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COVRA KIEST BORSELE

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) B.V. heeft
besloten als haar toekomstige vestigingsplaats het terrein van de
N.V. Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) in de gemeen
te Borsele te kiezen. Op dit terrein zal het Nederlandse radioac
tief afval worden opgeslagen. Ook zullen hier de verwerkingsin
stallaties voor het radioactieve afval worden gebouwd.

Op korte termijn zullen de zakelijke aspekten van de aankoop van
het terrein worden uitgewerkt. Met de transaktie zal een bedrag
tussen 22 en 26 miljoen gulden gemoeid zijn.

Er zal nu worden begonnen met het gereedmaken van de aanvraag van
de vergunntng in het kader van de Kernenergiewet; tevens zal een
begin worden gemaakt met de voorbereiding van het daarbij behoren
de lokatiegebonden milieu-effect rapport (MER). Verwacht wordt dat
medio 1987 vergunningaanvraag en MER zullen worden ingediend.

De beslissing van directie en commissarissen van COVRA is genomen
in het kader van de lokatiekeuzeprocedure die eind 1984 is begon
nen. Toen immers werd de commissie Lokatiekeuze Opslag Faciliteit
Radioactief Afval (LOFRA) gevraagd de regering te adviseren over
een mogelijke vestigingsplaats voor COVRA. Op 8 oktober 1985 heeft
LOFRA aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (VROM) advies uitgebracht. Er bleken drie lokaties
beschikbaar: een terrein van het Industrie en Havenschap Moerdijk
te Klundert, een terrein van het Havenschap Vlissingen te Borsele
en een terrein van de PZEM te Borsele.
In 1985 heeft COVRA aan de minister van VROM haar lokatie-onaf
hankelijk MER aangeboden, dat vervolgens getoetst is door de voor
lopige commissie voor de milieu-effectrapportage (VCmer).



Op grond van het advies van de commissie LOFRA, het lokatie-onaf
hankelijk MER en het toetsingsadvies van de VCmer heeft de rege
ring besloten dat COVRA zelf een keuze mag maken uit de drie
beschikbare terreinen.

De belangrijkste overwegingen van COVRA hierbij zijn geweest:

1. Een minimale wederzijdse veiligheidsbeïnvloeding tussen de
omgeving en de COVRA-vestiging.

2. De ligging van het terrein ten aanzien van de omwonende bevol
k i ng •

3. Een goede ligging van het terrein ten opzichte van de aanvoer
van het a fv al.

4. Kostprijstechnisch een zo verantwoord mogelijke keuze.
S. Eenvoud en eenduidigheid van de nog te nemen planologische en

procedurele stappen.

Direktie en commissarissen van COVRA hebben besloten dat op grond
van deze overwegingen het PZEM-terrein te Borsele de voorkeur ver
dient.

De minister van VROM, de burgemeesters van Borsele en Klundert en
de overige zakelijk betrokken partijen zijn op de hoogte gebracht
van dit bes 1 uit.

COVRA zal op korte termijn een informatiepakket onder de bevolking
van Borsele verspreiden.


