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Betreft Reikwijdte en detail milieueffectrapportage tweede kerncentrale
Borssele

Geachte heer, mevrouw,

In de periode van 2 december 2011 tot en met donderdag 12 januari 2012 lag de
'concept notitie reikwijdte en detailniveau pianMER tweede kerncentrale Borssele'
ter inzage. U ontvangt deze brief omdat u of uw organisatie hierop heeft
ingesproken.

Op donderdag 29 maart 2012 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage
- een onafhankelijke commissie van deskundigen die adviseert over de inhoud en
kwaliteit van milieueffectrapportages - geadviseerd over de reikwijdte en het
detailniveau van het MER. In dit advies heeft de commissie de zienswijzen
meegenomen, waaronder de uwe. Het advies en de zienswijzen zijn voorlopig nog
te vinden op www.bureau-energieprojecten.nl. In een brief aan de Tweede Kamer
heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aangegeven
het advies te onderschrijven.

Op 23 januari 2012 gaven Delta en RWE aan de voorbereidingen voor een nieuwe
kerncentrale voorlopig stil te leggen. Dit betekent dat zij (voorlopig) geen MER
opstellen. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelt
daarom de reikwijdte en het detailniveau van het pianMER op dit moment niet
vast.

Op het ogenblik dat één van beide initiatieven opnieuw wordt opgepakt of zich een
nieuw initiatief aandient, zal een MER opgesteld moeten worden. Dan wordt
onderzocht of er nieuwe omstandigheden en gewijzigde inzichten zijn die
actualisatie van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage
noodzakelijk maken.
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Ook wordt onderzocht of de reikwijdte en het detailniveau van het pianMER
alsnog kan worden vastgesteld rekening houdend met uw zienswijzen en het
advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Ik hoop u hiermee
voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

mr. Anneke van Limborgh
plv. directeur Nucleaire Installaties en Veiligheid
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