
Aan:
Afdeling bestuursrechtspraak 
van de de Raad van State
Postbus 20019
2500  EA ’s-Gravenhage

Van:
Stichting Laka
Ketelhuisplein 43 
1054  RD Amsterdam 

Amsterdam, 25 oktober 2013

Inzake: Stichting Laka c.s. / Min EZ (Levensduurverlenging Kerncentrale Borssele)

Betreft: AANVULLEND BEROEPSSCHRIFT in het beroep tegen het besluit van de minister 
van EZ over aanpassing van het veiligheidsrapport ten behoeve van de 
levensduurverlenging van kerncentrale Borssele, ter inzage vanaf 21 maart 2013

Hoogedelgestreng College,

Op 2 september 2013 heb ik, penningmeester van Stichting Laka, een “Voorlopige repliek” 
ingediend als bijlage van het verzoek om een voorlopige voorziening in bovengenoemde zaak. 
Wegens gebleken problemen van ontvankelijkheid van dit verzoek om voorlopige voorziening voeg 
ik bij deze voornoemd “Voorlopige repliek” nu toe als  aanvullende beroepschrift in ons beroep1.

De voorzitter van Stichting Laka heeft een schriftelijke machtiging getekend waarin hij de 
penningmeester van Stichting Laka machtigt de onderhavige beroepsprocedure namens Stichting 
Laka te voeren. Deze machtiging is op 21 oktober 2013 bij uw Afdeling afgegeven.

Verder heeft op of omstreeks 17 oktober 2013 heeft [PRIVACY] ons verzocht of wij (ook) namens 
hem het woord kunnen voeren op de zitting van 7 november 2013. Bij deze delen wij U dan ook 
mede dat wij naast de 35 personen wiens machtigingen reeds in Uw bezit waren, wij ook namens 
[PRIVACY] het woord zullen voeren. De machtiging van [PRIVACY] hiertoe is, als het goed is, 
ondertussen ook in Uw bezit.

In dit stuk ga ik namens Stichting Laka nader in op de verweerschriften van de Minister en van EPZ 
en voeg ik waar ik dat nodig acht, beroepsgronden toe.

1. AANVULLENDE KANTTEKENING ONTVANKELIJKHEID

Uit de uitspraak van uw Afdeling van 13 februari 2013 (zaaknr. 201108676), met betrekking tot de 
aan EPZ verleende vergunning voor brandstofdiversificatie, concludeert de Minister dat personen 
die binnen zones van 5 kilometer (de zogeheten evacuatiezone), 10 kilometer (de 
jodiumprofylaxezone) of 20 kilometer (de schuilzone) rondom de kerncentrale Borssele wonen, 
zich in voldoende mate van anderen onderscheiden wat betreft risico op de gevolgen van een 
incident in KCB om als belanghebbend in de zin van art. 1:2, lid 1, Awb, te worden aangemerkt bij 
een besluit omtrent de vergunningverlening van de Kew.

1 BIJLAGE 1
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Stichting Laka heeft hier de volgende aanvullende kanttekeningen bij:

5. Tijdens de ramp in Tsjernobyl in 1986 was er onder andere in Denemarken, Polen en 
Zweden – vele honderden kilometers verwijderd van de geëxplodeerde kerncentrale – veel 
vraag naar jodiumprofylaxe2.

Jodiumprofylaxe (jodium voorbehoeding) houdt in dat een persoon een dusdanig grote 
hoeveelheid (niet-radioactief) jodium inneemt zodat er verzadiging optreed waardoor 
eventueel radioactief jodium, waaraan het lichaam via de luchtwegen kan worden 
blootgesteld, niet zal worden opgenomen in, met name, de schildklier. Jodiumprofylaxe 
wordt ingezet bij het (mogelijk) vrijkomen van radioactief jodium in de lucht. 

In de directe omgeving van een nucleaire installatie is de interventietijd na het ontsnappen 
van een radioactieve wolk zeer kort, waardoor het vooraf distribueren van Jodiumprofylaxe-
pillen verkozen wordt boven het distribueren van jodiumpillen na het vrijkomen van 
radioactief jodium.

Op grotere afstanden van een nucleaire installatie is er over het algemeen wat meer tijd om 
jodiumpillen te distribueren na het vrijkomen van radioactief jodium. Dit blijkt ook uit een 
publicatie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO:

At greater distances from the site of release there is likely to be more time for decision-
making. If predistribution to households is not considered feasible, stocks of stable iodine 
should be stored strategically at points that may include schools, hospitals, pharmacies, fire 
stations, police stations and civil defence centres.3

Hieruit maken wij op dat de jodiumprofylaxezonering in de “Rampenbestrijdingsplan 
Nucleaire Installaties”, waar naar eerder door Uw Afdeling is verwezen, slechts is ingegeven 
door praktische overwegingen en niet kan gelden als een grond om de belanghebbendheid 
van appellanten in rechte te toetsen. Bij het Logistiek Centrum Zoetermeer van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties liggen dan ook 45 miljoen 
jodiumtabletten opgeslagen, waaruit blijkt dat de Nederlandse overheid er rekening mee 
houdt dat in een worst-case scenario nagenoeg iedereen in Nederland onder de 40 jaar aan 
jodiumprofylaxe moet doen4.

6. Uw Kamer stelt in de uitspraak van 13 februari 2013:

[appellant sub 3] woont op ongeveer 130 km van de KCB, ruimschoots buiten de hiervoor 
genoemde zones. Er doen zich geen bijzondere omstandigheden voor op grond waarvan 
[appellant sub 3] desondanks als belanghebbende bij het bestreden besluit moet worden 
aangemerkt.

Het is ons, mede gelet op al het voorgaande, niet duidelijk op welke grond de genoemde 
zones grond zijn om appellanten niet als belanghebbend bij het bestreden besluit aan te 
merken.

2 BIJLAGE 2
3 http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/Iodine_Prophylaxis_guide.pdf  , 1999
4 RIVM: Jodiumprofylaxe bij kernongevallen, 2004, http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/348804004.pdf 
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Met betrekking tot de ontvankelijkheid van Stichting Laka, een organisatie waarvan verweerder en 
EPZ menen dat ze zich slechts toelegt op het verstrekken van informatie, verwijzen wij naast 
hetgeen wij reeds in de aanvullend beroepsschrift dd. 2 september 2013 hebben gesteld5, aanvullend 
naar bijgaand artikel uit de Arnhemse Courant van 10 april 1990 waaruit blijkt dat Stichting Laka de 
toegang tot kerncentrale Dodewaard werd ontzegd. GKN, voormalig branchegenoot EPZ was er 
kennelijk niet van overtuigd dat Stichting Laka zich uitsluitend toelegt op informatievoorziening6.

2. BEHANDELING HERHAALDE ZIENSWIJZEN

De Minister van Economische zaken stelt in zijn verweerschrift dd. 19 september 2013 (“1.10 
behandeling zienswijzen”, p. 31-33)  dat hij zich niet hoeft te verweren tegen de punten in het 
beroep van Stichting Laka die voortkomen uit de in het beroepsschrift herhaalde en ingelaste 
zienswijzen, te weten de standaard zienswijze (bijlage 1 beroepsschrift), de zienswijzen van 
[PRIVACY] (bijlage 2 beroepsschrift) en de zienswijze van [PRIVACY] (bijlage 3 beroepsschrift), 
omdat de indieners van deze zienswijzen, gelet op de afstand tussen hun woonplaats en de KCB, 
volgens de Minister, niet ontvankelijk zijn.

Stichting Laka hecht er aan op te merken dat ze de inhoud van deze zienswijzen als herhaald en 
ingelast beschouwd in het beroepsschrift dd. 2 mei 2013 (p. 2). De ingelaste zienswijzen hebben 
betrekking op een aantal specifieke punten die in algemene zin ook in de zienswijze van Stichting 
Laka aan de orde zijn gesteld. Verder hechten wij er aan op te merken dat indien Uw Afdeling 
oordeelt dat (een deel) van de personen die Stichting Laka hebben gemachtigd niet ontvankelijk 
moet worden verklaard, onderhavig beroep is ingediend namens Stichting Laka. Stichting Laka 
treedt behalve namens zichzelf, ook op als gemachtigde voor appellanten die op slechts 10 km van 
kerncentrale Borssele wonen en waarvan noch de Minister van Economische Zaken noch EPZ 
bestrijdt dat zij ontvankelijk zijn in hun bezwaar. Dit beroep bevat, nogmaals, ook de herhaalde en 
ingelaste zienswijzen.

Het betreurt ons dat de Minister meent niet inhoudelijk op deze punten in te hoeven gaan omdat dit 
een goede voorbereiding van de discussie voor Uw Afdeling in de weg staat.

3. BREUKMECHANISCHE BREUKANALYSE

De bestreden vergunningswijziging heeft onder andere betrekking op een wijziging van het 
Veiligheidsrapport. In Revisie 6 van het veiligheidsrapport staat:

3.3.3 (…) Bij het ontwerp van het reactorvat is bovendien rekening gehouden met de verandering 
van de materiaaleigenschappen tengevolge van neutronenbestraling gedurende een bedrijfstijd van 
40 jaar. Dit is gedaan op basis van een mechanische breukanalyse.

In Revisie 7 wordt dit:

3.3.3 (…) Bij het ontwerp van het reactorvat is bovendien rekening gehouden met de verandering 
van de materiaaleigenschappen tengevolge van neutronenbestraling. Dit is gedaan op basis van een 
breukmechanische analyse. Aanvankelijk is deze analyse voor een bedrijfsduur van veertig jaar 
uitgevoerd. Later is deze analyse, uitgaande van de laatste stand der techniek, herhaald voor een 
bedrijfsduur van zestig jaar.

5 BIJLAGE 1
6 BIJLAGE 3
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Onder andere is hier een “mechanische breukanalyse” vervangen door “breuk-mechanische 
analyse”. Deze wijziging wordt in de vergunningsaanvraag en het besluit niet nader toegelicht. 
Namens Stichting Laka is nagevraag gedaan bij de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven (TU/e) over het verschil tussen de termen “mechanische breukanalyse” en 
“breuk-mechanische analyse”. Wij begrijpen hieruit dat een “breuk-mechanische analyse”, 
gehanteerd in Revisie 7, een gangbaar begrip is voor een voorspelling van breukgedrag. 
“Mechanische breukanalyse”, de term uit revisie 6, was bij onze correspondent aan de TU/e niet 
bekend7. Hoe het ook zij, een wijziging van de (methode van) analyse van de 
materiaaleigenschappen van het reactorvat ten gevolge van neutronenbestraling in het 
Veiligheidsrapport bij de vergunning had op zijn minst moeten worden toegelicht.

4. TOETSEN AAN HET BORSSELE CONVENANT

In de vergunningsaanvraag stelt EPZ dat langere bedrijfsvoering mogelijk wordt gemaakt door het 
Convenant Kerncentrale Borssele:

Het Convenant Kerncentrale Borssele (Stcrt. 17 juli 2006) en artikel 15a lid 1 van de Kernenergiewet 
maken bedrijfsvoering tot en met 31 december 2033 mogelijk (p. 10-11)

De Minister somt in het bestreden besluit het Convenant Kerncentrale Borssele (2006) op onder 
3.1: Van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het verbaasd ons dan ook dat de Minister in het 
bestreden besluit bij de behandeling van de zienswijzen vervolgens het tegenovergestelde stelt:

Het Convenant KCB vormt geen onderdeel van het beoordelingskader voor de beoordeling van de 
verlengde ontwerpbedrijfsduur van de KCB. Het convenant en de daarin gemaakte afspraken vallen 
daarmee buiten de reikwijdte van deze procedure en staan hier niet ter discussie. 8

In het Borssele Convenant wordt onder andere vastgelegd dat KCB blijft behoren tot de 
vijfentwintig procent meest veilige watergekoelde en watergemodereerde vermogensreactoren in de 
Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Onlangs is de Borssele Benchmark 
Committee na een aantal jaar onderzoek tot de conclusie gekomen dat kerncentrale Borssele tot de 
25% veiligste vermogensreactoren behoort9. Stichting Laka heeft ernstige bedenkingen bij deze 
conclusie omdat in 2010, 2011 en 2012 op een vergelijking van Unplanned Capacity Loss, een door 
het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA gehanteerde maatstaf voor “operational safety”  
kerncentrale Borssele middelmatig, en dus niet bij de vijfentwintig procent meest veilige 
watergekoelde en watergemodereerde vermogensreactoren in de Europese Unie, de Verenigde 
Staten van Amerika en Canada, scoort10.

Stichting Laka merkt op dat het buiten beschouwing laten van (onder andere) het Borssele 
Convenant in de onderhavige procedure neer komt op het ongeoorloofd opsplitsen van procedures.

Het Borssele Convenant is aanleiding geweest de Kernenergiewet zodanig te wijzigen dat de 
vergunning voor het inwerking hebben van kerncentrale Borssele vervalt op 31 december 2033 
(artikel 15a) en het maakt als zodanig deel uit van de wetsgeschiedenis van de Kernenergiewet. 
Aangezien niet aan de afspraken in het Borssele Convenant is voldaan, vervalt de aanleiding voor 

7 BIJLAGE 4
8 Bestreden besluit, onderdeel 6.4.1.c (p. 49) – Afspraken Convenant Kerncentrale Borssele 2006 niet nagekomen
9 Zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kernenergie/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2013/09/30/kamerbrief-over-nucleaire-veiligheid-en-stralingsbescherming.html 
10 Zie http://www.laka.org/nieuws/2013/iaea-kerncentrale-borssele-niet-bij-25-veiligste-reactoren-1974/
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het instellen van artikel 15a Kew. Derhalve verzoeken wij Uw Afdeling het besluit mede aan het 
Borssele Convenant te toetsen.

5. LEVENSDUUR KCB

Onder sectie 2.1.3.2 van Milieu-effectrapport Modificaties kernenergie-eenheid centrale Borssele, 
KEMA, Arnhem, december 1993, wordt de technische levensduur als volgt gedefinieerd:

Technische levensduur 
De KCB is in 1973 in bedrijf gegaan. Het ontwerp van de KCB is gebaseerd op een technische 
levensduur van 40 jaar. Materiaal- en componentkeuze, inspecties en beproevingen zijn hierop 
afgestemd. Tijdens de constructie en fabricage van het reactorvat was reeds bekend, dat onder andere 
het koper- en fosforgehalte in het materiaal hierbij een belangrijke rol spelen. Uit evaluatie van 
materiaalmonsters, die zich tijdens bedrijf in het reactorvat bevonden, is gebleken dat de werkelijke 
verbrossing gunstiger is dan waarmee tijdens het ontwerp en in de veiligheidsanalyses rekening is 
gehouden.

In tegenstelling tot wat EPZ stelt11, werd volgens dit Milieueffectrapport in 1973 de bedrijfsperiode 
van kerncentrale Borssele “(voorlopig) vastgesteld” op 30 jaar12. In de zienswijzen en in ons 
beroepschrift dd. 2 september 2013 zijn wij reeds ingegaan op creatieve manier waarop EPZ en EZ 
in het kader van de voorliggende vergunningsaanvraag het publiek ervan proberen te overtuigen dat 
er vanaf het begin al rekening werd gehouden dat de kerncentrale minstens 60 jaar in bedrijf zou 
blijven.

De enige aanleiding die wij voor de introductie van de term “ontwerpbedrijfsduurverlenging” 
kunnen bedenken is dat door de onderhavige vergunningsaanvraag op deze wijze te framen, dit niet 
als wijziging zou kunnen worden aangemerkt waardoor een m.e.r.-beoordeling achterwege zou 
kunnen blijven.

6. VERANDERDE TECHNIEKEN EN/OF NIEUWE INZICHTEN

Namens de minister wordt op 13 september 2011 over "m.e.r.-beoordelingsplicht Long Term 
Operation KCB" aan EPZ medegedeeld dat er bij de vergunningswijziging geen m.e.r. 

11 Stibbe, Schriftelijke reactie, 3.3 Omschrijving begrip “ontwerpbedrijfsduur”, 30 september 2013
12 BIJLAGE 5
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beoordelingsplicht ontstaat omdat er, onder andere, in het uiterste geval één op één vervanging van 
voor het milieu ondergeschikte componenten noodzakelijk is. 

In de schriftelijke reactie namens EPZ van 30 september 2013 stellen Kortman en Kaajan echter: 

Voor het merendeel zal het dan overigens 1 op 1 veranderingen betreffen die doorgevoerd kunnen 
worden op basis van de vigerende vergunning. Daar waar dit niet (meer) mogelijk of niet wenselijk 
is - vanwege veranderde technieken en/of nieuwe inzichten - zal gekozen worden voor weliswaar 
formeel bezien een andersoortig component, doch met dezelfde functie.13

Deze verklaring is in strijd met de aanname van de Minister dat er “in het uiterste geval” één op één 
vervanging van componenten plaats zou vinden. Nu is het dus onduidelijk wat voor feitelijke 
wijzigingen er precies plaats zullen hebben en wat hun eventuele milieu-effecten zullen zijn.

7. CONCLUSIE

W ij verzoeken ons beroep gegrond te verklaren en het bestreden besluit te vernietigen, met 
veroordeling van verweerder in de kosten van de procedure.

Dirk Bannink
Stichting Laka

13 Stibbe, Schriftelijke reactie, 6.2 LTO is geen MER-plichtig project, 30 september 2013
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8. BIJLAGEN

• BIJLAGE 1: Voorlopige repliek, Stichting Laka, 2 september 2013

• BIJLAGE 2: Krantenartikelen mbt. jodiumprofylaxe, april-mei 1986

• BIJLAGE 3: Kerncentrale Dodewaard laat LAKA niet binnen, Arnhemse Courant, 10 april 

1990

• BIJLAGE 4: Afschrift email TU/e mbt. breukmechanica, 18 oktober 2013

• BIJLAGE 5: Sectie 2.1.3.2, Technische levensduur uit Milieu-effectrapport Modificaties 

kernenergie-eenheid centrale Borssele, KEMA, Arnhem, december 1993
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Aan: 
Raad van State 
Afdelings bestuursrechtspraak 
Postbus 20019 
2500 EZ Den Haag 
 
t.a.v. [PRIVACY] 
Onderwerp: Borssele/kernenergie 
Uw Nummer: 201303313/1/A4 
 
Amsterdam, 2 september 2013 
 
Inzake: Stichting Laka c.s. / Min EZ (Levensduurverlenging Kerncentrale Borssele) 
Betreft: VOORLOPIGE REPLIEK in het beroep tegen het besluit van de minister van EZ 

over aanpassing van het veiligheidsrapport ten behoeve van de levensduurverlenging 
van kerncentrale Borssele, ter inzage vanaf 21 maart 2013 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Bij brief van 23 juli 2013 heeft u ons het voorlopige verweerschrift gezonden van het Ministerie van 
Economische Zaken inzake ons beroep tegen het besluit ten behoeve van de verlenging van de 
ontwerpbedrijfsduur van de kerncentrale Borssele (KCB). 
 
In haar verweerschrift gaat het Ministerie van EZ onder andere in op de ontvankelijkheid van de 
personen die Stichting Laka hebben gemachtigd om (ook) namens hen voorliggend beroep in te 
dienen en op de ontvankelijkheid van Stichting Laka zelf. 
 
Met het oog op het hierbijgaande verzoek om een voorlopige voorziening gaan wij in dit voorlopige 
repliek uitsluitend in op de ontvankelijkheid. Onze definitieve repliek volgt zo spoedig mogelijk 
nadat wij het definitieve verweer van het Ministerie van EZ hebben ontvangen.  
 
Stichting Laka c.s. behouden zich het recht voor om in een later stadium de gronden van repliek uit 
te breiden, aan te vullen en van een toelichting te voorzien. 
 
ONTVANKELIJKHEID GEMACHTIGDEN STICHTING LAKA 
 
Om als belanghebbende in de zin van de Awb te kunnen worden aangemerkt, dient een natuurlijk 
persoon een voldoende objectief en actueel, eigen en persoonlijk belang te hebben dat hem in 
voldoende mate onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks wordt geraakt door het bestreden 
besluit. 
 
In haar verweerschrift verwijst het Ministerie van EZ naar de uitspraak van de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 februari 2013, 2011086676/1/A4. In deze 
uitspraak wordt naar de "Overzichtskaart Maatscenario rbpNI Nucleair Borssele (NL)" bij het 
Rampbestrijdingsplan Nucleaire Installaties, versie 1.0, zoals vastgesteld door het bestuur van de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op 21 september 2011 en het bestuur van de 
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Veiligheidsregio Zeeland op 28 september 2011, verwezen, waar zones van 5 km, 10 km en 20 km 
rondom de KCB als onderscheidenlijk evacuatiezone, jodiumprofylaxezone en schuilzone worden 
weergegeven. 
 
Aan de hand van deze kaart concludeert de afdeling dat “Personen die binnen deze zones wonen 
[zich] onderscheiden wat het risico op gevolgen van een incident in de KCB betreft in ieder geval in 
voldoende mate van anderen om als belanghebbende bij een besluit over vergunningverlening 
krachtens de Kew voor de KCB te kunnen worden aangemerkt.” 
 
Het Ministerie van EZ beargumenteert aan de hand van deze uitspraak dat van de 35 personen die 
Stichting Laka hebben gemachtigd er 33 (ruim) buiten de 20 km schuilzone wonen en derhalve niet 
in voldoende mate een van anderen te onderscheiden belang hebben. 
 
Wij hebben hier een aantal kanttekeningen bij. 
 

1. De kaart op p. 28, bijlage 10, van het “Rampbestrijdingsplan Nucleaire Installaties” 
waarnaar door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt verwezen, is 
opgesteld aan de hand van de gemeentes die worden genoemd in de tabel op pagina 29 van 
ditzelfde rapport.  
Deze tabel wordt ter plekke als volgt toegelicht: 

 
Specifieke omstandigheden, voornamelijk de temperatuur en de windsnelheid, zijn van grote invloed op de 

werkelijk optredende effectgebieden. Om die reden moet de werkelijke omvang van de effectgebieden 
altijd worden bepaald op basis van de actuele omstandigheden. 
 

Uit deze toelichting kunnen wij niet anders dan concluderen dat de kaart die is gebruikt door 
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, c.q. de gehanteerde zone-indeling, in 
wezen arbitrair is. Deze kaart mag volgens ons dan ook niet als argument dienen voor enige 
inperking van de gestelde belangen van natuurlijke personen. 
 
Ten overvloede: In hetzelfde rapport wordt een scenariokaart opgenomen: Bijlage 6: 
Scenariokaart (p. 15). Hier wordt aan de hand van een reële weersituatie een mogelijk 
effectgebied geschetst: 
 

Weersomstandigheden en soort lozing en effectgebied 
Die woensdag waait er een zuidwestenwind en regent het af en toe licht. De lozing bestaat uit zeer 
veel verschillende radioactieve elementen, zoals jodium, cesium en edelgassen. Het radioactieve 
materiaal verspreidt zich in enkele uren over Goes, Rotterdam en grote delen van Nederland. 
Uiteindelijk zal het radioactieve materiaal zich verspreiden over een afstand van vele honderden 
kilometers in Europa. 
 

Het beperken van de groep van personen met een redelijk belang tot diegenen die zich 
onderscheiden qua blootstelling aan risico van besmetting door een ongeluk in de 
kerncentrale Borssele aan de hand van de arbitraire cirkel op de voornoemde kaart, komt op 
ons dan ook uitermate onjuist over en, indien toegelaten, ondermijnt de legitimiteit van het 
bestreden besluit. 
 

2. Na het kernongeval in Fukushima, Japan, op 11 maart 2011 verhoogde het niveau van 
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radioactieve straling in Tokio. Tokio ligt op ruim 200 km afstand van de getroffen 
kerncentrale: 
 

Het drinkwater in Tokio is door de aanhoudende radioactieve straling afkomstig van de kerncentrale 
Fukushima Dai'ichi verontreinigd geraakt. De hoeveelheid radioactief jodium-131 overschrijdt de 
hoeveelheid die voor kleine kinderen als gezond wordt beschouwd, zo maakte het Tokyo Water 
Bureau vandaag bekend.1 

 
Indien we een nieuwe denkbeeldige cirkel rondom KCB trekken met een straal van 200 km 
valt slechts noordoost-Nederland er buiten. Zoals we zagen in de scenariokaart van de 
Veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant en Zeeland is het niet onvoorstelbaar dat ook 
deze cirkel te klein is. 
 
Het risico om te worden blootgesteld aan een hoeveelheid radioactief jodium die de 
hoeveelheid die voor kleine kinderen als gezond wordt beschouwd overschrijdt, lijkt ons een 
voldoende objectief en actueel, eigen en persoonlijk belang te vertegenwoordigen. 
 

3. Stichting Laka houdt zich al enige jaren bezig met documentatie omtrent kernenergie. Medio 
jaren zeventig was één van de overwegingen omtrent de locatiekeuze van kerncentrales als 
volgt: 

 
Zowel uit het rapport van de Gezondheidsraad als uit de door de SEP uitgevoerde Risico Analyse (RASIN) 

blijkt, dat ook bij het op zich zelf uiterst onwaarschijnlijk extreme ongeval geen acute sterfte is te 
verwachten op afstanden groter dan 20 km van de kerncentrale, zulks ook niet onder de meest 
ongunstige meteorologische omstandigheden, dat wil zeggen zeer stabiele luchtlagen in de omgeving 
van de centrale. 
Aangezien het vooral het aantal acute sterfgevallen is dat de omvang van een ramp bepaalt, meer dan 
de verhoging van de sterfte ten gevolge van kanker en leukemie, die vermoedelijk statistisch niet 
aantoonbaar zal zijn, wordt bij de hierna volgende beoordeling van vestigingsplaatsen de bevolking op 
afstanden groter dan 20 km niet in beschouwing genomen.2 

 
Dat een kernongeval wel degelijk ernstige gevolgen kan hebben buiten de 20 km zone bleek 
echter al in de “Nota Energiebeleid”, die in 1980 door de toenmalige Regering naar de 
Tweede Kamer werd gestuurd. Daar werd namelijk rekening gehouden met een zone van 
100 km rond mogelijke nieuwe kerncentrales. De reden dat die grens gekozen werd was 
“omdat er boven die afstand, gezien de bevolkingsspreiding in ons land, geen sprake meer is 
van een duidelijk verschil in bevolkingsdichtheid tussen de verschillende 
vestigingsplaatsen”3. 
 
Door de jaren heen laten andere officiële rapportages omtrent de locatiekeuze van 
kerncentrales eenzelfde signaal horen: Binnen 20 km rondom de kerncentrale is er een kans 
op acute sterfte bij een kernongeval, daarbuiten gaat het voornamelijk om een verhoging van 
sterfte ten gevolge van kanker en leukemie. 

                                                 
1 “Drinkwater Tokio radioactief besmet - werkzaamheden kerncentrale bemoeilijkt ”, NRC Handelsblad, 23 maart 

2011 
2 Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 1975/6, 

14 363, nrs. 1-2, p. 22 
3 Nota Energiebeleid, Tweede Kamer der Staten Generaal, zitting 1979-1980, 15 802, nr. 12, §13.7.2.3.2 
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Het is in onze ogen daarom volstrekt incorrect om slechts een voldoende objectief en 
actueel, eigen en persoonlijk belang toe te kennen aan personen die een kans op acute sterfte 
bij een kernongeval hebben en dit belang te ontkennen voor personen die bij een 
kernongeval verhoogde kans op kanker en leukemie lopen. 
 

4. Het Ministerie van EZ betoogt dat slechts personen binnen de denkbeeldige cirkel van 
20 km rondom KCB vanwege de risico's voldoende objectief en actueel, eigen en 
persoonlijk belang vertegenwoordigen. 

 
De Rijksoverheid voert vanwege de met kernenergie gepaard gaande risico's een actief beleid om 
kerncentrales alleen in dunbevolkte gebieden toe te staan. Bij EPZ werken zo'n 550 mensen4 
waarvan wij aannemen dat het merendeel ook binnen dezelfde denkbeeldige cirkel van 20 km 
rondom KCB woont. In het dorp Borsele zelf wonen ongeveer 1500 mensen. Door het dusdanig 
inperken van de groep van natuurlijke personen die ontvankelijk zou zijn, wordt deze erg klein.  
 
Verschillende mensen hebben ons vertrouwelijk medegedeeld dat, alhoewel ze Laka financieel en 
moreel steunen in de onderhavige procedure tegen de levensduurverlenging, ze liever niet 
persoonlijk in de procedure betrokken worden “[d]oor de vele EPZetters op de voetbal, school van 
kinderen, in de straat, etc.”. Door het dusdanig inperken van de groep van ontvankelijke personen 
neemt de sociale druk op diegenen die volgens de maatstaven van het Ministerie van EZ nog wel 
ontvankelijk zijn om van deelname in de procedure af te zien, ontoelaatbaar toe. 

 
 
ONTVANKELIJKHEID STICHTING LAKA 
 
Voor Stichting Laka worden op grond van artikel 1:2, derde lid, van de Awb als haar belangen mede 
beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens haar doelstelling en blijkens 
feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigt. 
 
Het Ministerie van EZ stelt correct dat de statuten van Stichting Laka niet expliciet stellen dat de 
stichting tot doel heeft om via juridische middelen te voorkomen dat er gebruik van kernenergie 
gemaakt wordt.  
 
Stichting Laka is (als rechtspersoon) opgericht eind jaren '80 van de vorige eeuw, maar bestaat als 
groep georganiseerde mensen al veel langer en stamt uit de hoogtijdagen van de Nederlandse anti-
kernenergie beweging (AKB). In die tijd was de AKB zo groot dat er behoefte was aan een zekere 
specialisatie onder de verschillende organisaties. De organisatie die tot Stichting Laka zou 
evolueren werd daarom opgericht als documentatie- en archief centrum en dit werd dan ook vanuit 
die praktijk later vastgelegd in de statuten 
 
Na de kernramp in 1986 in Tsjernobyl nam wereldwijd het animo voor kernenergie drastisch af, 
waardoor ook in Nederland de noodzaak voor een grote AKB verdween. Stichting Laka bleef samen 
met een paar andere organisaties wel actief op het thema kernenergie, met dien verstande dat de 
activiteiten van Stichting Laka als puur en alleen een documentatiecentrum en archief, verbreedde 
                                                 
4 http://epz.nl/over-epz/bedrijfsprofiel 
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naar rol die valt te omschrijven als die van een kernenergie-waakhond. 
 
Tegelijkertijd zag Stichting Laka zich gedurende de afgelopen jaren genoodzaakt met minimale 
middelen haar activiteiten te financieren waardoor haar staf volledig bestond – en bestaat – uit 
vrijwilligers. Alhoewel dit misschien niet helemaal verstandig is, heeft het up-to-date brengen – en 
houden – van de statuten van de stichting daardoor nooit prioriteit gehad; de energie van de 
medewerkers ging naar concrete projecten omtrent kernenergie. 
 
Echter, het belang van Stichting Laka hoeft volgens artikel 1:2, derde lid, van de Awb niet 
uitsluitend te worden vastgesteld aan de hand van statutaire doelstellingen van de stichting maar 
vloeit ook voort uit de feitelijke activiteiten van de stichting. 
 
Het Ministerie van EZ betoogt in haar voorlopige verweer dat uit de website van Stichting Laka, 
www.laka.org, niet blijkt dat de stichting zelf (al dan niet met juridische middelen) acties voert. 
 
Als (voorlopige) repliek hierop willen wij voorop stellen dat een juridische procedure slechts één 
van de vele manieren is waarop “actie” kan worden gevoerd. 
 
Dat Laka betrokken is bij, of initiator is van, vele acties omtrent kernenergie is voor ingewijden 
boven iedere twijfel verheven. De suggestie van het Ministerie van EZ dat dit niet zo zou zijn, werd 
dan ook met ongeloof ontvangen. Dat het Ministerie van EZ de rol van Laka kennelijk niet goed 
kan inschatten aan de hand van de informatie op de website van de Stichting komt wellicht doordat 
de website inderdaad nog steeds vooral wordt gebruikt voor het (statutaire) doel van informatie- en 
documentatiecentrum. 
 
Stichting Laka is in het recente verleden belangrijk initiator en kernlid geweest van o.a. Borssele2-
nee (2010-2012), Schoon genoeg van kernenergie (2011-2012) en het Landelijk Platform Tegen 
Kernenergie (doorlopend), de drie platforms die de afgelopen jaren de meeste acties tegen 
kernenergie hebben gevoerd. Verder zijn we betrokken geweest – en dan noemen we slechts enkele 
recente voorbeelden – bij de acties tegen Urenco Almelo op 7 juni en 29 september 2012 en de 
activiteiten in maart dit jaar die op het laatste moment door de Openbare Bibliotheek in Almelo 
werd 'gecanceld'.  Dit is ook allemaal op de website te vinden. 
 
Een andere reden voor de verwarring bij het Ministerie is dat het in de anti-kernenergiebeweging 
niet gebruikelijk is om acties te “claimen”. Een stichting kan namelijk niet zichtbaar meelopen met 
een demonstratie tegen kernenergie. Dat laat echter onverlet dat Stichting Laka op de achtergrond, 
met haar ervaring en gedegen kennis over kernenergie, betrokken is bij veel van de activiteiten die 
op haar website staan vermeld. 
 
Vanwege de financiële drempel die bestaat voor het starten van juridische procedures kan Stichting 
Laka het zich niet permitteren om voor het minste of geringste een procedure te starten. Laka 
beperkt zich vaak noodgedwongen tot het opstellen/indienen van (model-)zienswijzen5.  

                                                 
5 Zie onder andere:  

• http://www.laka.org/nieuws/2013/geen-geld-voor-eindberging-radioactief-afval-1897/ 
• http://www.laka.org/nieuws/2013/radioactief-afval-euratom-richtlijn-standaardbezwaarschrift-beschikbaar-

717/ 
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Echter, in het onderhavige geval, de twintig jarige levensduurverlenging van Kerncentrale Borssele, 
nu al een van de oudste kerncentrales in Europa en de enige nog werkende kerncentrale in 
Nederland, hebben wij vastgesteld dat het noodzakelijk, zinvol en haalbaar is om naar de Raad van 
State te stappen6. 
 
Wij hebben daarom in eerste instantie een standaard zienswijze opgesteld die alleen al via de 
website van Laka 637 keer is ingediend. Vervolgens hebben wij door middel van crowd funding de 
benodigde leges voor het indienen van een beroep ingezameld. Hieraan hebben haast 50 personen 
meebetaald7. 
 
Indien Stichting Laka, zoals het Ministerie van EZ beweert, inderdaad “slechts” een 
documentatiecentrum is, dan is het toch vreemd dat meer dan 637 mensen de standaardzienswijze 
van Laka indienen, haast 50 mensen geld overmaken ter financiering van de leges en 35 mensen 
zich graag voegen in de door Laka aan te spannen procedure. 
 
Het is ons bekend dat er stichtingen bestaan die slechts en alleen zijn opgezet voor het voeren van 
juridische procedures terwijl het hen ontbreekt aan enige feitelijke werkzaamheden8. Stichting Laka 
is hiervan het totaal tegenovergestelde; wij hebben onze handen vol aan feitelijke werkzaamheden 
omtrent kernenergie en we voeren slechts een juridische procedure als werkelijk alle andere opties 
zijn uitgeput. 
 
CONCLUSIE 
 
Wij verzoeken de afdeling bestuursrecht van de Raad van State daarom met klem om zowel 
Stichting Laka als de personen die zich bij onze procedure hebben gevoegd en die dichter dan een 
paar honderd kilometer van KCB vandaan wonen, als belanghebbende in de onderhavige procedure 
te erkennen en ons beroep zonder verdere vertraging in behandeling te nemen. 
 
 
Hoogachtend, 
Dirk Bannink 

                                                                                                                                                                  
• http://www.laka.org/nieuws/2012/standaardbezwaarschrift-mer-borssele-ii-665/ 
• http://www.laka.org/nieuws/2011/ontwerpbeschikking-brandstofdiversificatie-borssele-617/  
• http://www.laka.org/urenco.html  
• http://www.laka.org/zienswijze_ERH.html  

6 Indien er na afloop van deze procedure onverhoopt nog steeds geen M.E.R. rapportage wordt verlangd van EPZ, 
gaat Stichting Laka het Compliance Committee van het Aarhus-verdrag vragen om de Nederlandse staat te 
verzoeken een M.E.R. rapportage inzake de levensduurverlenging van KCB van EPZ te verlangen. 

7 Zie http://www.indiegogo.com/projects/geen-nieuwe-vergunning-voor-kerncentrale-borssele/ en giften direct aan 
Laka. 

8 RvS, 200707921/1 
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KOPENHAGEN - Apotheken in Denemarken zijn gisteren 
overstroomd met klanten, die naar jodiumtabletten vragen 
om zich tegen radioactiviteit te beschermen. De paniekreactie 
is ontsta an, nadat ook in Denemarken een verhoogde radio
activiteit was gemeten na de kernramp in de Sovjet-Unie. 

De run op kaliurnta bletten is rode vlekken op de huid (1-2 
niet geheel ongegrond Een Gray), beschadiging van been
woordvoerder van het laborato- merg, lymfeklieren en witte 
rium van de Nederlandse apo- bloedlichaampjes, ernstl.g lnfec
theken: "Bij radioactiviteit tie- ris ico, vermindering van 
komt ook het zogenaamde jood- rode bloedlichaampjes , interne 
Isotoop vrij. Dit kan in de lucht bloedingen (2-4 Gray), aantas
terecht komen en zo door men- ting darmen, eiwit-verlies, wei 
sen worden ingeademd In het nig kans op herstel (4-10 Gray). 
menselijk lichaam wordt het Bij meer dan 10 Gray straling 
door de schildklier gebruikt overlijdt het slachtoffer binnen 
voor de ontwikkeling van enkele dagen door sterke aan
schildklierhormonen. Door jo- tasting van het darmstelsel en 
diurntabletten in te nemen, die bij nog hogere doses raakt het 
eigenlijk een afgeleide verbin- centraal zenuwstelsel meteen 
ding van kaliumjodide zijn, is beschadigd en sterft men bin
de kans kleiner dat de nen een tot enkele dagen of zelfs 
schildklier het radioactieve binnen' enkele minuten (50 tot 
joodisotoop opneemt" 100 Gray). 

Bij minder dan 0,2 Gray (een 
eenheid die staat voor de hoe
veelheid radio-activiteit opge
nomen per kilogram massa) is 
er een vermindering van het 
aantal witte bloedlichaampjes 
en een verhoogde vatbaarheid 
voor infecties. Gebrek aan eet 
l ust en misselijkheid zijn de 
eerste symptomen bij doses van 
ïïïëërdáifeèn1lalve-Gray. 

Bij hogere doses dan 1 Gray 
verergeren de verschijnselen 
snel Eerstegraadsverbranding, 
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Straling 
bereikt 
Nederland 
Van een verslaggever 

Ten gevolge van de kernramp in 
Tsjernobyl van vorige week is in 
Nederland vanaf vrijdag een to e
nemende radioactiviteit geme
ten. Sinds za te rdag 3 mei mag 
het melkvee niet meer naar bui
ten omdat de melk anders 
radioactief wordt. Schildklieren 
van geslachte dieren worden me t 
ingang van vandaag vernietigd. 
De rad ioactivit eit in de grote 
rivieren en het IJsselmeer is aan 
zienlijk groter dan normaal. 

Veel melkveehouders zijn in de 
problemen gekomen door het graas
verbod , omdat het ruwvoer op raak 
te. In Fr iesland is maandag een sp e
ciale veevoertelefoon geopend, die in
formatie geeft over de plaatsen waar 
nog veevoer te krijgen is. Volgens het 
ministerie van landbouw en visserij 
is er voldoende voer voorradig in 
Neder land . 

Hier en daar zijn partijen melk in 
beslag genomen van boeren die hun 
koeien toch buiten hadden staan, in 
totaal honderdvijftigduizend liter bij 
honderdvijftig boeren. Hoewel het 
stralingsgehalte in de lucht na het 
weekend snel terugliep, blijft de 
maatregel vooralsnog van kracht. 
Een lid van het Friese provinciaal 
bestuur ried bedrijven die in moei
lijkheden verkeren aan om nauw
keurig de extra kosten bij te houden 
als gevolg van deze situatie om later 
schadevergoeding te kunnen eisen. 

De reguliere veevoerhandel doet 
drukke zaken. De veevoertelefoon 
heeft enige tientallen vragen kunnen 
afhandelen en blijft ook vandaag en 
morgen nog functioneren. Op ver
zoek van àe -rvD komt dinsdag de 
landbouwcommissie van de Tweede 
Kamer in spoedberaad bijeen. 

Het radioactieve gehalte van de 
Rijn en de Maas nam afgelopen 
maandag tegen verwachting nog toe. 

. Volgens woordvoerders IS dit het 
gevolg van de toevoer uit de stroom
gebieden in het buitenland. Ondanks 
deze stijging is er volgens het Ri jks
instituut voor de zuivering van af
valwater geen enkel gevaar voor de 
volksgezondheid te duchten. 

Enkele honderden demonstran ten 
hebben zondagmiddag de 
hoofdpoort van de kerncentrale in 
Borssele geblokkeerd. De directie zei 
"begrip" te hebben voor de door de 
ramp in Tsjernobyl ontstane onrust. 
De anti-kernenergiebeweging in 
Zeeland eist sluiting van de bestaan
de centrale. 
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Door Hans Masselin k in Zweden 

STOCK HOLM - Zweden 
kon vannacht weer rustig 
slapen. Het belangrij kste 
nieuws na de kernramp 
in de Sowjet- Unie bracht 
de weerman: de wind was 
gedraaid. En daarmee 
was het gevaar voor nog 
meer radioactieve stra
ling in Scandinavië afge
nomen. 

Na de meting maandag van ver
hoogde radioactiviteit bij routi
ne-controle op de kleding van 
een werknemer van de kerncen
t rale Fosmark werd direkt 
alarm geslagen. En de achthon
derd werknemers van het bedrijf 
mochten naar huis. Gedacht 
werd aan een verhoogde straling 
bij Fosmark zelf , Maar kort 
daarna bleek dat ook in andere 
Zweedse plaatsen de meters uit
sloegen. 

De metingen gaven geen reden 
tot paniek. Vier maal de norma
le hoeveelheid straling bracht 
immers geen gevaar met zich 
mee, had een expert voor de tele

s va e Zwe en� 
visie gezegd. Nee, de meeste Zwe
den waren meer in de ban van de 
finale van het wereldkampioen
schap ijshockey, tussen Zweden 
en de Sowjet-Unie. 

Wel maakte minister van ener
gie en milieuzaken, Brigitta 
Dahl zich druk, na het binnen
komen van de metingen in Zwe
den en andere Scandinavische 
landen. Geïrriteerd verweet zij 
de Russen dat ze op geen enkele 
manier hadden gewaarschuwd. 
"Dat is onaanvaardbaar. Er zijn 
internationale overeenkomsten 
hoe we in dergelijke gevallen 
moeten handelen", aldus me
vrouw Dah!. 

Gistermorgen reageerden som
mige Zweden wel verontrust 
toen duidelijk werd welke di
mensies de kernramp bij Kiew 
had aangenomen. De alarmcen
trale voor rampenmeldingen 
kree g duizenden telefoontjes te 
v~rwe1'ken met vragen over .de 
nucleaire wolk, over het drinken 
van water en wat er moet gebeu
ren als het regent. De apotheken 
meldden een toename in de ver
koop van jodiumtabletten , die de 
opname van radioactief jodium 
door de schildklier tegengaan. 

De meting van een vier maal ho
gere radioactiviteit was in Zwe
den in de ja ren zestig een nor
male zaak, vertelde een Zweedse 
deskundige op dit gebied. Toen 
werden dergelijke metingen her
haaldelijk gedaan na boven
grondse kernproeven in de Sow
jet- Unie. Met de autopont uit de 
Sowjet':'Unie kwam gistere n een 
Dee nse vrachtwagen in Zweden 
aan. Bij de wagen werd een vijf
tig maal zo sterke radioàctieve 
straling als normaal aangetrof
fen. Maar ook dit was volgens de 
experts niet gevaarlijk en de 
vrachtwagen mocht doorrijden 
naar de plaats van bestemming. 
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