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1. Inleiding

1.1. Aanleiding voor deze notitie

Rijksbeleid kernenergie 
Het huidige kabinet, het kabinet-Rutte-Verhagen, heeft kernenergie 
opgenomen in het regeerakkoord. Op 30 september 2010 bereikten 
de Tweede Kamerfracties van VVD en CDA het regeerakkoord, dat als 
motto heeft: ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’. Het regeerakkoord 
is de leidraad voor het beleid van het kabinet-Rutte-Verhagen. In dat 
regeerakkoord wordt ingegaan op een aantal onderwerpen. Één van 
deze onderwerpen is energie. 

Regeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ 
Nederland moet voor de voorziening van energie minder 
afhankelijk worden van andere landen, hoge prijzen en 
vervuilende brandstoffen. De energiezekerheid moet worden 
vergroot en er komt meer aandacht voor het verdienpotenti-
eel op energiegebied. De Europese doelen voor een duur-
zame energievoorziening zijn leidend. Dit betekent 20 % 
CO2-reductie en 14 % duurzame energie in 2020. 
Om de CO2-reductie te realiseren en minder afhankelijk te 
worden bij de energievoorziening, is meer kernenergie 
nodig. Aanvragen van vergunningen voor de bouw van een 
of meer nieuwe kerncentrales die voldoen aan de vereisten, 
worden ingewilligd [lit.1.]. 

Het kabinet heeft het energiebeleid uitgewerkt in het 
Energierapport 2011, waarin zij op energiegebied voor een betaal-
bare, zekere energievoorziening en een optimale balans tussen 
groen en groei kiest. Dat betekent het concurrerend maken van 
duurzame energie en het bieden van ruimte voor kernenergie. 
Kernenergie zorgt voor reductie van de  
CO2-uitstoot en is daarmee een logische overbrugging op weg naar 
een duurzame energiehuishouding. Nieuwe kerncentrales dragen 
bij aan de energievoorzieningszekerheid, ten gevolge van grotere 
spreiding in technologie, brandstof en aanvoerroutes. Eén of meer 
nieuwe kerncentrales leveren hoogwaardige banen en kennis op. 
Daarnaast wordt het nucleaire onderzoek en onderwijs gestimu-
leerd, vooral bij onderzoeksinstituten en universiteiten [lit. 2.]. 

Met de kamerbrief van 13 april heeft het kabinet aangegeven dat zij 
de gebeurtenissen met de Japanse kerncentrales nauwlettend volgt 
en dat zij alle lessen die daaruit getrokken kunnen worden, betrekt 
bij het energiebeleid. Het kabinet ziet nog steeds een belangrijke rol 
weggelegd voor kernenergie voor een betaalbare, zekere energie-
voorziening voor nu en in de toekomst [lit. 3.]. 

Start planologische procedure en planm.e.r.1 
Om zicht te houden op het verlenen van een vergunning voor een 
veilige, nieuwe kerncentrale nog tijdens deze kabinetsperiode, zijn 
de procedures gestart die nodig zijn voor het planologisch mogelijk 
maken van een nieuwe kerncentrale in het Sloegebied2 (zie 
afbeelding 1.1). Voordat feitelijk kan worden gestart met de 
oprichting en bouw van een kerncentrale moet een aantal procedu-
res worden doorlopen. Hierbij is de rijkscoordinatieregeling van 
toepassing waardoor besluitvorming sneller en efficienter kan 
plaatsvinden. Dit betreft onder meer een aanpassing van het 
bestemmingsplan in de vorm van een inpassingsplan, alsmede een 
gecoördineerde procedure voor de vergunningen op grond van de 
Kernenergiewet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de 
Waterwet en andere wetten (zie paragraaf 2.3). Voor een aantal 
besluiten moet ook een milieueffectrapport (MER) worden 
opgesteld: zo moet voor het inpassingsplan een planm.e.r. worden 
doorlopen. Als eerste stap in het kader van de procedure voor het 
inpassingsplan en het planm.e.r. is deze concept-notitie reikwijdte 
en detailniveau3 opgesteld. Deze concept-notitie reikwijdte en 
detailniveau beschrijft wat er in het planMER aan de orde moet 
komen [lit. 3.]. 

1.2. Twee initiatieven

Momenteel is er sprake van twee concrete initiatieven voor een 
tweede kerncentrale in het Sloegebied in de gemeente Borsele. 
Beide initiatiefnemers hebben al eerste stappen gezet voor de 
benodigde procedures (zie paragraaf 3.1). De mogelijkheid is dat 
beide initiatieven samenkomen en verder gaan als één initiatief. 
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft 
besloten om de procedures te starten, die nodig zijn voor de 
ruimtelijke inpassing van één nieuwe kerncentrale in het 
Sloegebied [lit. 3.]. In hoofdstuk 2 wordt uitgelegd wat de procedure 
is bij zowel één initiatief (paragraaf 2.4) als twee initiatieven 
(paragraaf 2.5). 
Zie afbeelding 1.1 voor een aanduiding van het Sloegebied en zie 
hoofdstuk 3 voor een beschrijving van het voornemen. 

1 Onder m.e.r. wordt de procedure verstaan, een MER houdt het rapport in
2 Voor het bedrijventerrein in het Sloegebied worden verschillende benamin-

gen gebruikt waaronder het Sloegebied, bedrijventerrein Vlissingen-Oost en 
de Havens van Vlissingen. In de m.e.r. wordt de naam ‘Sloegebied’ 
gehanteerd. 

3 Als gevolg van de wijziging van de wetgeving rondom het instrument m.e.r. 
per 1 juli 2010 is de procedure voor een m.e.r. ingrijpend gewijzigd. Sindsdien 
vangt de m.e.r. aan met een notitie reikwijdte en detailniveau in plaats van 
een startnotitie.
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Afbeelding 1.1. Het Sloegebied in Borsele en omgeving

Bron: Arcadis-studie, deel A.

1.3. Leeswijzer

Deze notitie behandelt een aantal onderwerpen. Een van die 
onderwerpen zijn de benodigde procedures die doorlopen moeten 
worden voor de bouw van een kerncentrale. Hoofdstuk 2 gaat in op 
deze procedures, waarbij zowel de procedure bij één initiatief als 
twee initiatieven aan bod komt. Hoofdstuk 3 behandelt de 
voorgenomen activiteit en daarnaast het beleids- en wettelijk kader 
voor een kerncentrale. Hoofdstuk 4 geeft een gebiedsbeschrijving 
van het Sloegebied. Hoofdstuk 5 gaat in op de verantwoording voor 
de keuze voor de locatie Borssele vanuit zowel nationaal als lokaal 
oogpunt. De scope voor het onderzoek in het planMER komt in 
hoofdstuk 6 aan bod. 
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2. procedure 

Voordat feitelijk kan worden gestart met de oprichting en bouw van 
een kerncentrale moet een aantal procedures worden doorlopen. 
Onderstaand worden de belangrijkste procedurele verplichtingen 
toegelicht. Eerst wordt in zijn algemeenheid ingegaan op de 
benodigde procedures (paragraaf 2.1 tot en met 2.3). In paragraaf 2.4 
wordt specifiek ingegaan op de te volgen procedure indien sprake is 
van één initiatief. Paragraaf 2.5 behandelt de procedurestappen bij 
twee initiatieven. 

2.1. Planm.e.r. en inpassingsplan 

De planologische regeling vindt plaats met een inpassingsplan. Dit 
plan wordt vastgesteld door de Minister van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie en de Minister van Infrastructuur en Milieu. 

Doel inpassingsplan
De doelstelling van het inpassingsplan is het geven van een 
juridisch-planologisch kader voor onder andere de omgevingsver-
gunning (zie paragraaf 2.2). Het inpassingsplan geeft aan waar de 

kerncentrale in het Sloegebied is toegestaan en welke bouw- en 
gebruiksbepalingen ter plaatse gelden. Aanvullend worden regels 
opgenomen voor de overige aan de kerncentrale gekoppelde 
functies, zoals kantoren en parkeerterreinen. 

Vooruitlopend op dit inpassingsplan is in april 2011, door de 
Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de 
Minister van Infrastructuur en Milieu, een voorbereidingsbesluit 
genomen voor een bepaald gebied in het Sloegebied voor het 
voornemen (zie afbeelding 2.1). Het voorbereidingsbesluit heeft 
enkel tot doel om te voorkomen dat deze locatie minder geschikt 
wordt voor de bouw van de centrale. Nieuwe permanente gebouwen 
of andere bouwwerken of gebruiksfuncties mogen de bouw van de 
kerncentrale niet blokkeren. 

Afbeelding 2.1. Het voorbereidingsbesluit
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Planm.e.r.-plicht
Overheidsplannen die kunnen leiden tot concrete projecten of 
activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu moeten eerst een zogenoemde planm.e.r.-procedure 
doorlopen. Deze verplichting is omschreven in de Wet milieubeheer 
en het daaraan gekoppelde Besluit milieueffectrapportage en geldt 
voor wettelijk of bestuursrechtelijk voorgeschreven plannen:
•	 	die	het	kader	vormen	voor	toekomstige	projectm.e.r.-

(beoordelings)plichtige besluiten, of; 
•	 	waarvoor	een	Passende	Beoordeling	nodig	is	op	grond	van	de	

Natuurbeschermingswet 1998.

Het inpassingsplan vormt het kader voor de toekomstige tweede 
kerncentrale in het Sloegebied. Een kerncentrale is 
projectm.e.r.-plichtig (zie paragraaf 2.2). Het inpassingsplan vormt 
daarmee het kader voor een toekomstige projectm.e.r.-plichtige 
activiteit, en is om die reden planm.e.r.-plichtig. 

Het Sloegebied ligt in de nabijheid van het Natura 2000-gebied 
Westerschelde & Saeftinghe (zie afbeelding 4.4) dat direct of indirect 
kan worden beïnvloed door de aanleg en het gebruik van de 
kerncentrale. Het inpassingsplan voorziet in activiteiten, die 
mogelijk significant negatieve gevolgen kunnen hebben voor het 
Natura 2000-gebied. Hiervoor moet een Passende Beoordeling 
worden gemaakt op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. 
Om die reden is er eveneens sprake van een planm.e.r.-plicht. 

Doel planm.e.r. 
Doel van het planMER is om bij de besluitvorming over het 
ruimtelijk plan het milieu een volwaardige plaats te geven. De 
planm.e.r. staat dus niet op zichzelf, maar is gekoppeld aan de 
vaststelling van een ruimtelijk plan en de procedure die daarvoor 
moet worden doorlopen, in dit geval de vaststelling van het 
inpassingsplan. 

Relatie planMER - inpassingsplan 
Het planMER is een onderzoeksrapport ten behoeve van het 
inpassingsplan. Het planMER onderzoekt de locatie voor de tweede 
kerncentrale. De onderbouwing voor de locatiekeuze wordt in het 
inpassingsplan van een juridisch- planologische regeling voorzien. Bij 
dit proces dient het inpassingsplan in te gaan op de uitvoerbaarheid 
van een tweede kerncentrale, maar ook de ruimte te bieden voor 
specifieke invulling van het initiatief via een vergunningaanvraag van 
de initiatiefnemer. Het inpassingsplan is daarmee kaderstellend 
voor:
•	 	de	locatiekeuze	van	een	tweede	kerncentrale;
•	 	een	deel	van	de	milieu	en	ruimtelijke	randvoorwaarden	van	een	

tweede kerncentrale, waaronder mogelijk de locatie van de 
koelwaterinlaat- en uitlaat. 

Het kaderstellende inpassingsplan is bepalend voor de insteek en 
vormgeving van het planm.e.r. Uit het inpassingsplan en planMER 
moet duidelijk worden of de andere noodzakelijke vergunningen 
(zoals de Natuurbeschermingswetvergunning) in principe kunnen 
worden verleend. De uitvoerbaarheid van het inpassingsplan is 

zodoende een onderdeel van de toelichting op het inpassingsplan. 
De uitvoerbaarheid volgt gedeeltelijk ook uit het planMER, denk 
aan de resultaten van het natuuronderzoek die weer van belang zijn 
voor de aanvraag voor de Natuurbeschermingswetvergunning. 

2.2. Projectm.e.r. en vergunningen 

Voor het oprichten en exploiteren van een kerncentrale is een aantal 
vergunningen vereist. Het betreffen onder andere vergunningen 
ingevolge de: 
•	 Kernenergiewet	(Kew);
•	 Waterwet	(Ww);
•	 	Wet	algemene	bepalingen	omgevingsrecht	(Wabo,	in	verband	

met de bouwvergunning); 
•	 	Natuurbeschermingswet	1998	(Nbw);
•	 	Flora-	en	faunawet	(Ffw)	(indien	van	toepassing);	
•	 	Ontgrondingenwet	en;
•	 Monumentenwet4 (indien van toepassing). 

Een aparte vergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm) is, 
naast een integrale vergunning op grond van de Kernenergiewet, 
niet nodig. De grondslag hiervoor ligt in de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht (Wabo, zie navolgend kader). 

4 Het gaat hier om artikel 11, tweede lid van de Monumentenwet 1988:  
“Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning: a. een beschermd archeologisch 
monument te slopen, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen; b. een beschermd 
archeologisch monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze, 
waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht”. Hierbij worden archeologische 
monumenten als volgt gedefinieerd (zie onder c, dat terugverwijst naar b).  
“b. monumenten:

 1. alle vóór tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun 
schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde;

 2. terreinen welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als bedoeld onder 1;
 c. archeologische monumenten: de monumenten, bedoeld in onderdeel b, onder 2.”

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Artikel 2.1, eerste lid onder e. 
Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te 
voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
1°. het oprichten;
2°. het veranderen of veranderen van de werking of;
3°. het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk. 

Artikel 8.3.1, eerste lid 
Deze wet is, voor zover deze betrekking heeft op activiteiten als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, niet van toepassing op 
inrichtingen waarvoor een vergunning is vereist krachtens artikel 
15, onder b, van de Kernenergiewet, behoudens voor zover uit de 
bepalingen van die wet anders blijkt. Deze wet is evenmin van 
toepassing op inrichtingen, voor zover daarvoor bij of krachtens 
andere dan in de eerste volzin genoemde bepalingen van die wet 
vergunning is vereist of algemene voorschriften gelden, behoudens 
voor zover uit de bij of krachtens die wet gestelde.
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Projectm.e.r.-plicht
De aanvraag voor de vergunning op basis van de Kernenergiewet 
moet volgens bĳlage C van het Besluit milieueffectrapportage 1994 
(categorie 22.2) een m.e.r. doorlopen (zie tabel 2.1). 

Vanuit dat kader hebben beide initiatiefnemers al de projectm.e.r. 
gestart door het opstellen van een startnotitie c.q. notitie reikwijdte 
en detailniveau5. 

Doel projectm.e.r. 
De aanvraag voor een vergunning op basis van de Kernenergiewet 
moet een m.e.r. doorlopen. Het projectMER onderbouwt zodoende 
een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Kernenergiewet. 
Daarnaast onderbouwt het projectMER ook de aanvragen voor de 
overige vergunningen. Dat betekent dat in het projectMER wordt 
onderzocht wat de milieueffecten zijn van de voorgenomen 
activiteit op een locatie. Daarnaast wordt onderzocht welke 
maatregelen kunnen of moeten worden getroffen om ongewenste 
effecten en risico’s te voorkomen. 

2.3. Rijkscoördinatieregeling

De oprichting van een nieuwe kerncentrale valt op grond van de 
Elektriciteitswet 1998 van rechtswege onder de 

5 Als gevolg van de wijziging van de wetgeving rondom het instrument m.e.r. 
per 1 juli 2010 is de procedure voor een m.e.r. ingrijpend gewijzigd. Sindsdien 
vangt de m.e.r.-procedure aan met een notitie reikwijdte en detailniveau in 
plaats van een startnotitie. Zie ook paragraaf 2.5. 

Rijkscoördinatieregeling. Deze regeling is onder andere van 
toepassing op grotere energiecentrales (> 500 MWe). De regeling 
houdt praktisch in dat de ruimtelijke besluitvorming en vergunnin-
gen worden gecoördineerd, voorbereid en bekendgemaakt door of 
namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie. Inspraak op alle besluiten blijft bestaan, maar wordt 
gebundeld. Dat betekent dat op eenzelfde moment op verschillende 
besluiten tegelijkertijd kan worden ingesproken. Besluitvorming 
kan hierdoor sneller en efficiënter plaatsvinden. De ruimtelijke 
inpassing vindt plaats via het inpassingsplan, dat wordt vastgesteld 
door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
en de Minister van Infrastructuur en Milieu. 

Gecoördineerde procedure 
Voor een goede stroomlijning van het proces kent de 
Rijkscoördinatieregeling de zogenoemde uitvoeringsmodule. Deze 
module houdt in dat alle (of een groot deel van de) voor het project 
benodigde vergunningen en ontheffingen tegelijkertijd, in één 
gecoördineerde procedure worden voorbereid. De betrokken 
overheden, zoals de provincie of de gemeente, blijven hierbij in eerste 
instantie zelf verantwoordelijk voor het nemen van de besluiten. De 
Rijksoverheid heeft de regie over het proces. 

De Rijkscoördinatieregeling maakt het mogelijk dat in het uiterste geval 
het Rijk de bevoegdheid tot het verlenen van vergunningen overneemt 
van een ander bestuursorgaan. De vergunningprocedure wordt voor 
alle vergunningprocedures in de gecoördineerde procedure hetzelfde, 
namelijk volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 

2.4. Eén initiatief 

Momenteel zijn er twee initiatiefnemers voor een tweede kerncen-
trale in Borssele. Indien beide initiatiefnemers samen verder gaan 
als één initiatief, betekent dit dat het inpassingsplan, het daarvoor 
benodigde planMER, de vergunningaanvragen en het projectMER in 
één gecoördineerde procedure kunnen worden voorbereid en 
bekendgemaakt. Mogelijk wordt in dat geval één geïntegreerd MER 
opgesteld in plaats van een afzonderlijk plan- en apart projectMER. 
In afbeelding 2.2 is de Rijkscoördinatietregeling en gecoördineerde 
procedure schematisch weergegeven. 

Tabel 2.1. Bijlage C, categorie 22.2 van het Besluit m.e.r. 

kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4

activiteiten gevallen plannen besluiten 

C 22.2 De oprichting van een kerncentrale en andere kernreacto-
ren, met inbegrip van de buitengebruikstelling of 
ontmanteling van dergelijke centrales of reactoren, met 
uitzondering van onderzoekinstallaties voor de productie 
en verwerking van splijt- en kweekstoffen, met een 
constant vermogen van ten hoogste één thermische kW.

- De structuurvisie, bedoeld in de 
artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de 
Wet ruimtelijke ordening, en het 
plan, bedoeld in de artikelen 
3.1, eerste lid, 3.6, eerste lid, 
onderdelen a en b, van die wet.

De besluiten waarop afdeling 
3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht en een of meer 
artikelen van afdeling 13.2 van 
de wet van toepassing zijn.

Genomen stappen in projectm.e.r. door initiatiefnemers 
Delta Energy B.V. (Delta) heeft in juni 2009 een startnotitie 
ingediend. Deze heeft daarna de inspraakprocedure doorlopen.  
De Commissie voor de m.e.r. heeft vervolgens een richtlijnenadvies 
gegeven. Het bevoegd gezag heeft in juni 2010 de richtlijnen voor 
het milieueffectrapport (MER) vastgesteld. 

Energy Resources Holding B.V. (ERH) heeft in september 2010 een 
notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld. De inspraakprocedure 
is afgerond. In december 2010 is het advies van de Commissie voor 
de m.e.r. afgegeven over de reikwijdte en detailniveau van het op te 
stellen MER en in april 2011 heeft het bevoegd gezag een advies 
gegeven over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. 
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Coördinatie en het samengaan van de twee initiatieven heeft 
consequenties voor de inhoud en procedure van het MER.

Inhoud
Als één geïntegreerd MER wordt opgesteld, moet de inhoud daarvan 
voldoen aan de gezamenlijke eisen vanuit het betreffende plan 
(inpassingsplan) en besluit (vergunning Kernenergiewet). Kortom, 
het MER moet voldoen aan:
•	  de nog vast te stellen reikwijdte en detailniveau voor het planMER op 

basis van deze concept-notitie reikwijdte en detailniveau, de (verplich-
te) bestuurlijke consultatie en het advies van de Commissie voor de 
m.e.r.;

•	 	de	vereisten	uit	vastgestelde	richtlijnen	of	reikwijdte	en	detailni-
veau voor het projectMER.

De inhoudelijke vereisten voor het projectMER zijn vastgesteld voor 
de twee afzonderlijke initiatieven via:
•	 	richtlijnen	voor	een	tweede	kerncentrale	Borssele	op	initiatief	

van Delta, vastgesteld, d.d. 11 juni 2010 door de Minister van het 
toenmalige Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
(VROM);

•	 	reikwijdte	en	detailniveau	voor	een	tweede	kerncentrale	Borssele	
op initiatief van ERH, vastgesteld, d.d. 27 april 2011 door de 
Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De richtlijnen en reikwijdte en detailniveau verschillen nauwelijks van 
elkaar. 

Één mogelijk geïntegreerd MER moet op basis van de onderzoeksresul-
taten de onderbouwing leveren van de locatie voor de tweede 
kerncentrale die in het inpassingsplan van een juridisch- planologische 
regeling wordt voorzien (planMER) én de onderbouwing leveren/
uitvoerbaarheid aantonen voor onder andere de vergunningaanvraag 
ingevolge de Kernenergiewet (projectMER), zie ook afbeelding 2.3. 

Relatie planMER - projectMER in één geïntegreerd MER
Concreet houdt bovenstaande in dat één mogelijk geïntegreerd MER: 
1.  voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten de bandbreedte van 

mogelijke effecten in beeld brengt en aannemelijk maakt dat, al 
dan niet via een verkenning van maatregelen, aan alle eisen van 
de latere vergunningverlening kan worden voldaan. Het MER 
beschrijft dat gewaarborgd is dat nodige maatregelen worden 
getroffen doordat er voor de concrete activiteiten nog een 
vergunning nodig is waarin de maatregelen daadwerkelijk 
worden afgedwongen;

2.  tevens de maatregelen verder uitwerkt en in beeld brengt welke 
maatregelen daadwerkelijk worden getroffen. 

Afbeelding 2.3. Relatie planMER - projectMER in mogelijk één geïntegreerd MER

Procedure 
Bij één geïntegreerd MER dient ook één geïntegreerde procedure 
gevolgd te worden. Doordat de planvorming van de twee 
projectm.e.r.’ren en de planm.e.r. op verschillende momenten is 
gestart, zijn echter ook van oorsprong verschillende procedurele 
vereisten van toepassing (naast de Rijkscoördinatieregeling): 
•	 	op	het	planMER	is	de	‘uitgebreide’	procedure	van	de	Wet	

milieubeheer van toepassing;
•	 	het	initiatief	van	ERH	valt	onder	de	‘uitgebreide’	procedure;
•	 	het	initiatief	van	Delta	valt	nog	onder	de	oude	m.e.r.-wetgeving	

van voor 1 juli 2010. 

Één geïntegreerd MER-rapport voor 
één gecoördineerde procedure

planMER t.b.v.
inpassingsplan 

onderbouwing 
locatiekeuze

projectMER t.b.v. 
vergunningaanvraag 

onderbouwing uitvoer-
baar-heid vergunning-

aanvraag Kernenergiewet 
en andere wetten 

Rijkscoördinatieregeling

afstemming met omgeving

Één geïntegreerd MER Min. EL&I + I&M 
zijn IN en BG

inpassingsplan

Bedrijf is IN
Min. EL&I is BG

vergunning Kernenergiewet 

bedrijf is IN 
andere overheden zijn BG

andere vergunningen 

IN = initiatiefnemer 
BG = bevoegd gezag

Afbeelding 2.2. Schematische weergave Rijkscoördinatieregeling
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Nieuwe m.e.r.-regelgeving per 1 juli 2010
Het nieuwe wettelijke stelsel voor milieueffectbeoordeling (m.e.r.) 
is op 1 juli 2010 in werking getreden. Tot 1 juli bestond er een 
planm.e.r.- en een projectm.e.r procedure. Nu is er een zogenaamde 
‘beperkte en uitgebreide’ procedure. 

Als gevolg van de wijziging van de wetgeving vangt de 
m.e.r.-procedure sindsdien aan met een notitie reikwijdte en 
detailniveau in plaats van een startnotitie. 

In het kader van het integreren van de besluitvorming kiest het bevoegd 
gezag ervoor om de ‘zwaarste’ procedure van toepassing te laten zijn, 
inclusief coördinatieregeling. Dit betekent dat het geïntegreerd MER de 
uitgebreide procedure volgt. Deze uitgebreide procedure kent zeven 
procedurestappen. Deze zijn in navolgend kader weergegeven. 

M.e.r.-procedure 
1.  openbare kennisgeving: in een openbare kennisgeving wordt 

aangekondigd hoe zal worden omgegaan met de verdere 
planvoorbereiding. Daarbij moet ook worden aangegeven welke 
stukken waar en wanneer ter inzage worden gelegd en wie op 
welke wijze en binnen welke termijn de gelegenheid wordt 
geboden om zienswijzen naar  voren te brengen;

2.  raadpleging over reikwijdte en detailniveau: bestuursorganen, 
die met de uitvoering van de m.e.r. en de vaststelling van het 
inpassingsplan te maken kunnen krijgen, worden geraadpleegd 
over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen 
milieueffectrapport (MER). Parallel daaraan worden zienswijzen 
ingewonnen over het voornemen. Raadpleging en inwinnen van 
zienswijzen gebeurt aan de hand van voorliggende concept-
notitie reikwijdte en detailniveau die vrijwillig ter inzage wordt 
gelegd. De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt 
eveneens vrijwillig om advies gevraagd6. Op basis van de 
adviezen en de zienswijzen stelt het bevoegd gezag de reikwijdte 
en detail-niveau voor het MER vast;

3.  opstellen milieueffectrapport (MER): het geïntegreerd MER 
wordt opgesteld overeenkomstig de vastgestelde richtlijnen en 
de vastgestelde en nog vast te stellen reikwijdte en detailniveau 
en de inhoudsvereisten zoals voorgeschreven in de Wet 
milieubeheer (zie paragraaf 2.5);

4.  terinzagelegging, indienen zienswijzen: tijdens deze stap vindt de 
ter inzage ligging van het geïntegreerd MER, het ontwerpinpas-
singsplan, de vergunningaanvraag, de ontwerp-kernenergiewet-
vergunning en overig benodigde ontwerp-vergunningen plaats en 
de eventuele raadpleging van andere lidstaten en toetsing door de 
Commissie m.e.r. van het geïntegreerd MER. Het advies van de 
Commissie m.e.r. voor het MER is wettelijk verplicht, aangezien 
voor het inpassingsplan een passende beoordeling in het kader 
van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig is; 

5.  motivering: in het uiteindelijke inpassingsplan wordt een 
motivering opgenomen hoe met de resultaten van het MER,  
de zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. wordt 
omgegaan;

6.  bekendmaking en mededeling: deze stap houdt de bekendma-
king en mededeling van het plan conform de procedure van het 
inpassingsplan in;

7.  evaluatie: het is verplicht om de daadwerkelijk optredende 
milieugevolgen van de uitvoering van het plan te monitoren en 
te evalueren. In het MER moet al worden aangegeven welke 
aspecten van het plan voor evaluatie in aanmerking komen.

De voorliggende concept-notitie reikwijdte en detailniveau vervult 
een rol in stap twee van de procedure. De notitie bevat informatie 
over de beoogde reikwijdte en het beoogde detailniveau van het 
MER (scope) en wordt voorgelegd aan de te raadplegen bestuursor-
ganen, die uitgenodigd worden erop te reageren. 

De te raadplegen bestuursorganen zijn in elk geval:
•	 gemeente	Vlissingen;	
•	 gemeente	Borsele;
•	 waterschap	Scheldestromen;
•	 provincie	Zeeland;
•	 RCE	(Rijksdienst	Cultureel	Erfgoed).	

Naast de betrokken bestuursorganen wordt ook de Commissie 
m.e.r. (vrijwillig) om advies gevraagd6 en kan ook eenieder tijdens 
de ter inzage legging een zienswijze indienen. 

2.5. Twee initiatieven 

De mogelijkheid bestaat dat de twee initiatieven samenkomen en 
verder gaan als één initiatief. Echter, de mogelijkheid bestaat ook 
dat beide initiatieven niet samenkomen. Dit heeft gevolgen voor 
zowel de technische inhoud als de procedure van de afzonderlijke 
MER-rapporten. In navolgende afbeelding 2.4 is schematisch de 
verhouding aangegeven tussen de verschillende producten indien 
geen gecoördineerde procedure wordt gevolgd. 

Inhoud
De al vastgestelde richtlijnen en reikwijdte en detailniveau voor 
beide initiatieven dienen als scope voor de afzonderlijke project-
MER-rapporten van ERH en Delta. De door het Minister van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Minister van 
Infrastructuur en Milieu nog vast te stellen reikwijdte en detailni-
veau fungeert als scope voor het planMER. 
Dat betekent dat beide procedures hun eigen eisen hebben: het 
planMER voor het inpassingsplan en het projectMER voor de 
vergunning Kernenergiewet, waarbij het planMER de onderbou-
wing voor de locatiekeuze levert en het projectMER de onderbou-
wing voor de vergunning ingevolge de Kernenergiewet. 

Procedure
Twee initiatieven betekent dat er geen gecoördineerde procedure 
kan worden gevolgd, aangezien de voor het project benodigde 
vergunningen en ontheffingen niet tegelijkertijd kunnen worden 
voorbereid. Er zal zodoende sprake zijn van een aparte plan- en 
afzonderlijke projectm.e.r.-procedures. Beide initiatiefnemers gaan 
dan afzonderlijk verder met de vergunningaanvraag en de project-
MER en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie en Minister van Infrastructuur en Milieu zijn verantwoor-

6 Advies door de landelijke onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrap-
portage (Commissie m.e.r.) is in deze fase van de procedure niet verplicht, 
maar op verzoek van het bevoegd gezag wel mogelijk. Advies door de 
Commissie m.e.r. is wel verplicht tijdens de ter inzage legging van het MER bij 
de uitgebreide m.e.r.-procedure.
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Rijkscoördinatieregeling

afstemming met omgeving

Min. EL&I + I&M 
zijn IN en BG

inpassingsplanplanMER

Bedrijf is IN
Min. EL&I is BG

vergunning Kernenergiewet 

projectMER

bedrijf is IN 
andere overheden zijn BG

andere vergunningen 

IN = initiatiefnemer 
BG = bevoegd gezag

Afbeelding 2.4. Schematische weergave producten bij geen gecoördineerde procedure

delijk voor het opstellen van het inpassingsplan en bijbehorend 
planMER. Iedere procedure kent zijn eigen procedurele vereisten. 
Voor het planMER geldt dezelfde uitgebreide procedure, zoals die 
bij één geïntegreerd MER wordt gevolgd (zie kader m.e.r.-procedure 
in paragraaf 2.4). 
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3. Het Voornemen en kader 

3.1. Voorgenomen activiteit 

Er zijn twee partijen (Delta en ERH) die het voornemen hebben om 
vóór het jaar 2020 een nieuwe kerncentrale in gebruik te nemen in 
het Sloegebied. In onderstaand kader zijn voor beide initiatieven de 
kernmerken weergegeven. 

Delta
Delta heeft in juni 2009 het voornemen kenbaar gemaakt om binnen 
het Sloegebied een kerncentrale te realiseren. De voorgenomen 
activiteit betreft een centrale voor het opwekken van elektriciteit. 
Afhankelijk van de gekozen leverancier en het voornemen zullen er 
één of twee reactoren gerealiseerd worden van in totaal maximaal 
2.500 MWe qua vermogen. De projectm.e.r. ten behoeve van de 
aanvraag voor een vergunning op basis van de Kernenergiewet is 
gestart. De planning van Delta is dat er in 2014-2018 gebouwd 
wordt, zodat de centrale vanaf 2019 in bedrijf is. 

ERH 
ERH heeft in september 2010 het voornemen kenbaar gemaakt om 
samen met (een) later aan te geven partner(s) binnen het Sloege-
bied een kerncentrale te realiseren ten behoeve van het opwekken 
van elektriciteit. ERH heeft aangegeven dat de kerncentrale een 
maximaal vermogen heeft van 2.500 MWe. Afhankelijk van de 
gekozen leverancier en voornemen zullen er één of twee reactoren 
gerealiseerd worden. De projectm.e.r. ten behoeve van de aanvraag 
voor een vergunning op basis van de kernenergiewet is gestart. De 
planning van ERH is dat er in 2015-2019 gebouwd wordt, zodat de 
centrale vanaf 2019 in commercieel bedrijf gaat. 

De mogelijkheid bestaat dat beide initiatieven samenkomen en 
verder gaan als één initiatief. Deze mogelijkheid wordt kracht 
bijgezet doordat de Minister van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie heeft besloten om de procedures te starten die nodig zijn 
voor de ruimtelijke inpassing van één nieuwe kerncentrale in het 
Sloegebied [lit. 3.]. Als voorgenomen activiteit wordt zodoende 
gehanteerd, dat er één nieuwe kerncentrale wordt gerealiseerd. 

Typen centrales 
Uitgaande van de initiatieven van Delta en ERH dienen de onder-
zoekslocaties ruimte te bieden aan kerncentrales met een maximaal 
vermogen van 2.500 MW(e). Er is wereldwijd momenteel slechts een 
beperkt aantal centraletypen en leveranciers die kunnen voldoen 
aan de geldende veiligheidseisen en voorwaarden van de initiatief-
nemers. In onderstaande tabel staan deze typen omschreven aan de 
hand van een aantal globale gegevens. 

Tabel 3.1. Globale gegevens centrale-opties789

leverancier reactor globaal 

vermogen

minimale netto 

oppervlakte7

minimale 

footprint8

Westinghouse AP1000 1.100 MW(e) 6,25 ha 250x250 m

AREVA e.a. EPR 1.600 MW(e) 10 ha 250x400 m

GE e.a. ABWR 1.400 MW(e) 5 ha 200x300 m

Binnen de maximale productiecapaciteit van 2.500 MW zijn er vier 
varianten mogelijk die aan de te stellen voorwaarden/specificaties 
voldoen:
•	 één	AP1000;
•	 twee	AP1000’s;
•	 één	EPR;
•	 één	ABWR.

Om de maximale effecten inzichtelijk te maken, wordt de reactor 
met het grootste oppervlaktebeslag (‘worst case-scenario’) in het 
planMER onderzocht. Dit betreft de variant met twee AP1000-
reactoren, te weten twee maal 6,25 ha is 12,50 ha.  

In het oppervlaktebeslag van 12,50 ha zijn, naast het nucleaire 
gedeelte, alle bij de centrale behorende voorzieningen opgenomen 
(zie voetnoot 7). Niet opgenomen zijn de volgende voorzieningen: 
wegen, parkeerterreinen, schakelstation, koelwaterinlaat en extra 
ruimte in verband met beveiliging. Het oppervlaktebeslag van deze 
aanvullende voorzieningen vraagt om 2,5 à 7,5 ha meer, waardoor 
de totale ruimtebehoefte uitkomt op 15 à 20 ha. De totale ruimtebe-
hoefte is echter afhankelijk van het definitieve programma en de 
situering van de locatie. Als uitgangspunt voor de voorgenomen 
activiteit wordt een minimaal oppervlak van 15 ha aangehouden 
(gebaseerd op de variant met twee AP1000’s). Binnen de aangegeven 
oppervlakte kunnen ook de andere varianten worden gerealiseerd. 

Bij een centrale met een maximaal elektrisch vermogen van 2.500 
MW(e) dient een minimale lengte-breedteverhouding van 500 bij 
250 m te worden aangehouden, uitgaande van twee AP1000-
reactoren van Westinghouse (zie tabel 3.1; footprint per reactor 
ongeveer 250 bij 250 m). 

7 Gegevens volgens openbare opgave leveranciers.
8 Oppervlaktematen zijn inclusief kantoren, poortgebouw en werkplaatsen. 

Niet opgenomen zijn voorzieningen als wegen, parkeerterreinen,  
schakelstation, koelwaterinlaat, extra ruimte in verband met beveiliging.

9 Op basis van de voorzieningen zoals genoemd bij voetnoot 7.
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Koelwateropties 
Uitgangspunt is een systeem van doorstroomkoeling, aangezien 
beide initiatiefnemers hiervan uitgaan. Ook in de onderzoeken die 
ten behoeve van het SEVIII zijn uitgevoerd is doorstroomkoeling als 
uitgangspunt genomen. Of doorstroomkoeling daadwerkelijk 
mogelijk is, hangt af van de uitkomsten van modelberekeningen 
naar de koelwaterruimte en van het onderzoek naar de mogelijke 
effecten op Natura 2000. Met deze voorbehouden wordt bij de 
selectie van de onderzoekslocaties rekening gehouden met de 
mogelijkheid dat koeling op andere wijze moet plaatsvinden, te 
weten: met hybride koeltorens of koeltorens met natuurlijke trek. 
Gelet op het systeem van doorstroomkoeling als uitgangspunt, 
komen deze varianten pas in beeld als doorstroomkoeling niet 
mogelijk is (zie ook paragraaf 5.2.1). 

Tijdelijk werk- en opslagterrein 
Een ander belangrijk kenmerk van de voorgenomen activiteit is het 
tijdelijk werk- en opslagterrein, oftewel de ‘laydown-area’, voor de 
bouw van de centrale. De oppervlakte voor dit  tijdelijke terrein is 
sterk afhankelijk van de bouwmethoden en het type reactor. De 
voorkeur gaat uit naar een aaneengesloten terrein, zo dicht 
mogelijk bij de locatie van de kerncentrale. Een belangrijke vraag in 
verband met het oppervlaktebeslag en de milieueffecten is of een 
tijdelijke betoncentrale op het tijdelijke terrein wordt gevestigd. 
Naar verwachting kan een deel van de tijdelijke functies op de 
locatie voor de kerncentrale worden gevestigd, waardoor de 
oppervlakte van het tijdelijke terrein beperkt kan worden. 

Er is echter op dit moment geen specificatie beschikbaar van aard en 
omvang van de functies die op het tijdelijke terrein moeten worden 
gevestigd. Afhankelijk van het concrete programma op de locatie van 
het werk- en opslagterrein kan meer of minder ruimte nodig zijn. In 
het kader van het planMER zal dit punt verder worden geconcretiseerd. 

3.2. Kader

In onderstaande paragraaf worden de belangrijkste beleids- en 
wettelijke kaders beschreven, die van toepassing zijn op de tweede 
kerncentrale in Borssele. In bijlage I staan alle van toepassing zijnde 
kaders. In bijlage I wordt eveneens aangegeven of de kaders van 
invloed zijn op het inpassingsplan of op de benodigde vergunningen. 

In het MER wordt een nadere analyse gegeven van alle relevante 
kaders per onderzoeksthema. 

3.2.1. Internationaal kader 

Euratom-verdrag (1957)
Nederland is verplicht haar nucleaire activiteiten onder internatio-
naal toezicht te plaatsen. Zodoende valt iedere nucleaire installatie 
in Europa automatisch onder dit toezicht van de EU (Euratom) en 
het Internationale Atoom Energie Agentschap te Wenen (IAEA) en is 
de vergunninghouder gehouden aan het aanleveren van noodzake-
lijke informatie.

Euratom-richtlijn over het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval 
(2010)
Volgens deze richtlijn dienen Lidstaten nationale programma’s op 
te stellen waarin zo concreet mogelijk wordt aangegeven hoe zij 
definitieve bergingsfaciliteiten zullen bouwen en beheren. 
Samenwerking tussen Lidstaten wordt hierbij niet uitgesloten.

IAEA Safety Documents
Er moet rekening worden gehouden met de aanbevelingen van de 
IAEA, waaronder de Site Evaluation for Nuclear Installations Safety 
Requirements. Hierin worden aanbevelingen gegeven over de lokatie 
specifieke aspekten die men dient te onderzoeken en hoe daarmee 
omgegaan kan worden (bijvoorbeeld overstromingsgevaar). 

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) (2000)
De KRW heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater 
in Europa te waarborgen. Al het water in de Europese Unie moet in 
2015 in een ‘goede chemische toestand’ en een ‘goede ecologische 
toestand’ verkeren. Daarnaast wordt het duurzaam gebruik van 
water bevorderd en dienen lozingen en emissies van gevaarlijke 
stoffen verminderd te worden. Bij de komst van de kerncentrale 
dient daarom rekening te worden gehouden met de KRW.

Europees systeem van handel in emissieruimte (2005)
De emissieruimte geeft aan hoeveel een land of bedrijf van een 
bepaald gas mag uitstoten (emitteren). Hier zijn emissieplafonds 
aan gesteld. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) registreert en 
controleert de emissiehandel van bijvoorbeeld NOx- en CO2-rechten 
voor bedrijven in Nederland. Het systeem is een uitvloeisel van het 
Kyoto-protocol.

3.2.2. Nationaal kader 

Nota Ruimte - Ruimte voor ontwikkeling (2006)
Op achtereenvolgens 17 mei 2005 en 17 januari 2006 hebben de 
Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal ingestemd met de 
Nota Ruimte ‘Ruimte voor ontwikkeling’ 

De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen, waarin het 
nationaal ruimtelijk beleid zoveel mogelijk is ondergebracht. 
Uitwerkingen van deze Nota zijn onder andere de Nota Mobiliteit, 
de Agenda Vitaal Platteland, de Nota Pieken in de Delta, het 
Actieprogramma Cultuur en Ruimte en het Derde Structuurschema 
Electriciteitsvoorziening. Met de inwerkingtreding van de Nota 
Ruimte zijn de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra 
(1999) en het Structuurschema Groene Ruimte (1995) komen te 
vervallen [lit. 4.]. 

Ontwerp AMvB Ruimte en de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011)
De verschillende beleidsnota’s op het gebied van ruimte (waaronder 
bovengenoemde Nota Ruimte) en mobiliteit zijn geactualiseerd als 
gevolg van nieuwe politieke accenten en veranderende omstandig-
heden zoals de economische crisis, klimaatverandering en 
toenemende regionale verschillen die onder andere ontstaan omdat 
groei, stagnatie en krimp gelijktijdig plaatsvinden. Zodoende heeft 
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het Rijk de (Ontwerp) Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
opgesteld. Vanaf 3 augustus tot 14 september 2011 heeft de Ontwerp 
SVIR ter inzage gelegen. Bij vaststelling van het SVIR vervangt deze 
visie de Nota Ruimte. 

Deze structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het 
ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de ‘kapstok’ 
voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. 

Het Rijk formuleert in de SVIR drie hoofddoelen om Nederland 
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de 
middellange termijn (2028):
•	 	het	vergroten	van	de	concurrentiekracht	van	Nederland	door	het	

versterken van de ruimtelijk-economische structuur van 
Nederland;

•	 	het	verbeteren,	in	stand	houden	en	ruimtelijk	zekerstellen	van	de	
bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat;

•	 	het	waarborgen	van	een	leefbare	en	veilige	omgeving	waarin	
unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

Voor de drie hoofddoelen worden de onderwerpen van nationaal 
belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk aan waarvoor het 
verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. 

Een van de nationale belangen onder het eerste hoofddoel is 
‘ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorzie-
ning en de energietransitie’. De ruimtebehoefte en het beleid voor 
ruimtelijke inpassing voor de nationale elektriciteitsinfrastructuur 
zijn uitgewerkt in de Planologische Kernbeslissing (PKB) Derde 
Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (zie volgend subkopje). 

De doorwerking van het nationale ruimtelijke beleid wordt 
verzekerd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
(AMvB Ruimte). Deze algemene maatregel is gericht op doorwer-
king van nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplan-
nen en zorgt voor sturing en helderheid van deze belangen vooraf. 

De inwerkingtreding van de AMvB vindt gefaseerd plaats. Een deel 
van de AMvB is inmiddels vastgesteld en in de zogenaamde 
‘nahangprocedure’ aan de Tweede en Eerste Kamer aangeboden. In 
aanvulling op het vastgestelde deel van de AMvB is tegelijk met het 
ontwerp van de SVIR een ontwerp-AMvB ter inzage gelegd en in de 
zogenaamde ‘voorhangprocedure’ aan de Tweede en Eerste Kamer 
aangeboden. Onder andere het waarborgingsbeleid voor kerncen-
trales is op deze wijze in algemeen verbindende voorschriften 
vertaald (artikel 2.8.3). Naar verwachting zal deze aanvulling op de 
AMvB tegelijk met de SVIR worden vastgesteld. 

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEVIII, 2009)
Het SEVIII is aangekondigd in de Nota Ruimte en is conform de in 
artikel 2a van de toenmalige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) 
beschreven procedure van het PKB opgesteld. Het SEVIII vervangt 
het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEVII). 
De elektriciteitsvoorziening is van vitaal belang voor de Nederlandse 
samenleving. Het kabinet voorziet dat op termijn investeringen in 

het hoogspanningsnet en in grootschalige elektriciteitsproductie 
nodig zijn. Daarom wil het kabinet voor voldoende ruimte zorgen 
voor een adequate infrastructuur in de vorm van vestigingsplaatsen 
voor grootschalige elektriciteitsproductie en van hoogspannings-
verbindingen. Het doel van het SEV III is het waarborgen van 
voldoende ruimte voor grootschalige productie en transport van 
elektriciteit. In lijn met de Nota Ruimte heeft het kabinet in het 
SEVIII locaties vastgelegd voor vestigingsplaatsen voor elektriciteits-
opwekking en hoogspanningsverbindingen, alsmede de drie 
waarborgingslocaties voor kerncentrales (Borssele, Eemshaven en 
Maasvlakte I) [lit. 5.]. 

Elektriciteitswet 1998 (1998)
Voor het produceren, transporteren, leveren en uitvoeren van 
elektriciteit is door het Europese Parlement en de Raad van de 
Europese Unie de richtlijn 96/92/EG vastgesteld. In 1998 is op basis 
van richtlijn 96/92/EG de Elektriciteitswet 1998 inwerking getreden. 
In deze wet staat beschreven hoe er omgegaan moet worden met de 
productie, transport en de levering van elektriciteit. Zo wordt er 
onder andere behandeld:
•	 	de	functie	van	de	Minister	van	Economische	zaken,	Landbouw	en	

Innovatie;
•	 	de	mate	en	manier	van	toezicht;
•	 	uitbreiding,	aanleg,	herstel	of	vernieuwing	van	netten;
•	 	betrouwbaarheid	van	de	energielevering;
•	 	taken	en	verplichtingen	van	de	netbeheerder;
•	 	aansluiting	op	het	net	en	transport	van	elektriciteit;
•	 	invoer	en	uitvoer	van	elektriciteit;
•	 	stimulering	en	garantie	van	duurzame	elektriciteit;
•	 	vergunningen	voor	levering.

Uit artikel 9b van de Elektriciteitswet 1998 volgt dat bij de besluit-
vorming over een kerncentrale van meer dan 500 MW de 
Rijkscoördinatieregeling (artikel 3.35 van de Wro) van toepassing is. 

Energierapport 2011 
De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk 
worden van schaarser wordende fossiele brandstoffen. Energie is een 
noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van de economie. 
Op de langere termijn is een realistische overgang naar een duurzame 
energiehuishouding nodig met het oog op het klimaat en de 
afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. Om de 
ambities van het kabinet te behalen is modern energiebeleid nodig. 
Een meer zakelijke en realistische benadering. Het kabinet kiest voor 
een heldere internationale en economische insteek. 

Het kabinet ziet kernenergie als een belangrijk onderdeel van de 
Europese energiemix. Een kerncentrale stoot vrijwel geen CO

2 uit en 
is daarmee een belangrijke overbrugging op weg naar een duurzame 
energiehuishouding. Nieuwe kerncentrales dragen ook bij aan de 
energievoorzieningszekerheid, door grotere spreiding in technologie, 
grondstof en aanvoerroutes. Daarnaast levert de bouw en exploitatie 
van een nieuwe kerncentrale hoogwaardige banen en kennis op, en 
biedt het een stimulans voor het nucleaire onderzoek en onderwijs in 
Nederland, vooral bij onderzoeksinstituten en universiteiten [lit. 2.]. 
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Waterwet (2009)
De Waterwet vervangt een aantal wetten voor het waterbeheer in 
Nederland (waaronder de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
en de Grondwaterwet). Het doel van de Waterwet is het voorkomen 
en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, 
het verbeteren van chemische en ecologische kwaliteit van 
watersystemen en de vervulling van maatschappelijke functies door 
watersystemen. De komst van de kerncentrale moet binnen de 
geldende (kwaliteits-)normen passen. 

Natuurbeschermingswet 1998 (1998)
Met deze wet wordt de bescherming van specifieke natuurgebieden 
geregeld, met als belangrijkste de Natura 2000-gebieden. Het 
Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe in de buurt van de 
beoogde locatie voor de tweede kerncentrale valt hieronder. 

Kernenergiewet (1963)
De Kernenergiewet is een raamwet. Dit houdt in dat een aantal 
onderwerpen niet in detail in deze wet geregeld wordt, maar in een 
aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (besluiten en beschikkin-
gen). Dit heeft het voordeel dat deze gemakkelijker aan de stand van 
de wetenschap aangepast kunnen worden. In de Kernenergiewet 
zijn onder meer de volgende zaken geregeld: 
•	 begripsbepalingen, waaronder splijtstoffen, ertsen en radioac-

tieve stoffen; 
•	 het vervoer, het voorhanden hebben en het zich ontdoen van 

splijtstoffen of ertsen (artikel 15a); 
•	 inrichtingen waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, 

splijtstoffen kunnen worden bewerkt of opgeslagen, op te 
richten, in werking te brengen of te houden (artikel 15b); 

•	 radioactieve stoffen te bereiden, te vervoeren, voorhanden te 
hebben of toe te passen (artikel 29); 

•	 regels met betrekking tot ioniserende stralen uitzendende 
toestellen (artikel 34); 

•	  vergunningsprocedures (bijbehorende Besluiten). 

Enkele besluiten die vallen onder de Kernenergiewet:
•	  besluit stralingsbescherming;
•	  besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen;
•	  besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen;
•	 besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en 

bestraalde splijtstoffen.

Naast de Kernenergiewet en haar besluiten, zijn er Europese 
richtlijnen en internationale aanbevelingen van het International 
Atomic Energy Agency (IAEA). 

Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Wako)
Uitsluitend de exploitant van een kerninstallatie is aansprakelijk 
voor schade die is veroorzaakt door een kernongeval. Schuld van de 
exploitant is niet vereist. Op hem rust derhalve een exclusieve 
risicoaansprakelijkheid. Nieuwe kerncentrales zullen vanzelfspre-
kend aan deze wettelijke eisen van de Wako moeten voldoen. Een 
en ander betekent dat de betreffende exploitant in geval van een 
kernongeval aansprakelijk is tot een bedrag van maximaal 340 M€. 

Op grond van een nog niet in werking getreden wijziging van de 
Wako zal dit bedrag worden verhoogd naar 700 M€.

Ministeriële Regeling Analyse Gevolgen van Ioniserende Straling (AGIS, 2003)
De ministeriële regeling Analyse Gevolgen van Ioniserende Straling 
(AGIS) betreft handelingen met radioactieve stoffen, dat wil zeggen 
het bereiden, voorhanden hebben, toepassen en zich ontdoen van 
radioactieve stoffen of het gebruik van toestellen. Voor deze 
handelingen is in veel gevallen een vergunning volgens de 
Kernenergiewet nodig. Dit laatste geldt ook voor de tweede 
kerncentrale in Borssele. 

Regeling Rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling (2002) 
In deze regeling is geregeld welke handelingen en activiteiten met 
ioniserende straling gerechtvaardigd zijn middels een lijst met 
categorieën. Tevens is een lijst opgenomen met handelingen en 
activiteiten die niet gerechtvaardigd zijn. 

Nederlandse Onderzoeksprogramma Eindberging Radioactief Afval (OPERA, 2009)
Dit programma loopt van 2009-2014. OPERA vormt een herevaluatie 
van studies betreffende de haalbaarheid en veiligheid van eindber-
ging van radioactief afval. Het kabinet komt uiterlijk in 2014 met 
een stappenplan voor de eindberging van radioactief afval. 

3.2.3. Provinciaal kader 

Beleidsvisie Externe Veiligheid (2005)
De provincie wil de woonomgeving verbeteren, maar ook de 
economische vitaliteit versterken. Bij veel activiteiten worden 
gevaarlijke stoffen gebruikt en is de combinatie wonen en werken 
alleen mogelijk als er in gebieden een bepaald risiconiveau 
geaccepteerd wordt. Dit wordt benoemd in deze visie. Het doel van 
de beleidsvisie is om ervoor te zorgen dat de uitvoering van het 
provinciale beleid voor wat betreft vergunningverlening en 
handhaving, verkeer- en vervoerbeleid, ruimtelijk beleid, rampen-
bestrijding en risicocommunicatie op het gebied van externe 
veiligheid wordt gestroomlijnd. Ook dient de visie als toetsingska-
der voor vergunningverlening en ruimtelijke ordening. De 
samenvatting van de visie is integraal opgenomen in het 
Omgevingsplan Zeeland.

Natuurgebiedsplan Zeeland (2009)
Het Natuurgebiedsplan Zeeland 2009 vormt het beleidskader voor 
verwerving, inrichting en beheer van de natuurgebieden en 
agrarische beheersgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
van Zeeland. Rondom het Sloegebied vormen onder meer het 
strand ‘De Kaloot’, het Sloebos en het natuurgebied 
Rammekenshoek (rondom het voormalige fort Rammekens) 
onderdeel van de provinciale EHS. De bescherming van natuurwaar-
den wordt overigens niet geregeld in het natuurgebiedsplan, maar 
via	andere	wettelijke	instrumenten,	zoals	de	Flora-	en	faunawet,	de	
Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet ruimtelijke ordening. 
Jaarlijks wordt het Natuurbeheerplan Zeeland aangevuld met een 
planwijziging. De meest recente wijziging is van 10 mei 2011.
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Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 (2006)
Het provinciale ruimtelijke beleid is verwoord in het 
Omgevingsplan Zeeland. Voor het Sloegebied geldt dat de provincie 
inzet op een versterking van de haven waarbij een goede balans 
moet worden gevonden met het rustieke achterland. 

In het omgevingsplan worden voorts onder meer de karakteristieke 
kenmerken van de Nationaal Landschappen Walcheren en de Zak 
van Zuid-Beveland beschreven. In aansluiting op het nationale 
beleid, richt het provinciale beleid zich voor de Nationale 
Landschappen op het behouden en waar mogelijk versterken van de 
kenmerkende landschappelijke waarden. 

Tot slot bevat het omgevingsplan de uitwerking van de spelregels 
voor de EHS. Aan de hand van deze spelregels wordt bepaald hoe 
natuurcompensatie dient plaats te vinden indien een bepaalde 
ontwikkeling leidt tot aantasting van het areaal of de kwaliteit van 
EHS-gebieden.

Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 (in voorbereiding)
Halverwege 2012 loopt het huidige omgevingsplan af en moet er 
een nieuw plan zijn. De voorbereiding van dit nieuwe plan duurt 
ruim twee jaar, vandaar dat in mei 2010 al een start is gemaakt met 
het beschrijven van de planning en organisatie van het proces. De 
Startnotitie Omgevingsplan 2012 - 2018 is hiervan het resultaat.

De eerste stap voor het maken van een nieuw Omgevingsplan is het 
benoemen van belangrijke aandachtspunten voor het nieuwe 
beleid. De provincie gebruikt daarvoor de conclusies uit de evaluatie 
van het huidige beleid en ontwikkelingen in de samenleving. De 
belangrijkste aandachtspunten voor het nieuwe beleid zijn 
verwoord in de nota ‘Krachtig Zeeland’. Deze nota is op 12 juli 2011 
door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Hierin worden de kwaliteiten 
en toekomst van Zeeland beschreven en doorvertaald naar concrete 
beleidsonderwerpen. De nota is de basis voor bestuurlijk overleg 
met gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 
Daarnaast geeft het inzicht in mogelijke beleidsveranderingen die 
gevolgen kunnen hebben voor het milieu. In een milieueffectrap-
portage zullen deze effecten in beeld worden gebracht. 

Provinciale Milieuverordening Zeeland (1993, laatste herziening in 2010) 
Ingevolge de Wet milieubeheer dienen provinciale staten van iedere 
provincie in Nederland een verordening vast te stellen ter bescher-
ming van het milieu. De provincie Zeeland heeft dat gedaan in de 
Provinciale Milieuverordening (PMV) Zeeland. De PMV is voor het 
eerst op 17 december 1993 in werking getreden. De laatste wijziging 
dateert van 14 juli 2010. Het provinciale milieubeleid wordt daarmee 
in algemene regels neergelegd. De PMV bevat regels ten aanzien van 
het voorkomen of beperken van geluidhinder en regels ter 
bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de 
waterwinning. Deze regels gelden in bij de verordening aangewezen 
gebieden. Voor zover dit naar het oordeel van provinciale staten van 
meer dan het gemeentelijk belang is, worden verdere regels gesteld 
ter bescherming van het milieu. 

Beleidsregel Zonebeheersysteem Industrieterrein Vlissingen-Oost 2008 (2008)
Deze beleidsregel regelt het gebruik en de uitgifte van de beschik-
bare geluidsruimte op het Industrieterrein Vlissingen-Oost. De 
doelstelling van de beleidsregel is het reguleren van de invulling van 
het gehele Industrieterrein Vlissingen-Oost zonder overschrijding 
van de geluidszone. Deze geluidszone is opgenomen in het 
bestemmingsplan dat op 2 november 2006 door de gemeenteraad 
van Borsele is vastgesteld. 

3.2.4. Gemeentelijk kader

Bestemmingsplan
De bestemmingsplannen voor het Sloegebied zijn het bestem-
mingsplan ‘Zeehaven- en industrieterrein Sloe 1994’ van zowel de 
gemeente Borsele als Vlissingen en ‘Buitengebied’ van de gemeente 
Vlissingen. Voor een locatie ten noorden van de Europaweg Zuid 
binnen het Sloegebied is door de Minister van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie en de Minister van Infrastructuur en Milieu 
een voorbereidingsbesluit genomen (april 2011) voor de realisatie 
van een tweede kerncentrale, teneinde te voorkomen dat nieuwe 
ontwikkelingen de realisatie van een kerncentrale hier onmogelijk 
maken, zie ook paragraaf 2.1. 

Overigens heeft de gemeenteraad van de gemeente Borsele op 7 juli 
2011 besloten een inspannings-verplichting aan te gaan tot 
(planologische) medewerking inzake het realiseren van een tijdelijk 
werkterrein op een specifieke locatie buiten het Sloegebied t.b.v. de 
tweede kerncentrale. De realisatie van een kerncentrale vergt, naast 
een benodigd oppervlakte in de gebruiksfase, een forse oppervlakte 
aan bouw- en werkterrein tijdens de bouwfase. Het aanleggen, 
inrichten en de ingebruikname van één of meerdere (agrarische) 
percelen buiten het Sloegebied als tijdelijk werkterrein ten behoeve 
van/gedurende de bouw van een nieuwe kerncentrale past niet 
binnen het bestemmingsplan voor het buitengebied. Één initiatief-
nemer heeft de gemeente zodoende verzocht medewerking te 
verlenen aan de bestemmingsplanwijziging voor de tijdelijke 
werkterreinen. 

De bestemmingsplannen van de gemeente Vlissingen en Borsele 
voor het gebied dateren van 1993 resp. 1995. Door diverse ontwik-
kelingen en door nieuwe sectorale omgevingswetgeving is er 
behoefte ontstaan aan herziening van de bestemmingsplannen. 
Deze herziening wordt momenteel voorbereid. Voor deze herzie-
ning is het noodzakelijk een planMER op te stellen. 

Structuurvisie Gemeente Borsele 2009-2014 (2009)
Het ruimtelijke beleid van de gemeente Borsele is verwoord in een 
eigen structuurvisie. De structuurvisie bevat drie centrale beleids-
doelen. Zo wordt ingestoken op het behoud en het versterken van 
de fysieke en sociaal-maatschappelijke kwaliteiten van Borsele. 
Voorts moeten ruimtelijke plannen inzichtelijk maken hoe een 
positieve bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid van de 
gemeente en wordt gestreefd naar een duurzame aanpak. De term 
duurzaamheid heeft in dit geval niet enkel betrekking op land-
schapsbeheer, natuurontwikkeling en duurzaam bouwen. Het gaat 
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juist ook om de sociale en economische kenmerken van de 
gemeente. Voorop staat het bereiken en versterken van het 
evenwicht tussen het ecologisch, economisch en sociaal kapitaal. 

Vlissingen Stad aan Zee - Zee aan Ruimte (2009)
De gemeente Vlissingen sluit voor wat betreft de ontwikkelingen in 
het Sloegebied in zijn geheel aan op de ambities van het 
Havenbedrijf Zeeland Seaports. De structuurvisie van de gemeente 
Vlissingen ziet voorts enkel toe op de ontwikkelingen in de stad 
Vlissingen zelf en zijn voor de ontwikkeling van de tweede kerncen-
trale niet relevant. 
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4. Gebiedsbeschrijving 

4.1. Geschiedenis

In Zeeland, ten oosten van Vlissingen en ten noordwesten van 
Borssele, ligt het Sloegebied. Het terrein ligt aan de Westerschelde. 
Het westelijk deel van dit haven- en industriegebied is gelegen in de 
gemeente Vlissingen. Tevens loopt de grens van de gemeente 
Vlissingen ook vlak voor de kustlijn van het Sloegebied langs.  
Het oostelijk deel van het Sloegebied ligt in de gemeente Borsele. 

Afbeelding 4.1. Gemeentegrens in het Sloegebied

Tot ver in de twintigste eeuw was het huidige terrein een groot 
schorrengebied. Door de gunstige ligging aan de drukke scheep-
vaartroutes heeft het gebied vanaf 1959 in toenemende mate een 
haven- en industriële functie gekregen. 

De zeehavens in het Sloegebied zijn ontstaan door actieve over-
heidsbemoeienis. In 1959 kreeg de provincie Zeeland de status van 
‘probleemgebied’. Hierdoor kwamen belangrijke vestigingssubsi-
dies voor Zeeland vrij. Als gevolg van deze subsidies en latere 
stimuleringsmaatregelen is de economische ontwikkeling van het 
Sloegebied en daarmee van Midden-Zeeland in gang gezet. In 

september 1964 werd de Sloehaven officieel geopend. Vanaf de 
opening tot 1972 was Vlissingen een zogenaamde primaire 
ontwikkelingskern binnen het stimuleringsgebied Zeeland. In 1972 
is de bevoorrechte positie van Vlissingen-Oost beëindigd, maar 
vanaf 1975 is formeel incidentele toepassing van de 
InvesteringsPremieRegeling (IPR)10 mogelijk. 

10 De InvesteringsPremieRegeling kan ondersteunen in een investeringsproject, 
waarbij subsidie aangevraagd kan worden voor investeringen (bijvoorbeeld 
bedrijfsgebouwen) óf voor de loonkosten van arbeidsplaatsen die recht-
streeks door het investeringsproject worden geschapen. 
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Sindsdien is het regeringsbeleid gereduceerd tot zogenaamd 
voorwaardenscheppend beleid. Dit betekent voor het Sloegebied 
dat vanaf 1989 nauwelijks nog middelen beschikbaar worden 
gesteld. Derhalve was het Rijk voornamelijk nog via de 
Havenschappen betrokken bij de ontwikkelingen in het havenge-
bied. In 1998 is daaraan een einde gekomen bij de samenvoeging 
van de twee Zeeuwse havenschappen (Vlissingen en Terneuzen) tot 
één Havenschap (Zeeland Seaports (ZSP) geheten). De verdere 
verzelfstandiging van ZSP is per 1 januari 2011 een feit. ZSP is vanaf 
dat moment een naamloze vennootschap (NV) geworden waarbij de 
drie gemeenten (Vlissingen, Borsele en Terneuzen) en de provincie 
Zeeland de aandelen in bezit hebben. 

Zeeland Seaports 
ZSP voert het dagelijks beheer over de haven en verpacht de gronden. 
ZSP heeft haar beleidsvisie voor de komende jaren vastgelegd in het 
Strategisch Masterplan 2008 - 2020. Dit plan omvat de doelstellingen 
van het Zeeuwse Havenbedrijf, maar ook de manier waarop het deze 
doelstellingen wil bereiken. 

ZSP heeft als missie de instandhouding en ontwikkeling van de 
havenclusters van Vlissingen en Terneuzen. In deze missie zijn het 
in stand houden en stimuleren van havengerelateerde bedrijvigheid 
en werkgelegenheid in Zeeland en het faciliteren van de goederen-
stromen de hoofddoelstellingen. ZSP laat zich bij het nastreven van 
deze missie leiden door drie strategische doelstellingen: het 
inzetten op duurzaamheid, innovatie en marktwerking. 

De werkwijze van ZSP voor het verwezenlijken van deze doelstellin-
gen is het ontwikkelen en aanbieden van terreinen, infrastructuur 
en milieuruimte. ZSP participeert in beginsel niet in private 
bedrijfsactiviteiten. 

4.2. Karakteristiek Sloegebied 

Het plangebied is aanwasgrond in het gebied van Het Sloe. Het 
oostelijk deel van het gebied is met name ontstaan door afdamming 
van Het Sloe in de negentiende eeuw. Het westelijk deel ligt ook 
deels in een kreek en is onderdeel van Nationaal landschap 
Zuidwest Zeeland, gebied Walcheren. Dit Nationaal landschap wordt 
gekenmerkt door de strijd tegen het water. Walcheren wordt 
gekenmerkt door een na-oorlogse ruilverkaveling. Het westelijk 
deel ligt deels in een aardkundige waardevol gebied (internationaal: 
Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta). 

In ruimtelijk opzicht is het Sloegebied te typeren als een zeer 
grootschalig landschap met op de overgang naar het agrarisch 
gebied een brede zone van (technische) infrastructuur. De havens 
vormen de ruggengraat van het gebied. De ontsluiting over land 
vindt via de randen plaats. Een groot deel van het gebied is 
opgespoten en betreft buitendijks gebied. Naar de Westerschelde 
toe is het gebied open, waarbij er geen sprake is van een afscher-
mende beplanting. Afschermende beplanting is wel aanwezig bij:

1. de zone tussen de kernen Borssele en ‘s-Heerenhoek 
(Groenproject ’t  Sloe);

2. nabij Nieuwdorp, een parkzone tussen dorp en de provinciale weg;
3. langs de provinciale weg.

Grootschalige bebouwing is aanwezig bij het scheepsreparatiebe-
drijf Scheldepoort en bijvoorbeeld de kolencentrale. 

Het Sloegebied heeft een duidelijk technisch karakter met veel 
buizen, bergen grondstoffen en eindproducten (slakken en kolen), 
opslagtanks en hoge (rokende) pijpen. Hoogteaccenten zijn 
schoorstenen, hoogspanningsmasten, windturbines en de koepel 
van de huidige kerncentrale. Delen van het terrein liggen nog braak. 
Het uiterlijk van deze terreinen vormt een schril contrast met de 
industriële activiteiten.

4.3. Huidige activiteiten 

Het Sloegebied is volop in ontwikkeling. Diverse nieuwe initiatie-
ven worden ontwikkeld en verkeren in de plan- en uitvoeringsfase, 
waaronder de Westerschelde Container Terminal (WCT). Ook zijn er 
veel energiegerelateerde initiatieven, zoals een vergassingsinstal-
latie in combinatie met een elektriciteitscentrale (C.GEN), een 
gasgestookte	elektriciteitscentrale	(Delta	en	EDF),	een	tweede	
kerncentrale (DELTA/ERH), een onderzoeksreactor (PALLAS) en 
initiatieven op het gebied van windenergie. Ook de bestaande 
bedrijven staan mogelijk voor ontwikkelopgaven. Dit betekent dat 
het Sloegebied er binnen een termijn van tien tot twintig jaar 
wezenlijk anders uit zal gaan zien dan nu het geval is. 

Tegelijkertijd betekent deze ontwikkeling dat de impact van de 
activiteiten in het Sloegebied op de omgeving naar verwachting toe 
zal gaan nemen. Met name de mogelijke toename van koelwaterlo-
zingen alsmede de mogelijke toename van stikstofdepositie kunnen 
hierbij belemmeringen opwerpen voor realisatie van de voorgeno-
men initiatieven. 

Gevestigde bedrijven 
Zeeland Seaports is verantwoordelijk voor de economische 
ontwikkeling, het beheer, onderhoud en de exploitatie van het 
Sloegebied. In het Sloegebied zijn diverse bedrijven gevestigd. De 
meest belangrijke hiervan zijn: 
•	 Arkema (voorheen Billiton), tinchemie; 
•	 Covra, opslag van radioactief afval; 
•	 Cobelfret, auto-overslag; 
•	 Delta, een nutsbedrijf; 
•	 EPZ, een elektriciteitsproductiebedrijf dat onder meer de huidige 

kernenergiecentrale Borssele bezit; 
•	 Heerema, een offshore-constructiebedrijf; 
•	 Koninklijke Schelde Groep, een reparatiewerf voor zeeschepen; 
•	 OVET, een overslagbedrijf; 
•	 Sea Way, een afvalverwerkingsbedrijf; 
•	 ThermPhos (voorheen Hoechst), een fosforchemisch bedrijf; 
•	 Zeeland refinery (voorheen Total), een petroleumraffinaderij; 
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•	 Verbrugge, een distributiebedrijf; 
•	 Vopak, een containerterminal; 
•	 Zalco (voorheen: Pechiney), een aluminiumsmelter. 

4.4. Westerschelde

De Westerschelde is een zeearm die in open verbinding staat met de 
vaarwegen op de Noordzee en de Schelde (zie afbeelding 4.3). De 
Westerschelde wordt door de zeescheepvaart gebruikt voor vervoer 
tussen Antwerpen en Vlissingen. Hiermee is de Westerschelde 
onderdeel van de hoofdtransportas Antwerpen-Noordzee. In 
tegenstelling tot de Oosterschelde, de Grevelingen en het 
Haringvliet is de Westerschelde niet afgesloten in het kader van de 
Deltawerken. De reden hiervoor is dat zo de haven van Antwerpen 
bereikbaar blijft. Het diepste punt van de Westerschelde ligt nabij 
Borssele, waar de zeearm een diepte bereikt van 67 m onder NAP. Dit 
is tevens het diepste punt van het Nederlands continentaal plat.

De Westerschelde is een relatief jonge zeearm. Omdat de 
Westerschelde een riviergedeelte heeft en uitmondt in de Noordzee, 
is sprake van een zogenaamd dynamisch estuarium. Er is grootschalig 
open water en er zijn getijdengebieden en intergetijdengebieden. 

Afbeelding 4.3. Westerschelde

Bron: www.rijkswaterstaat.nl.

De belangrijkste industriegebieden van de Westerschelde liggen 
bij Vlissingen, Terneuzen en Antwerpen. Hierdoor is de 
Westerschelde één van de drukst bevaren wateren ter wereld. 
Scheepvaart heeft op deze zeearm te maken met grote getijdenver-
schillen en moet rekening houden met diverse, deels droogval-
lende, zandplaten.

Afbeelding 4.2. Het Sloegebied

Bron: Arcadis-studie, deel B.
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Op de Westerschelde lopen verder twee recreatieve vaarroutes 
(tussen Terneuzen en Vlissingen en tussen Terneuzen en Hansweert) 
die deel uitmaken van de Deltaroute. Langs en op de Westerschelde 
bevinden zich diverse vogelbroedplaatsen, waaronder een vogelei-
land. Deze drooggevallen platen zijn voor vogels belangrijke 
vindplaatsen voor voedsel.

4.5. Natuurbeschermingszones 

De Westerschelde is in 2000 aangewezen als Speciale 
Beschermingszone (SBZ) in het kader van de Vogelrichtlijn (LNV, 
1989) en in 2003 aangemeld als SBZ in de Habitatrichtlijn (LNV, 
2003). In het oostelijk deel van de Westerschelde is het Verdronken 
Land van Saeftinghe aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn 
(1995). Het Verdronken Land van Saeftinghe en de Schor van Waarde 
zijn tevens beide aangewezen als Beschermd- (resp. in 1976 en 1972) 
en Staatsnatuurmonument (resp. in 1976 en 1978). De Westerschelde 
en het Verdronken Land van Saeftinghe zijn samen aangewezen als 
Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Op 23 december 
2009 is het definitieve aanwijzingsbesluit voor het Natura 
2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe vastgesteld (zie afbeelding 
4.4). Hiermee zijn alle eerdere aanwijzingen vervallen. 

In het aanwijzingsbesluit worden de instandhoudingsdoelstellin-
gen vastgelegd. De Natuurbeschermingswet 1998 biedt verschil-
lende instrumenten om deze instandhoudingsdoelstellingen te 

realiseren. Daaronder valt een beoordelingsplicht voor plannen en 
projecten die mogelijk significante gevolgen (verslechtering van de 
kwaliteit van habitattypen of leefgebieden van soorten of een 
significant verstorend effect) hebben voor beschermde natuurgebie-
den. Plannen of projecten die hiertoe kunnen leiden zijn verboden, 
tenzij een vergunning wordt verleend. De vergunning wordt alleen 
verleend wanneer op grond van een zogenaamde Passende 
Beoordeling kan worden vastgesteld dat de natuurlijke kenmerken 
van het gebied niet zullen worden aangetast in het licht van de 
instandhoudingsdoelstellingen. 

Afbeelding 4.4.  Begrenzing Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe
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5.  Afbakening locatiekeuze 
kerncentrale en werk- en 
opslagterrein

Delta en ERH hebben beiden - afzonderlijk - het initiatief genomen 
voor de realisatie van een tweede kerncentrale in Borssele. Beide 
initiatiefnemers richten zich uitsluitend op de locatie Borssele. In 
het inpassingsplan wordt de locatie voor de tweede kerncentrale 
juridisch-planologisch geregeld. 

De onderbouwing van de locatie voor de tweede kerncentrale die in 
het inpassingsplan van een juridisch- planologische regeling wordt 
voorzien, moet logischerwijs uit het planMER voortkomen. Dit 
geldt eveneens voor het werk- en opslagterrein. In dit hoofdstuk 
wordt de locatiekeuze voor de kerncentrale en voor het werk- en 
opslagterrein afgebakend, als basis voor het planMER en het 
inpassingsplan.

De locatiekeuze wordt gemaakt na een afweging op twee niveaus:
•	 nationaal niveau: de verantwoording van het Sloegebied als 

locatie voor een tweede kerncentrale, zoals aangegeven in het 
waarborgingsbeleid en opgenomen in het Derde 
Structuurschema Electriciteitsvoorziening (paragraaf 5.1);

•	 lokaal niveau: de afbakening van de onderzoekslocaties binnen 
het Sloegebied (paragraaf 5.2).

5.1. Locatiekeuze op nationaal niveau

Op nationaal niveau zijn drie waarborgingslocaties aangewezen: 
Borssele, Eemshaven en Maasvlakte I. Tussen deze drie locaties is 
geen afgewogen locatiekeuze gemaakt. In deze paragraaf wordt de 
locatiekeuze op nationaal niveau onderbouwd als basis voor het 
planMER. In paragraaf 5.1.1 wordt het voor de locatiekeuze van 
belang zijnde beleidskader op nationaal niveau behandeld (SEVIII). 
In het verlengde daarvan komen twee onderzoeken aan de orde, die 
zijn uitgevoerd ten behoeve van SEVIII: het planMER 
Waarborgingsbeleid SEVIII en de Passende Beoordeling Natura 2000 
SEVIII. Deze onderzoeken vormen samen een belangrijk vertrekpunt 
voor de locatiekeuze op nationaal niveau. In deze onderzoeken zijn 
de drie waarborgingslocaties op nationaal niveau op verschillende 
aspecten getoetst en vergeleken. 

Aanvullend is de vraag of er na het opstellen van de Passende 
Beoordeling en het planMER Waarborgingsbeleid ten behoeve van 
SEVIII nieuwe omstandigheden en/of gewijzigde inzichten zijn, die 
van invloed zijn op de locatiekeuze op nationaal niveau. Deze 
aspecten worden in paragraaf 5.1.2 behandeld. In paragraaf 5.1.3 
wordt vervolgens beoordeeld welke andere overwegingen van 
belang zijn voor de locatiekeuze op nationaal niveau. In paragraaf 
5.1.4 wordt ten slotte een conclusie getrokken over de locatiekeuze 
op nationaal niveau.

5.1.1. Beleidskader op nationaal niveau

De regering voert al geruime tijd een beleid ter waarborging van 
mogelijke vestigingsplaatsen voor het gebruik van kernenergie. Dit 
waarborgingsbeleid is voor het eerst vastgesteld in de PKB vesti-
gingsplaatsen voor kerncentrales [lit. 6.]. Sindsdien is dit beleid 
gecontinueerd. Momenteel is het waarborgingsbeleid vastgelegd in 
het Derde structuurschema elektriciteitsvoorziening [lit. 5.]. 

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening
In het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEVIII) 
blijft het beleid ter waarborging van vestigingsplaatsen voor het 
gebruik van kernenergie, zoals neergelegd in de regeringsbeslissing 
voor vestigingsplaatsen van kerncentrales, van kracht voor de 
vestigingsplaatsen Eemshaven, Maasvlakte I en Borssele. 

Het waarborgingsbeleid kernenergie houdt in dat er geen ontwik-
kelingen mogen plaatsvinden die de bouw van kerncentrales op die 
vestigingsplaatsen onmogelijk maken of ernstig belemmeren.

PlanMER Waarborgingsbeleid SEVIII
In het planMER Waarborgingsbeleid [lit. 7.] is onderzocht of de 
waarborgingslocaties als zodanig kunnen worden gehandhaafd of 
dat er locaties moeten afvallen, een en ander in verband met:
•	 nieuwe ontwikkelingen in de kernenergie-elektriciteitsproductie;
•	 nieuwe ontwikkelingen ter plaatse of in de omgeving van de 

waarborgingslocaties;
•	 nieuwe ontwikkelingen in de beoordelingsmethode (beoorde-

lingscriteria) van waarborgingslocaties. 
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De drie waarborgingslocaties (Borssele, Eemshaven en Maasvlakte I) 
zijn beoordeeld op een aantal randvoorwaarden en criteria  
(zie tabel 5.1 en 5.2). 

De gehanteerde criteria zijn gebaseerd op diverse eerdere studies 
(PKB Vestigingsplaatsen voor kerncentrales, PKB SEV II, Nota 
Ruimte en IAEA Site Evaluation on Nuclear Installations) en 
consultatie van bestuursorganen. 

Tabel 5.1. Randvoorwaarden locaties planMER Waarborgingsbeleid SEVIII

thema randvoorwaarde nagegaan aan de hand van

ligging de locatie ligt niet binnen 5 km van een 
dichtbevolkt gebied

aantal inwoners binnen een straal van 5 km 

veiligheid preventiemaatregelen (evacuaties en dergelijke) 
en rampbestrijdingsplannen moeten mogelijk en 
uitvoerbaar blijven

- omvang bevolkingsconcentraties. 
- aantal ziekenhuizen, scholen, gevangenissen binnen die afstand van 5 km.
- aanwezigheid voldoende infrastructuur en vluchtwegen.

Tabel 5.2. Beoordelingscriteria locaties planMER Waarborgingsbeleid SEV III

Randvoorwaarden

Ligging De locatie ligt niet binnen 5 km van een dichtbevolkt gebied

Veiligheid Preventieve en rampenbestrijdingsmaatregelen moeten mogelijk en uitvoerbaar blijven

Criteria

In relatie tot een veilige bedrijfsvoering

Weersomstandigheden Risico’s voor stormen en tornado’s, overstromingen en brand

Bodemstabiliteit Risico’s voor aardverschuivingen, waterafvoer, aardbevingen en instortingen

Koelwater Beschikbaarheid koelwater

Explosiegevaar vanaf land Risico’s op explosies, o.b.v. aanwezigheid gevaarlijke bedrijven en routes gevaarlijke 
stoffen

Neerstortingsgevaar Neerstortingsgevaar van vliegtuigen

Transport Transportmogelijkheden via weg, spoor en water

Nautische veiligheid en gevaar voor olierampen Risico’s door olierampen, o.b.v. ligging scheepvaartroutes, intensiteiten en het risico 
voor verspreiding in de richting van de locatie

In relatie tot de beïnvloeding van de omgeving

Straling Dosisbelasting bevolking

Voedselketen Gebruik van bodem en water in de omgeving

Algemene hinder Afstanden tot nabijgelegen woongebieden

Vernietiging of aantasting natuurlijke waarden en  
natuurgebieden

•	 Natura	2000-gebieden
•	 Ecologische	hoofdstructuur
•	 Weidevogel	en	ganzenfourageergebieden

Vernietiging van grote hoeveelheden (water) organismen (Water)-organismen nabij koelwaterinlaat

Bodem- en grondwaterverontreiniging Milieubeschermingsgebieden (inclusief grondwater- en bodembeschermingsgebieden)

Verspreiding verontreinigingen Kwel- of inzijgsituatie
Richting en snelheid grondwaterstromingen

Lozing koelwater op zoetwatervoorraad Oppervlaktewater dat wordt gebruikt als zoetwatervoorraad

Mogelijkheden om koeltoren achterwege te kunnen laten Aard en hoeveelheid koelwater in de omgeving

Aantasting archeologie en cultuurhistorie Aanwezigheid van archeologische en cultuurhistorisch waardevolle gebieden en 
structuren

Aantasting landschappelijke waarden Het landschap in de omgeving
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Conclusies planMER Waarborgingsbeleid
In de planMER Waarborgingsbeleid wordt geconcludeerd dat de drie 
waarborgingslocaties Borssele, Eemshaven en Maasvlakte I goed 
voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. De bevolkingsaantallen 
en de aantallen kwetsbare objecten binnen een straal van 5 km zijn 
gering. Ook zijn er voldoende vluchtwegen waarover de bevolking 
bij calamiteiten het gebied snel kan verlaten. Er is vanuit de 
onderzochte milieuaspecten geen duidelijke voorkeur voor een van 
deze locaties. 

Passende Beoordeling Natura 2000 SEVIII
In de Passende Beoordeling die ten behoeve van SEVIII is opgesteld 
[lit. 8.], zijn de effecten van de realisatie van een kerncentrale op de 
drie waarborgingslocaties Borssele, Eemshaven en Maasvlakte I op 
de Natura 2000-gebieden in de omgeving beoordeeld. Bij de 
beoordeling van de locaties is uitgegaan van een aanlegfase en een 
gebruiksfase. Bij de beoordeling of gevolgen voor een Natura 
2000-gebied significant (kunnen) zijn, staan de instandhoudings-
doelstellingen voor dat gebied centraal. 

Uit de Passende Beoordeling komt naar voren dat alle waarbor-
gingslocaties in de (directe) nabijheid van waterrijke Natura 
2000-gebieden liggen. In de Passende Beoordeling wordt het 
volgende geconcludeerd over het mogelijk optreden van signifi-
cante effecten.
•	 voor alle waarborgingslocaties treden geringe risico’s op voor 

significante gevolgen als gevolg van verstoring van vogels. Dat 
geldt zowel voor de aanleg- als de gebruiksfase. Voor Borssele en 
Eemshaven gelden deze geringe risico’s ook in verband met 
koelwaterlozingen, waarbij nadelige gevolgen kunnen optreden 
voor vissen;

•	 de effecten kunnen voor de locatie Maasvlakte I volledig worden 
weggenomen door mitigerende maatregelen tijdens de aanleg-
fase en/of de gebruiksfase. Voor de locaties Borssele en 
Eemshaven blijven er echter geringe risico’s voor significante 
gevolgen. Verstoring in de aanleg- en gebruiksfase kan niet 
geheel gemitigeerd worden door de nabijheid van Natura 
2000-gebied. De effecten als gevolg van de koelwatering- en/of 
-uitlaat kunnen voor de locaties Borssele en Eemshaven wel 
worden gemitigeerd. 

5.1.2. Nieuwe omstandigheden en gewijzigde inzichten 

Sinds het planMER Waarborgingsbeleid (januari 2008) is inmiddels 
enige tijd verstreken. Vraag is of er recente inzichten zijn, die 
zouden kunnen leiden tot wijziging in de voorgaande conclusies. 
Hierna wordt nader op eventuele recente inzichten ingegaan. 
Daarbij worden twee categorieën ontwikkelingen betrokken:
1. nieuwe aandachtspunten voor de 

kernenergie-elektriciteitsproductie;
2. nieuwe ontwikkelingen ter plaatse of in de omgeving van de 

waarborgingslocatie.

Ad 1. Nieuwe aandachtspunten voor de 
kernenergie-electrikiteitsproductie 

Algemeen
De ingrijpende gebeurtenissen in Japan (op 11 maart 2011) met een 
zware aardbeving en tsunami bevestigen de noodzaak dat bij de 
inzet van kernenergie de veiligheid en zorgvuldigheid voorop 
moeten staan. 

Nieuwe kerncentrales dienen aan hoge veiligheidsnormen te 
voldoen (zoals deze zijn en nog worden vastgelegd in de 
Kernenergiewet en worden aanbevolen door bijvoorbeeld de IAEA).  
De lessen uit Japan worden op een aantal manieren meegenomen 
in het kernenergiebeleid. Zo worden de gebeurtenissen in Japan in 
internationaal verband (Internationaal Atoom Energie Agentschap 
(IAEA) en Europese Unie) zorgvuldig geëvalueerd. Het IAEA 
coördineert informatievoorziening en internationale assistentie die 
door Japan gevraagd is, en geeft daarnaast inhoudelijk advies. 
Tevens organiseert het IAEA bijeenkomsten, waarbij beoordeeld 
wordt op welke wijze er lessen uit de gebeurtenissen in Japan te 
trekken zijn. 

Binnen de Europese Unie worden alle bestaande kerncentrales 
onderworpen aan een zogenaamde ‘stresstest’. Passende maatrege-
len zullen genomen worden, indien de resultaten van de stresstest 
daartoe aanleiding geven. Het doel hiervan is dat de hoogst 
mogelijke normen voor nucleaire veiligheid worden gesteld en 
voortdurend worden bijgesteld. Dit principe van “continuous 
improvement” is ook vastgelegd in de Kernenergiewet.

De specifieke technische eisen van nieuwe centrales in Nederland 
moeten nog worden ingevuld. Daarbij gaat het onder andere om de 
mate van aardbevings- en overstromingsbestendigheid en eisen aan 
de koelwatervoorziening en noodvoorzieningen. De lessen die 
getrokken kunnen worden naar aanleiding van de gebeurtenissen 
met de Japanse kerncentrales worden door de Minister betrokken 
bij het energiebeleid. 

Aardbevingen
Het seismisch risico op aardbevingen met een natuurlijke oorzaak is 
gering voor de drie waarborgingslocaties op nationaal niveau. Voor 
de locatie Eemshaven geldt dat incidenteel lichte aardbevingen 
voorkomen, met name als gevolg van gaswinning (geïnduceerde 
bevingen). Het gaat hier om lage seismische risico’s (wat betreft 
frequentie en kracht). Dit aspect is meegenomen in het planMER 
Waarborgingsbeleid SEVIII. Gelet op de risico’s en de strenge 
normen voor kerncentrales, is de aardbevingsgevoeligheid geen 
belemmering voor de realisatie van een kerncentrale op één van de 
drie waarborgingslocaties. Recente inzichten leiden ook niet tot 
andere conclusies.
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Hoog water
Wat betreft de veiligheid in verband met hoog water is het volgende 
van belang. Van de drie waarborgingslocaties ligt de locatie Borssele 
in een gebied, dat op de provinciale risicokaart is aangeduid als 
‘overstromingsgebied’. Deze kwalificatie hangt samen met het feit 
dat een groot deel van het Sloegebied is gelegen buiten de waterke-
ring (in het buitendijks gebied van de Westerschelde). Risico’s in 
verband hiermee kunnen in de Nederlandse situatie goed worden 
voorkomen met mitigerende maatregelen (bijvoorbeeld door het 
realiseren van een extra veilige dijk, door het bouwen van de 
centrale op een opgehoogd terrein en/of het treffen van maatrege-
len aan de installatie zelf ). Zo heeft de huidige kerncentrale in 
Borssele voorzieningen voor de inlaat van noodgeneratoren die op 
een hoogte van NAP + 9,80 zijn gesitueerd. Ook de voorziene 
zeespiegelstijgingen leiden niet tot andere conclusies. 

Wederzijdse beïnvloeding bedrijven
Een calamiteit bij een bedrijf kan belangrijke effecten hebben op 
nabijgelegen bedrijven (ontploffingsgevaar, brand, vrijkomen van 
gevaarlijke stoffen). Bij de vestiging van een kerncentrale op een 
bedrijventerrein is deze wederzijdse beïnvloeding een belangrijk 
aandachtspunt, zeker als sprake is van een bedrijventerrein met 
risicovolle bedrijven. Een extra aandachtspunt met betrekking tot 
het aspect van wederzijdse beïnvloeding is de nabijheid van andere 
kerncentrales; een aandachtspunt voor Borssele:
•	 alle drie de waarborgingslocaties zijn op een industrieterrein 

gelegen waar ook risicovolle bedrijven zijn gevestigd, waardoor 
wederzijdse beïnvloeding van bedrijfsactiviteiten een aandachts-
punt is. Echter, zoals al eerder beschreven, dienen kerncentrales 
aan hoge veiligheidsnormen te voldoen. Bij het ontwerp wordt 
rekening gehouden met allerlei externe invloeden, waaronder 
drukgolven, brand en gaswolken. Het effect van wederzijdse 
beïnvloeding zal worden onderzocht in het kader van het 
planMER en is op voorhand niet onderscheidend voor de drie 
waarborgingslocaties;

•	 overigens geldt dat de locatie Borssele met betrekking tot dit 
aspect een voordeel heeft ten opzichte van de andere locaties. De 
veiligheidsstructuur in de regio is al ingericht en gespecialiseerd 
om te kunnen omgaan met nucleaire calamiteiten en rampen, 
door de aanwezigheid van de huidige kerncentrale in Borssele en 
de COVRA. 

Ad 2. Nieuwe ontwikkelingen op waarborgingslocaties 
Sinds de totstandkoming van het waarborgingsbeleid zijn er 
relevante nieuwe initiatieven aan de orde op de drie waarbor-
gingslocaties, zoals: 
•	 een gasgestookte elektriciteitscentrale van NUON op de locatie 

Eemshaven; 
•	 een kolen- en biomassacentrale van RWE op de locatie 

Eemshaven;
•	 kolencentrales van E.ON en Electrabel op de locatie Maasvlakte I.

Daarnaast worden in het Sloegebied de volgende initiatieven 
voorbereid:
•	 realisatie van een gasgestookte elektriciteitscentrale van Delta en 

EdF;
•	 realisatie van een waterstofelektriciteitscentrale door C.GEN.

Het risico dat deze initiatieven met zich meebrengen is dat er 
eventueel minder geschikt koelwater beschikbaar is, aangezien deze 
andere initiatieven ook koelwater onttrekken en lozen in de havens. 
De beschikbare koelwaterruimte is een belangrijk aspect in dat 
verband. Het gaat daarbij om de beschikbaarheid van voldoende 
koelwater en het risico op recirculatie, waarbij het geloosde 
opgewarmde koelwater weer terugkomt in de inlaat van de eigen 
centrale	of	bij	de	andere	initiatieven.	Factoren	als	de	diepte	van	de	
havens, afstand tussen inname- en uitlaatpunten en stromingspa-
tronen spelen daarbij een rol. 

De nieuwe initiatieven op de waarborgingslocaties leiden er 
gezamenlijk toe dat de zekerheid van voldoende koelwater minder 
groot is. 

Of de koelwaterruimte groot genoeg is, hangt echter mede af van de 
locatie van een nieuwe kerncentrale in het Sloegebied. Dit aspect 
dient verder te worden onderzocht. Ook de effecten op Natura 2000 
moeten nader worden onderzocht. 

In het planMER Waarborgingsbeleid SEVIII is de beschikbaarheid 
van voldoende koelwater beoordeeld. Voor de Maasvlakte I is in het 
planMER al geconstateerd dat er wellicht een koeltoren noodzake-
lijk is. De inpassing op deze locatie is echter makkelijker dan in de 
Eemshaven gezien de industriële omgeving. Voor de locaties 
Borssele en Eemshaven is uit het planMER gebleken dat er in 
beginsel voldoende koelwater beschikbaar is. Afhankelijk van de 
locatiekeuze op lokaal niveau kan de beschikbaarheid van koelwater 
een aandachtspunt zijn, met name als koelwater moet worden 
in- en uitgelaten vanuit de havens. Ook dan kan een koeltoren een 
alternatief vormen. De ruimtelijke inpassing daarvan betekent in 
Borssele en Eemshaven een ontwerpopgave. Overigens wordt 
daarbij aangetekend dat in het planMER Waarborgingsbeleid is 
uitgegaan van hoge koeltorens (met een hoogte van 100 m of meer, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke trek). Ook andere 
typen koeltorens zijn echter mogelijk (hybride koeling, waarbij de 
koeltorens veel minder hoog hoeven te zijn: vanaf 25 m).

Door Arcadis [lit. 9.] is aangegeven dat de verschillende actuele 
initiatieven (inclusief één kerncentrale met een maximaal vermo-
gen van 2.500 MW) in beginsel inpasbaar zijn.

5.1.3. Andersoortige overwegingen 

Op grond van de beschikbare informatie met betrekking tot de 
ruimtelijke en milieueffecten, met inachtneming van alle actuele 
inzichten, kan op landelijk niveau worden geconcludeerd dat de 
drie waarborgingslocaties vergelijkbaar moeten worden gewaar-
deerd. Er is geen sprake van een onderscheidende locatie. Wanneer 
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echter ook andersoortige overwegingen in de locatieafweging 
worden betrokken, blijkt vooral de locatie Borssele een aantal 
specifieke voordelen te hebben:
1. in Borssele is de opslagfaciliteit voor radioactief afval Centrale 

Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) gelegen. Hierdoor is 
de opslag van het radioactief afval tĳdelĳk, dat wil zeggen 
honderd jaar, in de directe nabijheid van de centrale gewaar-
borgd. Als het nucleair afval direct naar COVRA wordt gebracht 
voor opslag, is de afstand voor het transport voor Borssele van de 
drie locaties in Nederland het kleinst, hetgeen een veiligheids-
voordeel biedt;

2. in het Sloegebied is al een specifieke veiligheidsstructuur 
aanwezig die beschikt over belangrijke nucleaire kennis en 
optimaal is voorbereid op een mogelijke calamiteit of ramp met 
een kerncentrale;

3. door de aanwezigheid van de huidige kerncentrale is er al kennis 
over de bedrijfsvoering van een kerncentrale in het gebied. Dit 
kan leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering van de nieuwe 
centrale en wellicht ook van de huidige en geeft mogelijkheden 
voor samenwerking op diverse terreinen;

4. de aanwezigheid van de COVRA en de huidige kerncentrale leidt 
tot een kenniscluster in nucleaire energie, dat ook anderszins 
spin-off kan hebben. 

Het laatste voordeel dat voor de locatie Borssele kan worden 
aangevoerd is het relatief grote maatschappelijk draagvlak (in de 
gemeente Borsele en in de provincie Zeeland). Bovendien is van 
belang dat er twee concrete initiatieven zijn voor deze locatie, 
waarvan één door een lokale initiatiefnemer.

5.1.4. Conclusie: Locatiekeuze nationaal niveau

Uit het voorgaande blijkt dat er -ook op basis van de meest recente 
inzichten- vanuit milieuoverwegingen op landelijk niveau geen van 
de drie waarborgingslocaties op voorhand afvalt als mogelijke 
vestigingslocatie voor een nieuwe kerncentrale. Bovendien is er op 
basis van de recente inzichten geen voorkeur voor een van de drie 
locaties aan te geven. Wel zijn er kanttekeningen bij de locaties te 
plaatsen. De locatie Eemshaven is gelegen in gebied waar geïndu-
ceerde aardbevingen kunnen optreden. 

Voor alle locaties geldt dat op grootschalige wijze hoogspannings-
verbindingen kunnen worden aangesloten. Deze verbindingen zijn 
eveneens opgenomen in het SEVIII. In Zuid-West Nederland heeft 
TenneT twee netinvesteringen gepland. Realisatie van een tweede 
kerncentrale in Borssele past binnen deze capaciteitsuitbreiding  
[lit. 9]. 

Uit het planMER Waarborgingsbeleid SEV III is gebleken dat de 
beschikbaarheid van voldoende koelwater bij de locatie Maasvlakte 
I nog niet geheel duidelijk is. De Maasvlakte I ligt weliswaar aan 
groot water, maar de vraag is of dit water voldoende beschikbaar is. 
Bij een eventuele verdere uitwerking van de Maasvlakte I als 
mogelijke locatie is de beschikbaarheid dan ook een punt van 
aandacht. Bij de locaties Borssele en Eemshaven is een koeltoren 

wellicht niet noodzakelijk. Een eventueel alternatief, waarbij hoge 
koeltorens worden gehanteerd (natuurlijke trek), betekent een 
ontwerpopgave, gezien de hoogte in relatie tot de omgeving en 
landschappelijke inpassing. [lit. 7.]. 

De locatie Borssele is gelegen in een overstromingsgevoelig gebied. 
Hiervoor zijn echter mitigerende maatregelen te treffen. Deze zijn 
ook al toegepast bij de huidige kerncentrale te Borssele. 

Twee producenten (Delta en ERH) hebben los van elkaar het 
initiatief genomen voor realisatie van een kerncentrale op de locatie 
Borssele. Aangezien op landelijk niveau drie geschikte locaties 
beschikbaar zijn en er geen voorkeur/rangorde is voor deze drie 
locaties, is er in het nationaal beleid geen belemmering voor 
vestiging van een kerncentrale in Borssele.

Daar komt bij dat de locatie Borssele vanuit andersoortige overwe-
gingen een lichte voorkeur geniet boven de twee andere locaties 
gezien de nabijheid van een goede (tijdelijke) opslagvoorziening 
voor nucleair afval, de aanwezigheid van een regionale structuur 
voor hulpverlening en calamiteitenbestrijding, de mogelijkheid van 
samenwerking met de bestaande centrale en de mogelijkheid voor 
het tot stand komen van een kenniscluster in nucleaire energie en 
het maatschappelijk draagvlak in de regio. 

Tegen die achtergrond richt het planMER zich op de milieueffecten 
van een nieuwe kerncentrale in Borssele en blijven de andere 
mogelijke vestigingsplaatsen op landelijk niveau verder buiten 
beschouwing.

5.2. Locatiekeuze lokaal niveau

Deze paragraaf gaat in op de vraag welke locaties binnen de locatie 
Borssele in aanmerking komen voor de realisatie van een nieuwe 
kerncentrale. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 
(permanente) locatie voor de kerncentrale zelf en de (aanvullende 
tijdelijke) locatie tijdens de aanlegfase ten behoeve van de bouw, 
opslag en dergelijke (werk- en opslagterrein). Wat betreft de 
tijdelijke functies gaat het om een bouw- en montageterrein (niet 
zijnde de bouwlocatie), maar ook om functies als parkeervoorzie-
ningen, opslag (van bijvoorbeeld onderdelen en grond) en 
kantoren.

5.2.1. Methodiek

De selectie van de onderzoekslocaties is gebaseerd op twee 
aspecten:
•	 de afbakening van het zoekgebied;
•	 de randvoorwaarden voor de onderzoekslocaties.

Zoekgebied
Als zoekgebied binnen de locatie Borssele wordt voor de kerncen-
trale zelf uitgegaan van de begrenzing van het zeehavenindustriege-
bied, vanwege ruimtelijke effecten, nabijheid van bevolkingscon-
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centraties en maatschappelijke acceptatie. De onderzoekslocaties 
voor de kerncentrale moeten derhalve zijn gelegen binnen het 
zeehavenindustriegebied.

Voor het tijdelijke werk- en opslagterrein is vestiging in het 
Sloegebied geen harde randvoorwaarde. Het gaat hier immers om 
een tijdelijke functie. Overigens speelt daar de aard en omvang van 
de tijdelijke functies een rol bij. Bij de toetsing van de milieueffec-
ten zal worden beoordeeld of een tijdelijk werk- en opslagterrein 
inpasbaar is.

Randvoorwaarden
De selectie van de onderzoekslocaties voor kerncentrale en tijdelijk 
werk- en opslagterrein wordt gebaseerd op randvoorwaarden, 
waaraan de onderzoekslocaties dienen te voldoen. De randvoor-
waarden zijn de selectiecriteria voor het bepalen van de onder-
zoekslocaties. De randvoorwaarden hebben een uitsluitende 
werking: als een locatie niet voldoet aan de randvoorwaarden wordt 
deze locatie uitgesloten als mogelijke vestigingslocatie; dan is er 
geen sprake van een geschikte locatie voor de realisatie van de 
kerncentrale, of voor gebruik als tijdelijk werk- en opslagterrein.

De op grond van de randvoorwaarden geselecteerde locaties worden 
vervolgens in het kader van het planMER onderzocht op de 
verschillende relevante milieuaspecten (rangordenende criteria). 
Criteria hebben geen locatieselecterende werking, maar dienen om 
de onderzoekslocaties onderling te vergelijken en te bepalen welke 
locatie uiteindelijk als voorkeurslocatie wordt aangemerkt.

Randvoorwaarden voor de onderzoekslocaties voor de kerncentrale 
zijn:
1. de beschikbare fysieke ruimte (oppervlakte en footprint);
2. de koelingsmogelijkheden.

Voor de selectie van mogelijke werk- en opslagterreinen wordt de 
beschikbare fysieke ruimte als randvoorwaarde gehanteerd.

Randvoorwaarden onderzoekslocaties kerncentrale

Ad1. Voldoende fysieke ruimte
De randvoorwaarde van voldoende fysieke ruimte heeft betrekking 
op twee aspecten:
•	 de beschikbare oppervlakte van locaties;
•	 de vorm van de locatie in verband met de footprint van de 

centrale.

Beschikbare oppervlakte
Op de onderzoekslocaties moet voldoende (fysieke) ruimte 
beschikbaar zijn, zodanig dat er voldoende ruimte is voor de 
centrale	en	alle	daarbij	behorende	voorzieningen.	Fysieke	ruimte	
wil zeggen dat het in beginsel gaat om terrein dat nog niet in 
gebruik is bij één van de bedrijven op het zeehavenindustrieterrein 
(‘braakliggend’). 

Uitgaande van de initiatieven van Delta en ERH dienen de onder-
zoekslocaties ruimte te bieden aan een kerncentrale met een 
maximaal vermogen van 2.500 MW(e). Zoals aangegeven in 
paragraaf 3.1 is er wereldwijd momenteel slechts een beperkt aantal 
centraletypen en leveranciers die kunnen voldoen aan de geldende 
veiligheidseisen en voorwaarden van de initiatiefnemers. In 
dezelfde paragraaf zijn in tabel 3.1 voor deze techniekopties de 
minimale netto oppervlakte en de minimale lengte-breedteverhou-
dingen (footprint) weergegeven. 

Binnen de maximale productiecapaciteit van 2.500 MW zijn er vier 
‘techniekopties’ mogelijk die aan de te stellen voorwaarden/
specificaties voldoen:
•	 één AP1000;
•	 twee AP1000’s;
•	 één EPR;
•	 één ABWR.

Op basis van de beschikbare centraletypen die voldoen aan de 
veiligheidseisen en voorwaarden van de initiatiefnemers geeft 
Arcadis [lit. 9.] aan dat een terrein beschikbaar dient te zijn van 
minimaal 20 tot 25 ha. 

Van de hiervoor genoemde vier techniekopties geeft de optie met 
twee AP1000-reactoren het grootste oppervlaktebeslag. Om die 
reden wordt deze techniekoptie voor de oppervlakte van de locaties 
als uitgangspunt genomen. In de in tabel 3.1 opgenomen minimale 
oppervlaktemaat voor de AP1000 zijn naast het nucleaire gedeelte 
alle bij de centrale behorende voorzieningen opgenomen (zie 
voetnoot, tabel 3.1). Uitgaande van de oppervlaktemaat van 6,25 ha 
voor één AP1000, is voor twee AP1000’s een minimale netto 
oppervlakte van 12,50 ha nodig. Met aanvullende voorzieningen is 
een minimale oppervlakte van 15 tot 20 ha noodzakelijk. 
Afhankelijk van het definitieve programma en de situering van de 
locatie kan nog meer ruimte nodig zijn. Voor het afbakenen van de 
onderzoekslocaties wordt als minimale maat een oppervlakte van 15 
ha aangehouden (gebaseerd op de techniekoptie met twee 
AP1000’s). Binnen de aangegeven oppervlakte kunnen ook de 
andere techniekopties worden gerealiseerd.

Footprint centrale-opties
Behalve de oppervlakte die beschikbaar is voor de realisatie van een 
kerncentrale is van belang dat de locatie qua lengte-breedteverhou-
ding voldoende groot is om de beschikbare reactoropties te kunnen 
plaatsen. Van de beschikbare centraleopties die aan alle voorwaar-
den voldoen, dient voor het opwekken van het maximale elektri-
sche vermogen van 2.500 MW(e) een minimale lengte-breedtever-
houding van 500 bij 250 m te worden aangehouden, uitgaande van 
twee AP1000-reactoren van Westinghouse (zie tabel 3.1, footprint 
per reactor ongeveer 250 bij 250 m).
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Ad2. Koelingsmogelijkheden
Een belangrijk aspect voor de haalbaarheid van een nieuwe 
kerncentrale is een betrouwbaar koelsysteem. Uitgangspunt is een 
systeem van doorstroomkoeling. Beide initiatiefnemers gaan van 
doorstroomkoeling uit. Ook in de onderzoeken die ten behoeve van 
het SEVIII zijn uitgevoerd is doorstroomkoeling als uitgangspunt 
genomen. Een belangrijk voordeel van doorstroomkoeling in 
vergelijking met andere koelingsmogelijkheden (hybride en 
koeltorens) is het relatief grote (koelings)rendement. Daar komt bij 
dat koeltorens (met name als het gaat om hoge koeltorens met 
natuurlijke trek) grote landschappelijke effecten hebben en 
daardoor op grote maatschappelijke weerstand stuiten. Ten slotte is 
voor de initiatiefnemers van belang dat koeltorens financieel-eco-
nomisch minder interessant zijn dan doorstroomkoeling. Of 
doorstroomkoeling ook daadwerkelijk mogelijk is, hangt af van de 
‘koelwaterruimte’: de beschikbaarheid van voldoende koelwater.

Voor het planMER wordt als uitgangspunt genomen, dat het 
systeem van doorstroomkoeling wordt gehanteerd. Of dat daadwer-
kelijk mogelijk is, hangt af van de uitkomsten van modelberekenin-
gen naar de koelwaterruimte en van het onderzoek naar de 
mogelijke effecten op Natura 2000. In dat licht wordt bij de selectie 
van de onderzoekslocaties rekening gehouden met de mogelijkheid 
dat koeling op andere wijze moet plaatsvinden, met hybride 
koeltorens of koeltorens met natuurlijke trek. Gelet op de voorkeur 
voor doorstroomkoeling komen deze opties echter pas in beeld als 
doorstroomkoeling niet mogelijk is.

Wat betreft het ruimtebeslag van de verschillende vormen van 
koeling is het volgende van belang. 

Mocht doorstroomkoeling niet mogelijk zijn, dan zijn er wat betreft 
de koeling met koeltorens twee opties voor een elektriciteitscen-
trale met een vermogen van 2.500 MW(e). De eerste optie bestaat uit 
hybride koeltorens met een hoogte van circa 25 (tot 70) m. Hybride 
koeling vraagt een aanzienlijk ruimtebeslag. Om te koelen is een 
terreingrootte van circa 16 ha nodig om de benodigde koeltorens te 
plaatsen. De tweede optie is het gebruik van koeltorens met 
natuurlijke trek (zoals in gebruik bij de Clauscentrale in Maasbracht 
en de Amercentrale in Geertruidenberg). Deze koeltorens hebben 
een hoogte van respectievelijk 120 en 130 m en hebben landschap-
pelijk grote gevolgen voor de omgeving. Voor een installatie van 
2.500 MW(e) zijn zes van dergelijke koeltorens nodig. De diameter 
op de begane grond is 100 tot 110 m. Dit betekent dat er netto 
minimaal 6 ha nodig is De benodigde bruto-oppervlakte (inclusief 
tussenruimte) bedraagt ongeveer 12 ha. Bij het gebruik van hogere 
koeltorens kan het aantal afnemen. Het ruimtebeslag blijft echter 
nagenoeg gelijk. 

Samenvattend is een minimale omvang van 31 ha nodig om op de 
locatie van de kerncentrale (minimale oppervlakte 15 ha) een 
hybridekoelingssysteem te realiseren. Voor koeling met koeltorens 
op basis van natuurlijke trek is een minimale omvang van 27 ha 
nodig.

Randvoorwaarden onderzoekslocaties werk- en 
opslagterrein

De oppervlakte voor het tijdelijk werk- en opslagterrein (‘laydown-
area’) is sterk afhankelijk van de bouwmethoden en het type 
reactor. Uitgaande van de Arcadisstudie wordt voor het werk- en 
opslagterrein uitgegaan van een oppervlakte van 25 tot 50 ha11. In 
beginsel gaat het daarbij om een aaneengesloten terrein, dat zo 
dicht mogelijk bij de locatie van de kerncentrale is gelegen. 

Op dit moment is geen gespecificeerde opgave beschikbaar van de 
benodigde oppervlakte voor het werk- en opslagterrein. Afhankelijk 
van het concrete programma op de locatie van het werk- en 
opslagterrein kan meer of minder ruimte nodig zijn. In het kader 
van het planMER zal dit punt verder worden geconcretiseerd.

Naar verwachting kan een deel van de tijdelijke functies op de 
locatie voor de kerncentrale worden gevestigd, waardoor de 
oppervlakte van het opslag- en werkterrein beperkt kan worden.

5.2.2. Selectie onderzoekslocaties kerncentrale

Hierna wordt toegelicht welke locaties in het Sloegebied voldoen 
aan de hiervoor genoemde randvoorwaarden oppervlakte, footprint 
en koelingsmogelijkheden voor de vestiging van een kerncentrale.

Oppervlakte
Op afbeelding 5.1 zijn alle locaties in het Sloegebied geïnventari-
seerd met een minimale oppervlakte (fysieke ruimte) van 15 ha 
(locaties K1 tot en met K7), uitgaande van de situatie per 1 oktober 
2011.

11 Voor grote conventionele centrales kan – ter vergelijking – een oppervlakte 
van 15 ha als uitgangspunt voor de lay-downarea worden aangehouden.
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Beschrijving locaties
Locatie K1 aan de Wilhelminahofweg is in eigendom van EPZ en 
sluit aan op het terrein van de huidige kern- en kolencentrales. Dit 
terrein wordt deels gebruikt ten behoeve van de huidige centrales 
(parkeer- en opslagterrein, onder andere ten behoeve van centrale-
stops). Aan de noordzijde van het terrein lopen enkele 
hoogspanningsleidingen. 

De locaties K2 tot en met K7 zijn grotendeels in eigendom van 
Zeeland Seaports (ZSP). Locatie K2 aan de Europaweg Zuid ligt 
grotendeels braak. Een gedeelte wordt tijdelijk gebruikt voor de 
opslag van buizen. Zeeland Seaports heeft een oppervlakte van 25 ha 
gereserveerd als mogelijke locatie voor een nieuwe kerncentrale. 
Het overige (zuidoostelijke) deel van de locatie is gereserveerd voor 
het entreecomplex van de beoogde Westerschelde 
Containerterminal (WCT). 

Locatie K3 aan de Europaweg Oost grenst aan het bestaande terrein 
van Zeeland refinery en is deels (voor ongeveer de helft) ook in 
eigendom van Zeeland refinery. Het overige gedeelte is contractueel 
gereserveerd voor uitgave aan een andere partij.

Locatie	K4	aan	de	Frankrijkweg	is	één	van	de	twee	onderzoeksloca-
ties voor de te realiseren centrale van C.GEN. 15 ha van deze locatie 
is uitgegeven aan een bedrijf. Aan de oostzijde van deze locatie ligt 
nog een braakliggend terrein, waarvoor een vergunningprocedure 
loopt. Dit terrein wordt naar verwachting binnenkort in gebruik 
genomen door een bedrijf.

Op de locatie K5 aan de Europaweg-Noord zijn kleine percelen in 
gebruik voor parkeren en opslag. 12 ha van deze locatie is uitgege-
ven aan en in gebruik bij een bedrijf. Daarnaast zijn er onderhande-
lingen gaande over verdergaande uitgifte van 6 ha aan een bedrijf.
Voor een gedeelte van locatie K6 aan de Europaweg-Noord geldt een 
milieuvergunning van een aangrenzend bedrijf. Tevens zijn er over 
een deel van het terrein onderhandelingen gaande. Dat laat 
onverlet dat in beginsel voldoende fysieke ruimte beschikbaar is 
voor de realisatie van een tweede kerncentrale. 

Locatie K7 bestaat uit een natuurlijk schorgebied, dat nog niet 
bouwrijp is gemaakt. Voor dit terrein heeft ZSP een overeenkomst 
gesloten met C.GEN (33 ha).

Alleen de locaties K1 en K3 zijn in binnendijks gebied gelegen. De 
overige vijf locaties zijn gelegen in het buitendijkse gebied van de 
Westerschelde.

In tabel 5.3 is de oppervlakte van de potentiële onderzoekslocaties 
globaal weergegeven.

Afbeelding 5.1.  Mogelijke onderzoekslocaties kerncentrale en tijdelijk werk- en opslagterrein
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Tabel 5.3. Oppervlakte potentiële onderzoekslocaties kerncentrale

potentiële onderzoeks- 
locatie kerncentrale

globale oppervlakte (ha)

K1 33

K2 44

K3 73

K4 37

K5 26

K6 49

K7 31

Footprint
Van de zeven genoemde locaties is locatie K5 niet geschikt voor de 
realisatie van een kerncentrale omdat de lengte-breedteverhouding 
onvoldoende is om de footprint van twee AP1000-reactoren te 
huisvesten (500 x 250 m). Dat betekent dat locatie K5 afvalt als 
onderzoekslocatie.

Koelsysteem
Op locaties K3 en K6 zijn de mogelijkheden voor doorstroomkoe-
ling niet reëel, gelet op de afstand tot de Quarleshaven en het risico 
op recirculatie (inlaat van opgewarmd water uit de koelwateruit-
laat). Gelet op de oppervlakte van beide locaties is in beginsel echter 
koeling met koeltorens mogelijk (hybride of met natuurlijke trek). 

De koelwaterruimte en daarmee de mogelijkheden voor door-
stroomkoeling voor locatie K4 is vanwege de ligging in de haven 
(beperkt watervolume, risico op recirculatie) beperkt. Dat geldt in 
nog sterkere mate voor locatie K5. Locatie K4 is voldoende groot om 
koeling door middel van (hybride) koeltorens te realiseren. Locatie 
K5 is te klein om hybride koeltorens of koeltorens met natuurlijke 
trek te realiseren.

Vanwege de ligging nabij de havenmonding lijkt doorstroomkoe-
ling voor locatie K7 een reële mogelijkheid. Dat geldt ook voor de 
locaties K1 en K2. Op deze drie locaties zijn gelet op de beschikbare 
oppervlakte bovendien hybride koeling en koeltorens met natuur-
lijke trek mogelijk.

Hoewel mogelijk niet op alle locaties doorstroomkoeling is te 
realiseren, vallen op grond van de randvoorwaarde koelwater geen 
onderzoekslocaties af. De koelwaterruimte zal in het kader van het 
planMER worden onderzocht. 

De locaties K3 en K6 komen daarbij pas in beeld als doorstroomkoe-
ling op andere locaties niet mogelijk blijkt (getrapte toetsing).

Conclusie selectie onderzoekslocaties kerncentrale
Van de zeven locaties met voldoende oppervlakte voor een nieuwe 
kerncentrale, valt locatie K5 af vanwege de lengte-breedteverhou-
ding, die onvoldoende ruimte biedt voor de footprint van de 
maatgevende centrale-opties. Daarmee blijven de locaties K1, K2, 
K3, K4, K6 en K7 over als locaties waarvoor in het planMER de 
milieueffecten van de realisatie van een nieuwe kerncentrale 
worden onderzocht. 

Primair worden in het planMER de onderzoekslocaties K1, K2, K4 en 
K7 onderzocht, als zijnde de locaties waar doorstroomkoeling naar 
verwachting gerealiseerd kan worden. Als doorstroomkoeling op 
deze locaties niet reëel blijkt (vanwege de koelwaterruimte of 
vanwege effecten op Natura 2000) worden voor de locaties K1, K2, 
K3, K4, K6 en K7 opties met hybride koeling en/of hoge koeltorens 
onderzocht.

Tabel 5.4 geeft een samenvattend overzicht van de afbakening van 
de onderzoekslocaties voor de kerncentrale.12

5.2.3. Toetsing onderzoekslocaties werk- en opslagterrein

Locaties
Verschillende locaties komen in aanmerking voor gebruik als 
tijdelijk opslag- en werkterrein. Uitgaande van een minimale 
oppervlakte van 25 ha kunnen in beginsel de potentiële onder-
zoekslocaties voor de tweede kerncentrale (K1 t/m K7) ook worden 
aangemerkt als onderzoekslocaties voor het tijdelijke opslag- en 
werkterrein. 

12 Alleen als doorstroomkoeling op andere locaties niet mogelijk blijkt.

Tabel 5.4.  Samenvattend overzicht randvoorwaarden onderzoekslocaties kerncentrale

locatie globale 
oppervlakte 
in ha

footprint koelsysteem conclusie 

doorstroomkoeling hybride koeling hoge koeltorens

K1 33 + + + + +

K2 44 + + + + +

K3 73 + - + + +12

K4 37 + +/- + + +

K5 26 - - - - -

K6 49 + - + + +12

K7 31 + + + + +
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Daarnaast kunnen drie locaties in de directe omgeving van het 
Sloegebied worden aangemerkt als potentiële locaties voor het 
tijdelijke opslag- en werkterrein. 

Delta heeft een voorkeur om de agrarische gronden tussen de 
Jurjaneweg, Osseweg, Kaaiweg en Weelweg (B1; zie afbeelding 5.1) te 
gebruiken als werk- en bouwterrein. De gemeente Borsele is een 
inspanningsverplichting aangegaan om (planologische) medewer-
king te verlenen aan een tijdelijk opslag- en werkterrein op deze 
locatie.

Aansluitend op de voorkeurslocatie van Delta zijn in beginsel ook 
de gronden tussen de Jurjaneweg, de Westerscheldetunnelweg en de 
Korte Noordweg geschikt als opslag- en werkterrein. De gemeente 
Borsele heeft deze gronden (B3; circa 15 ha) gekocht ten behoeve 
van het Groenproject ‘t Sloe. Inmiddels is een bestemmingsplanwij-
ziging in voorbereiding voor de aanleg van groen, in combinatie 
met een brandblusvijver ten behoeve van het tolplein.

Verder is de locatie van het te ontwikkelen bedrijventerrein 
Sloepoort (B2) in beginsel geschikt om te dienen als tijdelijk 
opslag- en werkterrein. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State heeft op 17 december 2008 goedkeuring onthouden 
aan het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van dit bedrijven-
terrein, omdat onvoldoende onderzoek was verricht naar de 
behoefte aan bedrijventerrein en omdat de geluidhinder op 
woningen in de omgeving onvoldoende is onderzocht. Op grond 
van deze uitspraak is niet uit te sluiten dat op de locatie Sloepoort 
een tijdelijk opslag- en werkterrein gevestigd kan worden.

Dat betekent dat de locaties B1, B2 en B3 en de locaties K1 tot en met 
K7 in het planMER als onderzoekslocaties voor het tijdelijk 
opslag- en werkterrein worden meegenomen.

Aanvullend zou ook de strook agrarische grond tussen de 
Europaweg-Noord c.q. -Oost en de Bernhardweg-West als opslag- en 
werkterrein gebruikt kunnen worden. Gelet op de aanwezigheid van 
twee hoogspanningsverbindingen in deze strook wordt de 
ontwikkeling van een substantieel opslag- en werkterrein hier niet 
reëel geacht. 

Wat betreft de locatie voor het tijdelijk werk- en opslagterrein is de 
relatie met het terrein voor de kerncentrale een belangrijk aan-
dachtspunt. Dat betekent dat de keuze voor het werk- en opslagter-
rein niet los gezien kan worden van de locatie voor de kerncentrale. 



PlanMER tweede kerncentrale Borssele, concept-notitie reikwijdte en detailniveau  | 33

6.  Te verwachten effecten per 
thema en beoordelingskader

De reikwijdte van het planMER beperkt zich tot het onderzoeken 
van de kaders voor het plangebied. De scope voor het inpassings-
plan wordt bepaald aan de hand van de thema’s en (sub)criteria in 
het beoordelingskader. Het beoordelingskader is samengesteld op 
basis van de te verwachten effecten per thema. Het beoordelingska-
der bevat de te onderzoeken thema’s en criteria met voldoende 
abstractieniveau voor het beoogde besluit. Door het hanteren van 
een beoordelingskader worden de huidige situatie en autonome 
ontwikkeling op gelijke wijze beschreven als de effecten, zodat een 
duidelijke vergelijking en beoordeling plaatsvindt.

Bouw- en operationele fase 
Vanwege de omvang van de bouw- en aanlegactiviteiten van de 
tweede kerncentrale worden onderscheidende milieueffecten 
verwacht voor wat betreft de fase van de bouw en de operationele 
fase van de tweede kerncentrale. De bouwfase neemt meerdere 
jaren in beslag. Gedurende deze periode vindt een grote aanvoer 
van bouwmateriaal en werknemers plaats. De bouwfase (en de 
tijdelijke effecten die daarmee samenhangen) wordt daarom 
expliciet van de operationele fase van de tweede kerncentrale 
onderscheiden voor de milieuthema’s waarvoor dat relevant is. 

Relatie met eerdere adviezen reikwijdte en detailniveau 
Momenteel zijn er twee initiatiefnemers voor een tweede kerncen-
trale in Borssele. De mogelijkheid bestaat dat beide initiatiefnemers 
samen verder gaan als één initiatief. Dit betekent dat het inpas-
singsplan, het daarvoor benodigde planMER, de vergunningaanvra-
gen en het projectMER in één gecoördineerde procedure kunnen 
worden voorbereid en bekendgemaakt. Dit houdt in dat één 
geïntegreerd MER wordt opgesteld in plaats van een afzonderlijk 
plan- en apart projectMER. 

Als één geïntegreerd MER wordt opgesteld, moet de inhoud daarvan 
voldoen aan de gezamenlijke eisen vanuit het betreffende plan 
(inpassingsplan) en besluit (vergunning Kernenergiewet). Met 
andere woorden, het MER moet op basis van de onderzoeksresulta-
ten de onderbouwing leveren van de locatie voor de tweede 
kerncentrale die in het inpassingsplan van een juridisch- planologi-
sche regeling wordt voorzien (planMER) én de onderbouwing 
leveren voor de vergunningaanvraag ingevolge onder andere de 
Kernenergiewet (projectMER). 

De inhoudelijke vereisten voor het projectMER zijn inmiddels 
vastgesteld voor de twee afzonderlijke initiatieven (zie paragraaf 
2.4). De inhoudelijke vereisten voor het planMER worden nog 
bepaald aan de hand van de nog vast te stellen reikwijdte en 
detailniveau voor het planMER op basis van deze concept-notitie 
reikwijdte en detailniveau, de (verplichte) bestuurlijke consultatie 
en het advies van de Commissie voor de m.e.r. 

De omschreven reikwijdte en het detailniveau in deze notitie 
vormen samen met de al vastgestelde reikwijdte en detailniveau van 
het projectMER de inhoudelijke vereisten voor het geïntegreerd 
MER. Indien de twee initiatieven niet samenkomen en een 
afzonderlijk plan- en projectMER wordt opgesteld, geldt voor het 
planMER de nog vast te stellen reikwijdte en detailniveau op basis 
van deze notitie en voor het projectMER de al vastgestelde inhoude-
lijke vereisten (zie paragraaf 2.4). 

Kortom: deze notitie en de te verwachten effecten in deze paragraaf 
geven alleen de reikwijdte en detailniveau aan voor het planMER, te 
weten de locatiekeuze. 

6.1. Afbakening plan- en studiegebied

Het plangebied is het gebied waarin de kerncentrale mogelijk wordt 
aangelegd, zie afbeelding 5.1. 

Het studiegebied is het gebied waar effecten kunnen optreden als 
gevolg van het voornemen, de kerncentrale. De omvang van het 
studiegebied kan niet bij voorbaat worden aangegeven. Uit 
onderzoek, dat in het kader van het planMER wordt uitgevoerd, zal 
blijken hoever de milieugevolgen zich uitstrekken. Dit kan per 
milieuaspect verschillen. 

6.2. Verkeer

Vanwege de omvang van de bouwactiviteiten van de centrale 
worden onderscheidende milieueffecten verwacht voor wat betreft 
de fase van de bouw en de gebruiksfase van de centrale. De 
bouwfase neemt meerdere jaren in beslag. Gedurende deze periode 
vindt een grote aanvoer van bouwmateriaal, bouwmaterieel en 
werknemers plaats. De bouwfase (en de tijdelijke effecten die 
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daarmee samenhangen) wordt daarom expliciet van de operatio-
nele fase van de centrale onderscheiden. 

Bereikbaarheid 
Het onderzoek naar gemotoriseerd verkeer richt zich met name op 
de route vanaf de locaties naar de N62 en de N62 zelf tussen de 
aansluiting Borssele en de A58 (zie afbeelding 6.1). 

Afbeelding 6.1. Ligging wegen rondom Sloegebied

Vanwege de omvang van de bouw- en aanlegwerkzaamheden leidt 
dit mogelijk tot knelpunten in de verkeersafwikkeling en de 
bereikbaarheid in het gebied. Op basis hiervan worden drie nader 
vast te stellen vervoersscenario’s onderzocht. In deze scenario’s 
worden verschillende verdelingen voor de transportmodaliteiten 
(scheepvaart, railverkeer en wegverkeer) gehanteerd voor de 
aanvoer van materieel, materiaal en werknemers. Na de realisatie 
van de centrale wordt geen significante toename van het verkeer op 
de wegen of de omvang van reeds bestaande knelpunten verwacht.

De bereikbaarheid van de locatie met het openbaar vervoer en voor 
langzaam verkeer is als gevolg de perifere ligging slecht. De 
voorgenomen activiteit zal geen aanleiding zijn daarin een wijziging 
aan te brengen. Tijdens de bouwfase zal de bereikbaarheid voor 
langzaam verkeer naar verwachting worden gehinderd door de 
omvang van het bouwtransport. In de nader vast te stellen vervoers-
scenario’s (zie hiervoor) zal de mogelijkheid om werknemers met 
tijdelijk openbaar vervoer van en naar het plangebied te vervoeren 
in het onderzoek worden betrokken.

De bereikbaarheid van de locatie door hulpdiensten is momenteel 
goed. Als uitgangspunt in het verkeersonderzoek wordt gehanteerd 
dat de voorgenomen bouw van de kerncentrale hierin geen 
wijziging aanbrengt. Tijdens de bouwfase kan de bereikbaarheid 
voor hulpdiensten worden gehinderd door de omvang van het 
bouwtransport. Dat wordt in het onderzoek nader onderzocht.

Parkeren
Bij de kerncentrale is voldoende parkeergelegenheid nodig voor het 
personeel dat in de kerncentrale werkzaam is. In het onderzoek 

wordt voor de operationele fase uitgegaan van het feit dat er geen 
aanvullende parkeerplaatsen buiten het plangebied noodzakelijk 
zijn.

Tijdens de bouw is aanzienlijk meer parkeer- en opstelruimte nodig. 
In het onderzoek wordt omschreven op welke wijze daarin kan 
worden voorzien en of dit leidt tot knelpunten op of langs de 
openbare wegen in het studiegebied.

Verkeersveiligheid
Als uitgangspunt voor het onderzoek is gehanteerd dat de toename 
van het aantal vervoersbewegingen tijdens de operationele fase van 
de kerncentrale geen wezenlijk effect heeft op de verkeersveiligheid 
op de wegen van en naar de centrale. Vanwege de omvang van het 
bouwverkeer tijdens de bouwfases wordt ervan uitgegaan dat dit wel 
een aandachtspunt is in het planMER. Met name waar het gaat om 
langzaam verkeer en de wijze waarop het bouwterrein wordt 
ontsloten. 

Verkeersgerelateerde milieueffecten 
Voor wat betreft de verkeersgerelateerde milieueffecten (wegver-
keerslawaai, railverkeerslawaai en luchtkwaliteit) is als uitgangs-
punt gehanteerd dat het aantal vervoersbewegingen tijdens de 
operationele fase van de kerncentrale geen wezenlijk effect met zich 
mee zal brengen. 

Tijdens de bouwfase van de centrale is tijdelijk meer overlast als 
gevolg van de vervoersstromen te verwachten. Deze extra overlast 
zal naar verwachting geen significante gevolgen hebben voor 
woningen of op de Natura 2000-gebieden in de omgeving van het 
plangebied of op/aan toevoerende wegen naar het plangebied. 

Beoordelingskader
Op basis van bovenstaande ziet het beoordelingskader voor verkeer 
en vervoer er als volgt uit, zie tabel 6.1.
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Onderzoeksmethode 

Bereikbaarheid 1314

De beoordeling van de verkeersafwikkeling vindt plaats door de 
congestiekans te bepalen op basis van de verhouding tussen de 
capaciteit en intensiteit (I/C-verhouding) van de wegen die het 
plangebied ontsluiten en van een aantal andere maatgevende 
wegvakken van het nabij gelegen hoofdwegennet. Met name voor 
de bouwfase wordt onderzocht of voldoende (infrastructurele) 
capaciteit beschikbaar is. Indien de I/C-verhoudingen daar 
aanleiding toe geven wordt de afwikkeling op kruispuntniveau 
beoordeeld met behulp van het softwareprogramma Omni-X15. 
De bereikbaarheid van openbaar vervoer en langzaam verkeer gebeurt 
kwalitatief op basis van een analyse van stopfrequentie en het 
haltebereik (loopafstand) van huidig aanwezige voorzieningen. Bij de 
beoordeling van de bereikbaarheid voor langzaam verkeer wordt op 
een kwalitatieve manier het fietsnetwerk en de directe verbindingen 
naar andere gebieden beoordeeld. Als blijkt dat de vervoersstromen 
tijdens de bouwfase de bereikbaarheid voor langzaam verkeer gaan 

13 De bereikbaarheid van het gemotoriseerd verkeer wordt in eerste instantie-
kwalitatief beoordeeld. Indien knelpunten geconstateerd worden zal op een 
kwantitatieve manier naar oplossingen gezocht worden.

14 Verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit.
15 Met OMNI-X kan de verkeersafwikkeling en het ruimtebeslag van verschil-

lende kruispunttypen beoordeeld worden. OMNI-X is modulair opgebouwd 
en kan ongeregelde kruispunten, rotondes en met verkeerslichten geregelde 
kruispunten evalueren. Op basis van de afwikkeling en ruimtebeslag kan een 
integrale afweging worden gemaakt tussen mogelijke kruispunttypen. 

hinderen, wordt dat aangegeven en wordt aangegeven of -en zo 
ja- welke (mitigerende) maatregelen mogelijk zijn.

Voor brandweer en ambulance is een wettelijke aanrijtijd van 
respectievelijk 8 à 15 minuten vastgesteld. Voor alle hulpdiensten is 
het wenselijk om een alternatieve route te kunnen gebruiken om 
een eventuele calamiteit te bereiken. De mate waarin wordt 
voorzien in deze eisen (hoofdzakelijk in de bouw- en aanlegfase) 
wordt kwalitatief beschreven. 

Parkeren
Op basis van een schatting van de parkeerbehoefte in de bouw- en 
aanlegfase vindt een kwalitatieve beoordeling plaats van de 
parkeerdruk. Voor de gebruiksfase wordt ervan uitgegaan dat het 
parkeren voor de eigen medewerkers geheel op eigen terrein van de 
centrale kan plaatsvinden.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid op de wegen, bereikbaarheid ambulante 
diensten en de relatie tussen (zwaar) bouwverkeer en overige 
modaliteiten wordt op een kwalitatieve manier beoordeeld.  
Daarbij wordt aangesloten bij de principes van Duurzaam Veilig. 

Tabel 6.1. Beoordelingskader voor het thema verkeer en vervoer

thema criterium subcriterium methode eenheid

verkeer bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer13: 
verkeersafwikkeling op 
wegen en kruispunten 

kwalitatief/kwantitatief: vaststellen verkeersgeneratie 
ontwikkeling en (handmatig) toedelen aan het 
ontsluitende wegennet. Kwalitatieve beoordeling 
afwikkelingcapaciteit op basis van I/C-verhoudingen14 
en capaciteitsbelasting kruispunten. Waar nodig 
indicatieve berekening verkeersintensiteit

I/C-ratio

openbaar vervoer: 
loopafstanden tot openbaar 
vervoerhaltes en bedie-
ningsfrequentie OV 

kwalitatief km/m en 
aantal 

langzaam verkeer: directheid 
routes langzaam verkeer 

kwalitatief - 

bereikbaarheid hulpdiensten kwalitatief minuten 

parkeren parkeerdruk kwalitatieve beoordeling parkeerdruk op basis van 
schatting van de parkeerbehoefte 

- 

verkeersveiligheid verkeersveilige vormgeving 
verkeerstructuur

kwalitatieve beoordeling vormgeving wegen in 
relatie tot omvang verkeersintensiteit; relatie (zwaar) 
bouwverkeer en overige modaliteiten

verkeersmilieueffecten wegverkeerslawaai en 
railverkeerslawaai 

kwalitatieve beschrijving en indicatieve berekenin-
gen geluidscontouren 

aantal 

luchtkwaliteit kwantitatief: indicatieve berekeningen op basis van 
CAR II

mg/m3 
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Milieueffecten
De beoordeling van het aspect weg- en railverkeerslawaai gebeurt 
aan de hand van de Wet geluidhinder en daarbij horende jurispru-
dentie. Allereerst zal kwalitatief worden bepaald of er sprake kan 
zijn van een toename van hinder. Voor wegverkeer wordt daarbij 
uitgegaan van een kwaliteitsmaat van 20 %. Dat wil zeggen dat de 
geluidhindertoename indicatief zal worden bepaald op basis van 
Standaard Rekenmethode I16 (SRM I) langs die wegen waar de 
verkeersintensiteiten met 20 % of meer toeneemt. Bij een lagere 
toename is de toename van de geluidhinder niet voor het menselijk 
oor hoorbaar. De geluidstoename blijft dan onder 1 decibel (dB). Voor 
railverkeer zal een indicatieve geluidsberekening worden uitgevoerd 
indien het aantal treinen op etmaalbasis significant toeneemt. Ook 
bij een toename van scheepvaartverkeer zullen de effecten indicatief 
in beeld worden gebracht met behulp van de Shanti-methode17.

Op basis van de Monitoringstool van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu en indicatieve berekeningen op basis van 
CAR II18 wordt daar waar een significantie toename van de verkeers-
omvang aan de orde is onderbouwd dat de luchtkwaliteit voldoet 
aan de grenswaarden. De beoordeling gebeurt aan de hand van de 
Wet luchtkwaliteit. Hiervoor zal worden afgegaan op expert 
judgement waarbij ook, voor zover beschikbaar, informatie over de 
luchtkwaliteit langs de Westerschelde zal worden meegenomen.

6.3. Geluid en trillingen

Aanlegfase 
De akoestisch relevante industriële activiteiten tijdens de aanlegfase 
kunnen leiden tot geluid en trillingen bij geluidgevoelige bestem-
mingen en natuurgebieden.

16 Standaard Rekenmethode I van bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift 
geluidhinder 2006 is bedoeld om voor eenvoudige situaties de geluidbereke-
ningen uit te voeren. 

17 Met de Shanti-methode kunnen de optredende geluidsniveaus (in Lden) langs 
een waterweg worden berekend, afhankelijk van het aantal vaartuigen dat 
passeert, en de afstand tot de vaarweg. 

18 Het CAR-model (Calculation of Air pollution from Road traffic) is ontwikkeld 
voor het berekenen van de luchtkwaliteit in/langs straten.

Gebruiksfase 
Vanuit de bestaande geluidszonering, omliggende natuurgebieden 
en	overige	wettelijke	regelgeving	(IPPC/BREF	e.d.)	komen	randvoor-
waarden voort voor zowel geluid als trillingen. Geïnventariseerd 
wordt of voldaan kan worden aan deze randvoorwaarden. 

Beoordelingskader
Op basis van bovenstaande ziet het beoordelingskader voor geluid 
en trillingen er als volgt uit, zie tabel 6.2.

Onderzoeksmethode 
Het onderzoek wordt kwalitatief uitgevoerd. Ten eerste wordt voor de 
aanlegfase op kwalitatieve wijze aangegeven of de akoestisch 
relevante activiteiten zullen leiden tot ontoelaatbare overlast (geluid 
en trillingen) bij geluidgevoelige bestemmingen en natuurgebieden 
en met welke beheersmaatregelen dit is te beperken. Voor de 
gebruiksfase worden de randvoorwaarden geïnventariseerd die 
voortkomen uit de geluidzonering, de natuurgebieden (verstoring) en 
overige	wettelijke	regelgeving	(IPPC/BREF19 e.d.). Beschreven wordt of 
de tweede kerncentrale Borssele technisch inpasbaar is te maken 
binnen de gestelde randvoorwaarden. Hierbij zal gebruik worden 
gemaakt van een literatuurstudie en/of fabrikanteninformatie naar de 
geluidemissie van gelijksoortige centrales. Indien er knelpunten met 
betrekking tot de inpassing naar voren komen, wordt aangegeven of 
met aanvullende maatregelen/aanvullende inpassingsvoorwaarden 
de centrale inpasbaar is te maken. Eveneens worden indicatieve 
geluidcontouren bepaald. Hiermee worden de randvoorwaarden en 
de verwachte geluidbelastingen ter plaatse van de geluidzone en de 
natuurgebieden visueel gemaakt. 

19 De IPPC-richtlijn (Richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging, 96/61/EG, gecodificeerd 2008/1/EG) verplicht de lidstaten van 
de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een 
integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). De 
BBT’s zijn verwoord in de Europese BBT-referentiedocumenten (BREFs). 

Tabel 6.2. Beoordelingskader geluid en trillingen

thema criterium subcriterium methode eenheid

geluid aanlegfase overlast geluidgevoelige bestemmingen kwalitatief - 

overlast natuurgebieden 

gebruiksfase geluidzonering 

natuurgebieden (verstoring)

overige wettelijke regelgeving (IPPC/BREF e.d.)

trillingen aanlegfase overlast trillingsgevoelige bestemmingen

overlast natuurgebieden 
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6.4. Luchtkwaliteit 

Het luchtonderzoek richt zich op het indicatief in beeld brengen van de 
verwachte (maximale) effecten die optreden voor de luchtkwaliteit en 
de stikstofdepositie als gevolg van de industriële activiteiten. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen de aanlegfase en de gebruiksfase.

Emissiebepaling
Op basis van kengetallen worden de emissies naar de buitenlucht 
bepaald. Voor luchtkwaliteit zijn de emissies NOx (waaronder NO2) 
en PM10 van belang. Voor stikstofdepositie zijn naast de NOx-
emissies ook NH3-emissies van belang (voor zover er sprake van is). 
De berekeningen zijn alleen nodig in de aanlegfase. 

Jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 (aanlegfase)
Met een verspreidingsmodel wordt een berekening gemaakt van de 
jaargemiddelde concentratiebijdragen NO2 en PM10 op een aantal 
relevante locaties. 

Depositiebijdrage (aanlegfase)
De depositiebijdrage wordt berekend op basis van de jaargemiddelde 
concentratie NO2 en (indien er sprake van is) NH3 op relevante locaties 
ter hoogte van de omliggende Natura 2000-gebieden. De resultaten 
worden verwerkt in de ecologische beoordeling. Bij verwachte 
knelpunten met betrekking tot de instandhoudingsdoelstellingen van 
de Natura 2000-gebieden worden oplossingsrichtingen voorgesteld. 

Beoordelingskader
Op basis van bovenstaande ziet het beoordelingskader voor lucht er 
als volgt uit, zie tabel 6.3.

Onderzoeksmethode 
Met behulp van een verspreidingsmodel worden luchtberekeningen 
gemaakt. 

6.5. Externe veiligheid

Voor de onderbouwing van de locatiekeuze wordt gekeken naar de 
ligging van de kerncentrale ten opzichte van de vastgestelde 
veiligheidscontouren in het Sloegebied. Hierbij wordt als uitgangs-
punt gehanteerd dat op de terreingrens voldaan wordt aan de 
risiconormering voor kerninstallaties, te weten:
•	 de dosislimieten uit het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en 

ertsen voor ontwerpongevallen; 
•	 het 10-6 plaatsgebonden risico voor buiten-ontwerpongevallen. 

Naast bovengenoemd criterium is het ook mogelijk om te kijken naar 
de veiligheidscontouren van de kerncentrale. Deze contouren zijn 
afgeleid uit de Kernenergiewet en de aanvullende randvoorwaarden 
die gesteld zijn door de Minister van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie [lit. 5.]. Hiervoor zijn gegevens nodig over het ontwerp 
en de lay-out van de centrale. Dit betreffen gegevens die gaan over de 
inrichting en niet over ruimtelijke aspecten die van invloed kunnen 
zijn op de locatiekeuze. De toetsing aan de risiconormen zijn 
zodoende onderdelen van de vergunningverlening. 

Een criterium dat wel een rol speelt bij de locatiekeuze is de 
veiligheidscontouren van nabijgelegen bedrijven/installaties. 
Zodoende wordt een inventarisatie gedaan naar de veiligheidscon-
touren van deze bedrijven en de betekenis daarvan voor de te 
onderzoeken locaties binnen het Sloegebied. 

Tabel 6.3. Beoordelingskader lucht 

thema criterium subcriterium methode eenheid

luchtkwaliteit emissiebepaling emissies NOx kwantitatief: kentallen, 
verspreidingsmodel 

mg/m3

emissies PM10

stikstofdepositie (emissies NOx en NH3) 

jaargemiddelde concentraties jaargemiddelde concentratiebijdragen NO2

jaargemiddelde concentratiebijdragen PM10

depositiebijdrage Natura 
2000-gebieden 

jaargemiddelde concentratie NO2

jaargemiddelde concentratie NH3

Tabel 6.4. Beoordelingskader externe veiligheid

thema criterium subcriterium methode eenheid

externe 
veiligheid 

risiconormering  dosislimieten voor ontwerpgevallen kwalitatief  - 

10-6 plaatsgebonden risico voor buiten- 
ontwerpongevallen

veiligheidscontouren nabijgelegen bedrijven/
installaties 
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Bedoordelingskader
Op basis van bovenstaande ziet het beoordelingskader voor externe 
veiligheid er als volgt uit, zie tabel 6.4.

Onderzoeksmethode 
Op basis van bovengenoemd uitgangspunt voor de nucleaire 
veiligheidsaspecten en de locatiekeuze wordt een kwalitatief 
onderzoek uitgevoerd. Dit kwalitatief onderzoek bestaat uit een 
check en actualisatie van de bevindingen uit het planMER voor het 
SEVIII waarborgingsbeleid en de Arcadis-studie. Om de betrouw-
baarheid te vergroten worden nieuwe aannames of uitgangspunten 
omtrent de lay-out van de kerncentrale op hun merites beoordeeld 
en verwerkt in het planMER. Deze beoordeling gebeurt op basis van 
expert judgement. 

6.6. Bodem, grond- en oppervlaktewater

Bodem 
Onder bodemkwaliteit verstaan wij de aanwezigheid van lokale 
verontreinigingen, zowel puntverontreinigingen, als diffuse 
verontreinigingen. De realisatie van een tweede kerncentrale kan 
een risico opleveren voor verspreiding van bestaande (water-) 
bodemverontreinigingen, doordat er activiteiten in de bodem 
plaatsvinden. Wanneer een risico voor verspreiding van bestaande 
verontreinigingen aanwezig is, is sanering verplicht. Hierdoor zal de 
bodemkwaliteit verbeteren. Ook bij het bouwrijp maken kunnen 
verontreinigingen worden weggenomen. 

Grond- en oppervlaktewater 
Door bemalingen kan tijdens de bouw de grondwaterstand in en 
nabij het plangebied tijdelijk worden verlaagd. Op de lange termijn 
kunnen de ontwikkelingen leiden tot veranderingen in grondwater-
stromingsrichting en/of grondwaterstanden. Deze veranderingen 
kunnen een effect hebben op de waterhuishouding, bijvoorbeeld in 
grondwaterbeschermingsgebieden. 

Het plangebied is gelegen in buitendijks gebied. De risico’s in 
verband hiermee en de effecten op de waterveiligheid worden 
zodoende onderzocht. Hierbij worden extreme weersomstandighe-
den meegenomen. 

Beoordelingskader
Op basis van bovenstaande ziet het beoordelingskader voor bodem 
en water er als volgt uit, zie tabel 6.5.

Onderzoeksmethode 
Het onderzoek bestaat uit een raadpleging van bestaande documen-
ten, zoals de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Borsele, 
grondwaterkaarten en grondwatergegevens peilbuizen TNO-
grondwaterdatabank DINO, bodemkaart van Nederland, kaart 
grondwaterbeschermingsgebieden (provinciale milieuverordening) 
en de kaart waterkeringen. Aan de hand hiervan worden de 
kwalitatieve effecten beschreven. 

6.7. Koelwater

Opwarming
Bij opwarming gaat het om het opwarmen van het oppervlaktewater 
op watersysteemniveau. Lozing van opgewarmd koelwater 
resulteert in opwarming van het oppervlaktewater. De warmtelo-
zing bestaat uit een ‘koelwaterpluim’ die in de tijd afkoelt, waarbij 
warmte naar de lucht wordt afgegeven en daarnaast afkoeling plaats 
vindt door opmenging met het oppervlaktewater. De lozing, oftewel 
de (lokale) temperatuurverhoging, mag niet tot schade leiden aan 
het aquatisch ecosysteem. Dit wordt onderzocht in de Passende 
Beoordeling bij het planMER (zie ook paragraaf 2.1). Daarnaast is er 
kans dat het geloosde opgewarmde koelwater weer terugkomt in de 
inlaat (recirculatie). Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van 
voldoende koelwater (zie verder onder het kopje beschikbaarheid). 

Onttrekking 
Bij inzuiging gaat het om de schade aan organismen die door de 
koelwaterinname worden ingezogen. Onderzoek naar de gevolgen 
voor de ecologie (populatieniveau) is daarbij noodzakelijk. Een 
harde norm voor de inzuiging wordt in de ‘CIW beoordelingssyste-
matiek voor koelwaterlozingen’ niet gegeven. Met de vigerende 
voorschriften mag in de praktijk de aanstroomsnelheid van het 
koelwater bij het innamepunt niet boven de 0,3 m/s komen. 

Het onderzoek naar visinzuiging geldt als input voor de Passende 
Beoordeling voor het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. 

Tabel 6.5. Beoordelingskader bodem en water

thema criterium subcriterium methode eenheid

bodem grondsoort draagkracht bodem kwalitatief - 

bodemkwaliteit risico verspreiding bodemverontreiniging

grond- en 
oppervlaktewater

grondwater grondwaterstroming

risico aantasting grondwaterbeschermings-
gebieden 

waterveiligheid risico op aantasting waterkeringen

risico op waterveiligheid
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Stroomsnelheid 
De onttrekking van koelwater heeft naast mogelijke ecologische 
effecten (visinzuiging en effecten op migratiepatronen vissoorten), 
ook mogelijk de volgende effecten:
•	 nautisch: beïnvloeding van de vaarmogelijkheden voor de 

scheepvaart; 
•	 civieltechnisch: mogelijk benodigde aanpassingen van de havens; 
•	 morfologisch: mogelijke beïnvloeding van het meergeulenstelsel 

in de Westerschelde. 

Beschikbaarheid 
in het Sloegebied zijn meerdere bedrijven die koelwater onttrekken. 
Dit geldt eveneens voor bedrijven die zich in de toekomst willen 
vestigen in het Sloegebied. Van belang is om na te gaan of er 
voldoende koelwater beschikbaar is voor een tweede kerncentrale 
(kwantiteit). Hierbij wordt gekeken naar de diepte van de huidige 
haven en recirculatie. Daarnaast spelen ook natuurlijke factoren 
een rol, zoals sedimentatie. Tevens wordt onderzocht of de 
activiteiten van de huidige en toekomstige bedrijven risico’s met 
zich meebrengen voor de beschikbaarheid van koelwater, bijvoor-
beeld een olielek bij een bedrijf en olieverontreiniging van het 
water in de haven als gevolg. 

Beoordelingskader
Op basis van bovenstaande ziet het beoordelingskader voor 
koelwater er als volgt uit, zie tabel 6.6.

Onderzoeksmethode 
Kernvraag die in het onderzoek voorligt, is of de tweede kerncen-
trale met de methode doorstroomkoeling20 ‘uitvoerbaar’ is. Dit 
houdt in dat in het onderzoek wordt gekeken naar de vergunbaar-
heid ingevolge de Waterwet van de koelwaterlozing. Voor koelwa-
termodellering zijn verschillende modellen in gebruik. In het 
planMER wordt gebruik gemaakt van het 3D-thermodynamisch 
model ‘THREETOX’ voor toetsing aan de ‘CIW beoordelingssystema-
tiek voor koelwaterlozingen’21. 

Bij koelwater wordt er uitgegaan van drie varianten in het MER,  
te weten: 
•	 in- en uitlaat in de Westerschelde; 
•	 inlaat in de havens en uitlaat in de Westerschelde; 
•	 in- en uitlaat in de havens. 

20 Doorstroomkoeling wordt door de twee initiatiefnemers Delta en ERH gezien 
als hun voorgenomen activiteit. Andere vormen van koeling (koeltorens) 
worden als uitvoeringsalternatief gezien (zie Startnotitie Delta respectievelijk 
Mededeling ERH). De richtlijnen voor het projectMER voor beide projecten 
spreken in relatie tot andere koelingsmethoden eveneens van 
’uitvoeringsalternatieven’. 

21 In de beoordelingsystematiek zijn een drietal criteria opgenomen, te weten: 
onttrekking, mengzone en opwarming.

Tabel 6.6. Beoordelingskader koelwater

thema criterium subcriterium methode eenheid

koelwater opwarming mengzone en opwarming oppervlaktewater kwantitatief, modelstudie graden Celsius 

effect aquatisch systeem kwalitatief, expert judgement 

recirculatie kwantitatief, modelstudie 

onttrekking snelheid/totaal debiet/
zeefconfiguratie en
retoursysteem

kwantitatief, modelstudie m/s, m3/s

effect vispopulaties kwalitatief, expert judgement

stroomsnelheid effect scheepvaart kwalitatief, expert judgement - 

kenmerken van de haven kwalitatief, expert judgement

meergeulenstelsel 
Westerschelde 

kwalitatief, expert judgement

beschikbaarheid voldoende koelwater kwantitatief, modelstudie m3/s
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6.8. Ecologie 

Gebieds- en soortenbescherming 
De aanleg van een kerncentrale kan resulteren in een verstoring van 
zowel beschermde gebieden als beschermde soorten. In het kader 
van het onderzoek zal een inventarisatie worden gemaakt van het 
voorkomen van beschermde gebieden en soorten ter plekke van of 
nabij de voorgenomen activiteit.

De beschermde gebieden of soorten die ter plekke van of nabij de 
voorgenomen activiteit voorkomen kunnen verstoring ondervinden 
als gevolg van de aanleg van de kerncentrale (geluid). Daarom zal 
een inschatting gemaakt worden van de geluidscontouren waarbin-
nen verstoringen verwacht kunnen worden. Daarnaast kan ook 
verstoring van beschermde gebieden of soorten plaatsvinden als 
gevolg van een toename in stikstofdepositie, trillingen door de 
voorgenomen activiteit of lichthinder, met name tijdens de 
aanlegfase.

Onttrekking 
De onttrekking van water ten behoeve van gebruik als koelwater 
resulteert in een waterverplaatsing in de havens van het Sloegebied. 
De stroomsnelheid varieert daarbij afhankelijk van de breedte en 
hoogte van het toevoerkanaal. De optredende stroomsnelheden 
mogen de instandhoudingsdoelstelling voor aanwezige vissoorten 
niet beïnvloeden. Binnen het onderzoek zal op basis van de 
beschikbare gegevens een inschatting worden gemaakt van de 
stroomsnelheden, het voorkomen van vissoorten en de potentiële 
effecten van de doorstroming als gevolg van koelwatergebruik op 
het functioneren van de inzuiggebieden als habitat. Onder het 
habitat vallen eveneens vogels die voor hun voedsel afhankelijk zijn 
van de aanwezige vissoorten. 
De hoogste stroomsnelheden worden bij koelwatergebruik meestal 
bereikt rond het innamepunt. Hierdoor ontstaat het risico op 
inzuiging. De mate waarin dit te verwachten is, zal worden 
beoordeeld binnen het thema koelwater (paragraaf 6.7).

Opwarming
De lozing van koelwater resulteert in opwarming van het ontvan-
gende watersysteem. Deze opwarming kan lokaal habitats en hun 
geschiktheid voor soorten beïnvloeden. Daarnaast kan van de 
lozingspluim een barrièrewerking voor migrerende vissoorten 
uitgaan. 

Lozing koelwater
In het te lozen koelwater zullen groeiremmende chemicalien 
worden toegevoegd. Deze lozing kan lokaal habitats en hun 
geschiktheid voor soorten beïnvloeden.

Onderhoudsbagger
De fysieke aanwezigheid van de koelwatersystemen beïnvloeden de 
morfologie, dit heeft tot gevolg dat er sediment zal worden afgezet, 
dat van tijd tot tijd moet worden verwijderd. Het afvoeren en storten 
van het sediment kan lokaal habitats en hun geschiktheid voor 
soorten beïnvloeden.

Beoordelingskader 
Op basis van bovenstaande ziet het beoordelingskader voor 
ecologie er als volgt uit, zie tabel 6.7.

Onderzoeksmethode 
De werkzaamheden binnen het thema ecologie zullen zich richten 
op de randvoorwaarden voor geografische inpassing van de 
kerncentrale. Hiervoor zal een inventarisatie worden gemaakt van 
de aanwezige soorten, natuurwaarden en geldende natuurdoelen. 
Vervolgens zal, op basis van expert judgement en een review van de 
gegevens die beschikbaar zijn, een inschatting worden gemaakt van 
de contouren waarbinnen verstoring als gevolg van de voorgestelde 
ontwikkeling te verwachten is.

Tabel 6.7. Beoordelingskader ecologie 

thema criterium subcriterium methode eenheid

ecologie gebieds- en soorten- 
bescherming 

natuurdoelen kwalitatief: expert 
judgement

aantal verstoorden, 
oppervlaktegeluidsproductie

stikstofdepositie

trillingen

lichthinder 

onttrekking stroomsnelheden m/s 

effect vispopulaties aantal verstoorden 

opwarming verstoring habitat oppervlakte

barrièrewerking aantal verstoorden 

lozing koelwater verstoring habitat kwalitatief

onderhouds-bagger verstoring habitat oppervlak
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6.9.  Landschap, cultuurhistorie en 
archeologie 

Landschap 
Voor het thema landschap onderscheiden wij drie criteria: aardkun-
dige waarden, fysisch-geografisch landschaptype en ruimtelijk-
visuele kenmerken (met name openheid natuurgebieden en 
nationale landschappen). De potentiële locaties zijn op al deze 
criteria onderscheidend of kunnen verstrekkende gevolgen hebben, 
waardoor al deze criteria worden meegenomen in het kader om de 
‘milieugebruiksruimte’ te bepalen. 

Cultuurhistorie 
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Zeeland 
blijkt dat in het plangebied op dit moment geen elementen met een 
bouwkundige of historisch-geografische waarde aanwezig zijn. 
Aangegeven wordt dat de verkaveling van de Nieuw-St.-
Jooslandpolder (westelijk deel plangebied) nog gaaf aanwezig is, 
maar dit is in het plangebied duidelijk niet meer zo. Zodoende 
spelen de criteria historische geografie en bouwkunde verder geen 
rol in het planMER. Voor het thema cultuurhistorie wordt daarom 
in het planMER alleen nader ingegaan op archeologie. 

Beoordelingskader 
Op basis van bovenstaande ziet het beoordelingskader voor 
landschap, cultuurhistorie en archeologie er als volgt uit, zie tabel 
6.8.

Onderzoeksmethode 
Alle criteria worden kwalitatief beschreven en zo mogelijk ruimte-
lijk weergeven. Op basis hiervan worden randvoorwaarden gegeven 
voor het uiteindelijke voorkeursalternatief. Voor archeologie vindt 
een bureaustudie plaats. 

6.10. Overige aspecten 

Extreme weersomstandigheden
In het planMER wordt aandacht besteed aan extreme weersomstan-
digheden en de effecten daarvan. Hierbij moet gedacht worden aan 
aardbevingen, tsunami’s en de overstromingsgevoeligheid en 
veiligheid van de dijk. 

Restwarmte
Het gebruik van restwarmte vormt tevens een onderdeel van het 
planMER. In het planMER zal gekeken worden naar potentiële 
afnemers in het gebied middels een inventarisatie. Hierbij speelt 
niet alleen de warmtevraag een rol, maar ook het aanbod van 
restwarmte in het Sloegebied. 

Opslag van radioactief afval
Uit kamerstukken blijkt dat het kabinet in ieder geval voor de 
lifetime van de tweede kerncentrale blijft uitgaan van opslag van 
nucleair afval bij COVRA [lit. 3.]. Dit stelt dus geen nieuwe opgave 
voor het inpassingsplan respectievelijk planMER, aangezien dit niet 
locatieonderscheidend is. 

Emissie van radionucliden
De emissie van radionucliden en de toetsing aan geldende normen 
zijn onderdelen van het projectMER. Deze emissie heeft betrekking 
op de uitvoerbaarheid van de Kernenergiewet, aangezien dit 
onderdeel uitmaakt van de vergunningverlening. Bovendien is de 
emissie sterk afhankelijk van de gekozen bedrijfsvoering. De 
verwachting is dat deze emissie niet locatieonderscheidend zal zijn. 

Vliegtuigongelukken 
De kans op vliegtuigongelukken wordt in het planMER in beeld 
gebracht. Hierbij wordt gekeken naar vliegvelden in de omgeving en 
vliegroutes. Vliegtuigongelukken als gevolg van terrorisme worden 
hier ook bij betrokken. 

Effecten op (toekomstige) bedrijven in de omgeving
De bouw en het gebruik van een nieuwe kerncentrale in het 
Sloegebied kan per locatie gevolgen hebben voor de omliggende 
bedrijven of op de uitgifte van nog beschikbare bedrijfsterreinen. In 
het planMER worden deze gevolgen beschreven. Ook wordt 
beschreven of beperkingen worden opgelegd aan bestaande en 
toekomstige bedrijven vanwege hun mogelijke impact op de 
kerncentrale.

Tabel 6.8. Beoordelingskader landschap, cultuurhistorie en archeologie 

thema criterium subcriterium methode eenheid

landschap fysisch-geografisch verandering fysisch-geografisch landschapstype kwalitatief - 

ruimtelijk-visueel verandering ruimtelijk-visuele kenmerken 

aardkundig verandering aardkundige waarden 

cultuurhistorie archeologie verandering archeologische waarden
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bijlage I
Beleids- en wettelijk kader

naam jaar type 
document 

aandachtspunten van belang voor

inpassingsplan vergunning

Beleidsvisie Externe 
veiligheid 

2005 Beleid De provincie wil de woonomgeving verbeteren, maar 
ook de economische vitaliteit versterken. Bij veel 
activiteiten worden gevaarlijke stoffen gebruikt en is 
de combinatie wonen en werken alleen mogelijk als er 
in gebieden een bepaald risiconiveau geaccepteerd 
wordt. Dit wordt benoemd in deze visie. Het doel van 
de beleidsvisie is om ervoor te zorgen dat de 
uitvoering van het provinciale beleid voor wat betreft 
vergunningverlening en handhaving, verkeer- en 
vervoerbeleid, ruimtelijk beleid, rampenbestrijding en 
risicocommunicatie op het gebied van externe 
veiligheid wordt gestroomlijnd. Ook dient de visie als 
toetsingskader voor vergunningverlening en 
ruimtelijke ordening. De samenvatting van de visie is 
integraal opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland.

X X

Beleidsregel Zonebe-
heersysteem Industrie-
terrein Vlissingen-Oost 

2008 Beleidsregel Deze beleidsregel regelt het gebruik en de uitgifte van 
de beschikbare geluidsruimte op het Industrieterrein 
Vlissingen-Oost geregeld. De doelstelling van de 
beleidsregel is het reguleren van de invulling van het 
gehele Industrieterrein Vlissingen-Oost zonder 
overschrijding van de geluidszone. Deze geluidszone 
is opgenomen in het bestemmingsplan dat op 2 
november 2006 door de gemeenteraad van Borssele 
is vastgesteld. 

X X 

Besluit risico’s zware 
ongevallen 1999

1999 Besluit Het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 is de 
Nederlandse implementatie van de Europese Seveso 
II-richtlijn. Het BRZO integreert wet- en regelgeving 
op het gebied van arbeidsveiligheid, externe 
veiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader. 
Doelstelling is het voorkomen en beheersen van 
zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen 
betrokken zijn. Het BRZO stelt hiertoe eisen aan de 
meest risicovolle bedrijven in Nederland. Daarnaast 
wordt in het besluit de wijze waarop de overheid 
daarop moet toezien geregeld.  
In de Regeling risico’s zware ongevallen 1999 (RRZO) 
zijn nadere bepalingen opgenomen.

X X 
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naam jaar type 
document 

aandachtspunten van belang voor

inpassingsplan vergunning

Bestemmingsplannen 
‘Zeehaven- en industrie-
terrein Sloe 1994’ van de 
gemeente Borssele en 
‘Industrieterrein 
Vlissingen-Oost’ en 
‘Buitengebied’ van de 
gemeente Vlissingen

Plan De bestemmingsplannen voor het Sloegebied zijn het 
bestemmingsplan ‘Zeehaven- en industrieterrein Sloe 
1994’ van de gemeente Borssele en ‘Industrieterrein 
Vlissingen-Oost’ en ‘Buitengebied’ van de gemeente 
Vlissingen. Voor één locatie binnen het Sloegebied is 
door de Minister van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie en de Minister van Infrastructuur en 
Milieu een voorbereidingsbesluit genomen (april 
2011). 
Overigens heeft de gemeenteraad van de gemeente 
Borssele op 7 juli 2011 besloten een inspanningsver-
plichting aan te gaan tot (planologische) medewer-
king inzake het realiseren van een tijdelijk werkterrein 
buiten het Sloegebied t.b.v. de tweede nieuwe 
kerncentrale. De realisatie van een kerncentrale vergt, 
naast een benodigd oppervlakte in de gebruiksfase, 
een forse oppervlakte aan bouw- en werkterrein 
tijdens de bouwfase. Het aanleggen, inrichten en de 
ingebruikname van één of meerdere (agrarische) 
percelen buiten het Sloegebied als tijdelijk werkter-
rein ten behoeve van/gedurende de bouw van een 
nieuwe kerncentrale past niet binnen het bestem-
mingsplan voor het buitengebied van de gemeente 
Borssele. Één initiatiefnemer heeft de gemeente 
zodoende verzocht medewerking te verlenen aan de 
bestemmingsplanwijziging voor de tijdelijke 
werkterreinen. 

De bestemmingsplannen van de gemeente Vlissingen 
en Borsele voor het gebied dateren van 1993 resp. 
1995. Door diverse ontwikkelingen en door nieuwe 
sectorale omgevingswetgeving is er behoefte 
ontstaan aan herziening van de bestemmingsplan-
nen. Deze herziening wordt momenteel voorbereid. 
Voor deze herziening is het noodzakelijk een planMER 
op te stellen. 

X X 

Derde Structuurschema 
Elektriciteitsvoorziening 
(SEV III)

2010 Beleid De elektriciteitsvoorziening is van vitaal belang voor 
de Nederlandse samenleving. Het kabinet voorziet 
dat op termijn investeringen in het hoogspanningsnet 
en in grootschalige elektriciteitsproductie nodig zijn. 
Daarom wil het kabinet voor voldoende ruimte 
zorgen voor een adequate infrastructuur in de vorm 
van vestigingsplaatsen voor grootschalige elektrici-
teitsproductie en van hoogspanningsverbindingen. 
Het doel van het SEV III is het waarborgen van 
voldoende ruimte voor grootschalige productie en 
transport van elektriciteit. In lijn met de Nota Ruimte 
legt het kabinet in het SEVIII locaties vast voor 
vestigingsplaatsen voor elektriciteitsopwekking en 
hoogspanningsverbindingen, alsmede de drie 
waarborgingslocaties voor kerncentrales (Borssele, 
Eemshaven en Maasvlakte I). 

X
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Elektriciteitswet 1998 1998 Wet Voor het produceren, transporteren, leveren en 
uitvoeren van elektriciteit is door het Europese 
Parlement en de Raad van de Europese Unie de 
richtlijn 96/92/EG vastgesteld. In 1998 is op basis van 
richtlijn 96/92/EG de Elektriciteitswet 1998 inwerking 
getreden. In deze wet staat beschreven hoe er 
omgegaan moet worden met de productie, transport 
en de levering van elektriciteit. 
Uit artikel 9b van de Elektriciteitswet 1998 volgt dat 
bij de besluitvorming over een kerncentrale van meer 
dan 500 MW de Rijkscoördinatieregeling (artikel 3.35 
van de Wet ruimtelijke ordening) van toepassing is. 
Het besluit over de locatie wordt door de Ministers 
van EL&I en van Infrastructuur en Milieu (I&M), het 
bevoegd gezag, neergelegd in een inpassingsplan.

X 

Euratom-richtlijn over 
het beheer van 
verbruikte splijtstof en 
radioactief afval

2010 Richtlijn Volgens deze richtlijn dienen Lidstaten nationale 
programma’s op te stellen waarin zo concreet 
mogelijk wordt aangeven hoe zij definitieve 
bergingsfaciliteiten zullen bouwen en beheren. 
Samenwerking tussen Lidstaten wordt hierbij niet 
uitgesloten.

X X 

Euratom-verdrag 1957 Verdrag Nederland is verplicht haar nucleaire activiteiten 
onder internationaal toezicht te plaatsen. Zodoende 
valt iedere nucleaire installatie automatisch onder dit 
toezicht van de EU (Euratom) en het Internationale 
Atoom Energie Agentschap te Wenen (IAEA) en is 
vergunninghouder gehouden aan het aanleveren van 
noodzakelijke informatie.

X

Europees systeem van 
handel in emissieruimte

2005 Systeem De emissieruimte geeft aan hoeveel een land of 
bedrijf van een bepaald gas mag uitstoten (emitte-
ren). Hier zijn emissieplafonds aan gesteld. De 
Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) registreert en 
controleert de emissiehandel van bijvoorbeeld 
NOx- en CO2-rechten voor bedrijven in Nederland. Het 
systeem is een uitvloeisel van het Kyoto-protocol.

X

Europese Kaderrichtlijn 
Lucht

2008 Richtlijn Op 11 juni 2008 is de Richtlijn betreffende de 
luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa, ook wel 
de Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit genoemd, in werking 
getreden. In Nederland is deze richtlijn omgezet 
middels een wijziging van de Wet milieubeheer. 
De Europese richtlijn leidt tot meer armslag voor 
Nederland door een mate van flexibiliteit bij het 
voldoen aan de gestelde eisen. Er wordt in deze 
richtlijn wel vastgehouden aan strenge grenswaarden 
voor fijn stof (PM2.5 en PM10). In 2020 moet de 
luchtkwaliteit in de gehele Europese Unie verbeterd 
zijn. De Richtlijn heeft tot doel ervoor te zorgen dat de 
lucht in de lidstaten aan bepaalde kwaliteitsnormen 
voldoet. De normen, ook wel grenswaarden 
genoemd, voor maximale concentraties van bepaalde 
verontreinigende stoffen staan in zogenaamde 
‘dochterrichtlijnen’. Als grenswaarden uit het besluit 
zijn of dreigen te worden overschreden, moeten 
maatregelen worden getroffen. Normen zijn 
vastgelegd voor de volgende stoffen: zwavel- en 
stikstofdioxide, stikstofoxiden, lood en fijn stof 
(eerste dochterrichtlijn), benzeen en koolmonoxide 
(tweede dochterrichtlijn), ozon (derde dochterricht-
lijn) en zware metalen (vierde dochterrichtlijn).

X X 
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Europese Kaderrichtlijn 
Water

2000 Richtlijn De KRW heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- 
en grondwater in Europa te waarborgen. Al het water 
in de Europese Unie moet in 2015 in een ‘goede 
chemische toestand’ en een ‘goede ecologische 
toestand’ verkeren. Daarnaast wordt het duurzaam 
gebruik van water bevorderd en dienen lozingen en 
emissies van gevaarlijke stoffen verminderd te 
worden.
Bij de komst van de kerncentrale dient daarom 
rekening te worden gehouden met de chemische 
toestand en temperatuur van oppervlaktewaterlicha-
men in de omgeving. Ook het lozen van afvalstoffen 
op het omliggende (grond-)water dient te worden 
beperkt.

X X 

Energierapport 2011 2011 Beleid De energiehuishouding moet duurzamer en minder 
afhankelijk worden van schaarser wordende fossiele 
brandstoffen. Energie is een noodzakelijke voorwaar-
de voor het functioneren van de economie. Op de 
langere termijn is een realistische overgang naar een 
duurzame energiehuishouding nodig met het oog op 
het klimaat en de afnemende beschikbaarheid van 
fossiele brandstoffen. Om de ambities van het 
kabinet te behalen is modern energiebeleid nodig. 
Een meer zakelijke en realistische benadering. Het 
kabinet kiest voor een heldere internationale en 
economische insteek. 
Het kabinet ziet kernenergie als een belangrijk 
onderdeel van de Europese energiemix. Een 
kerncentrale stoot vrijwel geen CO2 uit en is daarmee 
een belangrijke overbrugging op weg naar een 
duurzame energiehuishouding. Nieuwe kerncentrales 
dragen ook bij aan de energievoorzieningszekerheid, 
door grotere spreiding in technologie, grondstof en 
aanvoerroutes. Daarnaast levert de bouw en 
exploitatie van een nieuwe kerncentrale hoogwaar-
dige banen en kennis op, en biedt het een stimulans 
voor het nucleaire onderzoek en onderwijs in 
Nederland, vooral bij onderzoeksinstituten en 
universiteiten. 

X 

Flora- en faunawet 2002 Wet Deze wet regelt de bescherming van planten- en 
diersoorten. Uitgangspunt van de wet is ‘nee, tenzij’. 
Activiteiten met een schadelijk effect op beschermde 
soorten zijn in principe verboden, tenzij kan worden 
afgeweken van het verbod op schadelijke handelingen 
middels een vrijstelling/ontheffing.
Bij ruimtelijke plannen met mogelijke gevolgen voor 
beschermde planten en dieren is het verplicht om 
vooraf te toetsen of deze kunnen leiden tot 
overtreding van verbodsbepalingen.

X X 

IAEA Safety Documents Beleid Er moet rekening worden gehouden met de 
bepalingen in betreffende IAEA Safety Documents, 
waaronder de Site Evaluation for Nuclear Installations 
Safety Requirements, waarbij locatiespecifieke 
aspecten geadresseerd worden zoals bestandheid 
tegen hoog water.

X X
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Kernenergiewet 1963 Wet De Kernenergiewet is een raamwet. Dit houdt in dat 
een aantal onderwerpen niet in detail in deze wet 
geregeld wordt, maar in een aantal Algemene 
Maatregelen van Bestuur (besluiten en beschikkin-
gen). Dit heeft het voordeel dat deze gemakkelijker 
aan de stand van de wetenschap aangepast kunnen 
worden. Enkele besluiten die vallen onder de 
Kernenergiewet:
•	 	besluit	stralingsbescherming;
•	 besluit	kerninstallaties,	splijtstoffen	en	ertsen;
•	 	besluit	vervoer	splijtstoffen,	ertsen	en	radioactieve	

stoffen;
•	 	besluit	in-,	uit-	en	doorvoer	van	radioactieve	

afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen.

Naast de Kernenergiewet en haar besluiten, zijn er 
Europese richtlijnen en internationale richtlijnen van 
het International Atomic Energy Agency (IAEA) en 
aanbevelingen van de International Commission on 
Radiological Protection (ICRP).

X X 

Natuurbeschermingswet 
1998

1998 Wet Met deze wet wordt de natuurbescherming van 
specifieke gebieden geregeld, met als belangrijkste de 
Natura 2000-gebieden. Het Natura2000-gebied 
Westerschelde & Saeftinghe in de buurt van de 
beoogde locatie voor de kerncentrale valt hieronder. 

X X 

Natuurgebiedsplan 
Zeeland

2009 Beleid Het Natuurgebiedsplan Zeeland 2009 vormt het 
beleidskader voor verwerving, inrichting en beheer 
van de natuurgebieden en agrarische beheersgebie-
den in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van 
Zeeland. Rondom het Sloegebied vormen onder meer 
het strand ‘De Kaloot’, het Sloebos en het natuurge-
bied Rammekenshoek (rondom het voormalige fort 
Rammekens) onderdeel van de provinciale EHS. De 
bescherming van natuurwaarden wordt overigens 
niet geregeld in het natuurgebiedsplan, maar via 
andere wettelijke instrumenten, zoals de Flora- en 
Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Wet 
ruimtelijke ordening. Jaarlijks wordt het Natuurbe-
heerplan Zeeland aangevuld met een planwijziging. 
De meest recente wijziging is van 10 mei 2011.

X X

Nederlandse Emissie 
Richtlijn Lucht (NeR)

Richtlijn De NeR tracht de vergunningen met betrekking tot 
emissies naar de lucht te harmoniseren en verschaft 
informatie over de stand van de techniek als het gaat 
om emissiebeperking. Daarnaast stelt het NeR 
algemene eisen aan emissieconcentraties en 
uitzonderingsbepalingen voor specifieke activiteiten 
of bedrijfstakken.

X 

Nederlandse Onder-
zoeksprogramma 
Eindberging Radioactief
Afval (OPERA)

2009 Programma Dit programma loopt van 2009-2014. Afwegingen 
betreffende de haalbaarheid en veiligheid van 
eindberging van radioactief afval zijn inmiddels meer 
dan 10 tot 20 jaar geleden gemaakt. OPERA vormt 
een herevaluatie van die studies. Het kabinet komt 
uiterlijk in 2014 met een stappenplan voor de 
eindberging van radioactief afval.

X X
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Non-proliferatieverdrag 1968 Verdrag Nederland is verplicht haar nucleaire activiteiten 
onder internationaal toezicht te plaatsen.
Zodoende valt iedere nucleaire installatie automa-
tisch onder dit toezicht van de EU (Euratom) en het 
Internationale Atoom Energie Agentschap te Wenen 
(IAEA) en is vergunninghouder gehouden aan het 
aanleveren van noodzakelijke informatie.

X 

Nota Mobiliteit 2004 Beleid De Nota Mobiliteit is het nationale verkeers- en 
vervoersplan waarin onder meer het verbeteren van 
de kwaliteit van de leefomgeving, het verbeteren van 
de bereikbaarheid, het faciliteren van een groei van 
het verkeer en het benutten van de mogelijkheden 
van het openbaar vervoer centraal staan. 

X 

Nota Ruimte 2006 Beleid De Nota Ruimte is een strategische nota op 
hoofdlijnen, waarin het nationaal ruimtelijk beleid 
zoveel mogelijk is ondergebracht. Uitwerkingen van 
deze Nota zijn onder andere de Nota Mobiliteit, de 
Agenda Vitaal Platteland, de Nota Pieken in de Delta, 
het Actieprogramma Cultuur en Ruimte en het Derde 
Structuurschema Electriciteitsvoorziening. In de Nota 
Ruimte was aangegeven dat het SEVII van kracht blijft 
totdat dit vervangen is door SEVIII (zie onder kopje 
‘Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening 
(2009)’). Met de inwerkingtreding van de Nota Ruimte 
zijn de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
Extra (1999) en het Structuurschema Groene Ruimte 
(1995) komen te vervallen.

De Nota Ruimte geeft de Ruimtelijke Hoofdstructuur 
van Nederland weer. De vier hoofdthema’s in de Nota 
Ruimte zijn:
•	 	versterking	van	de	economie	en	concurrentieposi-

tie;
•	 	bevordering	van	krachtige	steden	en	een	vitaal	

platteland;
•	 aansluiting	op	internationale	infrastructuur;
•	 waarborging	van	de	veiligheid.	

X 

Ministeriële Regeling 
Analyse Gevolgen van 
Ioniserende Straling 
(AGIS) 

2003 Regeling De ministeriële regeling Analyse Gevolgen van 
Ioniserende Straling (AGIS) betreft uitsluitend 
handelingen met radioactieve stoffen en dus geen 
werkzaamheden met deze stoffen. Voor handelingen, 
dat wil zeggen het bereiden, voorhanden hebben, 
toepassen en zich ontdoen van radioactieve stoffen of 
het gebruik van toestellen, is in veel gevallen een 
vergunning volgens de Kernenergiewet nodig. Dit 
laatste geldt ook voor de tweede kerncentrale in 
Borssele. 

X
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Ontwerp AMvB Ruimte 2011 AMvB Om de doorvertaling van het nationale ruimtelijke 
beleid (SVIR) te verzekeren, wordt gelijktijdig met het 
SVIR het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
(AMvB Ruimte) vastgesteld. Deze algemene 
maatregel is gericht op doorwerking van nationale 
belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en 
zorgt voor sturing en helderheid van deze belangen 
vooraf. Onder andere het waarborgingsbeleid voor 
kerncentrales is op deze wijze in algemeen verbin-
dende voorschriften vertaald (artikel 2.8.3). 
De inwerkingtreding van de AMvB vindt gefaseerd 
plaats. Een eerder ontwerp AMvB Ruimte is in 2009 
aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden en 
besproken. Ook is het traject van advisering door de 
Raad van State doorlopen. Een beperkt aantal 
onderdelen uit het eerdere ontwerp zijn opgenomen 
in het nu voorliggende ontwerp, aangezien er 
behoefte bestaat om enkele onderdelen sneller in 
werking te laten treden. Deze onderdelen worden met 
de SVIR definitief vastgesteld. 

X 
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Ontwerp Structuurvisie 
Ruimte en Infrastructuur 

2011 Beleid De verschillende beleidsnota’s op het gebied van 
ruimte (waaronder bovengenoemde Nota Ruimte) en 
mobiliteit zijn geactualiseerd als gevolg van nieuwe 
politieke accenten en veranderende omstandigheden 
zoals de economische crisis, klimaatverandering en 
toenemende regionale verschillen die onder andere 
ontstaan omdat groei, stagnatie en krimp gelijktijdig 
plaatsvinden. Zodoende heeft het Rijk de (Ontwerp) 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
opgesteld. Vanaf 3 augustus tot 14 september 2011 
heeft de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) ter inzage gelegen. 
Deze structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader 
voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op 
rijksniveau en is de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw 
rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. 
Het Rijk formuleert in de SVIR drie hoofddoelen om 
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en 
veilig te houden voor de middellange termijn (2028):
•	 	het	vergroten	van	de	concurrentiekracht	van	

Nederland door het versterken van de ruimtelijk-
economische structuur van Nederland;

•	 	het	verbeteren,	instandhouden	en	ruimtelijk	
zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 
gebruiker voorop staat;

•	 	het	waarborgen	van	een	leefbare	en	veilige	
omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhis-
torische waarden behouden zijn. 

Voor de 3 hoofddoelen worden de onderwerpen van 
nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk 
aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het 
resultaten wil boeken. 
Een van de nationale belangen onder het eerste 
hoofddoel is ‘ruimte voor het hoofdnetwerk voor 
(duurzame) energievoorziening en de energietransi-
tie’. De ruimtebehoefte en het beleid voor ruimtelijke 
inpassing voor de nationale elektriciteitsinfrastruc-
tuur zijn uitgewerkt in de Planologische kernbeslissing 
(PKB) Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorzie-
ning (SEV III). Het SEV III bevat de bestaande en 
nieuwe vestigingsplaatsen voor elektriciteitsproductie 
met een vermogen vanaf 500 MW, de globale tracés 
van bestaande en nieuwe hoogspanningsverbindin-
gen met een spanning van 220 kV en het waarbor-
gingsbeleid kernenergie.

X 



PlanMER tweede kerncentrale Borssele, concept-notitie reikwijdte en detailniveau  | 51

naam jaar type 
document 

aandachtspunten van belang voor

inpassingsplan vergunning

Omgevingsplan Zeeland 
2006-2012

2006 Beleid Het provinciale ruimtelijke beleid is verwoord in het 
Omgevingsplan Zeeland. Voor het Sloegebied geldt 
dat de provincie inzet op een versterking van de 
haven waarbij een goede balans moet worden 
gevonden met het rustieke achterland. In het 
omgevingsplan worden voorts onder meer de 
karakteristieke kenmerken van de Nationaal 
Landschappen Walcheren en de Zak van Zuid-Beve-
land beschreven. In aansluiting op het nationale 
beleid, richt het provinciale beleid zich voor de 
Nationale Landschappen op het behouden en waar 
mogelijk versterken van de kenmerkende landschap-
pelijke waarden. Tot slot bevat het omgevingsplan de 
uitwerking van de spelregels voor de EHS. Aan de 
hand van deze spelregels wordt bepaald hoe 
natuurcompensatie dient plaats te vinden indien een 
bepaalde ontwikkeling leidt tot aantasting van het 
areaal of de kwaliteit van EHS-gebieden. 

X X 

Omgevingsplan Zeeland 
2012-2018

in  
voorbereiding

Beleid Halverwege 2012 loopt het huidige omgevingsplan af 
en moet er een nieuw plan zijn. De voorbereiding van 
dit nieuwe plan duurt ruim twee jaar, vandaar dat in 
mei 2010 al een start is gemaakt met het beschrijven 
van de planning en organisatie van het proces. De 
Startnotitie Omgevingsplan 2012 - 2018 is hiervan 
het resultaat.

De eerste stap voor het maken van een nieuw 
Omgevingsplan is het benoemen van belangrijke 
aandachtspunten voor het nieuwe beleid. De 
provincie gebruikt daarvoor de conclusies uit de 
evaluatie van het huidige beleid en ontwikkelingen in 
de samenleving. De belangrijkste aandachtspunten 
voor het nieuwe beleid zijn verwoord in de nota 
‘Krachtig Zeeland’. Deze nota is op 12 juli 2011 door 
Gedeputeerde Staten vastgesteld. Hierin worden de 
kwaliteiten en toekomst van Zeeland beschreven en 
doorvertaald naar concrete beleidsonderwerpen. De 
nota is de basis voor bestuurlijk overleg met 
gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties. Daarnaast geeft het inzicht in mogelijke 
beleidsveranderingen die gevolgen kunnen hebben 
voor het milieu. In een milieueffectrapportage zullen 
deze effecten in beeld worden gebracht. 

X X

Provinciale Milieuveror-
dening Zeeland

2010 Verordening Ingevolge de Wet milieubeheer dienen provinciale 
staten van iedere provincie in Nederland een 
verordening vast te stellen ter bescherming van het 
milieu. De provincie Zeeland heeft dat gedaan in de 
Provinciale Milieuverordening (PMV) Zeeland. De 
PMV is voor het eerst op 17 december 1993 in 
werking getreden. De laatste wijziging dateert van 14 
juli 2010. Het provinciale milieubeleid wordt daarmee 
in algemene regels neergelegd. De PMV bevat in ieder 
geval regels ten aanzien van het voorkomen of 
beperken van geluidhinder en regels ter bescherming 
van de kwaliteit van het grondwater met het oog op 
de waterwinning. Deze regels gelden in bij de 
verordening aangewezen gebieden. Voor zover dit 
naar het oordeel van provinciale staten van meer dan 
het gemeentelijk belang is, worden verdere regels 
gesteld ter bescherming van het milieu. 

X X 
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Structuurvisie gemeente 
Borssele 

2009 Beleid Het ruimtelijke beleid van de gemeente Borssele is 
verwoord in een eigen structuurvisie. De structuurvi-
sie bevat drie centrale beleidsdoelen. Zo wordt 
ingestoken op het behoud en het versterken van de 
fysieke en sociaal-maatschappelijke kwaliteiten van 
Borssele. Voorts moeten ruimtelijke plannen 
inzichtelijk maken hoe een positieve bijdrage wordt 
geleverd aan de leefbaarheid van de gemeente en 
wordt gestreefd naar een duurzame aanpak. De term 
duurzaamheid heeft in dit geval niet enkel betrekking 
op landschapsbeheer, natuurontwikkeling en 
duurzaam bouwen. Het gaat juist ook om de sociale 
en economische kenmerken van de gemeente. 
Voorop staat het bereiken en versterken van het 
evenwicht tussen het ecologisch, economisch en 
sociaal kapitaal.

X 

Structuurvisie gemeente 
Borssele 2009-2014 

2009 Beleid Het ruimtelijke beleid van de gemeente Borssele is 
verwoord in een eigen structuurvisie. De structuurvi-
sie bevat drie centrale beleidsdoelen. Zo wordt 
ingestoken op het behoud en het versterken van de 
fysieke en sociaal-maatschappelijke kwaliteiten van 
Borssele. Voorts moeten ruimtelijke plannen 
inzichtelijk maken hoe een positieve bijdrage wordt 
geleverd aan de leefbaarheid van de gemeente en 
wordt gestreefd naar een duurzame aanpak. De term 
duurzaamheid heeft in dit geval niet enkel betrekking 
op landschapsbeheer, natuurontwikkeling en 
duurzaam bouwen. Het gaat juist ook om de sociale 
en economische kenmerken van de gemeente. 
Voorop staat het bereiken en versterken van het 
evenwicht tussen het ecologisch, economisch en 
sociaal kapitaal. 

X 

Regeling Rechtvaardiging 
gebruik van ioniserende 
straling 

2002 Regeling In deze regeling is geregeld welke handelingen en 
activiteiten met ioniserende straling gerechtvaardigd 
zijn middels een lijst met categorieën. Tevens is een 
lijst opgenomen met handelingen en activiteiten die 
niet gerechtvaardigd zijn. 

X 

Vierde Nationaal 
Milieubeleidsplan

2001 Beleid Op 13 juni 2001 is het Nationaal Milieubeleidsplan 4 
(NMP4) ‘Een wereld en een wil: werken aan 
duurzaamheid’ verschenen. Het is het vierde 
strategische milieubeleidsplan van de nationale 
overheid. Het heeft een reikwijdte tot 2030 en richt 
zich in hoofdzaak op enkele hardnekkige milieuknel-
punten. De aandacht van dit milieubeleidsplan gaat 
hoofdzakelijk uit naar de duurzaamheid van de 
samenleving.

X 

Vlissingen Stad aan Zee 
- Zee aan Ruimte

2009 Beleid De gemeente Vlissingen sluit voor wat betreft de 
ontwikkelingen in het Sloegebied in zijn geheel aan 
op de ambities van het Havenbedrijf Zeeland 
Seaports. De structuurvisie van de gemeente 
Vlissingen ziet voorts enkel toe op de ontwikkelingen 
in de stad Vlissingen zelf en zijn voor de ontwikkeling 
van de tweede kerncentrale niet relevant. 

X 
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naam jaar type 
document 

aandachtspunten van belang voor

inpassingsplan vergunning

Wet aansprakelijkheid 
kernongevallen (Wako)

Wet Uitsluitend de exploitant van een kerninstallatie is 
aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een 
kernongeval. Schuld van de exploitant is niet vereist. 
Op hem rust derhalve een exclusieve risicoaansprake-
lijkheid. Nieuwe kerncentrales zullen vanzelfsprekend 
aan deze wettelijke eisen van de Wako moeten 
voldoen. Een en ander betekent dat de betreffende 
exploitant in geval van een kernongeval aansprakelijk 
is tot een bedrag van maximaal € 340 mln. Op grond 
van een nog niet in werking getreden wijziging van de 
Wako zal dit bedrag worden verhoogd naar € 700 
mln.

X

Wet algemene 
bepalingen omgevings-
recht

2010 Wet De wet zorgt ervoor dat zaken als een bouwvergun-
ning, sloopvergunning, aanlegvergunning enz. met 
één vergunning aangevraagd kunnen worden. 

X 

Wet bodembescherming
(Wbb)

1986 Wet De Wet bodembescherming (Wbb) bevat de 
voorwaarden die (kunnen) worden verbonden aan het 
verrichten van handelingen in of op de bodem. 
Primair komt bescherming en sanering in de wet aan 
bod. De wet bestaat uit een tweetal regelingen:
•	 	een	regeling	voor	de	bescherming	van	de	bodem,	

met daarin opgenomen de plicht voor veroorzakers 
alles wat zij toegevoegd hebben aan verontreini-
ging te verwijderen;

•	 	een	regeling	voor	de	aanpak	van	overige	bodem-
verontreiniging op land;

•	 	verder	bevat	de	wet	nog	een	uitgebreid	financieel	
hoofdstuk.

De wet heeft alleen betrekking op landbodems. 
Waterbodems vallen onder de op 22 december 2009 
in werking getreden Waterwet.

X X 

Wet geluidhinder
(Wgh)

2006 Wet De geluidsbelasting dient te worden getoetst aan de 
normen zoals gesteld in de Wet geluidhinder. Voor de 
kerncentrale dient hiervoor inzichtelijk gemaakt te 
worden welke geluidsbelasting optreedt. Er zal een 
akoestisch onderzoek moeten worden uitgevoerd 
conform de Wet geluidhinder.

X X 

Wet luchtkwaliteit
(Wl)

2007 Wet Deze wet is onderdeel van de Wet milieubeheer en 
vervangt het Besluit luchtkwaliteit van 2005.
De kern van de Wet luchtkwaliteit bestaat uit de 
(Europese) luchtkwaliteitseisen. Er worden normen 
gegeven als het gaat om emissie van (gevaarlijke) 
stoffen. Nuttige informatie, zoals over de hoogte van 
de schoorsteen, temperatuur en uittreedsnelheid van 
de rookgassen, zijn in de wet terug te vinden. Hierbij 
worden emissiereducerende maatregelen voorge-
steld.

X X 
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naam jaar type 
document 

aandachtspunten van belang voor

inpassingsplan vergunning

Wet milieubeheer (Wm) 1993 Wet De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste 
milieuwet. Deze wet bepaalt welke instrumenten 
wettelijk kunnen worden ingezet om het milieu te 
beschermen. De belangrijkste instrumenten zijn 
milieuplannen en milieuprogramma’s, milieukwali-
teitseisen, vergun ningen, algemene regels en handha-
ving. Ook bevat de wet de regels voor financiële 
instrumenten, zoals heffingen, bijdragen en 
schadevergoedingen.
De Wet milieubeheer geeft algemene regels voor 
verschillende onderwerpen, van stoffen en afvalstof-
fen tot handhaving, openbaarheid van milieugege-
vens en beroepsmogelijkheden. 
Het is een kader- of raamwet: het bevat de algemene 
regels voor het milieubeheer. Meer specifieke regels 
worden uitgewerkt in besluiten (algemene maatrege-
len van bestuur of AMvB’s) en ministeriële regelingen. 

X X 

Waterwet 2009 Wet De Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het 
waterbeheer in Nederland (waaronder de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren en de Grondwa-
terwet). Het doel van de Waterwet is het voorkomen 
en beperken van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste, het verbeteren van chemische en 
ecologische kwaliteit van watersystemen en de 
vervulling van maatschappelijke functies door 
watersystemen. 

X X 
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bijlage II
 Vastgestelde richtlijnen Delta, d.d. 11 juni 2010







































































90













bijlage III
Vastgesteld advies reikwijdte en detailniveau ERH, d.d. 27 april 2011
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