Keuze plaatsbepaling kerncentrales

Voordracht uit de 40ste vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Radio-activiteit en de drinkwatervoorziening',
gehouden op 7en 8 januari 1988aan de TU Délit.

Inleiding
Een goede drink- en ruwwatervoorziening
is voor onze maatschappij van vitaal
belang. Ditzelfde geldt ook voor een
goede elektriciteitsvoorziening.
Beide primaire levensbehoeften dienen
derhalve gewaarborgd te worden.
Het tegelijkertijd moeten voldoen aan
deze beide behoeften kan er echter toe
leiden dat de (drink)water- en
elektriciteitsvoorziening elkaar op
bepaalde punten tegen komen.

DRS. H. 1'.G. GEIJZERS
Ministerie van Economische
Zaken

Daarbij kunnen zelfs tegenstrijdige
belangen ontstaan. Hen dergelijke situatie
dient uiteraard te worden voorkomen.
Vanuit elektriciteitsoogpunt gezien
betekent dit dat een grondige afweging
dient plaats te vinden teneinde te bezien
aan welke eisen deze voorziening dient te
voldoen. Dit om een harmonieuze relatie
met de drink- en ruwwatervoorziening te
blijven behouden 1 .
Voor wat betreft het gebruik van kernenergie in de elektriciteitsvoorziening was
en is zo'n afweging zeer duidelijk aan de
orde. Dit geldt niet alleen voor de besluitvorming tot bouw van nieuwe kerncentrales, maar ook voor de keuze van
potentiële vestigingsplaatsen.
In het navolgende zal ik ingaan op dit
afwegingsproces. Meer in het bijzonder
zal ik eerst stilstaan bij de situatie waar we
ons nu in bevinden, namelijk de heroverweging kernenergie. Vervolgens
komen het keuzeproces en de potentiële
vestigingsplaatsen aan de orde, en de
overwegingen die daarbij een rol hebben
gespeeld. Speciale aandacht zal worden
besteed aan het drinkwateraspect in deze
afweging. Tenslotte zal voor zover thans al
mogelijk een korte blik vooruit worden
geworpen op de rol die drinkwater speelt
in het nieuw op te stellen regeringsstandpunt.
De heroverweging kernenergie
In 1985 stemde het parlement in met het
regeringsbesluit tot bouw van nieuwe
kerncentrales. Direct daarop werd
begonnen met de planologische procedure
tot keuze van vestigingsplaatsen. Op het
1
Kortheidshalve zal in het navolgende gesproken
worden over de drinkwatervoorziening, waarbij ook
de waterhuishouding in zijn algemeenheid wordt
bedoeld.

moment dat de Tweede Kamer de
regeringsbeslissing over de vestigingsplaatsen zou gaan behandelen, vond het
ongeval te Tsjernobyl plaats. Als gevolg
hiervan werd het principebesluit tot bouw
van kerncentrales opgeschort.
Alle concrete en vrijwel afgeronde voorbereidingen van de elektriciteitssector
voor de bouw werden gestaakt.
Ondersteund door het parlement besloot
de regering tot een heroverweging kernenergie.
In deze heroverweging staat de veiligheid
van kerncentrales cenlraal. Tevens wordt
uitgebreid aandacht geschonken aan de
gevolgen van een ernstig reactor-ongeval
indien dit zich toch onverhoopt zou voordoen. Het hierover op te stellen regeringsstandpunt zal in belangrijke mate
gebaseerd zijn op de resultaten van een
achttal studieprojecten. Deze studieprojecten zijn voor het merendeel nog
gaande, maar zullen binnen zeer korte tijd
worden afgerond. In grote lijnen kunnen
de acht studies naar de volgende onderwerpen worden gegroepeerd:
a. Het ongeval te Tsjernobyl. Bezien zal
worden wat volgens diverse merendeels
internationale analyses de ongevalsoorzaak is geweest en tot welke
omgevingseffecten dit heeft geleid.
Tevens zal worden ingegaan op de internationale acties naar aanleiding van het
ongeval. In dit verband dienen met name
twee zaken genoemd te worden. In de
eerste plaats zijn op zeer korte termijn na
het ongeval via het International Atomic
Energy Agency (IAEA) twee internationale conventies afgesloten: één voor
vroegtijdige waarschuwing en één voor
wederzijdse bijstand na een ongeval; deze
conventies zijn inmiddels ondertekend
door de meeste lidstaten van de IAEA
(ook in Nederland). In de tweede plaats
heeft de Nuclear Energy Agency (NEA)
een vergelijking uitgevoerd van de reactor
te Tsjernobyl met de in Westerse landen
overwegend gebruikte zogenaamde lichtwaterreactoren. De vraag drong zich
immers op of een ongeval ie Tsjernobyl
zich ook bij Westerse reactoren zou
kunnen voordoen.
b. De veiligheid van kerncentrales.
Het belangrijkste onderzoek hierbij betreft
de zogenaamde brontermstudie. In deze
studie wordt nagegaan welke de meest
ernstige kernongevallen voor nieuwe centrales kunnen zijn en welke lozing daarbij
kan plaatsvinden. Deze door het Energie
Centrum Nederland (ECN) uitgevoerde
studie is recent afgerond en publiek
gemaakt. Naast de bronterm wordt echter
ook een groot aantal andere veiligheidsaspecten van kerncentrales bezien. Daarbij
is bijvoorbeeld te denken aan het mense-

lijk handelen, brandpreventie en brandbestrijding, de veiligheidsomhulling van
de kerncentrales, de toe te passen veiligheidsregels, en dergelijke. In dit verband
kan ook nog melding gemaakt worden van
de onderzoeken naar de bedrijfsvoering
van de kerncentrales te Borssele en Dodewaard, zoals die zijn uitgevoerd door de
zogenaamde OSAR-teams van de IAEA.
c. Omgevingseffecten. Als een lozing
heeft plaatsgevonden zal dit tot
besmetting van de omgeving leiden.
Nagegaan wordt in een door ECN uitgevoerde studie welke verspreiding de
radio-actieve wolk zal hebben na een
ernstig kernongeval in Nederland. Daarbij
worden specifieke scenario's gehanteerd
met zulke weersomstandigheden dat
extreme gevolgen van besmetting
berekend kunnen worden. Aan de hand
van voor de studies op ad-hoe basis vastgestelde interventieniveau's voor te
nemen maatregelen zullen de mogelijke
gevolgen voor mens, bodem, drinkwater,
enzovoort worden aangegeven. In dit
verband zal ook hei op deze wijze
berekende risico van kernenergie berekend naar kans op een ongeval met
de daaruit voortvloeiende slachtoffers vergeleken worden met de voorlopige
risicowaarden, zoals de overheid die in het
Indicatief Meerjarenplan Milieu heeft aangegeven.
d. Externe ongevalsbestrijding. Nagegaan
wordt welke mechanismen gehanteerd
kunnen worden om deze gevolgen te
voorkomen c.q. te beperken. Aan de orde
zijn daarbij zaken als vroegtijdige waarschuwing en wederzijdse bijstand na een
ongeval en ongevalsmanagement. Ook zal
nagegaan worden of evacuatie uitvoerbaar
is indien zich een ernstig kernongeval zou
voordoen.
e. Economische effecten. Bij Tsjernobyl
zijn de economische gevolgen van het
ongeval, vooral voor de Sovjet-Unie
ingrijpend geweest. Aan de hand van
eerdergenoemde scenario's worden in een
studie van het Nederlandse Economisch
Instituut effecten van een kernongeval in
Nederland voor industrie, landbouw en
drinkwatervoorziening beschouwd.
Bij deze studie zijn tevens betrokken het
Energie Centrum Nederland, Grondmechnanica Delft, het Landbouweconomisch Instituut en het Waterloopkundig Laboratorium, laatstgenoemde
voor de drinkwateraspecten.
Over de studieprojecten zullen adviezen
van diverse onafhankelijke instanties
worden gevraagd. Adviezen zijn in elk
geval voorzien, en deels al gevraagd, van
instanties als de Algemene Energieraad,
de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne,
de Commissie Reactor Veiligheid en de
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Gezondheidsraad. Voor wat betreft het
aspect drinkwater en waterhuishouding
zal advies worden gevraagd aan de Raad
voor de Drinkwatervoorziening en de
Raad voor de Waterstaat. Deze adviezen
zullen mede de basis vormen voor het
regeringsstandpunt.
Leidt nu deze heroverweging tot een
afwijzing van kernenergie, dan zal de
elektriciteitssector bij bouw van nieuw
elektriciteitsvermogen geen gebruik
kunnen maken van de kernenergie-optie.
Leidt de heroverweging daarentegen ertoe
dat de overheid bouw van nieuwe kerncentrales verantwoord acht, dan is het
vervolgens aan de elektriciteitssector om
te besluiten of uitbreiding van het nucleair
vermogen ook daadwerkelijk wenselijk is.
Keuze vestigingsplaatsen kerncentrales
Algemeen
a. Indien besloten wordt tot bouw van
nieuwe kerncentrales, komt ook de keuze
van vestigingsplaatsen weer aan de orde.
Het is aan de elektriciteitssector om te
bepalen, op welke plaats precies gebouwd
zal gaan worden. Zij kan daarbij kiezen uit
die plaatsen die door de overheid zijn
aangeduid. De overheid volgt daarvoor de
procedure van de planologische kernbeslissing (PKB). Deze procedure bestaat
uit een aantal stappen. De eerste fase
begint met het uitbrengen van het beleidsvoornemen (deel a van de PKB).
De tweede en derde fase (deel b en c)
bestaan uit respectievelijk inspraak en
advisering. Bij de PKB Vestigingsplaatsen
voor Kerncentrales is deze advisering uitgebracht door de Raad van Advies voor
de Ruimtelijke Ordening en de Voorlopige Waddenadviesraad. Voorafgaand
aan de regeringsbeslissing (deel d) vindt
ook nog bestuurlijk overleg plaats met de
betrokken provincies en gemeenten. Al de
hieruit voortvloeiende elementen worden
meegenomen in de afweging van het
regeringsstandpunt, dat zowel door de
Tweede als de Lerste Kamer dient te
worden behandeld. Als afronding volgt
tenslotte deel e, de definitieve
planologische kernbeslissing. De op deze
wijze geselecteerde vestigingsplaatsen
worden planologisch gereserveerd, dat wil
zeggen door middel van het van
overheidswege gevoerde waarborgingsbeleid wordt verzekerd dat geen
planologische belemmeringen voor
eventuele bouw zullen ontstaan.
Indien overigens tot bouw op een concrete
locatie wordt besloten, dient dit in
overeenstemming te zijn met het geldende
bestemmings- en streekplan. Na uitvoering van een PKB wordt van de
betrokken overheden verwacht dat zij zo
nodig de bestemmings- en streekplannen

aanpassen. Indien dit niet gebeurt, kan de
centrale overheid zo nodig een aanwijzing
geven op basis van de Wet Ruimtelijke
Ordening.
Ten gevolge van het ongeval te Tsernobyl
is de PKB Vestigingsplaatsen Kerncentrales niet afgehandeld. De PKB is
doorlopen tot en met deel d, waarna deze
- evenals het besluit tot bouw ten
pincipale - is opgeschort. Het navolgende
beperkt zich derhalve tot de door de
regering gemaakte afweging in het
beleidsvoornemen en de mede op grond
van de inspraak, advisering en bestuurlijke
overleg gemaakte afweging in de
regeringsbeslissing.
b. Hetselectieproces
In de onderhavige selectie van vestigingsplaatsen kunnen 3 fasen worden onderscheiden. In elke fase werd als startpunt
een beginselectie genomen, waaruit op
grond van een aantal overwegingen een
eindselectie gemaakt werd.
Selectiefase 1
De beginselectie in fase 1startte met
29 vestigingsplaatsen. Deze vestigingsplaatsen zijn afkomstig uit het in 1981
definitief vastgestelde Structuurschema
Llektriciteitsvoorziening (SEV). Het SEV
is eveneens een planologische kernbeslissing, waarbij vestigingsplaatsen,
geschikt voor een bouw van elektriciteitsproduktievermogen met tenminste
1.000 MWe, zijn geselecteerd. In het SEV
is echter geen onderscheid gemaakt naar
de te gebruiken brandstof. Voor kerncentrales gelden echter specifieke overwegingen waardoor een aanvullende
afweging van de 29 vestigingsplaatsen
uiteraard noodzakelijk was.
Deze specifieke overwegingen hebben
met name betrekking op de zeer kleine,
maar niettemin nooit uit te sluiten
mogelijkheid van een ernstig ongeval.
Om de directe en indirecte effecten van
zo'n ongeval op de bevolking zoveel
mogelijk te beperken, zijn in deze eerste
fase enkele absolute selectiecriteria
gehanteerd. In de eerste plaats was bij een
aantal vestigingsplaatsen sprake van
prohibitieve bijzondere omstandigheden,
met name de nabijheid van grote
bevolkingsconcentraties. Dergelijke
'stedelijke' locaties werden zonder meer
van de lijst afgevoerd.
In de tweede plaats werd bezien of niet
een relatief te grote bevolkingsomvang bij
deze vestigingsplaats aanwezig was.
Teneinde deze afweging te maken werd
een vergelijking gemaakt tussen de - naar
afstand gewogen - bevolking bij de
betrokken vestigingsplaats en de
bevolking bij de zogenaamde referentie-

vestigingsplaats. Dit concept is afkomstig
van de Gezondheidsraad, die hiermee een
verhouding heeft aangegeven tussen bevolkingsdichtheid enerzijds en de risico's
die een kerncentrale met zich mee kan
brengen anderzijds. De referentievestigingsplaats is te beschouwen als een modelmatig geconstrueerde gemiddelde vestigingsplaats in Nederland. Op deze theoretische vestigingsplaats wordt de volgende bevolkingsomvang aanwezig geacht:
1.000 personen binnen 1,5 km van de
kerncentrale, een uniforme bevolkingsdichtheid van 200 personen per km 2 op
een afstand van 1,5 tot 5 km en van 400
per km 2 op grotere afstand; dat laatste cijfer komt overeen met de gemiddelde bevolkingsdichtheid in Nederland. In concreto werd in deze afweging een vergelijking gemaakt van de dichtstbevolkte
45"sector in een straal van 20 km met die
van de referentievestigingsplaats. Indien
uit deze vergelijking bleek dat een vestigingsplaats een relatief te hoge bevolkingsdichtheid bezat, was dit eveneens
voldoende reden om deze van de lijst af te
voeren.
Als gevolg van dit selectieproces
resteerden slechts die vestigingsplaatsen,
die in de relatief minst dichtbevolkte
gedeelte van Nederland gelegen zijn.
Op deze wijze bleven er van de
29 oorspronkelijke locaties 13 in de eindselectie van de eerste fase over.
Selectiefase 2
In de tweede fase werden de 13 plaatsen
uit de eerste fase als uitgangspunt
genomen. Deze 13 plaatsen waren alle ten
principale geschikt als vestigingsplaats
voor een kerncentrale. Niettemin vond
een verdere onderlinge afweging plaats op
aspecten die voor een elektriciteitscentrale
en voor een kerncentrale in het bijzonder
van belang zijn. De hier gebruikte criteria
hadden wederom betrekking op de
bevolkingsomvang, en voorts op aspecten
van ruimtelijke ordening en milieu, en op
technische en economische aspecten.
Meer specifiek werd per vestigingsplaats
gekeken naar de omvang van de vaste,
sedentaire bevolking, nu en in het
jaar 2.000. Evenzo werd de vlottende
bevolking i.e. het aantal recreanten, meegewogen. Voor wat betreft het aspect
ruimtelijke ordening en milieu werden
meegenomen de invalshoeken: drinkwater
(waarover zo dadelijk meer), ecologie en
landschap, en ruimtelijk beleid dat wil
zeggen zaken als openheid van ruimten,
toekomstige verstedelijking en
toekomstige bevolking. Tenslotte werd
onder de noemer technische en
economische aspecten een afweging
gemaakt van de aard van het bodemge-
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bruik, de aanwezigheid van infrastructuur,
aankoppelingsmogelijkheden aan het
elektriciteitsnet, en de beschikbaarheid
van koelmogelijkheden van het oppervlaktewater. Onder deze noemer werden
voorts enkele restfactoren ondergebracht,
die echter geen onderscheidend criterium
opleveren, daar hiermee bij bouw van
nieuwe kerncentrales rekening kan worden gehouden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om overstromingen of kans op explosies. Elke vestigingsplaats is op deze
criteria getoetst en vervolgens een waardering toegekend. Aan de hand van de
hieruit voortvloeiende waarderingsmatrix
kon vervolgens en relatieve vergelijking
tussen de vestigingsplaatsen worden gemaakt (ziet tabel I).
Uit deze waarderingsmatrix was een
eerste selectie mogelijk van de vestigingsplaatsen met een relatief gunstige score.
Vervolgens vond een nadere afweging
plaats op grond van enkele additionele
factoren. Daarbij werd gelet op de mate
van concentratie van produktievermogen
op een vestigingsplaats, op de ligging van
de vestigingsplaats ten opzichte van het
vraag- en aanbodplaatje van elektriciteit
en op de al dan niet mede-geschiktheid
van de vestigingsplaats voor kolencentrales. Voor Moerdijk golden nog
enkele specifieke overwegingen als de
gunstige ligging ten opzichte van het
zwaartepunt van de elektriciteitsvraag, de
gunstige elektriciteits-infrastructuur, en
dergelijke. Daarnaast werd als overweging
voor deze vestigingsplaats gewezen op de
financiële problemen van het Industrieen Havenschap Moerdijk, alsmede op de
toekomstige structuur van de elektriciteitssector. Tenslotte werd in deze nadere
afweging het uitgangspunt gehanteerd dat
het niet wenselijk is meer dan één
vestigingsplaats aan het IJsselmeer te
hebben. In de eindselectie bleven op deze
wijze in totaal 6 vestigingsplaatsen van de
oorspronkelijke 13 over.
Selectiefase 3
Uitgangspunt bij fase 3, de afweging in het
regeringsstandpunt, vormden de
6 plaatsen uit fase 2. Deze plaatsen
werden opnieuw bezien op basis van de
overwegingen, die naar voren gekomen
waren uit inspraak, advisering en
bestuurlijk overleg. Op grond van deze
overwegingen koos de regering voor
Borssele, Maasvlakte en Eems. Ketelmeer
werd geschrapt, gelet op de uitspraak in
het beleidsvoornemen om op zijn hoogst
één IJsselmeerplaats te kiezen. Tevens
werd besloten Moerdijk en Westelijke
Noordoostpolderdijk nader te bezien.
Voor Moerdijk is een nadere studie
namelijk wenselijk uit oogpunt van de

daar aanwezige bevolkingsomvang.
Voor Westelijke Noordoostpolderdijk
werd uit de hoek van de drinkwatervoorziening en de waterhuishouding in
het algemeen een nadere onderzoek
gewenst.
Drinkwateroverwegingen en keuze
vestigingsplaatsen
In de eerste fase van het selectieproces
golden uitsluitend bevolkingsoverwegingen. In de tweede fase kwamen
tevens andere aspecten aan de orde.
In de tweede fase is bij de relatieve
afweging ook het drinkwateraspect bezien.
In eerste instantie werd op kwalitatieve
wijze nagegaan wat het effect is van
lozingen bij normaal bedrijf en wat de
gevolgen voor drinkwater bij calamiteiten
kunnen zijn. Geconstateerd werd dat
lozingen bij normaal bedrijf slechts tot een
geringe verhoging van de radio-activiteit
van het oppervlaktewater leiden.
Overigens werd opgemerkt dat bij keuze
voor een zwaarwaterreactor de
tritiumuitstoot beperkt dient te worden.
Kerncentrales zullen ook consequenties
hebben voor de opwarming van het
oppervlaktewater. Lozing bij normaal
bedrijf vormt evenwel geen principiële
belemmeringen voor nieuwe kerncentrales. Wel zullen bij de vergunning
hiermee verband houdende kwesties
nader geregeld kunnen worden.
Naast gevolgen bij normaal bedrijf zijn
ook de consequenties van calamiteit
bezien. Onderkend werd dat een
calamiteit niet geheel uit te sluiten is.
Wel is van belang dat de kans op een
dergelijk ongeval gering is. Voorts werd
overwogen dat een besmetting mogelijk
niet automatisch tot onderbreking van de
drinkwaterleverantie zou behoeven te
leiden. Immers, denkbaar zou zijn dat
gebruik gemaakt wordt van andere drinkwaterbronnen en reservevoorwaarden.
Mogelijk zou zo nodig kunnen worden
overgegaan op maatregelen voor de drinkwatervoorziening onder bijzondere omstandigheden, zoals voor uitzonderlijke situaties reeds is voorzien. Het voorgaande
neemt echter niet weg dat uit studies was
gebleken dat voor wat betreft het IJsselmeer de effecten van besmetting enige jaren zouden kunnen duren.
Op grond van deze overwegingen werd
aan de vestigingsplaatsen een waardering
voor het drinkwateraspect toegekend.
Deze varieerde al naar gelang de
betrokken plaats is gelegen aan open dan
wel stagnerend water en afhankelijk van
de mate, waarin deze bij zoetwatervoorkomens gelegen is. Zoals reeds is aangegeven, wordt in de eindselectie bovendien gesteld dat het niet wenselijk is al het
benodigde nieuwe vermogen aan hetzelf-

de bijna stilstaande water van het IJsselmeer te vestigen. De motivering daarvoor
ligt expliciet in het aspect drinkwatervoorziening. Van de 6 plaatsen in de eindselectie resteerden er maar twee aan het IJsselmeer, te weten Ketelmeer en Westelijke Noordoosterpolderdijk. Op dit punt in
het beleidsvoornemen werd reeds gesteld
dat in de regeringsbeslissing op zijn
hoogst één van deze twee aan het IJsselmeer gelegen plaatsen gehandhaafd zou
blijven.
In de derde fase hebben drinkwateroverwegingen een nog belangrijker rol
gespeeld dan in de voorgaande fase. Dit is
in belangrijke mate het gevolg van externe
studies, die in de periode tussen het uitbrengen van het beleidsvoornemen en de
opstelling van het regeringsstandpunt,
werden gepubliceerd. Hiervan zijn de
volgende te noemen:
- 'Lozingen kerncentrales langs het
IJsselmeer en Hollandsch Diep' van het
Waterloopkundig Laboratorium.
Onderzocht werden de lozingen bij
normaal bedrijf. Uit het onderzoek is af te
leiden dat daarbij voor de drinkwatervoorziening geen relevante toevoeging aan
de stralingsbelasting plaats vindt.
- 'Vestigingsplaatsen van kerncentrales
en de openbare drink- en industriewatervoorziening' van de Samenwerkende Rijnen Maaswaterleidingbedrijven (RIWA).
Ook de RIWA-studie komt tot de slotsom
dat een lozing bij normaal bedrijf niet
noemenswaardig bijdraagt aan de
stralingsbelasting van de bevolking via het
drinkwater. Voor wat betreft een
calamiteit worden de gevolgen voor de
drinkwatervoorziening via het IJsselmeer
en van vestiging van een kerncentrale op
Moerdijk geanalyseerd. Conclusie van de
RIWA was dat vanuit haar verantwoordelijkheid bezien een locatie
zoveel mogelijk stroomafwaarts, niet aan
stilstaand water en dicht bij de kust, de
voorkeur krijgt.
- Mogelijke verontreiniging van het
IJsselmeer in geval van een calamiteit bij
een aan het IJsselmeer gesitueerde kerncentrale van 1.000 MWe' van het Rijksinstituut voor Zuivering van het
Afvalwater (RIZA). Het RIZA berekende
op grond van verschillende scenario's de
periode van normoverschrijding voor het
IJsselmeer na een calamiteit. Conclusie
van deze studie was dat het IJsselmeer
ongeschikt zou kunnen zijn voor drinkwaterconsumptie voor een periode van
een tot maximaal twee jaar.
- 'Milieu-effecten na een ongeval met
een kernenergiecentrale' van de KLMA.
In dit KEMA-rapport werd rekening
gehouden met een aanzienlijk lagere
bronterm dan in voorgenoemde rapporten
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nagegaan, uitgaande van enkele specifieke
scenario's. Deze scenario's zijn zodanig
opgezet dat daardoor extreme gevolgen
voor industrie, landbouw en drinkwatervoorziening worden bezien. Voor de
drinkwatervoorziening betekent dit dat
uitgegaan wordt van een ernstig ongeval
in een kerncentrale op de Westelijke
Noordoostpolderdijk. Daarbij wordt een
zodanig weersgesteldheid en windrichting
verondersteld dat hierdoor een zo groot
mogelijke besmetting van het IJsselmeer
optreedt. Gegeven bepaalde interventieniveau's voor drinkwater kan vervolgens
de periode van normoverschrijding
worden berekend. Tevens worden
gevoeligheidsanalyses uitgevoerd en
wordt bezien welke tegenmaatregelen bij
zo'n calamiteit kunnen worden genomen.
Ook voor Moerdijk wordt een soortgelijke
analyse uitgevoerd voor de bekkens, die
gegeven het specifieke (industrie/
landbouw) scenario besmet raken.
In vergelijking met de vroeger uitgevoerde
studies verschilt het onderzoek van het
Waterloopkundig Laboratorium in elk
geval op één essentieel punt. Het gaat
daarbij om de ernst van het veronderstelde reactor-ongeval. Het regeringsstandpunt uit 1985 en de PKB gingen,
evenals de eerder genoemde studies met
uitzondering van de KEMA-studie, uit van
het zogenaamde KMM-ongeval als meest
ernstig denkbare. Bij zo'n ongeval vindt
een lozing van radio-activiteit plaats die
qua orde van grootte te vergelijken is met
hetgeen bij het ongeval te Tsjernobyl is
vrijgekomen. In het kader van de heroverwegingsstudies wordt met name ook
opnieuw aandacht geschonken aan de
vraag wat het meest ernstig denkbare ongeval met een kerncentrale kan zijn en
welke lozing van radio-activiteit daarbij
kan vrijkomen. Daartoe is door ECN de
eerdergenoemde bronterm studie uitge-

studie van het RIWA van medio 1987:
'Vestigingsplaatsen van kerncentrales en
de openbare watervoorziening'. In dit
rapport heeft RIWA nagegaan wat het
effect is van het meest ernstig denkbare
kernongeval bij alle potentiële vestigingsplaatsen in Nederland en tevens bij de
Belgische vestigingsplaats Doel.
RIWA komt tot de conclusie dat 'uit oogpunt van de drinkwatervoorziening ernstig
bezwaar (dient) te worden gemaakt ten
aanzien van de plaatsing van kerncentrales in Nederland, tenzij het optreden
van kernsmeltongevallen volledig zou
kunnen worden uitgesloten'. Het is niet
aan mij om nu diepgaand op de RIWAstudie in te gaan. Wel vraag ik mij af hoe
het studieresultaat bezien moet worden,
dat wil zeggen vragen komen bij mij op
als: Zijn er maatregelen op het gebied van
de drinkwatervoorziening denkbaar om de
risico's van een kernsmeltongeval op te
vangen? Zijn dergelijke maatregelen toch
al niet noodzakelijk gezien de kerncentrales in het buitenland en het grensoverschrijdend karakter van kernongevallen?
Hoe verhouden de risico's van kernenergie voor het drinkwater zich tot de risico's
voor het drinkwater veroorzaakt door andere grootschalige industriële of maatschappelijke processen?
De resultaten van de RIWA-studie zullen
zeker aan de orde komen bij het
regeringsstandpunt heroverweging.
Daarnaast is echter nog een onderzoek
van belang dat op het moment in het
kader van de heroverwegingsstudies
wordt uitgevoerd. Het gaat daarbij om een
studie van het Waterloopkundig
Laboratorium, die onderdeel uitmaakt van
het studieproject naar de economische
consequenties van een ernstig reactorongeval.

en in het regeringsstandpunt. Conclusie
van de KEMA was dat de drinkwatervoorziening bij vestiging van een kerncentrale
aan het IJsselmeer, ook bij een extreem
ongeval, niet in gevaar komt.
Uit voorgaande studies valt op te maken
dat in vergelijking met het beleidsvoornemen de gevolgen voor de drinkwatervoorziening bij een calamiteit niet
zwaarder werden ingeschat. Niettemin
achtte de regering het drinkwateraspect
van een zodanig gewicht dat dit voor haar
voldoende reden vormde om nog geen
definitieve uitspraak te doen over een
IJsselmeer-locatie. Dientengevolge werd
besloten tot nader onderzoek naar de
mogelijke gevolgen van en maatregelen bij
een ernstig ongeval aan het IJsselmeer
voor de waterhuishouding in het algemeen
en voor de drinkwatervoorziening van met
name de kop van Noord-Holland.
Drinkwater en het regeringsstandpunt
heroverweging
Uit deze weergave van het selectieproces
blijkt dat de drinkwatervoorziening een
belangrijke rol heeft gespeeld in de
afweging van vestigingsplaatsen door de
regering. Dit blijkt in het bijzonder als we
terugkijken op de verschillende fasen en
het verloop bezien van de locaties aan het
voor de drinkwatervoorziening belangrijke
IJsselmeer. In de eindselectie van de
eerste fase waren 5 van de 13 vestigingsplaatsen aan het IJsselmeer gelegen; in de
eindselectie van de derde fase is daarvan
slechts één nog nader te onderzoeken
plaats overgebleven. Alle overige plaatsen
zijn uit drinkwateroverwegingen
geschrapt.
Niettemin zou zelfs één IJsselmeerplaats
te veel kunnen zijn, indien daardoor de
drinkwatervoorziening in gevaar zou
komen. In deze gedachte kan men nog
gesterkt worden door de resultaten van de

In deze studie worden onder meer de
gevolgen voor de drinkwatervoorziening

TABKI. I- Waarderingsmatrix.
Criteria
Bex 'olkingsomvang

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bath/I loedekenskerke
Bergum
Borsele
Boxmeer
Kems
Flevo-Noord
Ketelmeer
Maasvlakte
Maas/Waal
Markerwaard/Houttribdijk
Moerdijk
Westelijke Noordoostpolderdijk
Wieringermeer

Bevolkingsdichtheid

Mottende
bevolking

2
3
2
3
1
1
1
2
3
1
3
1
1

2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
2

Ruimtelijke ord ening en mil ieu

Techn ische en economis che aspecten

Totaal

Koelwater
kwalitatief

Ecologie
en Iandlandschap

Ruimtelijk
beleid

1'otaal

Aardbodem
gebruik

2
3
2
3
1
1
1
2
3
1
3
1
1

2
3
1
2
2
3
3
1
2
3
2
3
3

2
2
1
3
2
1
2
2
3
1
2
1
1

1
I
1
2
1
3
1
2
2
2
2
1
1

2
2
1
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2

2
2
3
2
2
3
2
3
2
1à2
3
2
2

Aanwezigheid Aankoppeling
infrastrucaan het
tuur
net
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2

3
3
3
1
3
1
1
2
2
2
1
1
3

Koelwater
vermogen '1 'otaal
2
3
1
3
1
1
1
1
3
1
3
1
1

3
3
2
2
2
2
1
2
3
1à2
2
1
2
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voerd, die eind november 1987 is opgeleverd.
In deze studie is voor nieuwe reactoren
nagegaan welke ongevalsverlopen mogelijk zijn en wat de kans daarop is.
Op grond hiervan komt ECN tot de
conclusie dat bij nieuwe kerncentrales een
KMM-ongeval uitgesloten kan worden
geacht. Dit vereist overigens wel dat een
aantal extra voorzieningen voor deze
kerncentrales getroffen wordt. Het nu
meest ernstige denkbare ongeval acht
ECN aanzienlijke kleiner dan KMM.
Het gaat daarbij dan om een ongeval,
waarbij 1%van de kerninhoud vrij komt.
Gerekend naar kans van voorkomen zou
zo'n ongeval eenmaal per 10 à 100 miljoen
jaar kunnen voorkomen.
De studie van het Waterloopkundig
Laboratorium is ge-ent op dit door ECN
aangegeven meest ernstig denkbare
reactor-ongeval. Duidelijk zal zijn dat dit
van invloed is op de studieresultaten.
Welke resultaten dit zullen zijn, is op dit
moment nog niet te zeggen, daar de studie
van het Waterloopkundig Laboratorium
nog niet opgeleverd is. Naar verwachting
zal dit eind februari gebeuren, tesamen
met de andere voor de heroverweging
opgezette studies.
Daarmee is overigens het laatste woord
nog niet gezegd. Zoals eerder is aangegeven zullen diverse herbezinningsstudies door de regering worden
voorgelegd aan externe, onafhankelijke
adviesinstanties. Dit geldt voor de
ECN-studie, waarover inmiddels advies is
gevraagd aan de Commissie Reactor
Veiligheid. Dit zal ook gelden voor het
drinkwateronderdeel van de herbezinningsstudies, waarover advies is
voorzien door de Raad van de Drinkwatervoorziening. Op basis hiervan zal
vervolgens het regeringsstandpunt
worden opgesteld, waarin dan de vraag
wordt beantwoord of uitbreiding van
kernenergie in Nederland mogelijk is en,
zo ja, op welke vestigingsplaatsen.
Heroverweging en toekomstige
elektriciteitsvoorziening
In 1973 besloot de regering tot de bouw
van drie nieuwe kerncentrales. Nu, vijftien
jaar later, staat een besluit tot bouw van
nieuw kernenergievermogen nog steeds
ter discussie. De oorzaken voor deze
vertraging in het besluitvormingsproces
zijn velerlei. Het gevolg is echter wel
geweest dat elke denkbaar aspect van kernenergie uitgebreid ter discussie heeft gestaan. Gezien de verstreken tijdstermijn
kan in ieder geval worden vastgesteld dat
de overheid niet over één nacht ijs gaat.
Telkens opnieuw vindt een uitgebreide afweging plaats van alle relevante met ker-

nenergie verbonden aspecten. Te constateren is ook dat het accent in deze afweging verschuift. Stonden vroeger vooral de
directe effecten voor de bevolking voorop,
tegenwoordig gaat het - dankzij de toegenomen inzichten in de veiligheid van
kerncentrales - steeds meer om de indirecte gevolgen. De drinkwatervoorziening
is daarbij een navenant grotere rol gaan
spelen.
Ook al gaat het steeds meer om indirecte
effecten, toch blijft een nauwgezette
afweging geboden. Uit het hiervoor
beschreven keuzeproces van de
vestigingsplaatsen blijkt dat de overheid
een zorgvuldige en uitgebreide afweging
heeft toegepast. Bij het regeringsstandpunt heroverweging zal op gelijke
manier te werk worden gegaan. Denkbaar
is dat de regering zal besluiten de draad
uit begin 1986 weer op te pakken zodat
bouw van nieuwe kerncentrales weer tot
de mogelijkheden gaat behoren.
De elektriciteitssector zal vervolgens
kunnen besluiten dat uitbreiding van het
nucleaire vermogen inderdaad wenselijk
is. Daar een kernongeval nooit geheel uit
te sluiten is, zou dit dan een beperkt risico
voor de drinkwatervoorziening kunnen
betekenen. Risico's vormen een integraal
onderdeel van onze maatschappij.
Hel gaat er echter om zowel de kans op
een ongeval, als de gevolgen ervan tot een
aanvaardbaar niveau te beperken.
De afweging van deze risico's dient plaats
te vinden tegen de risico's van inzet van
andere energiedragers in de elektriciteitssector en in het licht van de doelstelling
van het elektriciteitsbeleid. Als algemene
doelstelling van het elektriciteitsbeleid
geldt: een betrouwbare elektriciteitsvoorziening op maatschappelijk
verantwoorde wijze tegen zo laag
mogelijke kosten die een internationale
vergelijking kunnen doorstaan. Deze doelstelling geldt zowel voor de overheid als
voor de elektriciteitssector. De overheid
dient daarbij het kader aan te geven,
waarbinnen de elektriciteitssector in eigen
verantwoordelijkheid het beleid bepaalt.
In wezen gaat het daarbij met name om de
vraag op welke wijze voorziene tekorten
aan elektriciteitsproduktievermogen
worden ingevuld. Allereerst dient de
omvang van het vermogenstekort te
worden vastgesteld. Enerzijds dient
daarbij rekening te worden gehouden met
de vraag naar elektriciteit en de groei
ervan, rekening houdend met een zo groot
mogelijke besparing. Anderzijds is te
voorzien dat afbouw van produktievermogen plaatsvindt door technische en/of economische veroudering van centrales. Gegeven het op deze wijze vastgestelde vermogenstekort kan met voorrang invulling

plaats vinden met duurzame energiebronnen, alsmede met energiebesparende vormen van elektriciteitsopwekking als
warmte/krachtkoppeling en stadsverwarming. Daar op deze wijze geen invulling
van het totale vermogenstekort kan worden verkregen, resteert een tekort in de
openbare elektriciteitssector. Dit tekort
dient opgevuld te worden met fossiele
energiedragers, stroomimport en/of kernenergie.
In concreto kan dit geadstruceerd worden
met gegevens van de elektriciteitssector.
In haar Elektriciteitsplan 1987-1996 voorziet het SEP een groei van de
electriciteitsvraag tot het jaar 2.000 van
1,3% per jaar. In dit cijfer is al rekening
gehouden met besparing op elektriciteit.
Dit groeicijfer lijkt overigens niet aan de
hoge kant, gezien de groei van de
elektriciteitsvraag in recente jaren (1984:
2,9%, 1985:2,6%; 1986: 1,7%). Hieruit kan
afgeleid worden dat in 2.000 in totaal een
vermogen benodigd is van ruim
17.000 MWe. Daar kan tegen worden
afgezet het dan nog bestaande vermogen
van in totaal zo'n 10.000 MWe. Voor het
jaar 2.000 dient dus voor een tekort van
ruim 7.000 MWe invulling gevonden te
worden. Zo'n 1.000 MWe wordt opgevuld
met decentraal vermogen, te weten
warmte/kracht, stadsverwarming en duurzame energie. Tellen wij daar ook nog
eens bij op het extra warmte/krachtvermogen dat voorzien wordt via het
recente stimuleringsprogramma warmte/
kracht, dan resteert een vermogenstekort
van ruim 5.000 MWe. De centrale keuze
zou derhalve ook nu weer kunnen gaan
om kolen en/of kernenergie. Voor wat
betreft inzet van kolen is overigens ook te
denken aan de gedurende de laatste jaren
in toenemende belangstelling staande
mogelijkheid van kolenvergassing.
Kolenvergassing bevindt zich echter nog
in een ontwikkelingsstadium.
De mogelijkheden lijken echter veelbelovend.
Besluit
Vanuit de verantwoordelijkheid voor een
goede elektriciteitsvoorziening dient
derhalve een afweging plaats te vinden
van de inzet van verschillende energiedragers met het oog op de noodzakelijke
opvulling van het vermogenstekort.
Keuze van welke energiedrager dan ook
zal risico's met zich meebrengen. De vraag
is dan welke risico's de maatschappij aanvaardbaar acht. De drinkwatervoorziening
maakt deel uit van deze risico-afweging.
Overigens kan vanuit het oogpunt van de
drinkwatervoorziening een soortgelijke
redenering worden opgezet. Ook hier zal
men rekening dienen te houden met
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andere vitale voorzieningen en de van
belang zijnde'maatschappelijke contest.
Zo zal bij de drinkwatervoorziening met
calamiteiten van allerlei aard rekening
moeten worden gehouden, niet alleen met
calamiteiten bij kernenergie. Voorts speelt
het gegeven dat kerncentrales ook
gebouwd worden in het nabije buitenland,
hetgeen potentiële grensoverschrijdende
gevolgen impliceert. Ook rekening
houdend met deze factoren zal vanuit de
drinkwatervoorziening moeten worden
bezien of de risico's van bouw van nieuwe
kerncentrales aanvaardbaar zijn. Van de
drinkwatersector mag verwacht worden
dat zij in deze even zorgvuldig optreedt als
de elektriciteitssector jegens de drinkwatervoorziening.
• • •

Houten leiding voor
Waterleidingmuseum
Het Regionaal Nutsbedrijf Eemland heeft
op dinsdag 23 oktober het hoekstuk van
een houten waterleiding uit de vijftiende
eeuw overhandigd aan het Waterleidingmuseum te Utrecht.
Hiermee is de toezegging gedaan tijdens
het jubileum van het Amersfoortse waterbedrijf gerealiseerd.
In de zomer van 1987 werd op het Lieve
Vrouwekerkhof in Amersfoort een houten
waterleiding aangetroffen, die afkomstig
bleek uit de veertiende of vijftiende eeuw.
De leiding liep vanaf de Langegracht
ongeveer dertig meter in de richting van
de Lieve Vrouwetoren en mondde uit in
een put.
Om deze leiding te maken zijn door
ambachtslieden complete boomstammen
gebruikt. Deze werden over de gehele
lengte doorgezaagd en uitgehold. Om een
waterdichte aansluiting te verkrijgen
werden de beide helften van mos voorzien
en daarna met pen-gat-verbinding op
elkaar bevestigd.
Een waar kunstwerk vormt het hoekstuk,
dat in de leiding als bocht was
opgenomen. In de zijkant van dit leidingdeel is een taps toelopende opening
gemaakt waarin de leiding, waarvan het
kopstuk eveneens taps gemaakt was,
geschoven werd.
Tijdens de jubileumviering van het Waterbedrijf van Amersfoort op 4 november
1988 werd het hoekstuk toegezegd aan het
Waterleidingmuseum. Voor tot werkelijke
overdracht kon worden overgegaan moest
het eerst worden gedroogd en
geconserveerd. Deze werkzaamheden,
uitgevoerd door Rijkswaterstaat te
Lelystad, hebben ruim twee jaar in beslag
genomen.

Waterverbruik mag
niet stijgen
De groei van het drinkwaterverbruik kan
niet in het huidige tempo doorgaan. Meer
grondwater oppompen kan plaatselijk tot
verdroging van de bodem leiden. Hen
toenemend gebruik van rivier- en IJsselmeerwater kan een groter ruimtebeslag
voor spaarbekkens vergen en bij uitbreiding van de infiltratie van voorgezuiverd rivierwater in de duinen kan
ook milieuschade optreden. De verontreiniging van de grond- en oppervlaktewateren noodzaakt tot intensievere
zuivering en dat levert verontreinigd slib
op, dat ook een milieuprobleem kan
worden.
Die milieuschade kan in de eerste plaats
worden voorkomen indien de kwaliteit

van het rivierwater verbetert en er een
einde komt aan overbemesting en gebruik
van niet afbreekbare bestrijdingsmiddelen
in de landbouw.
Maar er waren intussen ook genoeg
redenen voor de waterleidingbedrijven,
verenigd in de VEWIN, om te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de
stijging van het waterverbruik terug te
dringen. Die mogelijkheden zijn samengevat in een concept-nota Waterverbruik,
die de ondertitel heeft '
maar mag het
een beetje minder'. Het bestuur van de
VEWIN heeft de concept-nota van de
werkgroep als discussiestuk aan de
waterleidingbedrijven toegezonden.
Als eerste mogelijke maatregel wordt
gewezen op voorlichting aan de
consument om lekkende kranen te
repareren, liever onder de douche (met

Inname Rijnwater verminderd vanwege hoge zoutgehalte bij
lage afvoer
In overleg met Gemeentewaterleidingen Amsterdam heeft de NV Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) eind oktober de inname van Rijnwater uit de
Lek bij Nieuwegein geleidelijk teruggebracht tot bijna de helft van de normale
capaciteit. De inname van rivierwater daalde daardoor van 180.000 kubieke meter per
dag naar 100.000 kubieke meter. Dit is het gevolg van het hoge chloridegehalte van het
Rijnwater, dat bij de huidige lage afvoer de 300 milligram per liter overschreed.
Door bijmenging van het rivierwater met water uit de voorraden in de Amsterdamse
Waterleidingduinen voldoet het drinkwater, dat door Gemeentewaterleidingen
Amsterdam wordt geleverd nog altijd aan de hiervoor gestelde normen en richtwaarden. Deze zijn vastgesteld op respectievelijk 120 milligram per liter voor Natrium
en 150 milligram voor Chloride.
Omdat nog niet te zeggen valt hoe lang deze situatie voortduurt en om de voorraden in
de Amsterdamse Waterleidingduinen te sparen, wordt de inname niet geheel stopgezet.
In hetkadervan deuitvoeringvan deeerstefase vanhelRijn-zout-verdragleggen de lihasserkalmijnengrote
zoutbergen op hunfabrieksterrein aan.Plasticfolie moet de ondergrondbeschermen enplasticgoten omde bergen
moet afstromend waternaardefabriek terugvoeren.

