------------------------PERSBERICHT-----------------------Almelo/Amsterdam, 18 april 1991.
Kernenergie voor het eerst in Nederland juridisch
gedwarsboomd.
UITBREIDINGSVERGUNNING URANIUMVERRRIJKINGSCOMPLEX URENCO/UCN
DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD.
Vandaag is bekend geworden dat de vergunning die aan Urenco is
verleend om haar verrijkingscomplex in Almelo te kunnen uit
breiden, van 1000 ton scheidingsarbeid naar 3500 ton, door de
Raad Van State is vernietigd.
Dit is de eerste keer in Nederland dat een juridische procedure tegen een kernenergieinstallatie door de "anti kernenergie beweging" is gewonnen. Tevens is het de eerste keer dat
een kernenergie zaak onder de Tijdelijk Wet Kroongeschillen
dient, waarbij de Raad Van State als onafhankelijk rechter beslist.
De Raad Van State baseert haar vernietigende oordeel op de
volgende punten:
1. Bepaalde stukken z~Jn bij vergunningaanvraag ten onrechte,
vanwege geheimhouding, achter gehouden. Daardoor was de
aanvraag niet volledig en daarom door burgers en en milieu
organisaties niet te beoordelen.
2. Ten onrechte zijn de bezwaarschriften van polltieke partijen in de eerdere procedure door de ver~unning verlenende
ministeries niet ontvankelijk verklaar~.
3. Er is niet voldoende gemotiveerd dat de vergunning aan de
Europese richtlijnen over stralingsbeperking voldoet.
Deze richtlijnen houden n.l. het volgende in:
a. elke aktiviteit die straling veroorzaakt mag
alleen plaats vinden als het nut heeft (het
z.g.n. justicationprincipe),
b. de blootstelling aan straling moet zo laag
mogelijk worden gehouden (het ALARA principe)
c. bepaalde stralingsgrenzen mogen nooit worden
overschreden.
4. Het wordt de vergunnigverleners (ministeries) door de
Raad van State kwalijk genomen dat zij ter verdediging
simpel weg verwijzen naar een uitspraak van 1981 van de
Raad Van State.
Toen was er echter sprake van een uraniumverrijkingsfabriek met een capaciteit van 1000 ton swu terwijl het
nu gaat om een capaciteit van 3500 ton scheidingsarbeid.
Bovendien moet rekening gehouden worden met de meest recente milieu- en stralingsinzichten, aldus de Raad van
State.
DAAROM HEEFT DE RAAD VAN STATE DE GEHELE VERGUNNING VOOR
URENCO VERNIETIGD !

Hiermee komt naar 5 jaar een einde aan een slepende procedure.
Deze begon in 1986 toen ruim 300 instanties en personen uit
Nederland en Duitsland bezwaar maakten tegen de vergunning
aanvraag.
Uiteindelijk hebben 15 personen en instanties doorgezet tot
aan de Raad van State (bodemprocedure), w.o. de Vereniging
Milieu Defensie, Het Platform "STOP UC", de Overijsselse
Natuur en Milieu Federatie, de Stichting Kritische Massa,
Gelderse- en Noord-Holandse Groenen, Arbeitskreis Umweltschutz
Gronau (BRD) en ca. zeven particulieren.
De anti kernernergiebeweging is zeer verheugd met deze belangrijke uitspraak, die mogelijk vergaande gevolgen zal
hebben voor het uranium verrijkingscomplex van URENCOjUCN
in Almelo. Verdere juridische stappen zien wij zeker tot de
mogelijkheden behoren, waarbij deze uitspraak van de Raad van
State openingen biedt en een grote stimulans is
.
Namens de Vereniging Milieu
Defensie,

Namens het Platform "STOP
UC",

Advokaat mr. A.H.J. van den Biesen, van het buro Nieuwe Zijds
tel. 020 - 6 23 26 OS, heeft een groot deel van bovenstaande
groepen vertegenwoordigd en is voor nadere informatie beschikbaar.

