DE WRAAK VAN JHR. MR. DE
BRAUW

- "De PKB-prooedure heeft geen wettelijke status. Op grond daarvan zou
men kunnen reder~ren dat men in het
toepassen daarvan 1)Y'ij is"

We beginnen maar weer eens met onze
ouwe volksverlakker. In een brief
van 17 december 1984 van Geijzers
(hoofd aid. Elektriciteit en Kernenergie van Ekonomiese Zaken)aan
van Aardenne wordt ingegaan op
diens voorstel r~m met voorbijgaan

aan de PKB-procedure de bouw zeker
te stellen via het aanwijzings- cq.
uitnodigingsmechanisme ... "

noU

Dit keer hebben WIJ. de wraak van jhr.
mr. de Brauw' de papieren die betrekking hebben op de PKB-procedure en
de MER eens uit de postzakken gehaald.
p.K.a. staat voor Planologische KernBeslissing. Het is een zogenaamde
inspraakprocedure, waarbij aan de

bevolking van een bepaalde regio via
openbare voorlichting één of ander
plan wordt bekend gemaakt. De bevolking mag dan bezwaarschriften
tegen het plan indienen. Daarna zull~n de hoge heren wel beslissen of
het wel (of niet) doorgaat.
M.E.R. staat voor Milieu Effekt Rapportage. In een MER wordt bekeken
wat de effekten van een bepaald
plan op het mil jeu zijn. B1jvoor-

Dit aanwijzings-cq.uitnodigingsmechanisme houdt in dat de minister van VROM(Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) rechtstreeks de inhoud
van bestemmingsplannen kan bepalen en bijbehorende vergunningen
kan verlenen. Wél zo handig als je
bepaalde moeilijk liggende zaken.
zoals kerncentrales, wilt doordrukken.
beeld het kappen van bomen. de aanDeze nieuwe wet moet nog door de
leg van een autoweg. de vestiging
Eerste
Kamer worden goedgekeurd.
van een industrie. De MER's die tot
En ook: de regering had op 17 december
nu toe gehouden zijn waren cijferoorlogen waarbij deskundigen elkaar 1984 nog geen besluit genomen over de
met dikke rapporten om de oren sloe- bouw van nieuwe kerncentrales. Maar
van Aardenne is biezonder snel: niet
gen. Denk b.v. aan de Markerwaardalleen loopt hij vooruit op de nieuwe
inpoldering. Duidelijk is dat bewet, maar ook is hij al bezig met het
zwaren die met neus. Oor en ogen
zeker stellen van nieuwe kerncentrawaarneembaar zijn 6f helemaal niet
les. Hij weet zelfs al dat ze in Borgehoord worden 6f in cijfers gehuld
selle en Moerdijk komen:
zijn. Grote sjit dus:
Dat er uiteindelijk t6ch de voorkeur
aan wordt gegeven de PKB-procedure te
volgen heeft niets te maken met de
overweging dat inspraak belangrijk is.
De redenen worden in de brief genoemd:

Oftewel, net
schappelijke
uitkomst van
ook aan onze

als bij de Brede MaatDiskussie. kunnen we de
deze inspraakprocedure
laars lappen.

- "In ge'lJa/..:..'an oeY'oepsprocedures
tegen (bepaalde) Zokaties staat men
sterkeY' r~ hee doorZoven hebben van
een [,;',.:3"
•
- "Zou men geen PKB-afweging gemaakt
hebben dan bestaat de kans dat zo'n
afweging alsnog in het kader Van
een sterk doo~ VROM bet~vZoede MERJ:ilV<.1ti';uuÁ't::' IljU~i.- id~d(.j;i.'it::c1er."
Oftewel~

minder greep van Ekonomlese
Zaken op de hele procedure en bovendien gaan mil jeu-overwegingen een grotere rol spelen.
- "Wij hebben. ?)an t'RDM begpepen dat

het zeker niet in de bedoeling van
Minister' Winsemius zou l'Z:ggeY1 de PKB·

procedure te schY'appen"
Onderaan de brief staat dan nog eens
met de hand geschreven :

- "Overigen.s 1) De P à. 12 maanden, ncdig voor de PKB-procedure hebben wij
toch nodig ~ooY' het opstellen van de
specifikaties, offertes opstellen
en Offertes evalueren. u
Oftewel: wat tijdsduur betreft maakt
wel of geen PKB niets uit.

PKB OLE !
De atoomlobby van Ekonomiese Zaken
heeft dus bedacht dat het gunstiger
is om wél een PKB-procedure voor de
bouw van de nieuwe kerncentrales te
volgen. Vervolgens gaan ze uitdenken
hoe die dan het beste kan verlopen.
Overwogen wordt de PKB-procedure

alléén op de lokaties Borselle en
Moerdijk te laten plaatsvinden omdat
de betreffende bestuurders ~o welwillend meewerken. (zie vorige onthullingen)

brief Verberg aan v.Aardenne

voor óu~ rO.... I~
bii9~"oc'..J~ .

Het liefst ziet de atoomlobby van EZ
dat voor Borsel1e en Moerdijk dan 'n

PKB gestart wordt zonder MER, dus zonder miljeu-overwegingen. Ze vragen
zich echter wel af of de minister van
VROM (Winsemius) met zulke zwijnerij
akkoord zal gaan. Uit een dokument
blijkt dat dit voorstel Winsemius
inderdaad te ver gaat.
Echter, een PKB gericht op slechts
2 lokaties wordt een zogenaamde pröjekt-PKB. Hierbij is Milieu Effekt
Rapportage noodzakelijk, daar kunnen
ze niet onderuit. Dus wordt er gesteld:

"Hoe eet'der een MER over kerncentt'aZes
start~

des te meer oningevulàe punten
er zijn (bv.reaktortype, aZZer~ei uitvoeringsdetai~s etc.) en des te meer'
alternatieven in de MER behande~d

moeten worden, met enerzijds

gl>oter'e

vertragingsrisiko's en anderziJds
gpoteY'c' aangrijpingspunten voor de
inspraak."
Een projekt-PKB is veel uitgebreider
en kost veel meer tijd. Grappig is dat

ambtenaren hier toegeven dat het dan
om een projekt-PRB gaat.
Zo'n projekt-PKB,vindt de minister.mag alleen
toegepast worden als de vestigingsplaats al vast staat. Indirekt zeggen
de ambtenaren dus dat Borselle en Moerdijk als vestigingsplaatsen vaststaan.
Besloten wordt dat het b~ter is om de
PKB-procedure voor álle 6 lokaties te
laten plaatsvinden. Er is dan namelijk
nog geen MER noodzakelijk.
De EZ-ambtenaren geven zelf toe dat

"het om een procedure gaat lJaarop

snel

uitgeg~eden

kan worden".

Om uitglijden te vermijden moet er
eerst sprake zijn van voldongen feiten f
zodat alleen nog maar gediskussieerd
kan worden over het reaktortype en
andere uitvoeringsdetails tegen de
tijd dst de miljeu-aspekten ter sprake
moeten komen:

De kerncentrales m6éten er komen, dat
staat voor de regering al een aantal
jaren vast. Ze hebben dan ook niet
stil gezeten. Een heleboel wetten en
regels zijn de laatste jaren zo ge~
maakt of aangepast, dat het verzet
tegen de kerncentrales bij voorbaat
tot mislukken gedoemd is. Zo is er
de reorganisatie van de elektrici-

~

teitsbedrijven en de verandering van
de elektriciteitswet (zie vorige ont-

op 'ha.s1s "':In rdt:t-rl~,nü!.Dt~l

hullingen, "De zaak COCONUT").

rror~dvre o~~ij k~n ~0rècn

Ook is er de nieuwe wet Ruimtelijke
Ordening met zijn aanwijzings- c.q.
uitnodigingsmechanismen. Hiervan had
Ekonomische Zaken verwacht dat de
Eerste Kamer er al in herfst 1984
akkoord zou zijn gegaan. Op 17 december 1984 was dit echter nog niet het
geval. Tot slot van deze jarenlange
voorbereiding: het gekonkel met de
nieuwe BEV-regeling.

In de nieuwe elektriciteitswet 1s bepaald dat er een MER moet plaatsvinden in het kader van het Struktuurschema Elektriciteits-Voorziening
(S.E.V.).
Verberg (Direkteur Generaal van
Energie) schrijft aan de minister:

"ZoLang er nog geen nieuwe SE'V is opgesteLd geLdt Voor de beoordeLing van
eLektriciteitspLannen het regeringsstandpunt eZektriciteitsvoorziening
in de jaren negentig (dit is een overgangsregel ing) en het huidige S/:.,l1. f/
Op deze manier worden de elektriciteitsbedrijven dus leuk buiten spel
bijlage Geijzers aan de minister
gezet.
VROM wil dat het nieuwe SEV er binnen
drie jaar na inwerkingtreding van de
nieuwe elektriciteitswet moet zijn.
Dat betekent dat op dat moment de overgangsregeling vervalt. Deze gang van
zaken vindt echter geen genade bij de
kernenergie-lobby van Ekonomische Zaken, onder andere omdat zij "het niet

gewenst vinden dat het opnemen van
de vestigingspLaatsen in het nieuwe
SEV samenvaU met de PKB-procedure
voor de kerncentrales, omdat anders
( .... ) de kans bestaat dat de nu
voorgesteLde procedure voor het SEV
ook toegepast moet worden op de Zoka tie voor kerneneY'gie." De kans da t
de bouw van de nieuwe kerncentrales
door de nieuwe SEV kritischer moet
worden overwogen wil de atoomlobby
van EZ vermijden. Ze willen daarom
ook dat de nieuwe SEV er niet eerder
dan binnen 5 jaar na inwerkingtreding van de nieuwe elektriciteitswet
komt. Ze hebben dan namelijk 2 jaar
extra om de elektricitieltsbedrijven
buiten spel te houden. In die twee
jaar kan de bouw van de nieuwe kerncentrales zich binnen het gekonkel
van atoomlobby met regering, buiten
alle wetten om, afspelen.

(11) de PKB en de MER,
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