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Vergunningaanvraag inclusief milieu-effectrapport inzake
wijziging van de kernenergiecentrale Borssele. Hoorzitting en
schriftelijke inspraak ten aanzien van het milieu-effectrapport
De Minister van Economische Zaken maakt, mede namens de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Sociale zaken en Werkgelegenheid, bekend dat op 20 december 1993 van de NV. Elektriciteits-Produktiemaatschappij
Zuid-Nederland (EPZ) ontvangen is een aanvraag inclusief milieu-effectrapport (MER)
voor het wijzigen van de kernenergiecentrale Borssele, Wilhelminahofweg 3 te Borsele.
Voor de wijziging is een vergunning op grond van artikel 15 van de Kernenergiewet vereist. Het vergunningverlenend gezag wordt gevormd door eerder genoemde ministers.
Conform artikel I, eerste lid. van de overgangs- en slotbepalingen van de Algemene wet
bestuursrecht geldt voor de procedure van vergunningveriening de Kernenergiewet
(Stb 1993, 238) en de Wet milieubeheer (Stb 1992, 551) zoals die luidde voor 1 januari
1994, aangezien de vergunning voor die datum is aangevraagd. Bij de vergunningverlening wordt de inspraakprocedure van hoofdstuk 7 en afdeling 13.2 van de Wet
milieubeheer doorlopen.
Met deze publicatie start de mogelijkheid van inspraak met betrekking tot het MER.
Tevens wordt met betrekking tot het MER een hoorzitting georganiseerd. Te zijner tijd zal
door het bevoegd gezag een ontwerp-beschikking naar aanleiding van de aanvraag worden opgesteld. Met betrekking tot de ontwerp-beschikking bestaat dan wederom de
mogelijkheid van inspraak.
Doel van de voorgenomen activiteit
Het verder verhogen van de veiligheid van de kernenergiecentrale Borssele, waarbij de
huidige inzichten ten aanzien van nucleaire veiligheid als referentie gelden.
Aard en omvang \lan de voorgenomen activiteit
De wijzigingen hebben betrekking op de betrouwbare werking van veiligheidssystemen,
de bestendigheid van veiligheidssystemen tegen belastingen die kunnen optreden bij
grote externe ongevallen, de bescherming tegen ernstige ongevallen met interne oorzaak en het opvoeren van de automatiseringsgraad.
Dit omvat onder meer:
a. Het verder scheiden van meervoudig aanwezige veiligheidssystemen;
b. Het vervangen van delen van de hoofdstoom- en voedingswaterleidingen;
c. Het vergroten van de capaciteit en betrouwbaarheid van de noodstroomvoorziening;
d. Het wijzigen van het drukhoudsysteem zodat, indien dat nodig is. het primaire reactorkoelsysteem betrouwbaar op lage druk kan worden gebracht;
e. Het onderbrengen van veiligheidssystemen in een speciaal gebouw, inclusief een
reserve-regelzaal, zodat de centrale ook van daaruit in een veilige toestand kan worden gebracht en gehouden;
f. Het aanbrengen van een speciaal drukontlastsysteem voor het containment met filter,
om bij ernstige ongevallen het containment te behoeden tegen falen bij overdruk:
g. Het opvoeren van de brandveiligheid.
Inzage aanvraag en milieu-effectrapport
De aanvraag met milieu-effectrapport en overige relevante stukken liggen vanaf
24 januari 1994, op werkdagen van 09.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.
ter inzage op de volgende plaatsen:
de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Oranje Buitensingel90 te Den Haag;
het gemeentehuis van de gemeente Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand;
de openbare bibliotheek van de gemeente Borsele, Slengeplein 1 te Heinkenszand;
het provinciehuis van de provincie Zeeland. Abdij 9 te Middelburg.
Vanaf bovengenoemde datum zijn de stukken eveneens op woensdag en vrijdag van
16.00 uur tot 20.00 uur in te zien in de openbare bibliotheek van de gemeente Borsele.
Inspraak

1. Hoorzitting
Een ieder kan mondelinge reacties ten aanzien van het MER inbrengen op de hoorzitting die gehouden wordt op 10 februari 1994, van 15.00 uur tot 18.00 uur, in het
Ontmoetingscef1lrum de Stenge. Stengeplein 1te Heinkenszand.
2. Schriftelijke reacties
Iedereen kan tot en met 23 februari 1994 schriftelijke reacties indienen ten aanzien van
het MER. Deze reacties worden ter zijner tijd ter inzage gelegd. De persoonlijke
gegevens van degene die de reactie indient worden bij de ter inzage iegging, indien
diegene daarom verzoekt. niet bekendgemaakt. Dit verzoek moet dan schriftelijk,
gelijktijdig met de reactie worden ingediend. De schriftelijke reacties kunnen ingediend worden bij het Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-Generaal voor
Energie. Postbus 201 01, 2500 EC Den Haag, onder vermelding van "MER-Borssele"

De schriftelijke en mondelinge reacties kunnen slechts in behandeling worden genomen
voor zover die betrekking hebben op hel niet voldoen van het milieu-effectrapport aan de
wettelijke eisen, danwel op onjuistheden die het rapport bevat.
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