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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 


