
Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer

Kennisgeving Kernenergiewet
Mededeling milieu-effectrapportage in verband met bouw nieuwe kerncentrale in Borssele door ERH

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer maakt, mede namens de ministers van Econo-
mische Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 
Verkeer en Waterstaat, en van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit (verder: bevoegd gezag), het volgende bekend:

Op 7 september 2010 is van Energy Resources Holding B.V. 
(verder ERH) een mededeling voor de milieu-effectrapportage 
(m.e.r.) ontvangen in verband met het voornemen tot het

Bouwen en bedrijven van een nieuwe kern-
centrale in Borssele

Het voornemen heeft betrekking op een kerncentrale met 
een maximaal vermogen van 2500 Mwe.
ERH wil overgaan tot de bouw van een kerncentrale om 
de volgende redenen:
-  opwekking van een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit 

zonder noemenswaardige emissie van het broeikasgas CO2 
en andere verontreinigingen, zoals NOx, SO2 en stof;

- energieproductie tegen lage variabele kosten;
-  bijdragen aan de Nederlandse en Noord-Europese voor-

zieningzekerheid van elektriciteit door toepassing van  
een betrouwbare technologie en brandstofdiversificatie.

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. Daarnaast dienen besluiten te worden 
genomen op grond van onder meer de Waterwet en de natuur-
wetgeving. Ten behoeve van de besluitvorming moet ook een 
milieu-effectrapport (MER) worden opgesteld.

Let wel:  Het voornemen van ERH staat los van het voornemen 
van DELTA van juni 2009 tot de bouw van een kern-
centrale in Borssele.

Procedure
Voor de bouw van een nieuwe kerncentrale wordt voorafgaand 
aan de vergunningprocedure de uitgebreide wettelijke m.e.r.-
procedure doorlopen. 
Deze  m.e.r.-procedure kent zes stappen:
1.  ERH doet schriftelijk mededeling van het voornemen tot  

de bouw en exploitatie van een kerncentrale en van het voor-
nemen tot het maken van een MER. 

2.  Het bevoegd gezag raadpleegt de Commissie voor de m.e.r., 
andere adviseurs en betrokken bestuursorganen over  
de reikwijdte en het detailniveau van het te maken MER. 

3.  Het bevoegd gezag geeft openbaar kennis van het voornemen 
van ERH en stelt eenieder in de gelegenheid om in te spreken.

4. De Commissie voor de m.e.r. geeft advies.
5.  Het bevoegd gezag geeft advies over de reikwijdte en  

het detailniveau van het door ERH te maken MER.  
Het advies geeft aan waaraan het MER moet voldoen.

6. ERH stelt een MER op.

Tijdens de m.e.r.-procedure wordt er geen besluit genomen 
over de Kernenergiewetvergunning. Dat gebeurt pas nadat ERH 
het MER heeft afgerond en een vergunningaanvraag indient. 
ERH heeft in de mededeling aangegeven de aanvraag voor 
een vergunning in 2012 te zullen indienen. In het vergunning-
besluit wordt beslist of ERH een kerncentrale mag bouwen. 
Ook in het kader van de vergunningprocedure is het voor 
eenieder mogelijk om in te spreken.

Op dit moment bevinden we ons bij stap 3: U kunt uw mening 
geven over de mededeling van het voornemen van ERH.

Inzage mededeling m.e.r.
De mededeling ligt vanaf 23 september 2010 tot en met 
19 november 2010 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 voor-
afgaande 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 van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 uur tot 12.30 uur, donderdagavond van 17.00 uur tot 
20.00 uur en zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

-  Gemeentehuis van Hulst, Grote Markt 24 te Hulst.  
Het gemeentehuis is geopend op maandag en woensdag  
tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en op dinsdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur.

-  Gemeentehuis Kapelle, Kerkplein 1 te Kapelle. Het gemeente-
huis is geopend op maandag en woensdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, op dinsdag en 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 van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 uur tot 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 van 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

-  Gemeente Sluis, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het gemeente-
huis is geopend van 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: maandag tot en met 
donderdag van 9.30 uur tot 16.30 uur en op vrijdag tot  
20.00 uur. 
Openingstijden in Sas van Gent: maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 uur tot 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 van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

-  Gemeentehuis van Veere, Traverse 1 te Domburg.  
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met 
woensdag en 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 van maandag  
tot en met woensdag en 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, Kasteel-
straat 3 te Assenede. Openingstijden zijn maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en dinsdag van 14.00 uur 
tot 16.00 uur.

-  België, gemeente Sint-Laureins: bij de milieudienst, 
Dorpsstraat 91 te Sint-Laureins. Openingstijden zijn maandag 
en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en 
dinsdag van 13.30 uur tot 19.30 uur.

-  België, gemeente Zelzate: bij de milieudienst, Grote Markt 1 
te Zelzate. Openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 uur tot 11.45 uur, dinsdag van 14.00 uur tot 19.00 uur 
en vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

De mededeling is ook in te zien op de website 
www.vrom.nl/kerncentraleERH.

Inspraak
Eenieder heeft de mogelijkheid om tot en met 19 november 2010 
schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren te brengen 
over het voornemen van ERH. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen, onder vermelding van 
‘Mededeling kerncentrale ERH’, 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 kerncentrale ERH, telefoon 070 - 339 49 91.
Per e-mail kunnen zienswijzen worden ingediend bij 
postbus.aanvraagERH@minvrom.nl onder vermelding van 
‘Mededeling kerncentrale ERH’.

Waarom inspreken?
U krijgt de gelegenheid te reageren op de mededeling 
milieu-effectrapportage van ERH met betrekking 
tot de door ERH voorgenomen bouw van een kern-
centrale in Borssele. In uw reactie kunt u onder meer 
aangeven of u de door ERH in de mededeling gegeven 
informatie voldoende vindt om als uitgangspunt 
te dienen bij het door ERH op te stellen milieu-effect-
rapport. Ook kunt u in uw reactie alternatieven 
aangeven voor de voorgenomen activiteit, die nog 
niet in de mededeling staan. Uw inspraakreactie 
wordt betrokken bij het door het bevoegd gezag op 
te stellen advies over de reikwijdte en het detail-
niveau van het door ERH te maken MER. Dit advies 
geeft aan waaraan het MER van ERH moet voldoen. 
Tot en met 19 november 2010 heeft u de mogelijkheid 
om zowel mondeling als schriftelijk in te spreken. 

Informatiebijeenkomsten
Er worden twee identieke informatiebijeenkomsten georgani-
seerd: één in Utrecht en één in Heinkenszand. Tijdens deze 
bijeenkomsten wordt informatie gegeven over de m.e.r.-
procedure en over het voornemen van ERH. U wordt in 
de gelegenheid gesteld om hierover vragen te stellen. 
Vervolgens is het voor iedereen mogelijk om tijdens deze 
bijeenkomsten in te spreken op het voornemen van ERH. 
Uw inspraakreactie wordt betrokken bij het door het bevoegd 
gezag op te stellen advies over de reikwijdte en het detail-
niveau van het door ERH op te stellen MER.

De bijeenkomsten worden gehouden op:
dinsdag 2 november 2010
Van 19.00 uur tot 22.00 uur in Jaarbeurs, Beatrixgebouw,  
zaal 215, Jaarbeursplein 6, 3521 AL  Utrecht.

dinsdag 9 november 2010 
Van 19.00 uur tot 22.00 uur in Vergader- en Congrescentrum 
De Stenge, Stengeplein 1, 4451 CZ  Heinkenszand.

Het programma voor de informatiebijeenkomsten kan worden 
gedownload van de website www.vrom.nl/kerncentraleERH. 
Een half uur voor aanvang van de informatiebijeenkomsten 
wordt de zaal geopend.

Aanmelden
In verband met de organisatie en catering horen wij graag 
van tevoren of u op dinsdagavond 2 november 2010 of dinsdag-
avond 9 november 2010 aanwezig bent. U kunt zich aanmelden 
via de e-mail: postbus.aanvraagERH@minvrom.nl. 
Ook kunt u zich telefonisch aanmelden via het Inspraakpunt 
kerncentrale ERH, telefoon 070 - 339 49 91.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Alle inspraakreacties worden betrokken bij het opstellen van 
het advies door de Commissie voor de m.e.r. Dit advies wordt 
door het bevoegd gezag gebruikt bij het opstellen van haar 
advies over de reikwijdte en het detailniveau van het door ERH 
op te stellen MER.

Na vaststelling van het advies over de reikwijdte en het detail-
niveau van het MER wordt een notitie met de hoofdlijnen van 
alle inspraakreacties samen met het advies van de Commissie 
voor de m.e.r. naar de insprekers gestuurd. Verwacht wordt 
dat dit in het eerste kwartaal van 2011 gebeurt.

Nadere informatie
Heeft u vragen over de inhoud van de mededeling of over 
de inspraakprocedure, dan kunt u terecht bij het Inspraakpunt 
kerncentrale ERH, telefoon 070 - 339 49 91 of per e-mail 
via postbus.aanvraagERH@minvrom.nl onder vermelding 
van ‘Mededeling kerncentrale ERH’. Ook op de website 
www.vrom.nl/kerncentraleERH kunt u terecht voor nadere 
informatie. 


