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DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN 
MILIEUBEHEER, 
 
DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 
(J.F. HOOGERVORST), en 
 
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN. 
 
 
 
Op 16 juli 2001 hebben wij, met kenmerk HC/MC/01.0582, van de Centrale Organisatie Voor 
Radioactief Afval NV (verder te noemen: COVRA) te Borsele een op 13 juli 2001 gedateerde 
melding als bedoeld in artikel 18 van de Kernenergiewet j° artikel 8.19, tweede lid van de 
Wet milieubeheer ontvangen. Bij de melding is een drietal bijlagen gevoegd. 
 
In het navolgende wordt nader ingegaan op de volgende onderwerpen: 
A.  Aanleiding voor de melding 
B. Wettelijk kader en gevolgde procedure 
C. Beoordeling  
D. Slotoverwegingen 
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A.   Aanleiding voor de melding 
 
Bij besluit van 29 juni 1998, nummer E/EE/KK/98030391, hebben de Ministers van 
Economische Zaken, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in 
overeenstemming met de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij aan COVRA vergunning verleend krachtens de artikelen 15, onder a 
en b, en 29 van de Kernenergiewet.  
Door de uitspraak van 13 maart 2001 (E03.98.1021/1) van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State is deze vergunning onherroepelijk geworden.  
 
De melding van COVRA op 13 juli 2001, betreft de uitbreiding van de centrale controlekamer 
in het bestaande AfvalVerwerkingsGebouw (AVG). 
Binnen COVRA is reeds een centrale controlekamer aanwezig. Deze controlekamer is 
beschreven in bijlage 4, hoofdstuk 5.3, figuur 5.3 van het Veiligheidsrapport, behorende bij de 
vergunningaanvraag die aan de vergunning van 29 juni 1998 ten grondslag lag.  
De controle kamer is in 1991 gerealiseerd en controleert thans de installaties in het AVG en in 
het Laagradioactief Afval Opslaggebouw (LOG). 
Door de vergunning van 29 juni 1998 zal de taakomvang van de centrale controlekamer 
worden uitgebreid met observeren van de functies van het gebouw voor hoog radioactief afval 
(HABOG). Door deze uitbreiding met de controlerende functie ten aanzien van het HABOG 
is een ruimtelijke uitbreiding van voornoemde controlekamer noodzakelijk, om een optimale 
presentatie te waarborgen van de bedrijfsgegevens.   
 
B.  Wettelijk kader en gevolgde procedure 
 
Een melding als bedoeld in artikel 18 Kernenergiewet j° artikel 8.19, tweede lid, Wet 
milieubeheer kan onder voorwaarden worden gedaan voor veranderingen van de inrichting of 
van de werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met de voor de inrichting verleende 
vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die niet leiden tot 
andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de 
vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De 
voorwaarden houden in dat: 
• de veranderingen niet leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is 

verleend; 
• het voornemen tot het uitvoeren van de verandering door de vergunninghouder 

schriftelijk, overeenkomstig de krachtens artikel 8.19, zevende lid, onder a, gestelde regels 
aan het bevoegd gezag is gemeld; 

• het bevoegd gezag schriftelijk aan de vergunninghouder heeft verklaard dat de 
voorgenomen verandering aan de wettelijke criteria voldoet en de verandering geen 
aanleiding geeft tot ambtshalve wijziging of intrekking van de vergunning; 

• voor de verandering van de inrichting, indien zij vergunningplichtig zou zijn geweest, 
geen milieu-effectrapport had moeten worden gemaakt. 
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De Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, en van Economische Zaken zijn op grond van artikel 15a van de 
Kernenergiewet tezamen bevoegd te beslissen op de onderhavige melding. Omdat door de 
gemelde verandering geen sprake is van wijzigingen in de lozingen in oppervlaktewater of 
lucht, of van medische stralingstoepassingen, is er in dit geval geen betrokkenheid van de 
Ministers van Verkeer en Waterstaat, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij of  van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 
 
C.   Beoordeling 
 
De uitbreiding van de controlekamer als door COVRA gemeld, is beoordeeld op mogelijke 
nadelige gevolgen voor mens en milieu. Het betreft een ruimtelijke uitbreiding van de 
controlekamer, die plaats vindt naast de bestaande controlekamer. De bestaande 
controlekamer was te klein om ook nog de regelfuncties onder te brengen die verband houden 
met de uitbreiding van de vergunde installaties van het HABOG. Hoofdzakelijk neemt de 
omvang van de apparatuur (beeldschermen e.d.) in de centrale controlekamer toe. Het 
principe van de beveiliging van de installaties en de meting van bedrijfsgegevens worden als 
gevolg van de uitbreiding niet gewijzigd. De bestaande architectuur en het 
beschermingsniveau tegen externe invloeden zijn volledig identiek aan die van de nu 
bestaande controlekamer. Uit de controlekamer vindt uitsluitend afgifte van ventilatielucht 
naar de omgeving plaats. 
Wij zijn van mening dat de uitbreiding van de controlekamer niet leidt tot andere of grotere 
nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de 
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. 
Voor het personeel in de controlekamer zal de ruimtelijke uitbreiding een verbetering van de 
arbeidsomstandigheden tot gevolg hebben. 
 
D.   Slotoverwegingen 
 
Het geheel overziende komen wij tot de conclusie dat: 
-  door de vergunde uitbreiding van de controlerende functie ten aanzien van het HABOG een 

ruimtelijke uitbreiding van de controlekamer noodzakelijk is; 
- de veranderingen aan de controlekamer niet leiden tot een andere inrichting dan waarvoor 

vergunning is verleend;  
- de uitbreiding van de controlekamer geen toename van de stralingsbelasting of andere 

milieuhinder tot gevolg heeft, zodat geen sprake is van andere of grotere nadelige gevolgen 
voor het milieu dan die COVRA ingevolge de haar verleende Kernenergiewetvergunning en 
de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken; en 

- de uitbreiding van de controlekamer tot een verbetering van de werkomstandigheden leidt. 
 
Gelet op de melding en de daarbij behorende drie bijlagen, gelet op ons besluit tot 
vergunningverlening van 29 juni 1998 op grond van de artikelen 15, onder a en b, en 29 van 
de Kernenergiewet, en gelet op artikel 18 van de Kernenergiewet; 
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BESLUITEN: 
 
 

I.  TE VERKLAREN: 
 
-  dat de voorgenomen verandering van de inrichting zoals door COVRA gemeld op 13 juli 

2001 voldoet aan artikel 18 Kernenergiewet juncto artikel 8.19, tweede lid aanhef en 
onderdeel a van de Wet milieubeheer en 

-  dat er geen aanleiding bestaat voor toepassing van artikel 18a van de Kernenergiewet. 
 
 
II.  INWERKINGTREDING, OPENBARE KENNISGEVING EN BEROEP: 
 
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 20.8 van de Wet milieubeheer van kracht. 
 
Van de zakelijke inhoud van dit besluit wordt openbaar kennisgegeven door plaatsing in de 
Staatscourant en de Provinciale Zeeuwse Courant. 
 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending 
hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, postbus 30945, 2500 GX Den Haag. Tevens kan de 
indiener van het bezwaarschrift gedurende de termijn dat bezwaar kan worden gemaakt, een 
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8.81 van de 
Algemene wet bestuursrecht indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, EA Den Haag.  
 
 
 
 
 
 
J.P. Pronk 
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke  
Ordening en Milieubeheer 
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J.F. Hoogervorst 
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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A. Jorritsma-Lebbink 
Minister van Economische Zaken 
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