
Vanaf 25 september 2015 tot en met 5 november 2015 ligt het 
m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage. Zienswijzen tegen dit 
besluit zijn op een later moment mogelijk in het kader van 
de vergunningprocedure. 

Achtergrond van de beschikking 
N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland 
(EPZ) bedrijft sinds 1973 in Borsele de Kernenergiecentrale 
Borssele (KCB). Voor deze activiteit beschikt EPZ over een 
vergunning op grond van de Kernenergiewet (Kew).  
In verband met de continue verbetering van de veiligheid 
heeft EPZ in 2013 een evaluatie van de nucleaire veiligheid 
van de KCB over de periode 2003 – 2012 (10EVA13) uitgevoerd. 
Daarnaast heeft EPZ, naar aanleiding van het ongeval in 
Fukushima, een Complementary Safety Margin Assessment 
(CSA) uitgevoerd. Uit de 10EVA13 en de CSA is een elftal maat-
regelen gericht op het verbeteren van de nucleaire veiligheid 
voortgekomen, waarvoor wijziging van de Kew-vergunning 
voor de KCB nodig is. 
De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) is op  
grond van de Kew het bevoegd gezag voor deze vergunning. 
Voordat de vergunningprocedure start, wordt eerst door het 
bevoegde gezag beoordeeld of voor de voorgenomen activiteit 
een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.  
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 
(ANVS) bereidt de werkzaamheden voor.

Procedure 
Ten behoeve van de beoordeling of de voorgenomen maat-
regelen belangrijke nadelige milieugevolgen hebben waarvoor 
een MER moet worden gemaakt, heeft EPZ op 24 juli 2015 een 
aanmeldingsnotitie m.e.r. bij het bevoegd gezag ingediend. 
Voor de m.e.r.-beoordeling is de procedure op grond van de 
artikelen 7.16 en 7.17 Wet milieubeheer doorlopen. 

Besluit 
De minister van IenM heeft bij besluit van 11 september 2015 
geoordeeld dat voor de door EPZ voorgenomen activiteit 

geen MER hoeft te worden gemaakt, omdat er geen  
belangrijke nadelige milieueffecten van de maatregelen  
zijn te verwachten. Dit besluit is op 11 september 2015  
aan EPZ bekendgemaakt. 

Waar kunt u het besluit inzien? 
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de aanmeldingsnotitie 
m.e.r. liggen vanaf 25 september 2015 gedurende 6 weken  
ter inzage op de volgende plaatsen: 
-  Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6  

te Den Haag, tijdens kantooruren;
-  Gemeente Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, van 

maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. 
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de aanmeldingsnotitie 
m.e.r. zijn ook beschikbaar via de website van de Autoriteit 
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming: www.anvs.nl. 

Hoe kunt u bezwaar maken? 
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een beslissing in de  
procedure ter voorbereiding van een Kew-vergunning.  
Tegen een voorbereidingsbeslissing kan geen bezwaar  
worden gemaakt, tenzij deze beslissing de belanghebbende 
los van de voor te bereiden vergunning rechtstreeks in zijn 
belang treft. In een later stadium kunnen wel zienswijzen 
worden ingediend in het kader van de ontwerpvergunning. 
Daarbij kunt u uw eventuele bezwaren tegen deze voor-
bereidingsbeslissing aangeven. Deze zullen bij de  
beoordeling van de zienswijzen worden betrokken.

Waar vindt u meer informatie? 
Heeft u vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt  
u op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur 
tot 16.00 uur bellen met het Informatiepunt Kernenergiewet-
vergunningen, telefoon 070 - 348 73 64.  
Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan 
postbus.aanvraagepz@anvs.nl.
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