd». In de optiek van de meeste insprekers had het nooit tot
deze pkb moeten komen. Daar komt bij, dat insprekers het gevoel hebben
voor voldongen feiten te worden geplaatst nog voor de inspraak over
vestigingsplaatsen begonnen is. Binnenskamers lijkt al voor de lokaties
Moerdijk en Borssele te zijn gekozen. De zin van inspraak wordt volgens
insprekers bovendien aangetast door het feit, dat de sanering van
schulden van het Industrie- en Havenschap Moerdijk gekoppeld is aan de
bouw van kerncentrales (een kwestie van onbehoorlijk bestuur) en
doordat de PZEM reeds f 10 min. aan voorbereidingskosten voor nieuwe
kerncentrales heeft uitgetrokken.

Ten slotte wordt er door insprekers op gewezen, dat de Minister van
Economische Zaken heeft laten onderzoeken of het mogelijk was de
pkb-procedure te omzeilen.

3. Ook over de manier waarop uitvoering is gegeven aan deze pkb-
procedure bestaan bij veel insprekers grote twijfels. De inspraaktermijn
startte weliswaar op 1 augustus jl., maar pas medio augustus werd in de
regionale dagbladen een oproep geplaatst naar de informatie-avonden
over het beleidsvoornemen te komen. Op deze voorlichtingsbijeenkomsten
zou men tevens informatie krijgen over hoe men kon inspreken. Ook al
door het gedeeltelijk samenvallen met de zomervakantie is daarmee voor
de meeste insprekers de inspraaktermijn na de informatie-avonden in
begin september 1985 begonnen.

De inspraaktermijn van drie maanden (in de praktijk volgens de
insprekers dus minder dan twee) - waarbinnen het aanvragen van
informatie, het bijwonen van de voorlichtingsbijeenkomsten en het
samenstellen van een reactie vallen - wordt door veel insprekers dan ook
volstrekt onvoldoende geacht. Met name voor organisaties komt daar nog
de onmogelijk geachte opgave bij in dit korte tijdsbestek de achterban te
raadplegen.

Naast de beperkte inspraaktijd zijn insprekers ontevreden over de
geboden voorlichting. De huis-aan-huis-folder is op zeer beperkte schaal
verspreid, er is per vestigingsplaats maar één voorlichtingsavond geweest
(bovendien volgens insprekers eenzijdig) en gemeenten die was verder
van een lokatie af maar wel in de 20-km-zone liggen, zijn niet actief bij de
voorlichting betrokken.

Enkele insprekers vragen om deze redenen aan de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer om ve'lenging
van de inspraaktermijn en een betere verspreiding van voorlichtingsmate-
riaal. Zoals in hoofdstuk I is aangegeven heeft de minister dit verzoek
afgewezen.

4. De Stichting Natuur en Milieu is van mening, dat de pkb-procedure
moet worden stilgelegd. Uit oogpunt van parlementaire democratie
zouden de kiezers zich in 1986 moeten kunnen uitspreken over de bouw
van kerncentrales. Bij de Kabinetsvorming na de verkiezingen zou
vervolgens besloten kunnen worden over voortzetting van de pkb-proce-
dure. Ook andere insprekers zien in het op deze wijze genomen beshjit
een gevaar voor de democratie.

Het Centrum voor Energiebesparing constateert, dat de argumentatie
om de pkb-procedure met spoed te doorlopen ontbreekt. Eventueel nieuw
nucleair vermogen hoeft eerst in 1995 operationeel te zijn. Rekening
houdend met de door de regering mogelijk geachte bouwtijd van zes jaar
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zou met de feitelijke bouw pas in 1989 begonnen hoeven te worden. In
de tussenliggende tijd is er dan voldoende tijd beschikbaar voor een
pkb-procedure die aan alle eisen van zorgvuldigheid voldoet.

Een inspreker zou de besluitvorming over de bouw van kerncentrales in
Nederland in EG-kaderwillen laten plaatsvinden. Vooreen andere
inspreker hoeft er, gelet op de aanwezige aardgasvoorraden, pas over 10
jaar een.beslissing te worden genomen.

5. Enkele insprekers hebben kennisgenomen van de brief dd. 2
september 1985 van de Commissie Energievraagstukken van de RARO
aan de meest betrokken lagere overheden rond 13 vestigingsplaatsen
met het verzoek voor 1 november 1985 een standpunt inzake de voor hen
van belang zijnde vestigingsplaatsen in te zenden. Deze insprekers vinden
dat deze brief aan een te gering aantal lagere overheden is toegestuurd.
Gezien de mogelijke gevolgen van een ongeluk met een kerncentrale had
men alle gemeentan binnen de 20 km-grens moeten berichten.

In de loop van de inspraakprocedure werd bekend, dat de RARO
hoorzittingen zou houden. Vanaf dat moment bevatten nagenoeg alle
inspraakreacties het verzoek de gelegenheid te willen krijgen hun reactie
mondeling te komen toelichten. De feitelijke aanpak voor de hoorzittingen,
met name het selectieve uitnodigingenbeleid, heeft op de horzittingen
nogal wat kritiek ontmoet. Ook het aantal plaatsen waar hoorzittingen
werden gehouden werd te weinig bevonden. Insprekers drongen tijdens
de hoorzitting te Breda aan op twee extra hoorzittingen te Moerdijk en
Dordrecht. Dit verzoek kon evenwel niet gehonoreerd worden.

6. Een inspreker vindt de samenhang tussen de pkb, de milieueffectrap-
portage en de vergunningenprocedures volgens de Kernenergiewet in het
beleidsvoornemen niet duidelijk geformuleerd. Anderen betreuren het dat
op de pkb-procedure zelf geen milieu-effectrapportage is toegepast.

In het kader van de milieu-effectrapportage voor te bouwen kerncentrales
dient volgens RIWA/VEWIN in alle gevallen het aspect van de drink- en
industriewatervoorziening te worden behandeld. Tenslotte maakt een
inspreker bezwaar tegen de afzonderlijke procedures voor de vestigings-
plaatsen voor kerncentrales en die voor de opslag van radio-actief afval.
Ook voor deze laatste had er een pkb-procedure moeten komen.

IV. HET KERNENERGIEVRAAGSTUK

1. Niet alleen in procedurele zin, maar ook inhoudelijk ontmoet deze
pkb-procedure bij veel insprekers bezwaren. De beoordeling van vesti-
gingsplaatsen kan volgens hen niet los worden gezien van de vraag of er
plaats is voor kernenergie in onze energievoorziening. De inspraak gaat
alleen over de vestigingsplaatsen, discussie over de wenselijkheid van
meer kernenergie is, onder verwijzing naar de besluitvorming in de
Tweede Kamer, in deze pkb-procedure buiten de orde geplaatst.

Een dergelijke inspraakprocedure is naar de mening van veel insprekers
veel te beperkt en doet bovendien geen recht aan de wijze van oordeels-
vorming bij de insprekers voor wat betreft de geschiktheid van vestigings-
plaatsen voor een kerncentrale.

De visie van het overgrote deel van de insprekers ten aanzien van
kernenergie is dat deze energiebron onnodig en ongewenst is omdat er
teveel nadelen en risico's aan verbonden zijn èn omdat er goede alterna-
tieven voorhanden zijn die minder risico's met zich meebrengen.

Deze opvatting wordt hierna nader uitgewerkt.
Een klein aantal insprekers is voorstander van meer kernernergie.

Argumenten die gebruikt worden zijn betere kansen voor de toekomstige
elektriciteitsvoorziening tegen acceptabele prijzen, de werkgelegenheid
die de bouw en exploitatie van kerncentrales met zich meebrengt, de
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versterking van de technische know-how in Nederland en de hoogwaardige
spin-off. Ook een deel van déze insprekers is overigens wel van mening,
dat kerncentrales pas aanvaardbaar zijn als een verantwoorde oplossing
voor het kernafvalprobleem is gevonden en de resultaten van een
milieu-errectrapportage positief zijn.

«Daar ons op de informatie-avond (Brielle) door actievoerders tegen kernenergie
de gelegenheid werd ontnomen om onze mening kenbaar te maken, willen wij,
ondergetekenden, het op deze wijze mudedelen.

Kernenergie: Ja.
Locatie Maasvlakte: Ja.
Moerdijk: Ja.

Hoogachtend,
J. A. Markus»

(Uit: K. 48)

2. De voorgeschiedenis van deze pkb wordt door insprekers als volgt
geschetst.

In 1977 was er inspraak over de vraag welke vestigingsplaatsen
geschikt zouden zijn voor kerncentrales. Deze inspraak liep op niets uit,
omdat velen het wilden hebben over de vraag: kernenergie ja of nee? Zo
ontstond de Maatschappelijke Discussie over het Energiebeleid. Het
resultaat van die discussie is voor de insprekers duidelijk: driekwart van
de bevolking wil geen kerncentrales. Desondanks hebben regering en
Tweede Kamer besloten dat er in principe nieuwe kerncentrales komen.
Daarmee wordt aan de wensen van de meerderheid van de bevolking
voorbij gegaan. Insprekers ervaren dit als ondemocratisch en een
schending van het vertrouwensbeginsel (op grond van gewekte verwach-
tingen). Sommige insprekers voorspellen dat er hierdoor een einde zal
komen aan de politieke stabiliteit in Nederland. De noodzakelijke beveiliging
van kerncentrales (ook tijdens de bouw) en alles wat daarmee samenhangt
betekent volgens hen een introductie van de politiestaat.

De insprekers grijpen derhalve de pkb-procedure tevens aan om te
protesteren tegen deze gang van zaken. De volgende argumenten worden
daarvoor aangevoerd.

* Kernenergie is uit een oogpunt van energievoorziening niet nodig. De
resultaten van de Brede Maatschappelijke Discussie laten zien dat een
energiebeleid zonder kernenergie maar (o.a.) met decentrale opwekking
van elektriciteit uitvoerbaar is (vergelijk de studies van de Bezinningsgroep
Energiebeleid), uit een oogpunt van milieu en economie gunstig is en op
een breed maatschappelijk draagvlak steunt.

* De regering beweert, dat kernenergie goedkoop is. Zo zou een
kerncentrale (1000 Mw) 3,5 miljard gulden kosten. Het is in ons land
gebruikelijk om de kosten van langlopende, zeer dure bouwprojecten veel
te laag in te schatten. Immers, in die landen waar kerncentrales worden
gepland, wordt een bedrag van minstens 5 miljard gulden genoemd. Kort
geleden werd een nieuwe kerncentrale in Zwitserland in gebruik genomen,
die 6,5 miljard gulden heeft gekost. De kerncentrales die nu nog in
aanbouw zijn in de Verenigde Staten kosten zelfs 10 miljard gulden. Ook
onderschat de regering de kosten van de afbraak van kerncentrales en de
opslag van atoomafval. Als we alle kosten wél meerekenen is kernenergie
duur. Daarmee vervalt het belangrijkste argument van de regering voor
kernenergie.

* Het probleem van de opslag van atoomafval onder de grond is
onoplosbaar. Omdat de zoutkoepels niet voldoen aan de normen uit 1979
zijn de normen door de regering versoepeld. Dit is onaanvaardbaar. Ook
bovengronds zijn nog geen afdoende oplossingen gevonden. Met de
gelijktijdige opslag voor de komende 50-100 jaar wordt een onaanvaard-
bare wissel op de toekomst getrokken en worden volgende generaties
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opgezadeld met een door ons veroorzaakt probleem. Het hoogwaardige
radio-actief afval is voor een periode van meer dan 100000 jaar gevaar'ijk
voor mens en milieu. Dit afval mag niet in de biosfeer terecht komen. Ook
geeft opslag boven de grond risico's in verband met onder andere
sabotage. Nergens ter wereld is een definitieve oplossing voor de opslag
van het radio-actieve afval gevonden. Daarom wordt export van het afval
ook afgewezen. Samengevat is het onverantwoordelijk door nieuwe
kerncentrales de atoomafvalhoop nog groter te maken en daarom géén
kernenergie.

* Kerncentrales en kernwapens vormen een Siamese tweeling. Er is
plutonium dat gevormd is in de kerncentrales Dodewaard en Borssele
verkocht aan de Franse snelle kweekreactor Superphenix. De Fransen
willen het plutonium dat uit die kweekreactor komt gebruiken voor hun
atoomwapens, waaronder eventueel neutronenbommen.

* De gevolgen van een groot ongeluk met een kerncentrale worden
door de regering onderschat. Uit Amerikaanse studies blijkt, dat de
hoeveelheid radio-actieve stoffen die vrij komt bij een ongeluk een factor
100000 hoger kan zijn dan de regering aanneemt. Toch kunnen er
volgens de regering 1300 doden vallen, terwijl een gebied van 1600
vierkante kilometer lange tijd onbewoonbaar wordt. Dit is een onaanvaard-
baar risico, vooral ook omdat een elektriciteitsvoorziening zonder kern-
energie heel goed kan.

* Ook bij normaal bedrijf brengen kerncentrales niet te verwaarlozen
verontreiniging van lucht, water en bodem met radio-actieve stoffen met
zich mee. Over de gevolgen van lage doses straling bestaat nog veel
onzekerheid. Wel zijn er aanwijzingen dat de gevolgen van kleine hoeveel-
heden straling op lange termijn zeer ernstig kunnen zijn. De radio-actieve
én thermische verontreiniging wegen niet op tegen een, ook op andere
wijze te bereiken reductie van de zwaveldioxide-uitstoot.

Tot zover in kort bestek, de bezwaren, zoals die door de meeste
insprekers (incl. de bijna 5000 inzenders van een gelijkluidende reactie)
als één pakket naar voren zijn gebracht. Ook op de hoorzittingen kwamen
deze onderwerpen steeds aan bod.

3. Van de hiervoor genoemde onderwerpen, welke in de kernenergie-
discussie een rol spelen, heeft de externe veiligheid van kerncentrales in
de inspraak wel de meeste aandacht getrokken. In zijn algemeenheid
geldt dat insprekers goede nota hebben genomen van (recente, vooral
Amerikaanse) literatuur terzake. Lopende de inspraakprocedure is de
belangstelling voor dit onderwerp nog vergroot door de publikatie van
een onderzoeksrapport, opgesteld door onder andere dr. W. A. Smit van
de TH-Twente (opgenomen in de bij dit hoofdlijnenrapport gevoegde
literatuurlijst). De volgende hoofdlijnen teken zich af.

Een belangrijk uitgangspunt voor deze pkb zijn de in rapporten van de
Gezondheidsraad gegeven analyses van de mogelijke gevolgen voor
volksgezondheid en milieu na vestiging van nieuwe kernenergievermogen
(pkb 8.1.1 van het beleidsvoornemen). De kritiek is dat de analyses van
de Gezondheidsraad een selectief, onjuist en in veel opzichten een zeer
onvolledig beeld van die mogelijke gevolgen geven. Aan enkele recente
"merikaanse evaluatiestudies welke een nieuw licht op die gevolgen
werpen, is door de Gezondheidsraad en de regering volledig voorbij
gegaan.

Voornoemd rapport van de TH-Twente, waar de insprekers aan refereren,
is minder optimistisch over de mogelijkheid van reductie van de bronterm
dan de Gezondheidsraad. Voor sommige radio-actieve stoffen treedt deze
reductie wel op, voor andere niet. Nodig is een brede analyse van
ongevalsscenario's, die tot vroegtijdige lozing van een aanzienlijke
hoeveelheid radio-activiteit (de zogenaamde bronterm) kunnen leiden.
Voorts dienen de gevolgen van deze brontermen (voorzien van onzeker-
heidsmarges) volledig te worden doorgerekend ten aanzien van lange en
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korte termijneffecten voor bevolking, industrie, landbouw, natuur en
milieu.

De SEP (Samenwerkende Electriciteitsproducenten) daarentegen
brengt een recent KEMA-onderzoek (zie de literatuurlijst) onder de
aandacht, op grond waarvan een lagere bronterm mag worden aangenomen
dan de regering heeft gedaan.

Insprekers brengen verder de door de onderzoekers van de TH-Twente
berekende gevolgen (toegespitst op de lokaties Borssele en Moerdijk) van
een ernstig ongeluk met een kerncentrale onder de aandacht:

* acute sterfte kan optreden binnen een afstand van 2-8 km van de
ongevalsplaats. Afhankelijk van de lokatie en meteorologische condities
tijdens het ongeval kunnen er maximaal 6300 doden valien;

* evacuatie is in eerste instantie nodig binnen een afstand van 27 tot
68 km van de ongevalsplaats. Hierbij kunnen 1000-27 000 mensen
betrokken zijn;

* de lange termijn gezondheidseffecten hangen sterk af van de
mogelijkheid om een permanente evacuatie in een groot gebied te
handhaven.

Op grond van deze conclusies wordt geconcludeerd, dat de door de
Gezondheidsraad berekende risico's (1000 a 3000 slachtoffers en een
onbewoonbaar gebied ter grootte van de provincie Utrecht, gebaseerd op
een ongeluk met een kerncentrale op de referentievestigingsplaats)
onjuist zijn. Daarmee ontvalt de grondslag aan daze pkb.

Enkele insprekers voegen hieraan toe, dat de (voor de regering en
Tweede Kamer aanvaardbare) risico's berekend door de Gezondheidsraad
voor wat betreft het groepsrisico strijdig zijn met de normen zoals
vastgesteld in het IMP Milieubeheer. Deze insprekers vinden een dergelijke
inconsistentie in het rijksbeleid niet acceptabel en dringen aan op
herevaluatie van de risiconormen voor kerncentrales op basis van die in
het IMP Milieubeheer.

Insprekers vinden ook, dat de regering zich ten onrechte niets gelegen
laat aan de in het buitenland (bij voorbeeld Canada en Japan) aangehouden
normen.

Het gevaar dat kerncentrales lopen in oorlogssituaties mag volgens een
aantal insprekers in de risico-analyse niet buiten beschouwing blijven.
Een kerncentrale kan niet tegen bommen beschermd worden.

4. Door een aantal insprekers wordt gewezen op de gevolgen van de
toepassing van kernenergie in de landen waar de uraniumwinning
plaatsvindt. Er heersen in de mijnen erbarmelijke werkomstandigheden en
er is radio-actieve besmetting van de omgeving. Wanneer deze omstan-
digheden mede in beschouwing worden genomen, komt de vergelijking
met bij voorbeeld kolencentrales er heel anders uit te zien.

5. Op vaak indringende wijze maken insprekers duidelijk, dat er niet
alleen aandacht moet zijn voor het economische, maar ook en vooral voor
het emotionele, psychologische en sociale aspect van de vestiging van
een kerncentrale. Mensen hebben angst. Niet alleen voor de mogelijke
gevolgen van een ongeluk met een kerncentrale, maar ook voor het
besmettingsgevaar bij normaal bedrijf. Over de (lange termijn) effecten
van lage doses straling bestaat nog veel onzekerheid. De gevolgen
kunnen echter zeer ernstig zijn. Een inspreker vindt daarom dat aan het
niveau van de natuurlijke achtergrondstraling niets mag worden toege-
voegd.

De Gezondheidsraad wordt verweten, dat in de risico-normen voor
kerncentrales geen rekening is gehouden met verhoogde risico-groepen
(zwangere vrouwen en ongeboren en geboren kinderen). Insprekers
verwijzen in hun kritiek op de Gezondheidsraad naar het minderheids-
standpunt bij het advies over stralingsbeschermingsnormen uit 1984.
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Op de hoorzitting te Breda achtte men het onaanvaardbaar een
kerncentrale te laten functioneren in een gebied (i.e. dat rondom de
lokatie Moerdijk), waar door de hoge bevolkingsdichtheid relatief veel
zwangere vrouwen en kinderen zullen wonen. Het is volgens sommigen
zelfs onethisch mensen bloot te stellen aan gevaren waarvan de reikwijdte
niet is te overzien.

Insprekers kondigen dan ook aan dat zij de regering aansprakelijk zullen
stellen voor immateriële schade (gezondheidseffecten), wanneer het in
hun buurt tot de vestiging van een kerncentrale komt.

6. In de inspraakreacties, maar vooral ook op de hoorzittingen brengen
insprekers naar voren, dat de mensen domweg niet aan kernenergie toe
zijn. Er heeft geen wetenschappelijke toetsing plaatsgevonden van de
gevolgen die toepassing van kernenergie op langere termijn heeft. Er zijn
minstens tien gebieden (waaronder ethiek, gezondheidszorg, sociologie)
waarop zich een veelheid van problemen zullen voordoen als de voorne-
mens tot de bouw van kerncentrales worden doorgezet. De morele
ontwikkeling van de mensen heeft geen gelijke tred kunnen houden met
de technologische ontwikkelingen. De techniek is de mens voorbij
gelopen.

Een inspreker besluit haar inspraakreactie met een citaat van Albert
Einstein:

«We hebben dringend behoefte aan een wezenlijk andere manier van
denken, als wij willen dat de mensheid overleeft».

«Beste Gijs, ik hoef jouw kerncentrales niet. Ik weiger mee te werken aan een
energiebron die duur en verkwistend is en die onze nazaten opzadelt met een
onoverzienbare erfenis. Ik zie het nut een dergelijke monsterachtige energievoor-
ziening niet, echt niet. Bovendien, stoute Gijs, negeer jij met jou plannetjes even
de uitslag van de BMD, zomaar eventjes totaal.

Dus weiger ik dan ook ten enen male antwoord te geven op jouw vraag, waar je
die krengen wilt, ik wil ze helemaal niet. Toch moet ik je wel mijn mening kenbaar
maken, anders leg jij het zo uit dat ik voor kernenergie ben. En dat zou jammer zijn.
Vandaar dit pissig briefje.» (Uit: K.58)

V. DE VESTIGINGSPLAATSPROBLEMATIEK

V.1. Algemeen

1. Eerder is in dit hoofdlijnenrapport al opgemerkt, dat de meeste
insprekers de geschiktheid van een vestigingsplaats voor kerncentrales
allereerst en hoofdzakelijk beoordelen vanuit hun opvattingen over
kernenergie. Op grond hiervan luidt de conclusie veelal: geen enkele
vestigingsplaats is geschikt. Enkele insprekers noemen het aanwijzen van
vestigingsplaatsen voor kerncentrales in strijd met de Grondwet (iedere
Nederlander heeft gelijke aanspraak op bescherming van persoon en
goederen).

Anderen lopen in hun reactie de belangrijkste vestigingsplaatsen even
langs en constateren dan het volgende.

De lokatie Moerdijk ligt aan de rand van grote bevolkingsconcentraties
en heeft weinig oppervlaktewater ter beschikking. Rond Borsseie wonen
zo'n 80000 mensen die bij een ongeluk tussen kerncentrale en zee
gevangen zitten. Een kerncentrale in de Noordoostpolder moet naast
Nederlands grootste visafslag en graanstreek komen. Het IJsselmeer
heeft een belangrijke functie voor recreatie en de drinkwatervoorziening.
De lokatie Eemshaven grenst direct aan het kwestbare Waddengebied.
De Rotterdamse haven wordt bij een groot ongeluk met een kerncentrale
op de Maasvlakte onbruikbaar.
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Op grond hiervan luidt hun conclusie: Nederland is te klein voor
kerncentrales.

Een inspreker komt tot de conclusie, dat kerncentrales in de ruimtelijke
structuur van Nederland niet ingepast kunnen worden, aangezien zulks
indruist tegen de doelstelling van de ruimtelijke ordening: best denkbare
aantasting van ruimte en samenleving terwille van die samenleving.

Voorstanders van kernenergie onderstrepen nog eens extra de geschikt-
heid van de zes geselecteerde lokaties voor de vestiging van kerncentrales
door erop te wijzen, dat in diverse criteria (bevolkingsdichtheid, vlottende
bevolking, koelwaterkwaliteit, waarborgingsbeleid, etc.) de nieuwe
inzichten van de Gezondheidsraad met betrekking tot de bronterm nog
niet zijn verwerkt. Om tot een zo evenwichtig en economisch optimale
verdeling van zowel kerncentrales als kolencentrales te komen, wil o.a. de
SEP de keuzemogelijkheid van vestigingsplaatsen voor kerncentrales na
de pkb zo groot mogelijk houden. Inzake de geselecteerde lokaties wordt
door de SEP dan ook geen keuze uitgesproken. Alle worden relatief
geschikt geacht.

2. «Exacte, wetenschappelijk gefundeerde criteria voor de in de
nabijheid van kerncentrales aanvaardbare bevolkingsdichtheid zijn er
niet», aldus de regering in het beleidsvoornemen. Tegen deze achtergrond
maken sommige insprekers bezwaar tegen de referentievestigingsplaats.
Waar deze slechts een hulpmiddel is, een model om een indicatie te
geven van het ongevalsrisico in een fictieve Nederlandse situatie, heeft de
regering de referentievestigingsplaats in het beleidsvoornemen zelf tot
norm verheven. En dat, terwijl de referentievestigingsplaats uitgaat van
gemiddelde bevolkingsdichtheden.

Aantal inwoners in risico-zone
{voorgestelde
vestigingsplaatsen:
- Maas/Waal
- Moerdijk

— Boxmeer
-- Bergum
— Maasvlakte
— Borssele
— Bath

— Markerwaard
— Wier., Eems
— MOP

4500

Nederl;ind

3640

België

1740

Zwitserl.

1125

Frankr.

203

Zwedein

158

FinI

Conclusies:

1 . Risico-topper bij uitstek is dus: Nederland.
2. Om een «voorbeeld» te nemen aan Zwitserland en Frankrijk

moeten de vestigingsplaatsen in groep 1 afvallen.
3. Om het «voorbeeld» van Zweden en Fintand ernst te nemen

moet ook groep 2 van de vestigingsplaatsen afvallen.

(Uit: K.447)

In de loop der jaren is het absolute bevolkingsdichtheidscriterium (als
norm afgeleid van de referentievestigingsplaats) steeds verder versoepeld.
Volgens sommige insprekers niet op basis van nieuwe wetenschappelijke
inzichten, maar uitsluitend om bepaalde lokaties (Borssele en Moerdijk)
aan het lijstje van potentiële vestigingsplaatsen te kunnen toevoegen.

Kritiek is er ook op de conclusie in het beleidsvoornemen dat het
eventueel meenemen van de vlottende bevolking in het bevolkingsdicht-
heidscriterium niet tot overschrijding van de absolute norm zou leiden.
Volgens insprekers is deze conclusie niet verifieerbaar en is een herbere-
kening nodig, waarin werkenden en recreanten wel worden meegeteld.
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Insprekers verwijten de regering ook dat in het beleidsvoornemen geen
onderscheid is gemaakt tussen een of twee kerncentrales per vestigings-
plaats. De bevolkingsdichtheidsnormen horen aan de verdubbeling van
het risico te worden aangepast. Dit geldt evenzeer bij aanwezigheid van
andere risico-houdende activiteiten.

Ten slotte vinden insprekers dat in het bevolkingsdichtheidscriterium
ook de lange termijnrisico's voor de bevolking bij een ernstig kernongeval
dienen te worden meegenomen (nu wordt de norm alleen gebaseerd op
het acute, binnen 30 dagen optredende aantal doden). De woningtellingen
dienen gebaseerd te zijn op toekomstige ontwikkelingen (nu zijn gegevens
gebruikt per 1 januari 1981). Ook wordt bezwaar gemaakt tegen het
hanteren van een vaste sectorindeling. Betwijfeld wordt (o.a. bij de
lokatie Borssele) of een variabele sector-indeling tot hooguit 10% hogere
uitkomsten zal leiden zoals in het beleidsvoornemen wordt verondersteld.

3. RIWA/VEWIN (bijgevallen door de Watertransportmaatschappij
Rijn-Kennemerland) spreken zich uit voor een zodanige keuze van een
vestigingsplaats van kerncentrales dat het risico voor de openbare drink-
en industriewatervoorziening wordt uitgesloten. Dit betekent een lokatie
zoveel mogelijk stroomafwaarts en buiten stilstaand water doch dicht bij
de kust. De overwegingen daarbij zijn de volgende, op de hoorzitting te
Breda nog eens duidelijk gepresenteerd.

Berekend is dat de reguliere lozing van een kerncentrale (inclusief
beheersbare bedrijfsstoringen) van 1000 MWe aan het IJsselmeer, via
het drinkwater niet noemenswaardig bijdraagt aan de stralingsbelasting
van de bevolking. Hetzelfde geldt voor een kerncentrale aan het Hollandsch
Diep.

Maatgevend wordt dan de situatie in geval van een ongeluk. Uitgaande
van de bronterm van de Gezondheidsraad is door de RIWA berekend dat
bij een kerncentrale van 1000 MWe aan het IJsselmeer dit water gedurende
een periode van ca. 3 jaar ongeschikt wordt voor de drinkwatervoorziening,
terwijl slechts gedurende ca 4 weken de behoefte aan drinkwater voor
Noord-Holland anderszins kan worden gedekt. Uitval van het IJsselmeer
als bron voor de drinkwatervoorziening gedurende langere tijd zou
ontoelaatbare problemen geven (uitputtingsonttrekking zoetwater aan de
duinen).

Over de door het RIZA berekende periode dat het IJsselmeerwater
ongeschikt zal zijn voor menselijke consumptie (ca. 1 tot 2 jaar merkt het
RIZA op, dat deze periode een ondergrens vormt en tevens orde van
grootte. Het RIZA heeft bovendien slechts enkele radionukliden onderzocht.

De mening van de SEP als zou de drinkwatervoorziening bij een
kernsmeltingsongeval niet in gevaar komen, wordt door RIWA/VEWIN
niet gedeeld. De SEP is van een andere bronterm uitgegaan.

De conclusies van RIWA/VEWIN krijgen ook vanuit een andere hoek
kritiek. Volgens de Stichting Energie en Landbouw dient vastgehouden te
worden aan de vroegere bronterm en aan de bijbehorende conclusie dat
het IJsselmeer ongeveer 13 jaar lang ongeschikt is voor de drinkwater-
voorziening.

De berekeningen van het RIWA wijzen uit, dat een bronterm bij een
kerncentrale te Moerdijk het Haringvlietwater gedurende een periode van
ca. 1 jaar ongeschikt kan maken voor de drinkwatervoorziening. Bij
ongunstige windrichting en bij natte depositie kan het optreden van een
bronterm leiden tot het buiten bedrijf moeten stellen van de spaarbekkens
Biesbosch gedurende een periode van 1 maand, nodig om de spaarbekkens
van onbesmet Maaswater te voorzien. Deze onderbreking is door de
afnemers op te vangen.

Met klem wijzen RIWA en VEWIN erop, dat ingeval van een calamiteit
met een kerncentrale het voor de bevolking en de industrie onvoldoende
is, dat de radio-activiteitsnormen voor drinkwater niet worden overschre-
den. De consument zal uit persoonlijke veiligheidsoverwegingen drinkwater
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met verhoogde radio-activiteit afwijzen. De industrie zal om kwaliteitsre-
denen en vanwege exporteisen ongetwijfeld hetzelfde standpunt innemen.

Ten slotte dient volgens RIWA/VEWIN niet uit het oog te worden
verloren, dat bovenstrooms gelegen landen nauwlettend zullen volgen
welke betekenis bij de besluitvorming ten aanzien van de vestigingsplaatsen
voor kerncentrales aan de openbare watervoorziening wordt toegekend.
Nederland is in het Rijn- en Maasoverleg op dit punt immers hoofdzakelijk
de vragende partij.

4. Een aantal insprekers maakt bezwaar tegen de afwegingsmethodiek
in het beleidsvoornemen. Het geheel is niet meer dan een optelsom van
waarderingen van criteria, die als eikaars gelijke worden behandeld.
Onvergelijkbare zaken worden met elkaar in verband gebracht. Tegenover
de relatief lage waardering met betrekking tot de bevolkingsdichtheid,
scoort de lokatie Moerdijk bijvoorbeeld hoog als het gaat om de net-kop-
peling. Dergelijke exercities achten sommige insprekers verwerpelijk. Een
inspreker gebruikt de optellingen van de waarderingsmatrix in het
beleidsvoornemen echter om de relatieve ongeschiktheid van de lokatie
Moerdijk aan te tonen.

Een werkgroep van de Afdeling Civiele Techniek van de TH Delft is de
enige inspreker die op een methodische manier de vestigingsplaatsen van
het beleidsvoornemen onderling heeft vergeleken. Op basis van een
multi-criteria-analyse (methode EVAMIX) is nagegaan in hoeverre de
voorkeur van de regering voor bepaalde vestigingsplaatsen overeenkomt
met de door haarzelf gehanteerde criteria en waarderingen daarvan. Het
resultaat is een geheel andere voorkeursvolgorde dan die welke de
regering hanteert. De lokatie Moerdijk blijkt onder alle omstandigheden
als éèn van de minst aantrekkelijke lokaties naar voren te komen.

De werkgroep heeft verder kritiek op de door de regering gehanteerde
afwegingsmethodiek. Voorts zijn criteria als de domino-effecten van een
kernongeval, vliegroutes, extra ongevalskansen bij toepassing van
koeltorens en effecten op belangrijke (drink)waterbekkens in het beleids-
voornemen lichtzinnig van de hand gewezen of onvoldoende onderkend.
Gezien de onzekerheden rond kernenergie hadden in het beleidsvoornemen
meer uitsfuitingscriteria gehanteerd moeten worden.

Het Industriepastoraat bisdom Breda constateert met verbazing dat de
negen criteria die zijn gehanteerd voor de relatieve weging van de
mogelijke vestigingsplaatsen, uitsluitend technische aspecten van deze
problematiek betreffen. Maatschappelijke factoren zijn ten onrechte
buiten beschouwing gelaten. Het industriepastoraat is van mening, dat in
de pkb-procedure niet alleen maar rekening mag worden gehouden met
de resultaten van een schijnbaar waardevrije planologische benadering
van de onderhavige problematiek.

5. Een binnenvaartschipper constateert dat alle zes gekozen lokaties
aan belangrijke vaarwegen liggen. Evacuatie van varende mensen is
bijzonder moeilijk. Vervoer van gevaarlijke stoffen per schip en het lossen
levert explosiegevaar op. Ten slotte kan vestiging van een kerncentrale op
voor de scheepvaart ontsloten industrieterrein een nadelige invloed
hebben op het aanbod van lading voor de scheepvaart omdat bedrijven
zich elders vestigen.

6. De heer Staal doet in zijn inspraakreactie de suggestie - in het geval
de regering, ondanks alle ingebrachte alternatieven, vasthoudt aan haar
voornemen - tot de bouw van een energie-eiland in de Noordzee, ca. 20
km uit de kust ter hoogte van Petten. Op het vasteland is geen van de
potentiële vestigingsplaatsen geschikt, is hem na onderzoek gebleken.
Zijn eiland kan dienen voor de vestiging van kerncentrales, energie-opslag
en opwekking van windenergie. Met deze suggestie is hij de enige
inspreker die met een, niet in het beleidsvoornemen genoemde, alternatieve
vestigingsplaats voor kerncentrales komt.
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7. Een inspreker deelde op de hoorzitting te Breda het resultaat mee
van een navraag bij diverse departementen hoe het zit met de evacuatie-
richtlijnen. Deze zijn verouderd, nieuwe zullen er voorlopig nog niet zijn.
Rampenplannen zullen waarschijnlijk pas achteraf worden opgesteld. Een
departementale woordvoerder gaf volgens deze inspreker zelfs te kennen
dat evacuatie in Nederland geen haalbare kaart is. Men gaat uit van een
blijf-zitten-waar-je-zit-beleid, mede om te voorkomen dat er bij evacuatie
paniek uitbreekt. In de wetenschap dat evacuatie niet goed mogelijk is, is
voor veel insprekers de vestiging van een kerncentrale in hun omgeving
een onacceptabele zaak.

8. Voor veel insprekers is het onbegrijpelijk, dat de exploitant van een
kerncentrale - hoewel volledig verantwoordelijk voor het eigen bedrijf -
slechts een beperkte aansprakelijkheid heeft. De exploitant dient volledig
risico-aansprakelijk te zijn. Insprekers hebben ervaren dat zij zich tegen
de risico's van atoomkernreacties niet kunnen verzekeren.

Insprekers constateren dat over schade bij normaal bedrijf in het
beleidsvoornemen niet wordt gesproken. Hierbij kan gedacht worden aan
een verminderde afzet van agrarische produkten vanwege een negatieve
beeldvorming. Ook de waarde van woningen in de omgeving van een
kerncentrale zal drastisch dalen. Op de hoorzitting te Breda werd opge-
merkt, dat onderzoek bij de kerncentrales Dodewaard en Borssele heeft
uitgewezen, dat deze waardedaling op ongeveer 30% moet worden
getaxeerd. Insprekers, met name die rond Moerdijk, kondigen dan ook
aan schadeclaims te zullen indienen. Deze zullen waarschijnlijk worden
doorberekend in de elektriciteitsprijzen.

9. Tot zover de bespreking van de meer algemene aspecten van de
vestigingsplaatsproblematiek. Hierna worden de opmerkingen van de
insprekers per vestigingsplaats besproken. Hierbij kunnen uiteraard ook
uitspraken over vestigingsplaatscriteria worden gedaan, welke ook een
algemeen karakter hebben, maar door insprekers vooral zijn toegespitst
op een bepaalde lokatie.

V.2.1. Lokatie Eems

1. De lokatie ligt aan de Eems, welke behoort tot de estuaria van de
Waddenzee, een kwetsbaar ecosysteem. De Landelijke Vereniging tot
Behoud van de Waddenzee (LVBW) stelt, dat de warmtebelasting van
mogelijk twee kerncentrales op deze lokatie samengevoegd met de
warmtebelasting van de geplande kerncentrale Rijsumer Nacken (op 13
km afstand van Eemshaven) een ernstige bedreiging vormt voor dit
ecosysteem. De voedselkwaliteit in het water is door lozingen van
organisch afval toch al slecht en temperatuurverhoging van het water zou
de afbraak van dit afval nog verder vertragen. De bewering van werkge-
verszijde in deze regio dat onderzoek van de KEMA zou hebben uitgewezen,
dat er geen schadelijk verband is te constateren tussen koelwaterlozing
en ecologische waarde (in verband met diepte, breedte en getijdenstroom
van de Eems), wordt door de LVBW bestreden. Bij het noodzakelijke
onderzoek naar de gevolgen van temperatuurverhoging voor het ecologisch
systeem, dient men geen absolute bovengrens te hanteren, maar uit te
gaan van de temperatuursprong ten opzichte van de heersende tempera-
tuur. Zo'n onderzoek zou in een betrekkelijk korte termijn kunnen worden
uitgevoerd, werd op de hoorzitting te Loppersum meegedeeld.

2. De LVBW constateert, dat tot nu toe geen onderzoek is gedaan naar
de ecologische gevolgen van een kernongeval aan de Waddenzee. Bij een
ernstig ongeval zullen in de lucht aanwezige radio-actieve stoffen zich
onmiddellijk aan de slibbige gronden hechten en daarna in de voedsel-
kringloop van het Waddengebied terecht komen. Eén van 's werelds
belangrijkste reservoirs aan genetisch materiaal zal daardoor vermoedelijk
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onherstelbaar worden aangetast. De omvang van het besmette gebied zal
het hele Waddengebied kunnen bestrijken. De trekvogels zorgen ervoor,
dat de radio-activiteit over de vliegroute van Siberië tot Afrika wordt
verspreid.

3. Enkele insprekers wijzen erop, dat door plaatsing van een kerncentrale
de Eemsmond in recreatieve waarde achteruit zal gaan. Bij een ramp
zullen grote hoeveelheden mensen (denk aan recreanten op de Wadden-
eilanden) moeilijk te evacueren zijn.

4. De werkgeversorganisaties in het Noorden merken op, dat er voor
de aansluiting op de netstructuur over enkele jaren goede mogelijkheden
via een verbinding naar Duitsland ontstaan. Tegenstanders van de
vestiging van een kerncentrale aan de Eems brengen daartegenin dat
langs die weg ook goedkope stroom vanuit Duitsland kan worden
ingevoerd. De SEP merkte desgevraagd op de hoorzitting te Emmeloord
op, dat de hurdige verbinding Eems-Ens toereikend is voor een beperkte
toevoeging van het vermogen (1000 Mw).

5. Over de gevolgen voor de werkgelegenheid bestaan verschillende
opvattingen. Ook tijdens de hoorzitting in Loppersum is dit duidelijk naar
voren gekomen. VNO-Noord stelt, dat vestiging van een kerncentrale in
de Eems tot lagere grondlasten in het Havenschap Delfzijl/Eems zal
leiden. Bovendien komt er door vestiging van een kerncentrale hoogwaar-
dige werkgelegenheid. Het ontbreken hiervan is momenteel mogelijk één
van de oorzaken van het hoge werkloosheidspercentage in Groningen. De
gemeente Hefshuizen brengt hier in haar inspraakreactie tegenin, dat de
Eemshaven zich steeds meer als overslaghaven ontwikkelt. Realisering
van een kerncentrale zal niet in dit beeld passen. De financiële positie van
het Havenschap Delfzijl zal niet verbeteren, daar de benodigde grond
voor een kerncentrale reeds in erfpacht is bij het Elektriciteitsbedrijf
Groningen/Drenthe.

Volgens NCW-Noord zal een totaal aanbod van energiedragers in het
noorden op basis van natuurlijke vestigingsvoordelen de kans op nieuwe
werkgelegenheid in energierijke sectoren aanzienlijk kunnen vergroten.

De werkgroep Eemsmond is van opvatting, dat de werkgelegenheidsef-
fecten bij decentrale energie-opwekking aanzienlijk groter zijn dan die bij
kolen- of kerncentrales. De werkgevers hebben berekend dat kerncentrales
13 000 manjaren werk in het hele land opleveren. Het Instituut voor
Energie en Milieuvraagstukken, dat een energieplan zonder kerncentrales
uitwerkte, komt tot 17 000 manjaren werk waarvan 8000 in het Noorden.
De heer Deinum merkte op de hoorzitting te Loppersum op, dat een
warmtekrachtcentrale van 50-100 Mw veel bedrijven in de regio van
stroom zou kunnen voorzien.

De Stichting Samenwerkende Bedrijven Eemsmond vindt de lokatie
thans prima geschikt vanwege de reeds aanwezige, veel stroomvragende
industrie, zoals de elektrochemische, elektrometallurgische, de zuivel-, de
voedings- en genotmiddelen- en de papierindustrie. Hun concurrentiepo-
sitie is sterk afhankelijk van lage stroom prijzen.

6. Een inspreker brengt nog onder de aandacht, dat door aardgaswinning
de bodem in Groningen daalt en dat het niet verantwoord is op deze
onstabiele bodem een kerncentrale te vestigen.
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V.2.2. De IJsselmeer-lokaties

De aspecten die in de inspraakreacties met betrekking tot de lokaties in
de Noordoostpolder (westelijke NOP-dijk en Ketelmeer) naar voren zijn
gekomen, kunnen als volgt worden geïnventariseerd.

1. Wat betreft de bestuurlijke aspecten merken enkele insprekers op,
dat per 1 januari 1986 de nieuwe provincie Flevoland zelfstandig zal gaan
functioneren. Deze insprekers vinden het dan ook merkwaardig dat de
provincie Overijssel nog een positieve uitspraak heeft gedaan over de
vestiging van kerncentrales in de NOP.

De heer Schreuder is het opgevallen dat bij een exacte plaatsbepaling
van beide lokaties net buiten de dijk plaatsing in rijkswateren plaatsvindt.
Deze gebieden zijn nog niet gemeentelijk en provinciaal ingedeeld.
Gemeente en provincie staan volgens hem in dezen bestuurlijk buitenspel.

2. Inzake de infrastructurele aspecten wijst een voorstander van
vestiging bij Ketelmeer op de gunstige nabijheid van een koppelstation en
hoogspanningsleidingen. Daarnaast wijst deze inspreker op het feit, dat
voldaan wordt aan wensen van economische en strategische spreiding
van de energievoorziening.

Een andere inspreker wijst op het verloren gaan van goede landbouw-
grond bij nieuw aan te leggen infrastructurele werken. Ook zullen nieuwe
hoogspanning: -tidingen en -masten de bedrijfsvoering van vele agrarische
bedrijven belemmeren.

3. Veel insprekers merken onder verwijzing naar het rapport Kerncen-
trales en woningbouw van het Directoraat-Generaal van de Volkshuisves-
ting op, dat bij de NOP-lokaties door de ligging van de polder onder het
zeeniveau, sprake is van een verhoogd risico. Daarnaast ontstaan bij
onderlopen van de polder grote problemen bij evacuatie van het gebied.
Dijkdoorbraak bij een kerncentrale kan volgens enkele insprekers ook
opzettelijk veroorzaakt worden (in oorlogssituaties of door sabotage).

4. Door lozing van koelwater in praktisch stilstaand water zal zich, door
de verhoging van de temperatuur van het oppervlaktewater, sneller mist
gaan vormen. Door de ligging van beide lokaties aan de vaarwegen
Amsterdam-Kampen/Lemmer wordt daardoor de kans op aanvaringen
vergroot en daarmee tevens de kans op ongevallen met de kerncentrale,
aldus een inspreker. Hij constateert dan ook strijdigheid met het Struc-
tuurschema Vaarwegen.

5. Door waarborging van een lage bevolkingsdichtheid wordt het
sociaal-culturele leven volgens enkele insprekers in de dorpen Nagele en
Ens (Ketermeerlokatie), Espel en Creil (lokatie westelijke NOP-dijk)
verstoord. De bevolking zal eerder dalen dan toenemen, hierdoor zal het
te bieden voorzieningenpakket afnemen resulterend in «bevroren»
dorpen. Dit geldt eveneens voor Dronten.

6. Niet alleen in het basisplan Flevoland, maar ook in landelijke
beleidsnota's wordt het Ketelmeer aangeduid als potentieel ontwikkelings-
gebied voor de watersport en oeverrecreatie. Het Ketelmeer wordt gezien
als overloop voor het overbezette Noordwest-Overijssel. Vestiging van
een kerncentrale aan het Ketelmeer zal deze ontwikkeling volgens veel
insprekers ernstig belemmeren. Daarnaast wordt door vestiging van
kerncentrales in de NOP het jachthavenbeleid IJsselmeer ernstig belem-
merd. Een kerncentrale-ongeval heeft tevens ernstige gevolgen voor de
watersport in Zuidwest-Friesland.

De wateren rond de beide NOP-lokaties hebben volgens de drie groene
structuurschema's grote ornithologische waarde. De westelijke NOP-dijk
is een internationaal belangrijke pleisterplaats voor ganzen en zwanen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18830, nrs. 41-42 23



Rondom de beide lokaties zijn voorts belangrijke vogel(broed)gebieden te
vinden. Een kerncentrale met bijbehorende nieuwe hoogspanningsleidin-
gen vormt voor de vogels een ernstige bedreiging, zo stellen enkele
insprekers vast.

Bezorgdheid is er ook bij enkele insprekers voor de langs de IJssel-
meerkust van Friesland liggende buitendijkse natuurgebieden. Deze zijn
van grote betekenis voor grote aantallen broed- en trekvogels. Een
ongeval met een kerncentrale in de NOP zal aldaar ernstige gevolgen
hebben. Dit geldt ook voor de functie van het IJsselmeer als viswater.
Veel insprekers merken op, dat het aquatisch milieu in het IJsselmeergebied
zal worden aangetast door de temperatuurverhoging van het IJsselmeer-
water als gevolg van de lozing van koelwater.

Onder andere de Landelijke Vereniging Behoud Waddenzee heeft als
bezwaar tegen de IJsselmeer-lokaties, dat bij een ongeval met een
kerncentrale het besmette IJsselmeerwater gespuid zal worden op de
Waddenzee en ook daar het milieu ernstig zal aantasten.

7. Het IJsselmeer is het grootste zoetwaterbekken van Nederland en
onmisbaar voor de waterhuishouding. Grote delen van Nederland
gebruiken water uit het IJsselmeer als boezemwater, met name de
boezem van Friesland. Jaarlijks wordt 300 miljoen m3 water ingelaten,
waarvan 80 miljoen m3 wordt doorgevoerd naar Groningen, Overijssel en
de NOP. De resterende 220 miljoen m3 is nodig voor het beheer van de
boezem van Friesland. Bij een kerncentrale-ongeval is het inlaten van
water uit het IJsselmeer niet mogelijk met alle gevolgen van dien, aldus
vele insprekers. Daar komt bij dat door de diepontwatering in ruilverkave-
lingsgebisden extra gevoeligheid voor de kwaliteit van het oppervlaktewater
is ontstaan. Een inspreker merkt op, dat landbouwbedrijven liggend aan
de dijk kwelwater uit het IJsselmeer of Ketelmeer in het grondwater
hebben. Besmetting van dit water heeft gevolgen voor de produktie.

Voor nagenoeg alle insprekers met betrekking tot de NOP-lokaties staat
vast, dat de NOP erg belangrijk is als grootschalig en geconcentreerd
voedselproduktiegebied voor land- en tuinbouw. Een kerncentrale-ongeval
zal produktie in de NOP gedurende bepaalde tijd onmogelijk maken. Dit is
in een primair voor landbouw aangelegd gebied onaanvaardbaar.

8. Een ongeluk met een kerncentrale aan het IJsselmeer zal de
drinkwatervoorziening voor grote delen van Nederland in gevaar brengen,
constateren de insprekers die tegen de vestiging van een kerncentrale in
het IJsselmeergebied zijn. In hoofdstuk V. 1 (par. 3) wordt dit onderwerp
uitvoeriger behandeld.

9. De voorstanders van een kerncentrale in de NOP wijzen op de
voordelen voor de werkgelegenheid bij de bouw en exploitatie ervan. De
economische ontwikkeling van de NOP zal zowel direct als indirect
worden gestimuleerd. Tijdens de hoorzitting te Emmeloord stelden
tegenstanders, dat geen extra industriële vestigingen zijn te verwachten
{afgezien van de vraag waar deze zouden moeten komen) en directe
werkgelegenheid vanuit andere regio's en landen wordt aangetrokken.
Wel zal er verlies aan werkgelegenheid optreden in de landbouw en
visserij. Ook wordt gevreesd voor schade van het imago van de landbouw.

10. Wat betreft de visserij wijzen de insprekers op het nadeel van de
vestiging van een kerncentrale in de NOP voor de gemeente Urk. Deze
plaats is voor % afhankelijk van de visserij en heeft de grootste visafslag
van West-Europa. Een kerncentrale vormt een bedreiging omdat voor de
export van vis radio-activiteitsvrije certificaten geëist zullen worden.
Tevens zal de omzet teruglopen om consumentpsychologische redenen.
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De jaarlijkse omzet van de landbouw in de NCP en de visafslag te Urk
bedraagt tezamen ongeveer 500 min. gulden. Ingeval van een kernongeluk
(met mogelijk schade voor een lange periode) staat het dan ontstane
totale schadebedrag in geen enkele verhouding tot het bedrag, waarvoor
een exploitant van een kerncentrale is verzekerd (f 200 min.), zodat
volgens de insprekers de schade wordt afgewenteld op ondernemers,
boeren en omwonenden.

11. Op een vraag naar een oordeel over de afweging van de verschillende
vestigingsplaatsen in de pkb antwoordde een inspreker op de hoorzitting
te Emmeloord aldus:

«Als je als automobilist moet kiezen uit een file van 10 minuten of een
file van 15 minuten en je weet een alternatieve route, dan kies je toch
voor die alternatieve route!».

V.2.3. Lokatie Borssele

1. De Zeeuwen zijn gezagsgetrouw - zo stelt een bewonersgroep uit
Nieuwdorp - maar dat mag niet leiden tot een verkeerde taxatie van de
weerstanden die tegen kernenergie aldaar bestaan. Het gaat niet alleen
om cijfertjes, maar ook om emotionele factoren. Nog een kerncentrale
erbij wordt teveel van het goede. Bovendien is sprake van een paradox.
Voor de vestigingsplaatsen voor kerncentrales wordt gezocht naar
dunbevolkte gebieden. Men mag dan vervolgens het relatief geringe
aantal reacties niet uitleggen als teken van acceptatie.

2. Het voor Nederland unieke feit dat bij de lokatie Borssele reeds een
commerciële kerncentrale in bedrijf is speelt in de inspraakreacties
uiteraard een rol. Voor de PZEM betekent het bijvoorbeeld een pluspunt:
continuïteit en concentratie hebben voordelen. Voor anderen is het een
minpunt: extra risico's.

3. In de discussie hebben de feitelijke cijfers omtrent de bevolkings-
dichtheden en de betekenis hiervan een belangrijke rol gespeeld. De
Zeeuwse Milieufederatie is ook op grond van deze cijfers tegen een
kerncentrale te Borssele en laat zien dat de cijfers in het beleidsvoornemen
niet kloppen. De 45"-sector moet alsnog worden verlegd, de bewering
dat een variabele sectorrichting hooguit 10% afwijkt van de vaste
sectorrichting is voor de lokatie Borssele beslist onjuist. Er is onvoldoende
rekening gehouden met de omvang van de vlottende bevolking. De
werkelijke cijfers tonen aan dat de grens van 4500 gewogen inwoners in
de dichtsbevolkte sector (richting Vlissingen) reeds nu (te) dichi wordt
benaderd en in het jaar 2000 zal worden overschreden. Ook binnen de
1,5 km overschrijdt de bevolkingsomvang de norm. Aangetoond wordt,
dat deze cijfers inmiddels kloppen met soortgelijke becijferingen van de
provincie, die daar overigens - volgende deze insprekers ten onrechte -
andere conclusies aan verbindt.

4. Door verschillende insprekers wordt gewezen op de beperkte
evacuatiemogelijkheden in geval van een ongeval. De A-58 loopt langs de
lokatie van de kerncentrale en zal dan afgesloten zijn. Een groot aantal
mensen (80000) zal dus over allerlei te smalle wegen moeten zien weg te
komen.

5. Door voorstanders van een kerncentrale, met name uit de kring van
de werkgevers, wordt gewezen op de sociaal-economische voordelen.
Goedkope stroom «over de muur» is een positieve vestigingsplaatsfactor
voor nieuwe werkgelegenheid, zoals ook in het buitenland blijkt. Andere
insprekers wijzen juist op de nadelen van dergelijke agglomeratie-effecten.
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Ook de bestaande situatie leidt reeds tot een comulatie van risico's. De
heer Tiggelaar brengt deze op een hierbij geplaatst kaartjes in beeld. Wat
betreft de problematiek van het Scheldemondgebied dient volgens deze
inspreker de beleidsvoering en het aangrenzende Belgisch grondgebied
meegenomen te worden. Genoemd worden bij voorbeeld ook de LPG-
activiteiten in de nabije omgeving en gewezen wordt op de kwetsbare
positie van de Westerschelde als vaarroute.

6. Aandachtspunten uit de inspraakreacties met betrekking tot de
lokatie Borssele zijn verder de aansluiting van eventueel nieuw kernver-
mogen op de net-infrastructuur (volgens de PZEM is deze in het beleids-
voornemen te laag gewaardeerd, ook bij meer dan één eenheid van 1300
Mwe is een nieuw tracé voor een koppelverbinding niet nodig) en het
waarborgingsbeleid. Neemt men dit serieus dan betekent het waarbor-
gingsbeleid een ongewenste rem op de verdere ontwikkeling van omlig-
gende kernen. Ten slotte is als vraag opgeworpen waarom een (kern)-
elektriciteitsbedrijf zijn wettelijke aansprakelijkheid beperkt tot f200
miljoen gulden als de risico's te verwaarlozen zijn en hoeveel premie zij
hiervoor moet betalen.

7. De hoorzitting te Heinkenszand bevestigde de geluiden uit de
schriftelijke inspraak en werd voor de aanvang en in de pauze opgeluisterd
door de presentatie van een aantal liederen met als motto «Zing de
kernenergie de wereld uit».

Weg met het atoomgeweld

Weg met atoomgeweld
geen kerncentrale van ons geld
Wij willen gas- en wind en zonne-energie
Als van hier tot aan Delfzijl
alle mensen tegen zijn
dan komt er eindelijk een eind aan die kankerindustrie

(mei. de zilvervloot)
Heb je wel gehoord van het Borsselse land?
en de tijdbom die daar staat te tikken?
Daar zijn zé hun tijd al ver vooruit
Nog even en we zullen er in stikken
Tiktik, tiktik, tiktik tot de laatste snik
De wekker loopt zo af.
De wekker loopt zo af
Dus mensen kom en leg stil die bom
DUS MENSEN KOM EN LEG STIL DIE B0-H0-H0-H0M
Dus mensen kom nu en stop die bom

Borssele moet dicht

Zeeland radio-actief
Borssele is lukratief
Voor energiemagnaten
die ons het afval laten
Winst boven veiligheid
een oud verhaal in onze tijd
We moeten protesteren
voor we exploderen
Borssele moet dicht
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V.2.4. Lokatie Moerdijk

1. Veel insprekers beginnen met uit te spreken dat zij het onbegrijpelijk
vinden dat de lokatie Moerdijk in het beleidsvoornemen tot de laatste 6
mogelijkheden behoort, terwijl hij in 1980 in deel 3 van de Energienota
nog was afgevallen en in 1977 in het ASEV niet eens bij de 12 geselecteerde
vestigingsplaatsen voorkwam. Er waren kunstgrepen (verlaging van de
normen voor bevolkingsdichtheid en koelwater) voor nodig om Moerdijk
nu als potentiële vestigingsplaats op te voeren. Daarvoor hebben de
financiële problemen bij het Industrie- en Havenschap Moerdijk de
doorslag gegeven. Voor de insprekers is volstrekt onaanvaardbaar dat
deze financiële belangen uitgaan boven die van mens en milieu. De
lokatie zou uitsluitend op zijn planologische aspecten beoordeeld mogen
worden. Nu denkt de regering een vroegere planologische blunder goed
te maken met een nog veel grotere. Bij eventuele vestiging zullen de
financiële problemen alleen maar verergeren, alleen zal dan doorberekening
volgen in de electriciteitsprijzen.

Enkele insprekers vragen zich af wat nu precies bedoeld wordt met de
opmerking in het beleidsvoornemen dat «ook andere overwegingen» bij
de selectie van Moerdijk een rol hebben gespeeld. Krijgt de «politieke
waardering» hier de voorkeur boven de planologische kernbeslissing?

2. Met betrekking tot het bevolkingsdichtheidscriterium wordt door
veel insprekers opgemerkt dat de regering wat Moerdijk betreft ten
onrechte beweert dat aan de bevolkingsdichtheid als primair criterium
recht wordt gedaan. In het beleidsvoornemen wordt zelf al aangegeven
dat het totale aantal gewogen inwoners zowel binnen de 20 km- als de
100 km-grens hoger ligt dan bij de referentievestigingsplaats. Bovendien
zijn deze gewogen bevolkingscijfers verreweg de hoogste van alle
onderling vergeleken lokaties.

Moerdijk heeft als enige vestigingsplaats 2 dichtstbevolkte 45"-sectoren.
Insprekers vinden dat dit gegeven een aparte afweging had verdiend. Ook
dient het meteorologisch aspect in de risico-analyse te worden meegeno-
men. Bij Moerdijk liggen de grote bevolkingsconcentraties in de lijn van
de overheersende windrichting.

Een bezwaar is ook dat nergens in het beleidsvoornemen echte
inwoneraantallen worden vermeld. Het begrip «gewogen inwoner» is
gekunsteld. In werkelijkheid wonen er in een straal van 20 km rond
Moerdijk ongeveer 500000 mensen (in een straal van 100 km ca. 1,5
miljoen inwoners). Volgens een inspreker kunnen het er in 1995 ruim
700000 zijn.

Gelet op de koopoptie van de PNEM voor ca. 100 ha grond op het
industrieterrein Moerdijk, blijkt dat de exacte lokatie van de kerncentrale
belangrijk kan afwijken van die waar het beleidsvoornemen vanuit is
gegaan. De gemeente Dordrecht heeft met dezelfde gegevens als het
beleidsvoornemen uitgerekend hoe groot met een in noordelijke richting
verschoven lokatie het gewogen bewonersaantal in de dichtstbevolkte
45°-sector ;ou zijn, en komt op een aantal van 4534 (inclusief 10%
marge), waarmee de norm van 4500 wordt overschreden.

De Vereniging Milieugroep Moerdijk komt tot dezelfde conclusie.
Uitgaande van de gegevens van het beleidsvoornemen, maar rekening
houdend met een deel van de in de bedrijven werkzame personen komt zij
uit op 4884.

In het algemeen vinden de insprekers dat voor de bepaling van bevol-
kingsdichtheid rond Moerdijk de bevolkingscijfers voor de jaren negentig
gebruikt moeten worden en dat in dit criterium ook de vlottende bevolking
moet worden meegenomen.

3. Insprekers wijzen erop dat Moerdijk de enige lokatie is waar
waarschijnlijk koeltorens gebruikt moeten worden. Naast de reeds
aanwezige infrastructuur en hoogspanningsleidingen betekenen koeltorens
een ontoelaatbare visuele aantasting van het open landschap bij Moerdijk.
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Een inspreker noemt de gunstige ligging van Moerdijk ten opzichte van
de bestaande net-infrastructuur een financieel argument en geen zuivere
planologische overweging.

Sommigen merken op dat de aanwezigheid van koeltorens bij Moerdijk
ten onrechte niet in de veiligheidsoverwegingen zijn meegenomen. Een
inspreker constateert dat bij falen van het systeem met koeltorens geen
alternatief voor handen is.

Naast financiële bezwaren geven koeltorens ook milieuhygiënische
bezwaren ten gevolge van de toevoeging van corrosie- en aangroeiwerende
stoffen in het koelwater, die vervolgens in het oppervlaktewater terecht-
komen.

4. Veel insprekers vrezen dat een ongeval met een kerncentrale tot
radio-actieve besmetting van de Biesbosch-spaarbekkens en het Haring-
vliet zal leiden, waarmee de drinkwatervoorziening voor grote delen van
het land in gevaar komt.

Dit onderwerp wordt in hoofdstuk V.1 (par. 3) uitvoerig besproken.

5. De gemeente Dordrecht vreest dat de vestiging van een kerncentrale
te Moerdijk een ernstige belemmering zal opleveren voor de verdere
verstedelijking van het zuidelijk deel van de Randstad, waarvoor Dordrecht
uitstekende mogelijkheden biedt. Een inspreker betwijfelt of men zich wel
aan het waarborgingsbeleid zal houden. Een andere inspreker wijst erop
dat met de komst van nieuwe bedrijven (bij voorbeeld het Logistiek
Centrum met 700 werknemers) het Moerdijkterrein steeds ongeschikter
wordt als lokatie voor een kerncentrale.

6. Praktisch alle insprekers wijzen op het gevaar voor explosies en
verspreiding van toxische gassen door de aanwezigheid van met name
Shell Chemie op het Moerdijkterrein. Bovendien wordt het gevaar van
escalatie van foute beslissingen ingeval van een calamiteit vergroot.
Vraag is ook of er in zo'n situatie voldoende tijd is om de produktieprocessen
stop te zetten en of de aanwezige industrie geen belemmeringen voor
evacuatie zal opleveren. Dit bedrijf heeft in haar inspraakreactie echter
tegengesproken dat de vestiging van een kerncentrale nadelige invloed
zal uitoefenen op het bedrijfscomplex en de bedrijfsvoering, als aan de
veiligheidsnormen wordt voldaan.

Mocht dit laatste zo zijn, dan zullen de kosten van veiligheidsmaatregelen
ongetwijfeld op de overheid of PNEM (en dus de elektriciteitsgebruiker)
worden verhaald, vrezen sommige insprekers.

De Brabantse Milieufederatie vindt dat ook van de aanwezige, nog niet
ontgaste tankschepen, gevaar uitgaat. Als gevolg daarvan is het zuidelijk
deel van het Hollands Diep niet toegankelijk voor de recreatievaart.

Onder verwijzing naar de vliegtuigramp bij Moerdijk in 1981 wijzen veel
insprekers op het gevaar van de ligging van lokatie Moerdijk onder een
vliegroute. Daarnaast wordt Moerdijk als herkenningspunt gebruikt bij
oefeningen door de militaire luchtvaart.

7. In het Structuurschema natuur- en landschapsbehoud wordt de
Biesbosch aangewezen als grote eenheid natuurgebied en potentieel
nationaal park. De aanwijzing van de laatste valt begin 1986 te verwachten.
De vestiging van een kerncentrale aan de rand van dit gebied betekent
volgens de Vereniging Behoud Biesbosch en anderen een ontoelaatbare
aantasting en bedreiging van de landschappelijke en ecologische waarden
van de Biesbosch. Bij normaal functioneren van de kerncentrale zal het
ecologisch systeem reeds enigermate worden verstoord. De grote
hoeveelheid koelwater, ondanks koeltorens, geeft een onaanvaardbare
verhoging van het risico van botulisme. Een kernongeluk betekent hoogst
waarschijnlijk een ecologische ramp voor het Biesboschmilieu.
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De Biesbosch en wijdere omgeving is ook een belangrijk recreatiegebied.
Bij vestiging van een kerncentrale zal de aantrekkelijkheid ervan verloren
gaan. In geval van een ongeluk zal snelle evacuatie onmogelijk zijn. Er zijn
insprekers die opmerken dat dit voor meer gebieden in de omgeving van
Moerdijk geldt, bij voorbeeld de Hoekse Waard en het eiland van Dordrecht.
Tunnels, bruggen e.d. zullen onmiddellijk overbelast worden.

8. Het gebied rond Moerdijk is een belangrijk agrarisch gebied (graan,
suikerbieten, aardappelen). Besmetting van grond en produktie ingeval
van een kernongeval zal een ramp zijn.

9. Een enkele inspreker merkt op dat Moerdijk vanuit de infrastructuur
bezien een vitale plaats is. Via Moerdijk lopen verbindingen over land
(weg, rail) met Zeeland en België en verder. Direct langs de lokatie loopt
een belangrijke vaarroute. Er ligt ook een buisleidingenstraat. Een
kernongeval heeft tot gevolg, dat deze verbindingen ernstig gehinderd
worden, met als gevolg een ontwrichting van de economie. Een inspreker
vraagt zich in dit verband af, hoe een rampenplan eruit zou moeten zien.

10. Zoals dit ook opgaat voor de andere potentiële vestigingsplaatsen
verschillen de voor- en tegenstanders van kernenergie c.q. de lokatie
Moerdijk ook voor wat betreft de effecten op de werkgelegenheid. De
meerderheid van de Westbrabantse Kamer van Koophandel benadrukt in
haar inspraakreactie het belang van lage elektriciteitstarieven voor het
industriële vestigingsklimaat in deze provincie. De PNEM denkt hierbij aan
de vestiging van kapitaal-intensieve industrieën die hoogwaardige
werkgelegenheid vergen. Ook de mogelijke toepassing van warmtekracht
en de levering van restwarmte zal het voor talrijke industrieën aantrekkelijk
maken zich op de Moerdijk te vestigen. Ook voor de huidige bedrijvigheid
is continuering van de huidige lage electriciteitstarieven (de laagste van
Nederland) volgens de Kamer van Koophandel van het grootste belang.

De FNV-Noord-Brabant verwacht echter eerder een terugloop van de
werkgelegenheid. Bedrijven in bij voorbeeld de voedings- en genotmidde-
lensector zullen zich niet in de buurt van een kerncentrale willen vestigen.
De komst van kerncentrales op Moerdijk zal het innovatieprofiel van
Westbrabant drastisch doen dalen. Op een uitvoerig rapport over
mogelijkheden voor andere vormen van energie-opwekking in Noord-Bra-
bant werd van de provincie en de PNEM niets vernomen. Het Moerdijk-
terrein zou volgens sommige insprekers heel goed benut kunnen worden
voor bij voorbeeld een windmolenpark, warmtekrachtinstallaties en
kolenvergassing.

Namens twee bedrijven op Moerdijk spreekt een advokaat zijn veront-
rusting uit over het feit, dat een kerncentrale kennelijk zomaar gevestigd
kan worden op een industrieterrein voor algemene doeleinden.

11. Ten slotte merken enkele insprekers op dat West-Brabant dé
opslagplaats van Nederland lijkt te worden voor milieugevaarlijke stoffen.
Genoemd worden de stationering van kruisvluchtwapens in Woensdrecht,
opslag van radio-actief afval en mestoverschotten en de vestiging van
een kerncentrale te Moerdijk, de vervuilde grond van Uniser en de
bestaande chemische bedrijvigheid op Moerdijk en de kerncentrales vlak
over de grens in België te Mol en Doel. Het totaalrisico komt daarmee op
een onaanvaardbaar niveau. Voor deze insprekers is de maat vol.

Anderen wijzen erop dat in geval van oorlog West-Brabant uitermate
kwestbaar is vanwege voornoemde activiteiten. Daaraan kunnen de haven
van Rotterdam en het militaire vliegveld Gilze-Rijen nog worden toege-
voegd. Kerncentrales zelf zullen in oorlogstijd overigens ook belangrijke
doelwitten vormen voor aanvallen. Ook hierdoor is de lokatie Moerdijk
ongeschikt.
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«De geschiktheid van de Moerdijk als eventuele locatie is afhankelijk gemaakt
van de miljoenen van het Min. v. Ec. Zaken in plaats van de veiligheid van milieu en
individu.

Blijken de Chinezen toch gelijk te hebben met hun zegswijze dat een Nederlander
voor geld bereid is zelfs zijn eigen moeder te verkopen?» (Uit: K. 525).

V.2.5. Lokatie Maasvlakte

1. Volgens een inspreker uit Maassluis wordt Rijnmond als «trekpaard»
van de economie verwaarloosd. Het gebied krijgt steeds meer te maken
met belasting van werk en omgeving. De Rijnmonder wordt in vergelijking
met andere gebieden onevenredig zwaar belast met lucht-, grond-, en
waterverontreiniging, duur en sterk verstedelijkt wonen, weinig natuurre-
creatie. Hier moeten voordelen tegenover staan. In deze filosofie past een
kerncentrale in het geheel niet.

2. De situering van de lokatie Maasvlakte is zodanig dat de kernen
Hoek van Holland en Oostvoorne juist buiten de 6 km-grens vallen.
Bovendien liggen grote bevolkingscentra (de Haagse en Rotterdamse
agglomeratie) juist op de 20 km-grens. Deze grenzen liggen zodanig dat
maar net aan het criterium van de bevolkingsdichtheid wordt voldaan. Bij
een geringe draaiing van de dichtstbevolkte 45°-sector zou de gewogen
bevolkingsdichtheid zelfs hoger uitkomen dan die van de referentievesti-
gingsplaats. Een aantal insprekers is daarom van mening dat de lokatie
Maasvlakte ongeschikt is. Zeker als in ogenschouw wordt genomen dat in
vroegere stukken, waarbij nog een gebied tot 100 km meegerekend werd,
de lokatie Maasvlakte al was afgevallen.

Daar komt bij dat het aandeel van de vlottende bevolking in het
bevolkingsdichtheidcriterium wordt onderschat. De Vereniging Leefbaar
's-Gravenzande en Leefbaar Monster en Terheyde berekenen met behulp
van cijfers uit het rapport Strandonderzoek 1984 van de PPD Zuid-Holland
een gewogen vlottend bevolkingsaantal van 1636 op de stranden van
Hoek van Holland, 's-Gravenzande, Monster en Den Haag-Zuid, in de
dichtstbevolkte 45°-sector van deze lokatie. Samen met het permanente
gewogen bevolkingsaantal 3006 komt dit boven de norm van 4500.

Ook kan het aantal recreanten aan de stranden van de Maasvlakte en
het Oostvoorne meer, de Voornse duinen en het Brielse meer niet worden
genegeerd. Alleen al het Brielse meer telt op topdagen 60000 recreanten.

3. Dit laatste leidt ook tot problemen als bij een ongeval tot evacuatie
moet worden overgegaan. De gebrekkige wegenstructuur van zowel
Voorne Putten als die van het Westland laten een snelle evacuatie niet
toe. De weinige uitvalswegen zullen snel verstopt raken. De Stichting
Natuur en Landschap Voorne Putten verwachtte op de hoorzitting te
Schiedam van de ontoereikende wegenstructuur op en rond de Maasvlakte
met het oog op een calamiteit een extra druk op de aanleg van een
autosnelweg via het landelijk gebied van Voorne Putten over de Brielse
Gatdam. Deze weg is uit milieu-oogpunt volstrekt onaanvaardbaar en
druist in tegen het afgesproken ruimtelijk beleid. Er is voorts bij vestiging
van een kerncentrale kans op een nieuw hoogspanningstracé door Voorne
Putten. Ook dit is zeer bezwaarlijk. Voor deze Stichting zijn dit extra
redenen om bezwaar te maken tegen vestiging van een kerncentrale op
onze «nationale afvalberg».

4. Het Openbaar Lichaam Rijnmond wijst op de ernstige schade die
geleden wordt als bij een ongeluk grond, gebouwen en installaties buiten
gebruik raken en een deel van de opslagcapaciteit van ruwe olie komt te
vervallen. Met daarbij ook nog eens een mogelijke onbereikbaarheid van
de Rotterdamse haven voor langere tijd. Ook kan het Westland, als groot
tuinbouwproduktiegebied langere tijd onbruikbaar worden. Overigens zal
ook bij normaal functioneren van de kerncentrale het imago van het
Westlandse produkt achteruit gaan.
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5. De gemeente Brielle meent dat de psychische druk, hoewel niet
meetbaar, de laatste jaren door de aanwezigheid van petrochemische
industrieën sterk is toegenomen. Een kerncentrale kan daar niet nog eens
bij. In het gebied zijn al genoeg rampen mogelijk en het gevaar voor het
«domino effekt» is levensgroot aanwezig.

6. Bij vestiging van een kerncentrale legt het waarborgingsbeleid
beperkingen op aan de vestiging van nieuwe industrieën. Er zullen
beperkingen moeten worden gesteld aan inrichtingen met risico's van
explosies en vrijkomen van toxische gassen.

7. Enkele insprekers wijzen er op dat de meeste petrochemische en
aanverwante produktieprocessen in Europoort en Botlek lange opstart- en
afschakeltijden kennen. In geval van een calamiteit van de kerncentrale
kan dit problemen geven.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen als LPG, benzine en ammoniak over
de Nieuwe Waterweg vormt een extra risico voor een kerncentrale. Door
lozing van koelwater komt eerder mistvorming voor waardoor de kans op
aanvaringen wordt vergroot.

8. Opvallend is dat de insprekers, meer dan in de inspraakreacties over
andere vestigingsplaatsen gebeurt, met uitgewerkte ideeën komen voor
wat betreft de mogelijkheden van de lokatie Maasvlakte voor vormen van
alternatieve energieopwekking zoals warmte-kracht-koppeling en
windmolens.

Als laatste werd op de hoorzitting in Schiedam door de Stichting
Centrum Milieubeheer Zuid-Holland nog de volgende opmerking gemaakt:
Deze PKB-procedure is in feite «een brug te ver».

V.2.6. Overige lokaties

Kennelijk vanuit de veronderstelling dat slechts de hiervoor besproken
lokaties in het beleidsvoornemen ter discussie staan, of wel vanuit de
opvatting dat andere dan de «zes» lokaties inderdaad ongeschikt zijn voor
de vestiging van kerncentrales, zijn er geen schriftelijke reacties ingezon-
den, welke afzonderlijk op de overige lokaties ingaan.

VI. LITERATUURLIJST

In deze lijst is uitsluitend die literatuur opgenomen, die door de
insprekers als bijlage bij hun inspraakreactie is gevoegd dan wel op de
hoorzittingen is uitgereikt, en die in zekere zin als «nieuw» kan worden
aangemerkt.

- Milieu-effecten na een ongeval met een kernenergiecentrale,
onderzoeksrapport van de NV KEMA, oktober 1985 (bijlage bij K. 403)

- De toekomstige energievoorziening in het noorden des lands,
conferentiebundel energie-conferentie op 12 september 1985 (uitgereikt
op de hoorzitting te Loppersum)

- Naar een doelmatige en duurzame energievoorziening in het noorden
des lands, IVEM-rapport no. 8, mei 1985 (ontvangen naar aanleiding van
de hoorzitting te Loppersum)

- Ook daarom geen kernenergie, brochure van Herman Damveld en
Steef van Duin, augustus 1985 (bijlage bij K. 169)

- Een nadere analyse van het regeringsstandpunt met betrekking tot
de vestigingsplaatsen voor kerncentrales, Werkgroep van de Vakgroep
planning, ontwerpen en organisatie van de afdeling civiele techniek TH
Delft, oktober 1985 (bijlage bij K. 411 ei; K. 541)
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- Kerncentrale Ongevallen, de brontermdiscussie, verslag van een
onderzoek in opdracht van de Landelijke Vereniging Behoud Waddenzee,
uitgevoerd door dr. W. A. Smit, Boerderijcahier 8501, TH Twente,
oktober 1985 (bijlage bij K. 546)

- Protest als Inspraak, handleiding voor pkb-prooedure kerncentrales
van de Vereniging Milieudefensie, opgesteld door Sible Schone, augustus
1985 (bijlage bij K. 196)

- Pleidooi voor een goedkope en veilige elektriciteitsvoorziening,
reactie op het regeringsstandpunt Maatschappelijke discussie energiebe-
leid, opgesteld door de Werkgroep «Goedkope en Veilige elektriciteit»
van het Centrum voor energiebesparing, Consumenten Bond en FNV,
1985 (bijlage bij K. 540)

- De «menselijke factor» in de kerncentrale, hoofdstuk uit het boek «Ik
(Ali)», Günther Walraff, 1985 (ontvangen naar aanleiding van de hoorzitting
te Loppersum)
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K. 1 M. G. H. Grubben, Zevenbergen
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K. 8 P. Meeusen, Vlissingen
K. 9 C. J. in 't Veld, Brielle
K. 10 L. van Wingen, Zevenbergen
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K. 57 H. Deinum, Delfzijl
K. 58 H. Hazelhorst, Groningen
K. 59 P. Naus, Ens
K. 60 M. Perquin, Amsterdam
K. 61 D. Lensen, Oosterhout
K. 62 H. G. Post, Nijlande
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K. 72 N. de Wit-Lankwarden, Klundert
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K. 79 J. M. Bannink, Vlissingen
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K. 81 ir P. M. Vrijlandt, Hilversum
K. 82 B. A Hoogvliet, Klundert
K. 83 P.v.d.A., afdeling Oosterhout, Oosterhout
K. 84 J. J. A. M. Korthout, Woudrichem
K. 85 M. J. Peeters, Klundert
K. 86 L. Jongmans, Klundert
K. 87 G. Karstens-Rutgers, Dordrecht
K. 88 E. Rosing-Pust, Klundert
K. 89 A. Neuten, Klundert
K. 90 I. P. van den Ing, Klundert
K. 91 C. de Geus, Klundert
K. 92 N. Lommers, Klundert
K. 93 H. Fransen, Oudelande
K. 94 mw Seen-Kort, Klundert
K. 95 D. L. Seen, Klundert
K. 96 G. Koolhaas, Espel
K. 97 Gemeente Dronten, Dronten
K. 98 VNO Noord Nederland, Haren
K. 99 P.v.d.A., afdeling Strijen, Strijen
K. 100 M. Blümer, Strijen
K. 101 P. C. M. Antonissen, Roosendaal
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K. 103 K. de Leeuw van Weenen, Dordrecht
K. 104 M. Heijnis, Haarlem
K. 105 L. A. Langeweg, Klundert
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K. 108 F. Dijk, Leek (Gr)
K. 109 J. G. Bel, Klundert
K. 110 Gemeente Willemstad, Willemstad (N-Br)
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K. 116 Aktie Strohalm, Utrecht
K. 117 P. P. M. van Heijst, Vught
K. 118 R. D. Boom, Moordrecht
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K. 120 N. H. Knobbe-van Dijk, Balk
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K. 192 M. Wander-Wiskerke, Zevenbergen
K. 193 A. J. J. Smits, Zevenbergen
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K. 210 A. v.d. Poel-Matthijssen, Oosterhout
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K. 277 H. J. J. Mulders, Zegge
K. 278 W. Sitters, Q. Sitters, Kiundert
K. 279 H. Telchuijs, Oosterhout
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K. 303 N.V. Watertransportmij Rijn-Kennemerland, Amsterdam
K. 304 Th. P. F. Haffmans, Apeldoorn
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K. 308 ir F. J. Sonnenschein, Emmeloord
K. 309 R. R. de Tempe, Bergen op Zoom
K. 310 J. Beijer, Oosterhout
K. 311 K. van Wijgerden, Klundert
K. 312 H. van Vugt, Breda
K. 313 ir R. P. Staal, Oosterhout
K. 314 K. Bolt, Lage Zwaluwe
K. 315 Werkgroep «Zwaluwe tegen Kernenergie», Lage Zwaluwe
K. 316 P.v.d.A., afd. Etten Leur, Etten Leur
K. 317 H. J. M. van Knippenberg-Romeijn, Klundert
K. 318 P. Hoogland, Chaam
K. 319 C.P.N., afd. Lage Zwaluwe
K. 320 J. Huisman, Langeweg
K. 321 P. Terpstra, Opeinde
K. 322 G. J. Stoeten, Meppel
K. 323 P.P.R. Aktiecentrum Meppel e.o., Meppel
K. 324 T. Frank, Delfstrahuizen
K. 325 Samenwerkingsverband C.P.N./P.S.P., Lage Zwaluwe
K. 326 D. J. de Man, Breda
K. 327 H. J. Edzes, Tinte
K. 328 F. C. E. van Knippenberg, Klundert
K. 329 T. Bakker, Breda
K. 330 drs Th. J. J. M. Dams, Breda
K. 331 L. Zwagers, Lelystad
K. 332 FNV Meppel, Meppel
K. 333 H. Bohle, Arnhem
K. 334 M. A. Weenink, Oosterhout
K. 335 D. E. J. Stuifmeel, Oosterhout
K. 336 C. H. van Fiel-van Vugt, Oosterhout
K. 337 P.v.d.A., afd. Binnenmaas, Mijnsherenland
K. 338 G. 0. Haspers, Breda
K. 339 J. van Zomeren, 's-Gravendeel
K. 340 C. Snijders, Dordrecht
K. 341 ir W. W. Baron van Dedem, Drimmelen
K. 342 P. Sennema, Breda

K. 343 P.v.d.A./D'66 Gemeenteraad 's-Gravendeel, 's-Gravendeel
K. 344 T. van der Meer, Breda
K. 345 Landelijk Platvorm tegen Kernenergie afdeling Oosterhout,

Oosterhout
K. 346 J. F. van der Put, Zevenbergen
K. 347 P. A. J. Broeders, Raamsdonkveer
K. 348 A. Snoek, Loozen
K. 349 M. A. Westland, Dordrecht
K. 350 ir H. Molkenboer, Zwolle
K. 351 E. Werdmiiller van Elgg, Breda
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K. 352 J. Rovers, Breda
K. 353 L. Rijnhout, Breda
K. 354 J. Pronk, Oudenbosch
K. 355 D. N. van der Veen-Brinkman, Roosendaal
K. 356 F. Postma-Verhagen, Zevenbergen
K. 357 A. J. Draayers, Zevenbergen
K. 358 A. van Loon, Lage Zwaluwe
K. 359 N. Wagemakers. Oosterhout
K. 360 R. Bastiaanse, Oosterhout
K. 361 A. A. Savelkoel-Scheffer, Hoenderloo
K. 362 J. Adang, Valkenswaard
K. 363 P. Rombout, P. J. Eek, 's-Hertogenbosch
K. 364 P.v.d.A., afd. Markelo, Markelo
K. 365 P.v.d.A., afd. Enschede, Enschede
K. 366 H. 0. Hellingman, Hellingman-Roosekrans, Borne
K. 367 N. L. Daams, Holten
K. 368 P.v.d.A., afd. Klundert, Klundert
K. 369 P. P. H. M. Stade, Breda
K. 370 Gemeente Etten-Leur, Etten-Leur
K. 371 Hoekschewaards Landschap, Westmaas
K. 372 Gemeente Urk, Urk
K. 373 PNEM, 's-Hertogenbosch
K. 374 T. Huaitjema, Koudum
K. 375 P.v.d.A. Brabant, Oss
K. 376 Gemeente Deventer, Deventer
K. 377 Landelijk Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk, Driebergen-

Rijsenburg
K. 378 FNV-district Noord-Brabant, Tilburg
K. 379 Provinciaal Bestuur Noord-Holland, Haarlem
K. 380 N. van Wel-Zock, Dordrecht
K. 381 D'66 Noord-Brabant, Willemstad
K. 382 J. Hemelaar, Leiden
K. 383 S. J. W. Hemelaar-Kalmijn, West-Souburg
K. 384 ir F. Hemelaar, Vlissingen
K. 385 C. Lossez, Breda
K. 386 Stichting Samenwerkende Bedrijven Eemsmond, Delfzijl
K. 387 R. Stam, Dordrecht
K. 388 H. C. v.d. Linden, Breda
K. 389 W. Kools-Rompa, Ulvenhout
K. 390 Werkgroep Vrede en Veiligheid P.v.d.A. Breda, Breda
K. 391 P.v.d.A., afd. Breda, F eda
K. 392 Werkgroep Energie Diskussie Amsterdam, Amsterdam
K. 393 F. Kunst-Terlaak, Austerlitz
K. 394 Vereniging tot behoud van het IJsselmeer, Edam
K. 395 A. Sinac, Borssele
K. 396 J. Corten, Oosterhout
K. 397 A. Deijkers, Etten-Leur
K. 398 H. Langeveld, Deventer
K. 399 G. Doeven, Deventer
K. 400 ?. Moerdijk
K. 401 J. J. van Eijnsbergen, mevr. H. van Eijnsbergen-den Hartog,

Zwijndrecht
K. 402 M. Timmerman-Zondag, Slee wijk (NB)
K. 403 S. E. P., Arnhem
K. 404 A. C. Franken, Moerdijk
K. 405 G. Verbeeke, Moerdijk
K. 406 ir J. W. Storm van Leeuwen, Chaam
K. 407 Stichting Brabantse Milieufederatie, Tilburg
K. 408 Kennis Holding Breda B.V., ir A. van Hezik, Breda
K. 409 J. Th. van den Einde, Oosterhout (NB)
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K. 410 C. Allard-Oomens, E. Allard, Oosterhout
K. 411 P.v.d.A., afd. Zevenbergen (fractie). Zevenbergen
K. 412 P.R.R. Brabant, Tilburg
K. 413 Dini Spithoven, Nuenen
K. 414 Kritische Massa, Arnhem
K. 415 Gelderse Milieufederatie, Arnhem
K. 416 E. A. L. Wander, Zevenbergen
K. 417 mw C. A. Rijndorp, Breda
K. 418 J. C. Moes, Lelystad
K. 419 Else C. Vellinga, Heemstede
K. 420 S. Blom, ?
K. 421 Vereniging Milieugroep Moerdijk, Moerdijk
K. 422 Nel Smit, Delfzijl
K. 423 Natuur en Milieu Federatie Overijssel, Zwolle
K. 424 P.v.d.A., afd. Gilze Rijen, Rijen
K. 425 Harrie van Hal, Roosendaal
K. 426 drs C. van Nieuwenhuijzen, Amsterdam
K. 427 ing. N. J. T. Spijkers, ing. mw S. T. M. Smits, Zevenbergen
K. 428 De Kleine Aarde, Lowie van Erk, Boxtel
K. 429 A. Talsma, De Knipe
K. 430 Steef Cornelissen, Breukelen
K. 431 Wetenschapswinkel TH Twente, ir B. Enserlnk, Enschede
K. 432 K. Kust, Akkrum
K, 433 J. v.d. Heide, Akkrum
K. 434 Annie Lingsma, Akkrum
K. 435 J. v.d. Berg-Otter, Espel (NOP)
K. 436 Mark Bloem, Emmeloord
K. 437 Stichting Energie en Landbouw, A. J. A. Mom, Emmeloord
K. 438 Komitee Stop Kernenergie Kampen, J. Kerssies, Roggebotsluis

post Dronten
K. 439 Stichting 't Rooie Dak, Zwolle
K. 440 Hero Bloem, Emmeloord
K. 441 Werkgroep Kernenergie Noordoostpolder, Emmeloord
K. 442 René Rijks, Velp
K. 443 ir J. P. van den Borg, Zwolle
K. 444 O. Vrooland, Dordrecht
K. 445 G. J. Staal-de Roos, Oosterhout
K. 446 R. Punt, Zevenbergen
K. 447 H. Vos, Delfzijl
K. 448 Therapeuticum Meander, Breda
K. 449 Han Weijters, Udenhout
K. 450 H. M. van Houten-Swagerman, Zeist
K. 451 AbvaKabo, Regionale Groep EGD, Groningen
K. 452 A. van Dalen, Bussum
K. 453 dr J. J . C. Commissaris, Nuenen
K. 454 Marja Heerkens, Breda
K. 455 Gemeente Breda secretarie, Breda
K. 456 B. Husson, Breda
K. 457 Janny Jansink, Breda
K. 458 mevr. S. L. Boersma, Breda
K. 459 H. A. N. Immens, Vierpolders
K. 460 H. P. v. Vugt, Oosterhout
K. 461 Vereniging Behoud Biesbosch, Made
K. 462 A. Vervoort-Verkade, Rhenen
K. 463 H. J. van der Kolk, Dordrecht
K. 464 K. Ruiterkamp-Post, Wijhe
K. 465 P.v.d.A., afd. Littenseradiel, Mantgum
K. 466 C. van Schendel, Lage Zwaluwe
K. 467 Fam. Buuron, Bergen op Zoom
K. 468 Hans Olithoorn, 's-Gravenzande
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K. 469 Nivon Federatie Den Haag, Den Haag
K. 470 V. Vinke, Oosterhout (NB)
K. 471 C. J. Vollaard-Bijl, Roosendaal
K. 472 A. Boerma, Wormerveer
K. 473 J. C. A. Bergers, Dordrecht
K. 474 Gemeente Brielle, Brielle
K. 475 Vormingsinstituut West-Brabant, Etten-Leur
K. 476 Samenwerkingsverband Moerdijk, Werkgroep Breda, Breda
K. 477 M. v.d. Avoird, Breda
K. 478 West Brabantse Vogelwerkgroep, Breda
K. 479 De Groene Koepel, Breda
K. 480 H. H. Merison, Numansdorp
K. 481 A. Bleeker, Dordrecht
K. 482 A. Hemelaar, West-Souburg
K. 483 D. van Tellingen, Geldrop
K. 484 G. J. van Dooren, Meeuwen
K. 485 Gerard Hoenselaars, Oosterhout
K. 486 Elly Pellicaan, Oosterhout
K. 487 Ten Holter, Van Nispen en Gilhuis Advokaten, Dordrecht
,K. 488 Het Bestuur van de vereniging Leefbaar Monster en Ter Heijde,

Monster
K. 489 A. Bijma, Breda
K. 490 R. Knuit, 's-Heerenhoek
K. 491 H. Romer, Klundert
K. 492 C. van Schendel, P.S.P. sub. afd. Hooge en Lage Zwaluwe,

Lage Zwaluwe
K. 493 J. H. Immens-de Bruijn, Vierpolders
K. 494 Stichting Natuur en Landschap Voorne-Putten, Brielle
K. 495 C. J. M. Schuurmans, Breda
K. 496 dr M. P. J. M. Bisschop, Oosterhout
K. 497 L. Holstein, Westmaas
K. 498 WED-groep Groningen, Groningen
K. 499 Stichting Friese Milieuraad, Leeuwarden
K. 500 drs J. J. A. M. van der Muilen, Breda
K. 501 Provincie Zeeland, Inspraakpunt (verslag inspraakbijeenkomst),

Middelburg
K. 502 Stichting Industriegroep Midden Zeeland, Vlissingen
K. 503 L. Dijkman, Scharendijke
K. 504 M. J. A. Manders, Etten-Leur
K. 505 J. H. Buising, J. M. Buising-Dopheide, Teteringen
K. 506 M. Prins, Oost Souburg
K. 507 J. Adema, Oosterhout
K. 508 Werkgroep Kerk en Samenleving van regio Zevenbergen, drs P.

A. M. Krijgsman, Terheijden
K. 509 B. v.d. Stelt, Willemstad
K. 510 Gemeente Strijen, Strijen
K. 511 H. H. M. van Gestel, Klundert
K. 512 T. M. Wolters, Willemstad
K. 513 Eva Bezuijen van Oei, Breda
K. 514 Diana Oomen en Jurgen Telchuijs, Oosterhout
K. 515 Burt v. Tetering, Feiko, Siebe, Freek, Oosterhout
K. 516 Helma van Tetering, Oosterhout
K. 517 Jaap Hortensius, Hoek van Holland
K. 518 C. Verheij Mommers, Oosterhout
K. 519 P.v.d.A., afd. Zwolle. Zwolle
K. 520 P.P.R. Aktie Centrum Eemsmond, Delfzijl
K. 521 Stichting Milieufederatie Limburg, Margraten
K. 522 Hilly Dijkstra-Monkelbaan, Hemelum
K. 523 P. Matthijssen, Tilburg
K. 524 C. Bos, Leiderdorp
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K. 525 J. A. M. de Barbanson, Breda
K. 526 Provinciale Vereniging voor Natuurbescherming «It Fryske

Gea», Olterterp
K. 527 J. H. L. Rijper, Dordrecht
K. 528 Gemeente Hefshuizen, Uithuizen
K. 529 P. W. D. van Buuren-v.d. Schans, Meeuwen
K. 530 C. L. A. Schoenmakers, Klundert
K. 531 Corina Heuvelman, Delft
K. 532 A. C. E. van Ham-Driedijk, Zevenbergen
K. 533 M. Bos-Bijl, Leiderdorp
K. 534 J. J. Franken, Berkel-Enschot
K. 535 H. Spoelstra, Vught
K. 536 Werkgroep Energie Diskussie, Amsterdam
K. 537 J. M. C. F. Cornips, Breda
K. 538 Anneke Wijlenzek, 't Harde
K. 539 Shell Nederland Chemie B.V. Vestiging Moerdijk, Klundert
K. 540 Centrum voor Energiebesparing Bureau E, Delft
K. 541 Werkgroep afd. Civiele Techniek, t.a.v. P. van Eek, Delft
K. 542 Stichting Natuur en Milieu, drs L D. Olthof, Utrecht
K. 543 Vereniging van Wetenschappelijke Werkers, dr. W. Biesiot,

Groningen
K. 544 H. Snelder, Etten-Leur
K. 545 Rijn Schelde Instituut, Middelburg
K. 546 Gemeente Zwijndrecht, Zwijndrecht
K. 547 P.v.d.A., afd. 's-Gravendeel, 's-Gravendeel
K. 548 P.P.R.-Aktiecentrum Heerenveen, Heerenveen
K. 549 Energiecommissie v.d. K.v.K. in de provincies Groningen en

Drenthe, Veendam
K. 550 Gemeente Delfzijl, Delfzijl
K. 551 ing. W. T. van der Drift, Dordrecht
K. 552 P.v.d.A., afd. Willemstad, Willemstad
K. 553 C. H. Slabbekoorn, Willemstad
K. 554 Luce Paulussen, Breda
K. 555 Socialistiese Partij Gebouw «de Wijverhof», Rotterdam
K. 556 Zeeuwse Milieu Federatie, Goes
K. 557 P.R.R.O., Den Haag
K. 558 G. Kogelman-Mulder, Mariënheem
K. 559 P.v.d.A., afd. Werkendam
K. 560 Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Harlingen
K. 561 L. P. Bakker, Etten-leur
K. 562 Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland,

's-Graveland
K. 563 J. H. M. Boers, Zaandijk
K. 564 A. T. Besselink, Oosterhout
K. 565 Stichting Centrum Milieubeheer Zuid-Holland, Rotterdam
K. 566 M. E. F. Ruys-Colsen, Ulvenhout
K. 567 L Verbeeke-Fagnotti, Moerdijk
K. 568 J. W. H. Alderse Baas, Joure
K. 569 Gemeente Wonseradeel, Witmarsum
K. 570 ing. L. C. Egbers, Dordrecht
K. 571 P.v.d.A., afd. Bathmen, Bathmen
K. 572 Stichting Matrix, Breda
K. 573 Gemeente Kampen, Kampen
K. 574 M. van Hezewijk, Gilze
K. 575 C. A. Wertheim-Elink Schuurman, Dordrecht
K. 576 H. Scholten, Hellendoorn
K. 577 P. Mestrom, Klundert
K. 578 Brabants Platform tegen Kernenergie, Tilburg
K. 579 G. Zevenhoven, Dordrecht
K. 580 Deelgemeente Hoek van Holland, Hoek van Holland
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ERK. 1 Aktie Vereniging Milieudefensie, Amsterdam
ERK. 2 Aktie Landelijk platform tegen kernenergie afd. Oosterhout
ERK. 3 Aktie mogelijk: Milieufederatie Groningen
ERK. 4 Aktie uit een Zeeuws blad/tijdschrift
ERK. 5 Aktie uit Brielle
ERK. 6 Aktie uit Klundert
ERK. 7 Aktie Natuur en Milieu, tijdschrift, Utrecht
ERK. 8 Aktie initiatief onbekend
ERK. 9 Aktie uit de provincie Overijssel
ERK. 10 Aktie naar aanleiding v.e. advertentie (in de krant) van de

gemeente Dordrecht
ERK. 11 Aktie mogelijk Werkgroep Milieudefensie Deventer
ERK. 12 Aktie Landelijk Platform Tegen Kernenergie, Amsterdam
ERK. 13 Aktie Zeeuwse Milieufederatie, Goes
ERK. 14 Aktie initiatief onbekend
ERK. 15 Aktie initiatief onbekend
ERK. 16 Aktie FNV, Amsterdam
ERK. 17 Aktie uit Heinkenszand
ERK. 18 Aktie uit's-Gravendeel
ERK. 19 Aktie uit de Noordoostpolder
ERK. 20 Aktie uit Oosterhout
ERK. 21 Aktie uit Oldenzaal
ERK. 22 Aktie uit Ruinerwold e.o.
ERK. 23 Aktie uit Etten-Leur
.ERK. 24 Aktie uit Roosendaal
ERK. 25 Aktie uit Zwijndrecht, initiatiefnemer onbekend
ÈRK. 26 Aktie Vereniging Milieugroep Moerdijk, Moerdijk
ERK. 27 Aktie uit 's-Gravendeel, initiatiefnemer onbekend
ERK. 28 Aktie uit Hengelo, initiatiefnemer onbekend
ERK. 29 Aktie uit Hellevoetsluis, initiatiefnemer onbekend
ERK. 30 Aktie initiatiefnemer onbeker. I

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18 830, nrs. 41-42 44


