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

Van:
Stichting Laka
Ketelhuisplein 43 
1054  RD Amsterdam 

Amsterdam, 2 september 2013

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

Betreft: VERZOEK VOORLOPIGE VOORZIENING 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

Bij deze verzoeken Stichting Laka c.s. de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om 
een voorlopige voorziening te treffen in het beroep tegen de aanpassing van het veiligheidsrapport 
ten behoeve van de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele.

Bij het beroep van Stichting Laka d.d. 2 mei 2013 hebben zich reeds 35 personen gevoegd. Bij dit 
verzoek om een voorlopige voorziening voegt zich tevens [PRIVACY] uit Middelburg, die zich ook 
heeft gevoegd bij het beroep van Greenpeace tegen hetzelfde besluit.

TOELICHTING

Kerncentrale Borssele (KCB) is op 12 oktober 1973 aan het elektriciteitsnet gesloten. Op 12 
oktober 2013 is KCB derhalve precies 40 jaar in bedrijf1.

In ons beroep tegen het besluit van de minister over de aanpassing van het veiligheidsrapport ten 
behoeve van de levensduurverlenging van KCB beargumenteren wij op diverse gronden dat de 
beschikking ter aanpassing van het Veiligheidsrapport behorende bij de vergunning dient te worden 
vernietigd.

Revisie 6 van het “Veiligheidsrapport Kernenergie-eenheid centrale Borssele 1993” (het 
Veiligheidsrapport) bevat een aantal tijdsgelimiteerde aannames voor een ontwerpbedrijfsduur van 
40 jaar. Deze aannames verliezen hun geldigheid op zaterdag 12 oktober 2013, waardoor de 
Kernenergiewetvergunning van EPZ op die datum zijn geldigheid zou hebben verloren.

In de (bestreden) Revisie 7 van het Veiligheidsrapport worden de tijdsgelimiteerde aannames 
aangepast voor een 'ontwerplevensduur' van KCB van 60 jaar.

Stichting Laka c.s. zijn van mening dat de bezwaren tegen het besluit van de Minister van EZ over 
de aanpassing van het Veiligheidsrapport van dien aard zijn, dat er een situatie van onverwijlde 
spoed bestaat om te voorkomen dat KCB na 12 oktober 2013, d.w.z. na het aflopen van de 

1 Zie ook het definitieve besluit, p. 91, onder “Diverse zienswijzen ”, punt e.
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tijdsgelimiteerde aannames van Revisie 6 van het Veiligheidsrapport, in bedrijf is. Concreet baart 
ons vooral de onduidelijke situatie rondom vermoeiing van stalen componenten in het KCB 
reactorsysteem ons zorgen. Als gevolg van vermoeiing kunnen deze componenten namelijk 
bezwijken. Wij hebben deze zorgen uiteengezet in hoofdstuk 4. “Technische veiligheid” van ons 
beroepsschrift2.

Wij realiseren ons dat het voor de enkelvoudige kamer van de Raad van State een ingrijpende 
beslissing is om de vergunning van EPZ voor het in werking hebben van KCB met een voorlopige 
voorziening te schorsen dan wel te vernietigen. Dit is echter volledig aan EPZ zelf te wijten. Het is 
namelijk al sinds het Borssele Convenant uit 2006 bekend dat de Rijksoverheid welwillend naar een 
eventuele levensduurverlenging van KCB zal kijken. Als EPZ niet pas zes jaar later en zo dicht op 
het verlopen van de tijdsgelimiteerde aannames in de 6e revisie van het Veiligheidsrapport het 
voorliggende verzoek tot wijziging van de vergunning had ingediend, was er namelijk gewoon 
voldoende tijd geweest voor de volledige meervoudige kamer van de Raad van State om zich over 
de vergunning van EPZ te buigen.

Derhalve verzoeken Stichting Laka c.s. uw afdeling om voor of op 12 oktober 2013 ter voorlopige 
voorziening in deze zaak het bestreden besluit te schorsen dan wel te vernietigen.

In de bijlage vindt u de voorlopige repliek van Stichting Laka c.s. als voorlopige reactie op het 
voorlopige verweer van het Ministerie van EZ.

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.

Met vriendelijke groet,

Dirk Bannink
Stichting Laka

2 Zie Beroepschrift Stichting Laka, op http://www.laka.org/KCB2034.html
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