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- Het kabinet werkt aan een duurzame samenleving. Waarom kiest het 
dan toch voor kernenergie? 
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- Schema van de te volgen procedure  
 
 

Begrippenkader 
Wat is het Bevoegd Gezag? 
De instantie die bevoegd is tot het nemen van een besluit. Voor wat betreft de 
vergunningverlening op grond van de Kernenergiewet, van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren, de Natuurbeschermingswet en de Wet op de ruimtelijk ordening wordt het 
bevoegd gezag wordt gevormd door de ministers van VROM, Economische Zaken, Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, Verkeer en Waterstaat en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. De 
minister van VROM heeft daarbij een coördinerende rol.  
 
Wat is de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)? 
Een landelijke commissie van onafhankelijke deskundigen. De commissie adviseert onafhankelijk 
het Bevoegd Gezag over de richtlijnen voor het MER en over de kwaliteit en volledigheid van het 
MER.  
 
Wat is een m.e.r. procedure? 
De procedure voor de milieueffectrapportage. De procedure bestaat uit het maken van een 
startnotitie, inspraak, richtlijnen, adviezen, Milieueffectrapport, het beoordelen en gebruiken van 
het Milieueffectrapport in de besluitvorming en de evaluatie. 
 
Wat is een MER? 
Milieueffectrapport. Hiermee wordt het document aangeduid waarin de milieugevolgen van een 
voorgenomen activiteit en een aantal alternatieven daarvoor systematisch en objectief staan 
beschreven. 
 
Verschil m.e.r. – MER 
Een m.e.r. is de procedure. Het MER is een rapport. De MER maakt onderdeel uit van de m.e.r.. 
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1. Mondelinge zienswijze 
 
Q: Ik wil graag reageren op de startnotitie van Delta. 
A: Dat kan, na het opnemen van uw naam en adresgegevens, kunt u uw zienswijze geven. Uw 
zienswijze wordt meteen schriftelijk uitgewerkt en aan u voorgelegd, zodat u kunt bepalen of het 
correct is weergegeven. 
 
Q: Wat gebeurt er met mijn zienswijze? 
A: Uw zienswijze wordt door de Commissie voor de m.e.r. betrokken bij het opstellen van het 
advies voor de Richtlijnen voor het door Delta op te stellen milieueffectrapport. Dit advies zal naar 
deze inbreng verwijzen indien deze zienswijze nieuwe inzichten aan de orde stelt over specifieke 
lokale milieuomstandigheden.  
Het advies zal na het eind van de zienswijzenprocedure aan de indieners van zienswijzen worden 
toegestuurd, en zal tevens op de VROM-website worden geplaatst. 
Het bevoegd gezag betrekt de ontvangen zienswijzen én het advies van de Commissie voor de 
m.e.r. bij het opstellen van deze Richtlijnen. 
Na vaststelling van de Richtlijnen zal een notitie met de hoofdlijnen van alle zienswijzen samen 
met deze vastgestelde MER-richtlijnen naar de individuele inspreker worden gestuurd. Verwacht 
wordt dat in 2010 zal zijn. 
 
Q: Worden mijn privé-gegevens openbaar gemaakt als ik een zienswijze indien? 
A: Uw privé-gegevens worden niet openbaar gemaakt op internet, wel worden alle zienswijzen, 
inclusief naam, adres en woonplaats gebundeld en naar de Commissie voor de m.e.r. gestuurd. 
 
Q: Wat is het verschil tussen een schriftelijke en mondelinge zienswijze? 
A: Sommige mensen vinden het lastig om een schriftelijke zienswijze op te stellen. Voor die 
mensen wordt de (wettelijke) gelegenheid geboden om ook mondeling een zienswijze in te 
dienen. Een mondelinge zienswijze telt even ‘zwaar’ als een schriftelijke zienswijze. 
 
Q: Moet mijn zienswijze voldoen aan een aantal verplichtingen? 
A: Nee, u moet in uw zienswijze echter wel uw naam, adres en woonplaats vermelden. 
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2. Procedure zienswijze 
 
Q: Ik wil graag de stukken inzien die door Delta zijn ingediend! 
A: De startnotitie kunt u downloaden van de VROM-website 
(http://www.vrom.nl/nieuwekerncentrale) of inzien op één van de volgende locaties:  
 
- Frontoffice van de afdeling Documentaire Informatie van het Ministerie van VROM, 

Rijnstraat 8 te Den Haag. Dit Frontoffice is geopend op maandag tot en met vrijdag van 
8.30 uur tot 17.00 uur. Bij toegang tot het ministerie is identificatie verplicht. 

- Openbare bibliotheek van de gemeente Borsele, Stengeplein 1 te Heinkenszand. De 
bibliotheek is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 uur tot 20.30 uur. 

-  Gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand. 
Het gemeentehuis is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. 

- Informatiecentrum van de provincie Zeeland, Abdij 6 te Middelburg. 
Het informatiecentrum is geopend op afspraak, telefoon 0118 - 63 14 00. 

- Rijkswaterstaat Zeeland, afdeling Vergunningverlening en Handhaving, 
Poelendaelesingel 18 te Middelburg op voorafgaande afspraak, telefoon 0118 - 62 23 87, 
op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. 

- Stadskantoor Goes, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes. Het stadskantoor is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur, donderdagavond van 17.00 uur 
tot 20.00 uur en zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

- Gemeentehuis van Hulst, Grote Markt 24 te Hulst. Het gemeentehuis is geopend op 
maandag en op woensdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en op dinsdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

- Gemeentehuis Kapelle, Kerkplein 1 te Kapelle. Het gemeentehuis is geopend op 
maandag en op woensdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, op dinsdag en op vrijdag van 9.00 
uur tot 13.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 13.00 uur en van 17.00 uur tot 20.00 
uur. 

- Gemeentehuis van Middelburg, Kanaalweg 3 te Middelburg.  
Het gemeentehuis is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot en met 
16.30 uur. 

- Gemeentehuis Noord-Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke. 
Het gemeentehuis is geopend op maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 12.00 
uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. 

- Gemeentehuis van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen. 
Het gemeentehuis is geopend op maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 14.00 
uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

- Gemeentehuis van Schouwen-Duiveland, Laan van Sint Hilaire 2 te Zierikzee. Het 
gemeentehuis is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. 

- Gemeentehuis van Sluis, Raadhuisplein 1 te Oostburg. Het gemeentehuis is 
geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 13.00 uur, op woensdag 
van 8.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. 

- In de gemeente Terneuzen op de volgende adressen: 
• Oostelijk Bolwerk 4 te Terneuzen 
• Markt 1 te Axel 
• Westkade 107 te Sas van Gent 
Openingstijden in Axel en Terneuzen: op maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 
en met 16.30 uur en op vrijdag tot 20.00 uur. 
Openingstijden in Sas van Gent: op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot en met 
17.00 uur en tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten. 

- Gemeentehuis van Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen.  
Het gemeentehuis is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. 

- Gemeentehuis van Domburg, Traverse 1 te Veere.  
Het gemeentehuis is geopend op maandag tot en met woensdag en op vrijdag van 9.00  
uur tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 19.00 uur. 
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- Gemeentehuis van Vlissingen, Paul Krügerstraat 1 te Vlissingen. 
Het gemeentehuis is geopend op maandag tot en met woensdag en op vrijdag van 9.00 
uur tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 19.00 uur. 

-  België, gemeente Assenede: bij de milieudienst, Kasteelstraat 3 te Assenede. 
Openingstijden zijn op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op 
dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

- België, gemeente Sint-Laureins: bij de milieudienst, Dorpsstraat 91 te Sint-Laureins. 
Openingstijden zijn op maandag en op woensdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12 
uur en op dinsdag van 13.30 uur tot 19.30 uur (behalve op 20, 21, 22 en 29 juli 2009). 

-  België, gemeente Zelzate: bij de milieudienst, Grote Markt 1 te Zelzate. 
Openingstijden zijn op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.45 uur, op dinsdag 
van 14.00 uur tot 19.00 uur (vanaf 1 september 2009), op woensdag van 14.00 uur tot 
16.00 uur (tot 1 september 2009) en op vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

 
Q: Wanneer, hoe en tot wanneer kan ik inspreken? 
A: U kunt tot en met 16 oktober 2009 uw zienswijze mondeling of schriftelijk indienen.  
Mondeling kan per telefoon (070-3394991, tijdens kantooruren) of op een nader te bepalen 
tijdstip/datum in september 2009 tijdens een hoorzitting.  
Schriftelijk kunt u uw zienswijze sturen naar het volgende adres: 
 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
Directoraat-Generaal Milieu 

Directie Risicobeleid / IPC 645 
Postbus 30945 

2500 GX Den Haag 
 
Als u schriftelijk uw reactie stuurt, dan moet u goed op de termijnen letten. Doe uw brief uiterlijk 
16 oktober 2009 op de post. Komt uw reactie met aan latere poststempel binnen, dan kan deze 
niet meer in behandeling worden genomen. In ieder geval moet uw zienswijze één week na 
afloop van de termijn door het Ministerie van VROM ontvangen zijn. 
 
Q: Kan ik mijn zienswijze ook mailen?  
A: Ja, u kunt uw zienswijze mailen naar POSTBUS.NIEUWEKERNCENTRALE@MINVROM.NL 
onder vermelding van ‘zienswijze’. 
 
Q: Waarom start u deze inspraakprocedure in de zomervakantie? 
A: Delta heeft de startnotitie op 29 juni 2009 naar het ministerie van VROM gestuurd. Het 
ministerie van VROM is verplicht om zo spoedig mogelijk daarna de zienswijzeprocedure te 
starten. Deze procedure wordt echter verlengd om iedereen in de gelegenheid te stellen een 
reactie op deze startnotitie te geven. 
 
Q: Wat gebeurt met mijn zienswijze op de startnotitie m.e.r.? 
A: Uw zienswijze wordt door de Commissie voor de m.e.r. betrokken bij het opstellen van het 
advies voor de Richtlijnen voor het, door Delta op te stellen, milieueffectrapport.  
Dit advies voor de te volgen Richtlijnen zal naar de ontvangen zienswijze verwijzen indien deze 
inbreng nieuwe inzichten aan de orde stelt over specifieke lokale milieuomstandigheden.  
Het advies zal na het eind van de procedure aan de indieners van zienswijzen worden 
toegestuurd, en zal tevens op de VROM-website worden geplaatst. Gestreefd wordt om u dat 
advies van de Commissie voor de m.e.r. in de maand november 2009 toe te sturen. 
Het bevoegd gezag betrekt de zienswijzen en het advies van de Commissie voor de m.e.r. bij het 
opstellen van de Richtlijnen.  
Na vaststelling van de Richtlijnen zal een notitie met de hoofdlijnen van alle zienswijzen samen 
met deze vastgestelde MER-richtlijnen naar de individuele inspreker worden gestuurd. Verwacht 
wordt dat begin 2010 zal zijn. 
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Q: Wanneer en waar zullen de informatieavonden/ hoorzittingen plaatsvinden? 
A: In de maand september 2009 vinden informatieavonden en hoorzittingavonden (eventueel 
gecombineerd) plaats. Zodra data en locaties bekend zijn, worden deze gepubliceerd in de 
landelijke dagbladen en op de site van het ministerie van VROM.  
 
Q: Wat is een informatieavond/ hoorzitting? 
A: Tijdens een informatieavond zal Delta informatie geven over de startnotitie en de overheid 
over de te volgen procedure en kunt u vragen stellen. 
Tijdens een hoorzitting kunt u uw mondelinge zienswijze geven over de inhoud van de richtlijnen 
voor het MER. Beide zaken (i.c. informatie verstrekken – het geven van zienswijzen) zijn 
verschillend van aard maar zullen mogelijk gecombineerd worden op één avond. 
 
Q: Wat gebeurt er met mijn zienswijze? 
A: Alle ontvangen zienswijzen worden naar de Commissie voor de m.e.r. gestuurd. De 
commissie kan voor het schrijven van haar (onafhankelijke) advies van deze ingediende 
zienswijzen gebruik maken. Dit advies voor de te volgen Richtlijnen zal naar de ontvangen 
zienswijze verwijzen indien deze inbreng nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke 
lokale milieuomstandigheden. 
Daarnaast zal na vaststelling van de MER-richtlijnen een notitie met de hoofdlijnen van alle 
zienswijzen samen met deze vastgestelde MER-richtlijnen naar de individuele inspreker worden 
gestuurd. Verwacht wordt dat begin 2010 zal zijn. 
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3. Procedure 
 
Q: Wanneer en door wie worden de Richtlijnen m.e.r. vastgesteld?  
A: Na de sluitingstermijn van de inspraak op 16 oktober 2009 worden de Commissie voor de 
m.e.r. en de overige wettelijke adviseurs om advies gevraagd (zie de Wet milieubeheer art. 7.14: 
de commissie brengt haar advies uit binnen negen weken na de openbare kennisgeving van de 
voorgenomen activiteit).  
Als het advies van de Commissie voor de m.e.r. en van de andere wettelijke adviseurs binnen is, 
gaat het Bevoegd Gezag de Richtlijnen voor de m.e.r. opstellen (zie de Wet milieubeheer art. 
7.15: het bevoegd gezag geeft uiterlijk dertien weken na de openbare kennisgeving van een 
mededeling van de voorgenomen activiteit de richtlijnen inzake de inhoud van het milieu-
effectrapport).  
Het bevoegd gezag wordt gevormd door de ministers van VROM, Economische Zaken, Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, samen met de ministers van Verkeer en Waterstaat en Landbouw, 
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. De minister van VROM heeft daarbij een coördinerende rol. 
Het is de eerste keer dat de Nederlandse overheid richtlijnen voor een MER voor een 
kerncentrale moet opstellen. Het moet zorgvuldig gedaan worden, en omdat het ook de eerste 
keer is, zal dat geruime tijd in beslag nemen. De verwachting is dat de richtlijnen pas in 2010 
vastgesteld zullen worden. De huidige kerncentrale in Borssele is destijds gebouwd op basis van 
momenteel verouderde/andere inzichten, vandaar dat nu richtlijnen voor de nieuwe kerncentrale 
moeten worden opgesteld en vervolgens moeten worden vastgesteld. 
 
Q: Is het advies van de Commissie m.e.r. over de Richtlijnen openbaar, zo ja, wanneer is het 
beschikbaar? 
A: Ja, het advies van de Commissie voor de m.e.r. is openbaar. Het advies zal, op het moment 
dat dit beschikbaar komt, o.a. op de VROM-website worden geplaatst. De Commissie voor de 
m.e.r. begint met het opstellen van het advies na afloop van de zienswijzenperiode (16 oktober 
2009). Doorgaans heeft de Commissie daar 5 tot 9 weken voor nodig.  
Aangezien het de eerste keer is dat de Nederlandse overheid richtlijnen voor een MER voor een 
kerncentrale moet opstellen, en dit zorgvuldig gedaan moet worden, zal dat geruime tijd in beslag 
nemen. De verwachting is dat de richtlijnen pas in 2010 vastgesteld zullen worden. Wanneer de 
Richtlijnen gereed zijn, zullen deze op de VROM-website worden gepubliceerd. 
De huidige kerncentrale in Borssele is destijds gebouwd op basis van momenteel 
verouderde/andere inzichten, vandaar dat nu richtlijnen voor de nieuwe kerncentrale moeten 
worden opgesteld en vervolgens moeten worden vastgesteld. 
 
Q: Wanneer wordt er een besluit genomen over vergunningsaanvraag? 
A: Delta heeft aangekondigd pas in 2011 een aanvraag voor een vergunning op grond van de 
Kernenergiewet te zullen doen. Voor die tijd zal er dus geen besluit worden genomen. 
Wat er nu aan de orde is, is een eerste stap in de voorbereiding van een aanvraag van een 
vergunning voor een nieuwe kerncentrale door energiebedrijf Delta. Wanneer deze voorbereiding 
door Delta is afgerond, kan Delta pas daadwerkelijk een vergunningsaanvraag indienen.  
 
Q: Wie stellen de Richtlijnen voor de m.e.r. vast? 
A: De Richtlijnen zullen worden opgesteld door het Bevoegd Gezag. Het bevoegd gezag wordt 
gevormd door de ministers van VROM, Economische Zaken, Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, samen met de ministers van Verkeer en Waterstaat en Landbouw, 
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. De minister van VROM heeft daarbij een coördinerende rol. 
 
Q: Als ik het niet eens ben met de m.e.r. Richtlijnen, wat kan ik dan doen?  
A: Tegen het vaststellen van de m.e.r. Richtlijnen kan geen bezwaar en beroep worden 
aangetekend. Delta zal, na het vaststellen van deze Richtlijnen door het Bevoegd Gezag, een 
MER-rapport gaan maken.  
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Hoe lang dat zal gaan duren is nog niet precies te zeggen, maar wanneer het MER gereed is, zal 
het eerst door het Bevoegd Gezag getoetst worden of het MER aan deze Richtlijnen voldoet.  
Is dat het geval, dan wordt het MER, samen met vergunningaanvraag van Delta en het 
ontwerpbesluit van het kabinet over de vergunningaanvraag (zie ook paragraaf 7 laatste alinea), 
ter inzage gelegd, wat inhoudt dat voor een ieder gelegenheid is om zienswijzen op het MER in te 
dienen. Eén en ander zal tezijnertijd in de landelijke dagbladen worden aangekondigd. 
 
 
Q: Is er contact geweest met België over de plannen van Delta? 
A: Ja, conform internationale afspraken heeft het Ministerie van VROM de autoriteiten van België 
in kennis gesteld van de start van de m.e.r.-procedure ter voorbereiding van een aanvraag voor 
een vergunning op grond van de Kernenergiewet. Ook is de Startnotitie in twee Belgische 
grensgemeenten ter inzage gelegd. 
 
Q: Is er voor de realisatie van deze plannen een wijziging van het geldende/vigerende 
bestemmingsplan nodig?  
A: Ja, het huidige bestemmingsplan in de gemeente Borsele voorziet niet in de bouw van een 
tweede kerncentrale. Het bestemmingsplan zal daarom aangepast moeten worden. Hiervoor zal 
daarom ook een procedure voor een Rijksinpassingsplan worden gestart.  
Een Rijksinpassingsplan is een soort door het rijk vastgesteld bestemmingsplan. Delta heeft 
aangegeven eerst te willen starten met de MER procedure, en pas daarna de ruimtelijke 
procedures te willen doorlopen. 
 
Q: Wat is de rol van verschillende overheden in de procedure? 
A: Voor wat betreft de vergunningverlening op grond van Kernenergiewet, maar ook op grond 
van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO), de Natuurbeschermingswet en de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening is het rijk het Bevoegd Gezag.  
Daarnaast zal bijvoorbeeld ook een bouwvergunning op grond van de Woningwet moeten worden 
aangevraagd. Het Bevoegd Gezag hiervoor is de gemeente. 
Het ministerie van EZ coordineert het gehele vergunningentraject van alle Bevoegd Gezagen. 
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4. MER 
 
Q: Wie maakt het MER? 
A: Het MER-rapport wordt, conform de geldende wet- en regelgeving, opgesteld door de 
initiatiefnemer. Dit gebeurt ook bij plannen voor andersoortige inrichtingen. De initiatiefnemer is in 
dit geval Delta. Bij het maken van het MER zal Delta zich moeten houden aan de Richtlijnen die 
het Bevoegd gezag opstelt. Na het gereed komen van het MER toetst het Bevoegd Gezag of de 
Delta aan de verplichting voldaan heeft. 
 
Q: Gaat het MER alleen over stralingsaspecten? 
A: Nee. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de door Delta opgestelde Startnotitie, maar zal ook duidelijk 
worden aangegeven in de Richtlijnen voor het MER, die door het Bevoegd Gezag worden 
opgesteld. Te denken valt aan milieuaspecten als externe veiligheid, geluid, luchtkwaliteit, en de 
mogelijke impact op de kwaliteit van het oppervlaktewater en de natuur. 
 
Q: Ik wil inzage krijgen in het MER, is dat mogelijk? Zo ja, wanneer? 
A: Ja, inzage in het MER is tezijnertijd mogelijk. Delta zal, na het vaststellen van de Richtlijnen 
door het Bevoegd Gezag, een MER gaan maken. Hoe lang dat zal gaan duren is nog niet precies 
te zeggen, maar wanneer het MER gereed is, zal het eerst door het Bevoegd Gezag getoetst 
worden of het MER aan de Richtlijnen voldoet.  
Is dat het geval, dan wordt het MER ter inzage gelegd, wat inhoudt dat voor een ieder 
gelegenheid is zienswijzen op het MER in te dienen. Eén en ander zal in de landelijke dagbladen 
worden aangekondigd. 
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5. Locatiekeuze 
 
Q: De startnotitie spreekt over een tweede kerncentrale te Borssele. Is deze locatie al zeker?  
A: Het voorstel van Delta spreekt inderdaad over de locatie Borssele. Echter, de voorgestelde 
locatie zal eerst in het milieueffectrapport moeten worden beoordeeld op geschiktheid. Mogelijk 
worden hier ook nog andere locaties bij betrokken. Ook zal het Bevoegd Gezag nog een aparte 
plan-m.e.r.-procedure gaan doorlopen, waarin Ruimtelijke Ordeningaspecten zullen worden 
beoordeeld. Afhankelijk van deze beoordelingen zal een volgend kabinet moeten besluiten over 
zowel de wenselijkheid van een tweede kerncentrale als over de locatie daarvan. 
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6. Veiligheid 
 
Q: Is die nieuwe kerncentrale wel veilig? Is die nieuwe kerncentrale veiliger dan de huidige 
kerncentrale in Borssele? 
A: Het voorstel van Delta spreekt over een nieuwe kerncentrale, maar nog niet over welk type 
kerncentrale. In de m.e.r.-procedure zullen verschillende reactortypen worden beoordeeld op 
diverse aspecten, waarbij veiligheid één van de belangrijkste aspecten vormt.  
Daarnaast zal Delta bij de vergunningsaanvraag te zijnertijd een veiligheidsrapport moeten 
aanleveren waarbij de veiligheidsaspecten verder worden uitgediept. Op basis van deze 
informatie zal het Bevoegd Gezag de uiteindelijke vergunningsaanvraag toetsen aan de wettelijke 
randvoorwaarden met betrekking tot veiligheid. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat enkel 
een voldoende veilige centrale kan worden gebouwd. 



 

Aan deze tekst kunnen geen rechten  worden ontleend 

 

12

 

7. Nieuwe kerncentrale en kabinetsbeleid 
 
Q: Is het al zeker dat er een nieuwe kerncentrale komt? 
A: Nee, er is nog geen besluit genomen over de komst van een nieuwe kerncentrale. Delta heeft 
op dit moment slechts de eerste stap gezet in de procedure in de voorbereiding van een 
vergunningsaanvraag op grond van de Kernenergiewet. De huidige verwachting is dat een 
volgend het kabinet – als de m.e.r.-procedure is afgerond – zal besluiten over de aanvraag. 
 
Q: Hoe kan het dat er nu misschien toch een nieuwe kerncentrale komt? Het kabinet wil toch 
geen kerncentrales bouwen? 
A: Inderdaad heeft het Kabinet aangegeven dat er gedurende deze kabinetsperiode door het  
lange vergunningentraject geen nieuwe kerncentrales worden gebouwd. Dat zal ook nu het geval 
zijn. Maar het kabinet heeft ook aangegeven een aanvraag in behandeling te nemen maar daar 
niet over te zullen beslissen. Wat er nu aan de orde is, is een eerste stap in de voorbereiding van 
een aanvraag van een vergunning voor een nieuwe kerncentrale door energiebedrijf Delta. 
Wanneer deze voorbereiding door Delta is afgerond, en Delta daadwerkelijk een 
vergunningsaanvraag indient, zal een volgend kabinet hierover een besluit moeten nemen.  
 
Q: Het kabinet werkt aan een duurzame samenleving. Waarom kiest het dan toch voor 
kernenergie? 
A: Dit kabinet zet in op duurzame energieopwekking. Het programma Schoon en Zuinig werkt 
aan de realisatie van een duurzame samenleving. De doelen van Schoon en Zuinig zijn: 

- De uitstoot van broeikasgassen, met name CO2, in 2020 met 30% 
verminderen vergeleken met 1990.  

- Het tempo van energiebesparing de komende jaren verdubbelen van 1% 
nu naar 2% per jaar.  

- Het aandeel duurzame energie in 2020 verhogen van ongeveer 2% nu 
naar 20% van het totale energiegebruik.  

Ook heeft het kabinet heeft aangegeven dat er gedurende deze kabinetsperiode door het lange 
vergunningentraject geen nieuwe kerncentrales worden gebouwd. Dat zal ook nu niet het geval 
zijn. Maar het kabinet heeft ook aangegeven een aanvraag in behandeling te nemen maar daar 
niet over te zullen beslissen. Wat er nu aan de orde is, is een eerste stap in de voorbereiding van 
een aanvraag van een vergunning voor een nieuwe kerncentrale door energiebedrijf Delta. 
Wanneer deze voorbereiding door Delta is afgerond, en Delta daadwerkelijk een 
vergunningsaanvraag indient, zal een volgend kabinet hierover een besluit moeten nemen. 
 
Q: Hoe verhoudt deze VROM-procedure zich tot het huidig kabinetsbeleid? 
A: Het Kabinet heeft aangegeven dat er gedurende deze kabinetsperiode door het lange 
vergunningentraject geen nieuwe kerncentrales worden gebouwd. Dat zal ook nu niet het geval 
zijn. Maar het kabinet heeft ook aangegeven een aanvraag in behandeling te nemen, maar daar 
niet over te zullen beslissen. 
Wat er nu aan de orde is, is een eerste stap in de voorbereiding van een aanvraag van een 
vergunning voor een nieuwe kerncentrale door energiebedrijf Delta. Wanneer deze voorbereiding 
door Delta is afgerond, en Delta daadwerkelijk een vergunningsaanvraag indient, zal een volgend 
kabinet hierover een besluit moeten nemen.  
 
Q: Wanneer kan de kerncentrale er staan? 
A: Sowieso moet eerst nog beslist worden of de kerncentrale er komt. Een besluit, over het wel of 
niet toekennen van een vergunning op grond van Kernenergiewet voor het bouwen van een 
kerncentrale, zal niet door dit kabinet ten gevolge van het lange vergunningentraject worden 
genomen. Indien een volgend kabinet dan zal besluiten tot het toekennen van deze vergunning, 
zal Delta vanaf dat moment nog zeker 5 tot 10 jaar nodig heeft totdat de kerncentrale daad 
werkelijk zal draaien.  
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Q: Welke politieke partijen zijn voor of tegen een nieuwe kerncentrale? 
A: Om dit te weten te komen, kunt u kijken op de websites van de politieke partijen. Daar is te 
lezen wat hun standpunt is. 
 
Q: Ik ben tegen een nieuwe kerncentrale! 
A: Dat is uiteraard uw goed recht. Als u dat wilt kunt u hiertegen reageren: dit heet een 
‘zienswijze’ indienen.  
Op dit moment kunt u uw zienswijze indienen op de startnotitie, voor de Richtlijnen voor het MER. 
Tezijnertijd zult u kunnen inspreken op zowel het MER als het ontwerpbesluit van het kabinet 
over de vergunningsaanvraag. Tenslotte kunt u uiteindelijk in beroep gaan tegen een eventuele 
verlening van een vergunning.  
Wat er nu aan de orde is, is een eerste stap in de voorbereiding van een aanvraag van een 
vergunning voor een nieuwe kerncentrale door energiebedrijf Delta. 
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8. Afval 
Q: Wat gebeurt er met het afval van de nieuwe centrale? 
 
A: In het geval dat een volgend kabinet aan het einde van de procedure besluit tot het toekennen 
van een vergunning voor een nieuwe kerncentrale, zal dat kabinet ook beslissen welke regels en 
beleid er zal gelden voor het radioactieve afval. Uitgangspunt zal zijn dat de vervuiler betaalt.  



 

Aan deze tekst kunnen geen rechten  worden ontleend 

 

15

 
 

9. Vergunningstermijn/ wettelijk kader 
Q: Zal er weer een vergunning voor onbepaalde tijd worden afgegeven? 
A: Het is aan een volgend kabinet om daar over te beslissen. Het hangt ook af van de wettelijke 
eisen die dan, bij het te nemen besluit, gelden. 
 
Q: Wat is het wettelijk kader voor de vergunningverlening? 
A: Het wettelijke kader staat vermeld in de startnotitie van Delta. De belangrijkste regelgeving 
betreft de Kernenergiewet, de Wet milieubeheer, de Elektriciteitswet, de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren, de Wet op de Waterhuishouding, de Natuurbeschermingswet, de Flora- en 
Faunawet, de Wet bodembescherming, de Wet op de luchtkwaliteit en de Wet geluidhinder. 
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10. Diversen 
 
Schema van de te volgen procedure: 
 
1.  Startnotitie + zienswijzenprocedure     Juli – oktober 2009 
 
2.  Advies door Commissie v/d m.e.r. inzake richtlijnen  Oktober/november 2009 
 
3. Richtlijnen voor het Milieueffectrapport (MER)   Vaststelling begin 2010 
 
4. Bekendmaken MER-Richtlijnen     Begin 2010 
 
5. Opstellen + indienen MER-rapport/aanvraag KeW-vergunning  

door Delta       Nog niet bekend 
 
6. Aanvaardbaarheidtoets door het Bevoegd Gezag van de  

aanvraag en MER-rapport     Nog niet bekend 
 
7. Ter inzage legging/zienswijzenperiode MER-rapport/ 

KeW-vergunning      Nog niet bekend 
 
8. Toetsingsadvies over het MER-rapport door Commissie v/d  

m.e.r.        Nog niet bekend 
 
9. Ontwerpbesluit       Nog niet bekend 
 
10. Ter inzage legging/zienswijzenperiode ontwerpbesluit  Nog niet bekend 
 
11. Vaststellen besluit      Nog niet bekend 
 
12. Bekendmaking besluit      Nog niet bekend 
 
13. Beroepsprocedure bij de Raad van State   Nog niet bekend 
 
 
 
 
  
 


