
Kennisgeving Kernenergiewet

Startnotitie milieu-effectrapportage in verband met bouw Tweede Kerncentrale Borssele

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt mede namens de
Ministers van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Verkeer en Waterstaat
en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het volgende bekend:

Op 29 juni 2009 is van Delta N.V. een startnotitie voor de milieu-effectrapportage ontvangen ten
aanzien van het voorgenomen

Bouwen en het vervolgens bedrijven van een tweede kerncentrale te Borsele

Initiatiefnemer voor het project is Delta Energy B.V., een volle dochter van Delta N.V. Delta Energy B.V.
(verder: Delta) wil om diverse redenen overgaan tot de bouw van een kerncentrale. Redenen voor
Delta zijn de milieudoelstellingen voor CO2, zo gering mogelijke emissies, de liberalisering van de
energiemarkten en de lage kostprijs voor elektriciteit. Daarnaast wil Delta de leveringszekerheid van
elektriciteitsvoorziening verhogen door brandstofdiversificatie en door toepassing van een breed scala
aan opwekmethoden.

Voor de activiteit zijn onder meer vergunningen nodig op grond van artikel 15, onder a en b, en artikel
29 en artikel 34 van de Kernenergiewet en op grond van artikel 1 van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren. Daarnaast dienen besluiten te worden genomen op grond van onder meer de
Wet op de Waterhuishouding en natuurwetgeving. Ten behoeve van de besluitvorming moet ook een
milieu-effectrapport (MER) worden opgesteld.

Procedure

Met deze kennisgeving start de procedure voor de milieu-effectrapportage. Door het bevoegd gezag
zullen richtlijnen worden vastgesteld waaraan het MER moet voldoen.
Vóór de vaststelling van de richtlijnen is er voor eenieder de mogelijkheid om schriftelijk, mondeling
of per e-mail zienswijzen naar voren te brengen over het geven van richtlijnen inzake de inhoud van
het MER.
Tevens wordt voorafgaand aan de vaststelling van de richtlijnen een advies voor de richtlijnen
opgesteld door de Commissie voor de milieu-effectrapportage.
Met het oog op de vakantieperiode is in overleg met de initiatiefnemer en de Commisie voor de
milieu-effectrapportage besloten om de periode waarbinnen zienswijzen kunnen worden ingediend
met enkele weken te verlengen, zodat eenieder de gelegenheid wordt geboden om in te spreken.

Inzage startnotitie m.e.r.

De startnotitie ligt vanaf 22 juli 2009 tot en met 16 oktober 2009 ter inzage op de volgende plaatsen:
– Frontoffice van de afdeling Documentaire Informatie van het Ministerie van VROM, Rijnstraat 8 te

Den Haag. Dit Frontoffice is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Bij
toegang tot het ministerie is identificatie verplicht.

– Openbare bibliotheek van de gemeente Borsele, Stengeplein 1 te Heinkenszand. De bibliotheek is
geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 uur tot 20.30 uur.

– Gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand. Het gemeentehuis is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

– Informatiecentrum van de provincie Zeeland, Abdij 6 te Middelburg. Het informatiecentrum is
geopend op afspraak, telefoon 0118-63 14 00.

– Rijkswaterstaat Zeeland, afdeling Vergunningverlening en Handhaving, Poelendaelesingel 18 te
Middelburg op voorafgaande afspraak, telefoon 0118-62 23 87, op werkdagen van 9.00 uur tot
12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.

– Stadskantoor Goes, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes. Het stadskantoor is geopend op maandag tot en
met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur, donderdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag-
ochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.

– Gemeentehuis van Hulst, Grote Markt 24 te Hulst. Het gemeentehuis is geopend op maandag en
op woensdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en op dinsdag van 9.00 uur tot
12.00 uur.
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– Gemeentehuis Kapelle, Kerkplein 1 te Kapelle. Het gemeentehuis is geopend op maandag en op
woensdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, op dinsdag en op vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur en op
donderdag van 9.00 uur tot 13.00 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur.

– Gemeentehuis van Middelburg, Kanaalweg 3 te Middelburg. Het gemeentehuis is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot en met 16.30 uur.

– Gemeentehuis Noord-Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Het gemeentehuis is geopend op
maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur en op
vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

– Gemeentehuis van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen. Het gemeentehuis is geopend op
maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 14.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

– Gemeentehuis van Schouwen-Duiveland, Laan van Sint Hilaire 2 te Zierikzee. Het gemeentehuis is
geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

– Gemeente Sluis, Raadhuisplein 1 te Oostburg. Het gemeentehuis is geopend op maandag, dinsdag
en donderdag van 8.30 uur tot 13.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van
8.30 uur tot 12.00 uur.

– In de gemeente Terneuzen op de volgende adressen:
• Oostelijk Bolwerk 4 te Terneuzen
• Markt 1 te Axel
• Westkade 107 te Sas van Gent
Openingstijden in Axel en Terneuzen: op maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot en met
16.30 uur en op vrijdag tot 20.00 uur.
Openingstijden in Sas van Gent: op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot en met 17.00 uur
en tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten.

– Gemeentehuis van Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen. Het gemeentehuis is geopend op maandag
tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

– Gemeentehuis van Veere, Traverse 1 te Domburg. Het gemeentehuis is geopend op maandag tot
en met woensdag en op vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot
19.00 uur.

– Gemeentehuis van Vlissingen, Paul Krügerstraat 1 te Vlissingen. Het gemeentehuis is geopend op
maandag tot en met woensdag en op vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van
9.00 uur tot 19.00 uur.

– België, gemeente Assenede: bij de milieudienst, Kasteelstraat 3 te Assenede. Openingstijden zijn
op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op dinsdag van 14.00 uur tot
16.00 uur.

– België, gemeente Sint-Laureins: bij de milieudienst, Dorpsstraat 91 te Sint-Laureins. Openingstij-
den zijn op maandag en op woensdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12 uur en op dinsdag van
13.30 uur tot 19.30 uur (behalve op 20, 21, 22 en 29 juli 2009).

– België, gemeente Zelzate: bij de milieudienst, Grote Markt 1 te Zelzate. Openingstijden zijn op
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.45 uur, op dinsdag van 14.00 uur tot 19.00 uur
(vanaf 1 september 2009), op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur (tot 1 september 2009) en op
vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

De startnotitie is ook in te zien op de website www.vrom.nl/nieuwekerncentrale.

Inspraak

Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld om tot en met 16 oktober 2009 zienswijzen naar voren te
brengen over het geven van richtlijnen inzake de inhoud van het MER. Schriftelijke zienswijzen
kunnen, onder vermelding van ‘Startnotitie Tweede Kerncentrale Borssele’, worden ingediend bij:
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Directoraat-Generaal Milieu
Directie Risicobeleid/IPC 645
Postbus 30945
2500 GX Den Haag

Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij het Inspraakpunt nieuwe kerncentrale, telefoon
070-339 49 91.
Per e-mail kunnen zienswijzen worden ingediend bij Postbus.nieuwekerncentrale@minvrom.nl onder
vermelding van
‘Startnotitie Tweede Kerncentrale Borssele’.

Medio september 2009 zullen informatieavonden worden georganiseerd. Bij deze gelegenheid bestaat
de mogelijkheid tot gedachtewisseling en kunnen zienswijzen worden ingediend. De locatie en het
tijdstip van de informatieavonden zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt via regionale en
landelijke dagbladen in Nederland en België en via een huis-aan-huisblad. Ook zal deze informatie
terug te vinden zijn op de website van het ministerie van VROM (www.vrom.nl/nieuwekerncentrale).
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Informatie en vragen

Naast de startnotitie m.e.r. is op de website van VROM ook informatie te vinden over de procedure.
Voor meer informatie omtrent de stukken en/of de te volgen procedure kunt u zich wenden tot het
Inspraakpunt nieuwe kerncentrale, telefoon 070-339 49 91. U kunt uw vragen ook mailen naar
Postbus.nieuwekerncentrale@minvrom.nl onder vermelding van ‘Startnotitie Tweede Kerncentrale
Borssele’.
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