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Geachte voorzitter,

toegezegd in de Statenvergadering van 6 novemberjl. informeren wij u middels deze brief over relevante
internationale bepalingen, inzake het uitvoeren van een milieueffectrapportage (MER) en eventuele publieks-

Zoals

consultatie.

Wij geven u in overweging om deze informatie al dan niet te betrekken ten behoeve van de commissievergadering Bestuur van 20 november a.s., waarvoor ook ingekomen brief van miiieuvereniging Benegora, met als
onderwerp: Levensduurver/enging reactoren Doe/ I en 2 is geagendeerd.
Richtlij n 2011192/EU
De grondslag voor de MER (plicht) is (in de basis) terug te voeren naar richtlijn 2011/92/EU van het Europees
parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare
en particuliere projecten.
In deze richtlijn wordt tevens gerefereerd aan het verdrag van Aarhus, dat toegang tot informatie, inspraak in
besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden voorschrijft.
overigens relevant te vermelden dat niet de richtlijn als zodanig, als wel de implementatie
ervan in eigen (nationale) wetgeving leidend is. De vraag of Belgi voldoet aan de (internationale) verplichtin-gen is dan ook niet des provincie om inhoudelijk te beoordelen, maar aan de Belgische rechterlijke macht.
Vorengenoemde richtlijn is in 2014 gewijzigd in richtlijn 2014/52/EU, die echter nog niet is omgezet naar Belgische wetgeving (deadline is 16 mei 2017). Daarmee is de implementatie van richtlijn 2011/92/EU de voor
Belgi vigerende juridische basis, waarmee wijzigingen of uitbreidingen rondom Doel 1 en 2 zijn beoordeeld
door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).
In dit kader is het

Raad

van

State

Greenpeace Belgi intussen ook een juridische procedure heeft aangespannen bij
de Belgische Raad van State tegen het FANC besluit om geen MER met publieksconsultatie uit te voeren.
Overigens heeft de Nederlandse Raad van State (op 19 februari 2014) het besluit van de minister van Economische Zaken, om voor de Ievensduurverlenging van de kerncentrale Borsele geen MER uit te laten voeren
met inspraakprocedure, destijds wel gesteund.
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Espoo verdrag
Het Europese 'Verdrag van Espoo' (in 1991 ondertekend in het Finse Espoo) heeft betrekking op een MER in
grensoverschrijdend verband. Daarin wordt de nadruk gelegd op de voorkoming, beperking en beheersing van
belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieueffecten. Het verdrag verplicht de partijen een MER uit te
voeren voor een aantal door het verdrag genoemde categorien van activiteiten, in zoverre die activiteiten
belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieueffecten kunnen hebben en vooraleer de activiteit wordt vergund.
In essentie voorziet het

Espoo verdrag

in een

het

gebied van grensoverschrijdende informatieuitwisseling en consultatie. Dat betekent dat het land waarin een dergelijke activiteit plaatsvindt, met mogelijk
grensoverschrijdende milieugevolgen, het publiek en autoriteiten van het buurland op dezelfde wijze en tijd
worden betrokken bij een MER procedure, zodat ook de belangen van de betrokkenen aan de andere kant
van de grens kunnen worden meegenomen in de besluitvorming.
regeling op

Tenslotte
Conform

toezegging

in de

6

novemberjl. zullen wij, in afstemming met Electrabel
(exploitant kerncentrale Doel) en het FANC, een informatiebijeenkomst organiseren, waarvoor ook de
Zeeuwse betrokken gemeenten, kerncentrale Borssele en de Veiligheidsregio uitgenodigd zullen worden.
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