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Betreft: motie inzake de inspraak rond de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 

Cc: de heer Jan Jambon, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, en mevrouw Marie-Christine 
Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling 

Geachte burgemeester, 
Geachte wethouders, 

Recent stuurde u een brief in verband met een motie inzake de inspraak rond de 
kerncentrales Doel 1 en Doel 2 naar ons, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, 
alsook naar de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, de Minister van Infrastructuur 
en Milieu en aan de Nederlandse gemeenten die binnen een straal van 30 kilometer van de 
kerncentrales Doel vallen. In deze brief verzoekt u om de organisatie van een 
publieksconsultatie, opdat de bewoners van de omliggende gemeenten kunnen participeren 
in de besluitvorming rond de uitbatingsduur van de kerncentrales. 

Aangezien het toezicht op de veiligheid van de kerncentrales onder de bevoegdheid van het 
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle valt, heeft onze voogdijminister ons gevraagd 
om uw brief te beantwoorden. Wij maken dan ook graag gebruik van deze gelegenheid om 
enige uitleg te verschaffen bij onze beslissing om geen milieueffectenbeoordeling te eisen 
voor de langetermijnuitbating van Doel 1 en 2. 
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Ce oorspronkelijke exploitatievergunningen van de Belgische kerncentrales bevatten geen 
enddatum of maximale levensduur. Wel voorzagen ze in een "periodieke 
veiligheidsherziening" die elke tien jaar moest worden uitgevoerd om te verifiëren of de 
kerncentrales nog steeds voldoende veilig waren voor verdere uitbating. 

I i 2003 besliste de toenmalige regering dat België voor zijn elektriciteitsbevoorrading 
geleidelijk aan moest afstappen van kernenergie en dat de uitbatingsduur van alle Belgische 
kerncentrales daarom begrensd moest worden op 40 jaar. Dat betekende dat de 
kerncentrales van Doel 1 en 2 na respectievelijk 15 februari 2015 en 1 december 2015 geen 
e ektriciteit meer zouden mogen produceren. 

Eind 2014 besliste de huidige federale regering om de wet op de Belgische kernuitstap van 
2D03 te wijzigen en om de elektriciteitsproductie in de kerncentrales Doel 1 en 2 mogelijk te 
maken tot 2025. Deze centrales mogen dus worden uitgebaat tot ze de leeftijd van 50 jaar 
bereiken. 

V/at is hierin nu de rol van het FANC? Het FANC moet erover waken dat de 
e ektriciteitsproductie in de kerncentrales van Doel 1 en 2 tot 2025 kan gebeuren op een 
veilige manier voor mens, medewerkers en milieu. 

I ) het kader van zijn permanente toezicht op de nucleaire veiligheid waakt het FANC erover 
dat alle kerncentrales elke 10 jaar worden onderworpen aan een grondig 
veiligheidsonderzoek, dat is de eerder genoemde tienjaarlijkse periodieke 
veiligheidsherziening. De veiligheidsevaluatie van de langetermijnuitbating (in het jargon 
'long Term Operation' of LTO) werd geïntegreerd in dit systeem van de tienjaarlijkse 
periodieke veiligheidsherzieningen. 

Cat wil zeggen dat bij de laatste veiligheidsherziening van Doel 1 en 2 specifiek rekening 
wordt gehouden met het feit dat deze centrales de leeftijd van 40 jaar overschrijden. Zo 
v ordt er meer nadruk gelegd op aspecten zoals verouderingsbeheer en werd er ook een 
herevaluatie van het ontwerp gevraagd, die moet leiden tot een programma voor de 
modernisering of upgrade van de installaties. Het FANC heeft dus een heel technisch 
esenpakket opgesteld voor de LTO-veiligheidsherziening. Dit technische eisenpakket werd 
gecommuniceerd in september 2014. 
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In respons op dit eisenpakket heeft Electrabel een geïntegreerd actieplan uitgewerkt om te 
voldoen aan alle eisen van de periodieke veiligheidsherziening. Dit is het LTO-
syntheserapport dat Electrabel in april 2015 bij het FANC en Bel V heeft ingediend. 
Daarnaast heeft Electrabel ook een MER-screening uitgevoerd van zijn LTO-actieplan, om na 
te gaan of de voorgestelde wijzigingen of uitbreidingen het voorwerp dienden uit te maken 
van een milieueffectenbeoordeling. 

Het FANC en zijn technisch filiaal Bel V hebben dit actieplan en de MER-screeningnota van 
Electrabel geanalyseerd en hebben beide documenten goedgekeurd in september 2015. 
Op basis van hun analyse hebben de veiligheidsautoriteiten kunnen concluderen: 

Dat geen vergunningsaanvraag nodig is, omdat het LTO-actieplan geen 
belangrijke wijzigingen van de installaties t.o.v. de huidige voorziet. 
Dat geen milieueffectenbeoordeling vereist is, omdat de uit te voeren wijzigingen 
ofwel niet leiden tot negatieve radiologische milieueffecten ofwel geen 
significante evolutie in bestaande radiologische milieueffecten met zich 
meebrengen. 
Dat geen publieksconsultatie nodig is, omdat het LTO-actieplan evenmin tot 
dusdanige wijzigingen of uitbreidingen van de inrichtingen leidt die een dergelijke 
procedure noodzakelijk zouden maken. 

Voor zijn evaluatie van de noodzaak van een milieueffectenbeoordeling heeft het FANC 
geverifieerd of de voorgestelde wijzigingen aan de installaties potentiële effecten zouden 
kunnen hebben voor: 

Het FANC is van oordeel dat de routine-uitstoot of de afvalproductie van de kerncentrales 
geen effecten op de omgeving veroorzaken die een milieueffectenbeoordeling vereisen. Het 
risico van zware ongevallen of rampen is eveneens aanvaardbaar, zoals aangetoond door de 
stresstests, en neemt zelfs af door de acties opgenomen in het plan. 

Mens, dier en plant 
Bodem, water, lucht en klimaat en landschap 
Materiële goederen, cultureel erfgoed 
De samenhang tussen deze factoren 
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De huidige radioactieve uitstoot naar de atmosfeer bedraagt slechts een fractie 
van de toegestane lozingslimiet. De radioactieve stoffen worden routinematig 
uitgestoten, waarbij hun concentratie of neerslag nabij de landsgrenzen niet 
waarneembaar is. De radioactieve emissies naar de atmosfeer bij normale 
exploitatie worden niet negatief beïnvloed door de uit te voeren wijzigingen van 
het LTO-project. 
De huidige radioactieve emissies in het water zijn lager dan de toegestane 
lozingslimiet. De radioactieve stoffen worden routinematig geloosd in de Schelde, 
waarbij hun concentratie ter hoogte van de landsgrenzen niet waarneembaar is. 
De radioactieve emissies in het water bij normale exploitatie worden dus niet 
negatief beïnvloed door de uitvoering van het LTO project. 
Bij het ontwerp van de centrale is rekening gehouden met allerlei waarschijnlijke 
tot onwaarschijnlijke ongevalsscenario's. Deze scenario's leiden niet tot 
radioactieve lozingen die de opgelegde limieten overschrijden. De uitvoering van 
het project verandert hier niets aan. De geplande wijzigingen maken de kans op 
een bepaald type ongeval zelfs kleiner, onder meer door de installatie van een 
Filtered Containment Vent. Het LTO-project heeft een positieve invloed op de 
radioactieve emissies die zouden kunnen vrijkomen bij een ongeval. 
Bij de uitbating van de centrale wordt zowel laag- als middel radioactief afval 
geproduceerd. Dit afval wordt gesorteerd en behandeld, waarna het tijdelijk op 
de site zelf opgeslagen wordt in afwachting van een regelmatig transport naar 
NIRAS. De productie van radioactief afval wordt niet significant beïnvloed door de 
uitvoering van het LTO-project. 
De kerncentrale heeft geen significante radiologische impact op milieu en de 
bevolking door de vloeibare en atmosferische lozingen. Hierdoor is het risico voor 
mens en milieu ook niet significant. De radiologische impact op milieu en 
bevolking wordt niet negatief beïnvloed door de uitvoering van het LTO-project. 
De stralingsimpact op het personeel dat beroepsmatig wordt blootgesteld aan 
straling is wettelijk gelimiteerd. De kerncentrale laat slechts een fractie van deze 
wettelijk limietwaarde toe en streeft ernaar om de professioneel opgelopen dosis 
zo laag mogelijk te houden. De uitvoering van het LTO-project brengt geen 
significante evolutie in de blootstelling van het personeel met zich mee. 
De handelingen uitgevoerd met bestraalde en nieuwe splijtstof (i.e. transfer!, 
opslag...) hebben een zeer beperkte invloed op de omgeving, doordat steeds 
gebruik gemaakt wordt van voldoende afschermingsbarrières. Geen enkel 
onderdeel van het LTO-project heeft betrekking op de handelingen met splijtstof. 
Hierdoor is er geen evolutie in de gerelateerde milieueffecten. 
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Doordat in het LTO-project geen grote nucleaire componenten vervangen 
worden, kunnen milieueffecten gerelateerd aan zulke vervangoperaties 
uitgesloten worden. 

Het ruimtelijk bereik en het grensoverschrijdende karakter van alle radiologische effecten 
van de kerncentrale blijven dus onveranderd, terwijl de waarschijnlijkheid en de impact van 
een accidentele lozing afneemt door de uitgevoerde wijzigingen. 

Het FANC is van oordeel dat het potentiële milieueffect, d.w.z. de radiologische impact van 
het afval, van een ongeval of van de routinelozingen, onvoldoende is om een 
milieueffectenbeoordeling te eisen. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog verdere vragen hebt, 
staan wij uiteraard tot uw beschikking. 

Hoogachtend, 

Jan Bens 
Directeur-Generaal 
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