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Inleiding 

Context van het beleidsdossier 

De geleidelijke uitstap van het gebruik van kernenergie voor de industriële elektriciteitsproductie op het Belgische 
grondgebied is geregeld bij wet van 31 januari 2003 (Wet op de kernuitstap).  

Hierin werd vastgelegd dat de kerncentrales zouden worden gedesactiveerd 40 jaar na de datum van hun industriële 
ingebruikname en dat alle individuele vergunningen met betrekking tot de elektriciteitsproductie door die centrales 
op hetzelfde moment een einde zouden nemen.  

De Wet op de kernuitstap stelt ook dat geen enkele nieuwe nucleaire centrale bestemd voor de industriële 
elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen kan worden opgericht en/of in exploitatie gesteld. 

Tabel 1 geeft voor de verschillende Belgische kerncentrales de datum van industriële ingebruikname en de datum 
waarop de periode van 40 jaar, voorzien in de Wet op de kernuitstap, een einde zou nemen. Om de continuïteit van 
de energievoorziening te waarborgen, werd voor een geleidelijke afbouw gekozen. 

Tabel 1: Desactivatiekalender volgens de Wet op de kernuitstap. 

Centrale Datum van industriële ingebruikname Datum van desactivatie (na 40 jaar) 

Doel 1 15 februari 1975 15 februari 2015 

Doel 2 1 december 1975 1 december 2015 

Doel 3 1 oktober 1982 1 oktober 2022 

Doel 4 1 juli 1985 1 juli 2025 

Tihange 1 1 oktober 1975 1 oktober 2015 

Tihange 2 1 februari 1983 1 februari 2023 

Tihange 3 1 september 1985 1 september 2025 

 

Uit dit overzicht blijkt dat de uitbatingstermijn voor Doel 1 zou eindigen op 15 februari 2015 en die van Doel 2 op 
1 december 2015. 

In de loop van 2012 is een ontmantelingsprogramma voor Doel 1 en 2 gestart waarin de definitieve stopzetting van 
de centrales voorzien was. Vanaf midden februari 2015 werd geen elektriciteit meer geproduceerd in de kerncentrale 
Doel 1; de elektriciteitsproductie in de kerncentrale Doel 2 zou datzelfde jaar worden stopgezet. 

De Wet op de kernuitstap voorzag echter ook dat in geval van bedreiging van de bevoorradingszekerheid inzake 
elektriciteit de Koning bij besluit de noodzakelijke maatregelen kon nemen.  

Op 28 juni 2015 heeft de Belgische federale wetgever dan ook een wet aangenomen tot wijziging van de wet van 
31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie (Gewijzigde 
wet op de kernuitstap).  

Deze wetswijziging bepaalde dat Doel 1 (die op dat moment al was stilgelegd) opnieuw elektriciteit mocht 
produceren en gedesactiveerd zou worden op 15 februari 2025 (dus 10 jaar later dan oorspronkelijk voorzien).  

De Gewijzigde wet op de kernuitstap gaf ook de data aan waarop de andere kerncentrales zouden gedesactiveerd 
worden. Voor Doel 2 kwam dit neer op een verlenging met 10 jaar.  

Voor Tihange 1 was op 18 december 2013 al een wet aangenomen die de sluiting van deze reactoreenheid uitstelde 
met 10 jaar. Voor de andere centrales veranderde noch de wet van 18 december 2013 noch de wet van 28 juni 2015 
iets ten opzichte van de Wet op de kernuitstap van 31 januari 2003. 



 

Pagina 10 van 107 

 

 

Tabel 2: Desactivatiekalender volgens de Gewijzigde wet op de kernuitstap. 

Centrale Datum van industriële ingebruikname Datum van desactivatie 

Doel 1 15 februari 1975 15 februari 2025 

Doel 2 1 december 1975 1 december 2025 

Doel 3 1 oktober 1982 1 oktober 2022 

Doel 4 1 juli 1985 1 juli 2025 

Tihange 1 1 oktober 1975 1 oktober 2025 

Tihange 2 1 februari 1983 1 februari 2023 

Tihange 3 1 september 1985 1 september 2025 

 

Op 5 januari 2016 werd door Inter-Environnement Wallonie en de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen bij 
verzoekschrift een beroep tot vernietiging van de wet van 28 juni 2015 ingesteld bij het Grondwettelijk Hof. De 
grond van dit beroep lag in het feit dat de verlenging van de kerncentrales aangenomen werd zonder 
milieueffectbeoordeling en zonder een procedure waarbij het publiek betrokken werd. Ter ondersteuning van het 
verzoek tot vernietiging werden de volgende internationale verdragen en Europese richtlijnen aangevoerd: 

 het Espoo-verdrag inzake milieueffectrapportage in een grensoverschrijdend verband van 25 februari 1991; 
 het verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de 

rechter inzake milieuaangelegenheden van 25 juni 1998; 
 de richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare 

en particuliere projecten (MEB-richtlijn); 
 de richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 betreffende het behoud van de natuurlijke habitats, wilde flora en fauna; 
 de richtlijn 2009/147/EG van 30 november inzake het behoud van de vogelstand. 

Bij tussenarrest van 22 juni 2017 heeft het Grondwettelijk Hof prejudiciële vragen omtrent de interpretatie van de 
verdragen en richtlijnen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof van Justitie). 

Het Hof van Justitie heeft bij arrest van 29 juli 2019i vastgesteld dat de nodige werken die aan de centrales Doel 1 
en 2 worden verricht om deze centrales te moderniseren en om ervoor te zorgen dat de geldende 
veiligheidsvoorschriften worden nageleefd, moeten worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling. 
Aangezien de wet van 28 juni 2015 tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 onlosmakelijk verbonden is met de 
nodige (m.e.r.-plichtige) moderniseringswerken vormde ze volgens het Hof van Justitie samen met deze werken een 
‘project’ in de zin van de richtlijn 2011/92/EU, en moest ze dus in beginsel ook worden onderworpen aan een 
milieueffectbeoordeling. 

Gezien de centrales zich vlak bij de grens tussen België en Nederland bevinden, moest het project bovendien ook 
worden onderworpen aan de grensoverschrijdende beoordelingsprocedure waarin de richtlijn voorziet, voordat de 
wet in kwestie werd vastgesteld. Het Hof van Justitie oordeelde ook dat het spoedeisend karakter van het project 
niet kon worden ingeroepen als basis van een vrijstelling van milieueffectbeoordeling, aangezien België de Europese 
Commissie niet in kennis had gesteld van zijn wens om van die mogelijkheid gebruik te maken. Een dergelijke 
vrijstelling zou overigens niet kunnen worden toegepast, gelet op de grensoverschrijdende effecten van het project. 

 

 

i Arrest van 29 juli 2019, Inter-Environnement Wallonie ASBL en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw versus Ministerraad, C-
411/17, EU:C:2019:622. 
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Verder stelde het Hof van Justitie dat het project aan een passende beoordeling moest onderworpen worden, gezien 
de mogelijke effecten op speciale beschermingszones, waaronder de Schelde.  

Na ontvangst van het arrest van het Hof van Justitie heeft het Grondwettelijk Hof op 5 maart 2020 de wet van 28 
juni 2015 tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 vernietigd. Het Hof voerde hierbij aan dat “de bestreden wet, 
vóór de aanneming ervan, diende te worden voorafgegaan door een milieueffectbeoordeling en een raadpleging 
van het publiek over het principe van de verlenging met 10 jaar van de duur van de industriële elektriciteitsproductie 
door de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 en over de gevolgen van die verlenging inzake moderniserings- en 
beveiligingswerkzaamheden”. Het Hof stelde ook dat de bestreden wet, gekoppeld aan de moderniserings- en 
beveiligingswerkzaamheden die er onlosmakelijk aan verbonden zijn, vóór de aanneming ervan moest zijn 
voorafgegaan door een passende beoordeling van de milieueffecten.  

Het Grondwettelijk Hof besloot echter, “teneinde het reële en ernstige risico af te wenden dat de 
elektriciteitsbevoorrading van het land wordt onderbroken”, de gevolgen ervan te handhaven totdat een nieuwe 
wet wordt aangenomen, voorafgegaan door de vereiste beoordeling van de milieueffecten en een passende 
beoordeling, met inbegrip van inspraak en grensoverschrijdende raadpleging van het publiek en uiterlijk tot en met 
31 december 2022. 

Zodoende moet de Belgische staat uiterlijk op 31 december 2022 een nieuwe wet aannemen om de werking van 
de kerncentrales Doel 1 en 2 te kunnen verlengen en, voorafgaand aan de vaststelling van deze nieuwe wet, de 
vereiste beoordelingen uitvoeren, met inbegrip van inspraak en grensoverschrijdende raadpleging. 

Context van openbaar onderzoek  

In principe hoort bij een milieueffectbeoordeling een openbaar onderzoek. Dat wordt bekend gemaakt via de 
website van de opdrachtgevende overheid. Adviesorganen en betrokken overheden worden aangeschreven Indien 
er sprake is van grensoverschrijdende effecten worden ook de bevoegde buitenlandse overheden aangeschreven. 

Tijdens een openbaar onderzoek kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen of 
reacties meedelen. Die worden gericht aan de opdrachtgevende overheid, in dit geval de Federale Overheidsdienst 
Economie, KMO, Middenstand en Energie. 

In voorliggend geval bestond het openbaar onderzoek uit volgende  delen die parallel plaatsvonden: 

 de publieksraadpleging met reacties van het publiek, die liep van 15 april tot en met 15 juni (60 dagen) en 
die in Deel I van dit rapport besproken worden; 

 de consultatie van adviesorganen en overheden die rechtstreeks zijn aangeschreven en op de hoogte 
gesteld van het voorliggende dossier. Dit liep volledig parallel en wordt in Deel II besproken; 

 de grensoverschrijdende consultatie, waarbij buitenlandse overheden werden aangeschreven tot op 
1000 km van Doel en die liep over de periode van 1 april tot 30 juni (90 dagen). De resultaten van deze 
consultatie worden in Deel III van dit rapport besproken. 
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DEEL I: PUBLIEKSRAADPLEGING 

1 Context van de publieksraadpleging 

1.1 Inleiding 

Er werd een milieueffectbeoordeling uitgevoerd door erkende radiologische en niet-radiologische deskundigen met 
betrekking tot enerzijds de werken (uitgevoerd door ARCADIS en NRG) en anderzijds de strategische beslissing (SCK 
CEN en KENTER). Het milieueffectrapport en een niet-technische samenvatting ervan zijn beschikbaar op de website 
van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. 

Documenten over de werken: 

 Milieueffectrapport: Kerncentrale Doel t.b.v. levensduurverlenging Doel 1 en 2 (PDF, 39,99 MB) 
 Samenvatting van het Milieueffectrapport (PDF, 2,01 MB) 
 Étude d’incidence environnementale : Centrale nucléaire de Doel Prolongation de la durée de vie Doel 1 

et 2 (PDF, 18,86 MB)  
 Résumé de l'étude d'incidence environnementale (PDF, 1,29 MB) 
 Environmental Impact Report (PDF, 18,26 MB) 
 Umweltverträglichkeitsprüfung: Kernkraftwerk Doel-Laufzeitverlängerung Doel 1 und 2 (PDF, 44,95 MB) 
 Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (PDF, 1,07 MB) 
 Environmental Impact Report (PDF, 18,26 MB) 
 Environmental Impact Report Summary (PDF, 4,63 MB) 

Documenten over de strategische beslissing 

 Milieueffectbeoordeling - Impactstudie (PDF, 6,51 MB) 
 Niet-technische samenvatting van de milieueffectbeoordeling (PDF, 1,72 MB) 
 Evaluation de l'impact environnemental (PDF, 6,22 MB) 
 Résumé non-technique de l'Evaluation de l'impact environnemental (PDF, 1,6 MB) 
 Umweltverträglichkeitsprüfung - Umweltverträglichkeitsstudie (PDF, 6,28 MB) 
 Nichttechnische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (PDF, 1,76 MB) 
 Non-technical summary of the Environmental Assessment (PDF, 1.63 MB) 

1.2 Situering van de publieksraadpleging 

Het consulteren van geïnteresseerden en het brede publiek maakt al een aantal jaren vast deel uit van elk openbaar 
onderzoek in het kader van beleidsbeslissingen waarvoor een milieueffectbeoordeling is vereist.  

Elke milieueffectbeoordeling en de niet-technische samenvatting daarvan is gedurende een vaste periode vrij 
raadpleegbaar. Wie dat wenst, kan daarop reageren. Als er bovendien sprake is van mogelijke milieueffecten in 
andere landen, gaat de raadpleging over de landsgrenzen heen. Deze gangbare vorm van publieksraadpleging 
vloeit voort uit gemaakte Europese afspraken over transparantie en milieueffectrapportage in een 
grensoverschrijdend kader (de Aarhus- en ESPOO-conventies). 

 

Gedurende 60 kalenderdagen, van 15 april tot 15 juni 2021, werd aan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon 
de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een publieksraadpleging over het volledige 
milieueffectbeoordelingsdossier betreffende het uitstel van de desactivatie van Doel 1 en 2 (milieueffectbeoordeling 
op strategisch niveau en milieueffectbeoordeling werken).  

Op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie was de 
milieueffectbeoordeling (MEB) zelf en de niet-technische samenvatting daarvan vrij raadpleegbaar in de drie 
landstalen en in het Engels (voor de MEB rond de strategische beslissing enkel een niet-technische samenvatting in 



 

Pagina 13 van 107 

 

het Engels is beschikbaar). Op dezelfde webpagina werd de kennisgeving van de publieksraadpleging gedaan, met 
vermelding van de wijze waarop kon gereageerd worden.  

De milieueffectbeoordeling en de daaraan gekoppelde publieksraadpleging waarop dit rapport betrekking heeft, 
evalueert enerzijds de effecten van het uitstel van desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2 over de periode 
2015-2025, en anderzijds  het technisch dossier rond de werken voorzien voor de langetermijnuitbating van twee 
van de zeven Belgische kernreactoren.  

De grensoverschrijdende consultatie werd ruim opgevat: zo werden er naar de verschillende landen in een straal 
van 1.000 km rondom Doel door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie een 
kennisgeving verstuurd.  

De keuze voor een online invulformulier zorgde dat heel wat binnen- en buitenlandse respondenten de weg vonden 
om te reageren op het voorliggende dossier. De mogelijkheid om via het ‘klassieke postvak’ te reageren, bleef een 
optie, maar bleek minder populair bij het brede publiek. 94.5% van het totaal aantal binnenlandse en buitenlandse 
respondenten gaf de voorkeur aan de online manier om te reageren. Zo zijn er meer dan tienduizend reacties 
geregistreerd. 

Raadpleging, geen representatieve steekproef 

Het gebruik van een online invulformulier is een manier om reacties aangaande de uitgevoerde 
milieueffectbeoordeling te verzamelen en is bijgevolg niet te verwarren met een representatieve steekproef.  

Via de publieksraadpleging werd de mogelijkheid geboden om via een open invulveld te reageren op de 
milieueffectbeoordeling. De respondent kon vrij een tekstuele reactie typen of plakken en die reactie vervolgens 
toewijzen aan de hoofdthema’s uit het dossier van de milieueffectbeoordeling.  

Dit document bevat een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de reacties die door geïnteresseerden zijn 
verzonden. Het is dus een raadpleging en geen bevraging omdat de respondenten niet zijn geselecteerd, noch 
willekeurig aangesproken of begeleid via specifieke vragen over de milieueffectbeoordeling. Elke reactie staat 
bovendien los van het profiel van de respondent. De inhoudelijke analyse hield geen rekening met de al dan niet 
opgegeven postcode, gender, leeftijdsgroep, invalshoek, interessesfeer of taalkeuze. De cijfers in dit rapport zijn 
bijgevolg enkel representatief voor de publieksraadpleging zelf. 
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Figuur 1: Schematische situering van het milieueffectbeoordelingsdossier (uit online invulformulier). 

 

2 Aanpak publieksraadpleging 
Verklarende woordenlijst 

 Publieksraadpleging: Dit deel (Deel I) van het rapport focust op reacties van het publiek. Reacties van 
binnen- en buitenlandse overheden en adviesorganen zijn los van de publieksraadpleging geregistreerd 
in hetzelfde ruimere kader van het openbaar onderzoek en geanalyseerd in Deel II en III.  

 Registratie: Het was mogelijk om binnen de vastgelegde periode te reageren op drie manieren: via een 
online invulformulier, per brief via de post of via de buitenlandse bevoegde instantie. Bij elke registratie 
werd het tijdstip en het kanaal genoteerd via dewelke de respondent reageerde. 

 Respondent: Respondenten zijn diegenen (iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon) die reageerden 
op de publieksraadpleging via één van de voornoemde drie kanalen. Een respondent kan een individu, 
gezin, groep van burgers of organisatie zijn. 

 Reactie: Met een reactie wordt de inhoudelijke tekst bedoeld die per respondent werd geregistreerd. Via 
het online invulformulier was het mogelijk om meerdere keren tekst te typen of kopiëren. Alle tekst werd 
telkens gebundeld en als één reactie per respondent geregistreerd en geanalyseerd. In dit rapport worden 
dus ‘reactie’ en ‘respondent’ door elkaar gebruikt. 
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 Binnenlandse respondent: Respondent die via het online registratieformulier aangaf in België te wonen 
of die per post vanuit een Belgisch adres een reactie verstuurde. Daarbij werd geen rekening gehouden 
met de taalkeuze en er zijn geen vragen gesteld over de nationaliteit van de respondent. 

 Buitenlandse respondent: Respondent die via de buitenlandse bevoegde instantie reageerde, een brief 
per post verstuurde vanaf een buitenlands adres of via het online invulformulier aangaf in het buitenland 
te wonen. 

 

2.1 Registratie 

2.1.1 Aanpak registratie 

Nadat de online publieksraadpleging werd afgesloten op 15 juni 2021, en de grensoverschrijdende consultatie op 
30 juni 2021 is de analyse van de geregistreerde reacties gestart.  

Dit deel van het rapport bevat reacties van het publiek die op drie manieren zijn binnengekomen: via de post, via 
het online invulformulier of via de bevoegde instanties in het buitenland. In dit document worden alle reacties 
geanalyseerd die per respondent zijn geregistreerd.  

De behandeling van de reacties gebeurde in drie stappen: 

 Stap 1 Registratie: Bij de registratie van reacties werd de dag van ontvangst bijgehouden en -indien 
aangegeven- ook de dag waarop de reactie werd verstuurd. Voor respondenten die gebruik maakten van 
het online invulformulier zijn ook gegevens bekend over het tijdstip van registratie, de invultijd en de keuze 
van het toestel (computer, mobiel, tablet). Zo kan een beeld van het verloop van de publieksraadpleging 
worden geschetst. 

 Stap 2 Profielgegevens: Basis socio-demografische variabelen die respondenten wilden delen via vragen 
naar gender, leeftijdsgroep, invalshoek en interessesfeer zijn verzameld om een globaal beeld te krijgen 
van de verschillende respondenten. Daarnaast werd aan de hand van postcodes de nabijheid van Doel in 
kaart gebracht. Hierbij werd geen rekening gehouden met de respondenten die reageerden per post of in 
het buitenland via hun bevoegde overheid. Profielgegevens zijn ook losgekoppeld van de inhoudelijke 
analyse. 

 Stap 3 Inhoudelijke analyse: De reacties zijn inhoudelijk zowel semi-kwantitatief als kwalitatief 
geanalyseerd door een team van experten die bij erg technische of bijzonder in detail verwijzende reacties 
zijn besproken met de milieudeskundigen die instonden voor het opmaken van de 
milieueffectbeoordeling.  

De aanpak en de gebruikte methodologie voor de inhoudelijke analyse gebeurden uniform ongeacht de taal- of 
landkeuze. Dit document maakt echter wel een onderscheid tussen binnen- en buitenlandse reacties. Buitenlandse 
respondenten hadden -naast de post of het online invulformulier- ook de mogelijkheid om te reageren via hun 
bevoegde overheid en die overheden konden na het afsluiten van de publieksraadpleging de tijd nemen om die 
reacties te bundelen en te verzenden. In de analyse werden vervolgens alle buitenlandse reacties -ongeacht de 
gekozen manier van inzenden - gebundeld per land. 
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Figuur 2: Aanpak voor de analyse van de online publieksraadpleging. Voor de reacties die per post ontvangen 
werden valt de tweede stap weg daar deze gebaseerd is op de profielvragen van de online raadpleging.  

 

2.1.2 Resultaten registratie 

Er zijn in totaal 10.108 reacties van respondenten geregistreerd. De registratie gebeurde op verschillende manieren. 
Zowel de taal als de kanaalkeuze waarmee de respondenten reageerden, is bijgehouden. Voor respondenten die 
reageerden via het online invulformulier kon het verloop en de toestelkeuze in detail worden nagegaan. Verder is 
de geografische verspreiding geregistreerd via het land waar de respondent aangaf te wonen.  

Manier van versturen 

Reacties zijn via drie verschillende kanalen verstuurd: via de post, via het online invulformulier of via de bevoegde 
instanties in het buitenland.  

Via het online invulformulier zijn er in totaal 9.552 (94,5%) reacties van respondenten geregistreerd. Het aandeel 
van respondenten die per post reageerden (N=9, dit waren enkel binnenlandse respondenten), is erg beperkt. 
Samen met de reacties die door de buitenlandse bevoegde overheden zijn gebundeld en/of rechtstreeks 
overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Economie gaat het om 556 (5,5%) respondenten.  

Taalkeuze 

Alle documenten waren in drie landstalen vrij raadpleegbaar. De overgrote meerderheid van de respondenten 
reageerde in één van de drie landstalen. Daarnaast werden een beperkt aantal reacties in het Engels geregistreerd. 

Tegenover het totale aantal reacties (N=10.108) zijn er 6.044 reacties Nederlandstalig (59,8%), 2.990 reacties 
Franstalig (29,6%), 1.040 reacties Duitstalig (10,3%) en 34 reacties Engelstalig (0,3%).  

De verhouding tussen de taalkeuzes verschilt erg tussen buiten- en binnenlandse respondenten: 

 van de 8.801 binnenlandse respondenten zijn er 5.865 reacties Nederlandstalig (66,6%), 2.660 reacties 
Franstalig (30,2%), 269 reacties Duitstalig (3,1%) en 7 reacties Engelstalig (0,1%); 

 van de 1.307 buitenlandse respondenten zijn er 179 reacties Nederlandstalig (13,7%), 330 reacties 
Franstalig (25,3%), 771 reacties Duitstalig (59,0%) en 27 reacties Engelstalig (2,1%). 

*Vanuit het binnenland via de post  

Via de post zijn bij de Federale Overheidsdienst Economie 9 reacties geregistreerd van binnenlandse respondenten. 
Daarvan waren er 6 reacties Franstalig, 2 reacties Duitstalig en 1 reactie Nederlandstalig. 
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*Vanuit het buitenland via de post of emailii 

Vanuit het buitenland zijn er 547 reacties tijdens en na de publieksraadpleging gebundeld door de bevoegde 
instanties of rechtstreeks verstuurd naar de Federale Overheidsdienst Economie. Daarvan waren er 2 reacties 
Franstalig, 542 reacties Duitstalig en 3 reacties Engelstalig. 

*Via het online invulformulier 

Het online invulformulier werd aangeboden in de drie landstalen. De meeste respondenten schreven hun reactie in 
dezelfde taal als de gekozen versie, slechts enkelen kozen voor een andere landstaal dan de door hen gekozen 
taalversie van het online invulformulier en 31 respondenten reageerden in het Engels.  

Er is een verschil in taalkeuze tussen de binnen- en buitenlandse respondenten die reageerden via het online 
invulformulier: 

 van de 8.792 binnenlandse online respondenten zijn er 5.864 reacties Nederlandstalig (66,7%), 2.654 
reacties Franstalig (30,2%), 267 reacties Duitstalig (3,0%) en 7 reacties Engelstalig (0,1%); 

 van de 760 buitenlandse online respondenten zijn er 179 reacties Nederlandstalig (23,6%), 328 reacties 
Franstalig (43,2%), 229 reacties Duitstalig (30,1%) en 24 reacties Engelstalig (3,2%). 

Onderstaande infografieken geven een overzicht van de registratie van de gekozen manier om te versturen en de 
taal waarin de inhoudelijke reactie werd geschreven, opgesplitst voor de binnen- en buitenlandse respondenten.  

 

 

Figuur 3: Registratie van het gekozen kanaal en de gekozen taal van de inhoudelijke reactie. 

 

Verloop registratie 

Het verloop van de publieksraadpleging via het online invulformulier werd nauwkeurig geregistreerd met het exacte 
tijdstip waarop de respondent de reactie verstuurde. De registratie verliep via drie verschillende versies van het 
online invulformulier volgens dezelfde drie landstalen waarin de milieueffectbeoordeling raadpleegbaar was.   

De reacties die via de post of via de bevoegde buitenlandse overheden zijn verstuurd, werden geregistreerd door 
de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en bezorgd aan het analyseteam. 

 

 

ii Via de bevoegde buitenlandse overheden voor de meeste landen en via niet gebundelde reacties voor Duitsland. 
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Toestelkeuze online registratie 

Via het online invulformulier was het mogelijk om een duidelijker beeld te krijgen van het gekozen middel of device 
waarmee de respondenten hebben gereageerd. Er werd daarbij een onderscheid gemaakt tussen respondenten die 
via de computer (desktop of laptop) reageerden of via een mobiel toestel (smartphone of tablet). 

Van de in totaal 9.552 respondenten die via het online invulformulier reageerden, hebben 6.134 (64,2%) van hen 
gekozen om via hun computer (desktop of laptop) te reageren. Ongeveer een derde van de respondenten of 3.418 
(35,8%) deed dat met een mobiel toestel, in hoofdzaak via een smartphone en in mindere mate via een tablet. 

Onderstaande figuur toont de toestelkeuze van de respondenten die via het online invulformulier reageerden en 
het verloop van de registratie per gekozen taalversie van het online invulformulier. In dit beeld van het verloop is 
geen rekening gehouden met de woonplaats noch de taal waarin de respondent effectief een inhoudelijke reactie 
heeft nagelaten. 

 

  

Figuur 4: Toestelkeuze en verloop van de registratie van de reacties via online invulformulier. 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de manieren waarop de reacties zijn geregistreerd: de keuze van het 
kanaal via dewelke de respondent de reactie verstuurde, de taalkeuze en toestelkeuze. 

Tabel 3: Overzicht van de registratie. 

 Alle kanalen Via online 
invulformulier 

Via de post 
(brief) 

Vanuit het 
buitenland 
(brief of email)  

Totaal aantal respondenten 10.108 9.552 9 547 

Online invulformulier: 
Computer: desktop of laptop 

- 6.134 - - 

Online invulformulier:  
Mobiel: smartphone of tablet 

- 3.418 - - 

Via brief (post) of bevoegde 
buitenlandse overheid 

- - 9 547 

Binnenlandse respondenten 8.801 8.792 9 - 

Taalkeuze Nederlands 5.865 5.864 1 - 

Taalkeuze Frans 2.660 2.654 6 - 

Taalkeuze Duits 269 267 2 - 

Taalkeuze Engels 7 7 - - 

Buitenlandse respondenten 1.307 760 - 547 

Taalkeuze Nederlands 179 179 - - 

Taalkeuze Frans 330 328 - 2 

Taalkeuze Duits 771 229 - 542 

Taalkeuze Engels 27 24 - 3 

 

Geografische verspreiding 

De publieksraapleging vond plaats in een grensoverschrijdend kader en werd erg ruim opgevat. In een straal van 
1.000 km rondom Doel werd naar vijftien verschillende landen een kennisgeving verstuurd.  

Van de in totaal 10.108 respondenten, geven 8.801 (87,1% van het totaal aantal respondenten) respondenten aan 
dat ze binnen de landsgrenzen van België wonen. Daarvan zijn er 9 reacties per post en 8.792 (99,9% van N=8.801 
binnenlandse reacties) reacties via het online invulformulier geregistreerd. Naar deze groep respondenten wordt 
verder verwezen als ‘binnenlandse respondenten’. Omdat er geen gegevens over de nationaliteit beschikbaar zijn, 
verwijst de indeling enkel naar de zelf opgegeven woonplaats.  

Van de in totaal 10.108 respondenten, geven 1.307 (12,9% van het totaal aantal respondenten) aan dat ze buiten 
België wonen. 760 (58% van N=1.307 buitenlandse reacties) respondenten die via het online invulformulier 
reageerden, geven aan dat ze in het buitenland wonen. Daarnaast werden 547 reacties van buitenlandse 
respondenten ontvangen door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO Middenstand en Energie. 

Buurlanden vertegenwoordigen met 1.253 respondenten significant het grootste (95,9%) deel van de buitenlandse 
respondenten. Ten opzichte van het totaal aantal buitenlandse respondenten (N=1.307) en in verhouding met de 
andere buurlanden onderling is het aandeel het grootst van de 806 respondenten (61,9%) die in Duitsland wonen. 
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Er zijn 289 respondenten (22,2%) die in Frankrijk wonen, 140 respondenten (10,7%) die in Nederland wonen en 18 
respondenten (1,4%) die aangeven dat ze in het Groothertogdom Luxemburg wonen.  

54 reacties werden ontvangen uit andere landen dan de Belgische buurlanden (4,1% van het totale aantal 
buitenlandse reacties). In de kleinere groep van andere landen zijn er, onder andere, 14 reacties uit Oostenrijk, 13 
uit Zwitserland en 8 uit Groot-Brittannië geregistreerd. Onderstaande infografieken en tabel geven een overzicht 
van de geografische registratie per land.  

 

 

Figuur 5: Illustratie van de woonplaats (land) van alle binnen- en buitenlandse reacties (online en via post 
geregistreerd). 



 

Pagina 21 van 107 

 

 

Tabel 4: Overzicht van aantal binnen- en buitenlandse respondenten.  

Land Aantal respondenten Via online invulformulier Via bevoegde overheden 
of via post 

Binnenland 8.801 8.792 9 

Buitenland 1.307 760 547  

Buurlanden 1.253 715 538 

Nederland 140 140 - 

Duitsland 806 270 536 

Groothertogdom 
Luxemburg 

18 18 - 

Frankrijk 289 287 2 

Andere landen 54 45 9 

Oostenrijk 14 6 8 

Zwitserland 13 12 1 

Groot-Brittannië 8 8 - 

Ierland 4 4 - 

Italië 4 4 - 

Zweden 3 3 - 

Denemarken 2 2 - 

Polen 2 2  

Tsjechië 1 1 - 

Rwanda 1 1 - 

Hongarije 1 1 - 

Verenigde Staten 1 1 - 

 

2.2 Profiel van respondenten (via online invulformulier)  

Gegevens over het profiel van de respondenten werden enkel gevraagd en geregistreerd aan/van diegenen die 
reageerden via het online invulformulier (N=9.552). De data met betrekking tot gender, leeftijd, invalshoek, 
interessesfeer en woonplaats verwijzen dus enkel naar de respondenten die online hun profielgegevens effectief 
invulden. Sommige respondenten kozen ervoor om de specifieke vragen over te slaan.  

De data van deze profielgegevens zijn niet gekoppeld aan de inhoudelijke analyse van de reacties. 

2.2.1 Demografie: gender en leeftijd 

Gender en leeftijd werden enkel geregistreerd voor die respondenten die via het onlineformulier reageerden 
(N=9.552) en die profielgegevens effectief ingevuld hebben.  



 

Pagina 22 van 107 

 

9.422 van de 9.552 online respondenten hebben geantwoord op de vraag naar gender, 99 van hen (1,0%) sloegen 
de vraag over.  

Van die 9.552 respondenten identificeren 7.322 (76,7%) zichzelf als man, 1.949 (20,4%) als vrouw, 151 (1,6%) als 
overige en 130 (1.4%) gaf geen antwoord. 

9.411 van de 9.552 online respondenten hebben via het online invulformulier op de vraag naar leeftijd geantwoord. 
Dat wil zeggen dat 141 (1.5%) respondenten de vraag hebben overgeslagen. 

Van die 9.411 respondenten situeren 2.227 van hen zich in de leeftijdsgroep zestiger (23,3%) en 1.862 respondenten 
zich in de leeftijdsgroep vijftiger (19,5%). Ongeveer een zesde of 1.508 respondenten identificeert zichzelf als 
zeventig plusser (15,8%), 1.435 respondenten zijn veertigers (15,0%), 1.372 respondenten zijn dertigers (14,4%). Het 
aandeel van 883 twintigers (9,2%) en 124 tieners (1,3%) bleef beperkt.  

Dat wil zeggen dat 141 respondenten de vraag hebben overgeslagen. 

 

 

Figuur 6: Antwoorden op demografische profielvragen via online invulformulier (N=9.552). 

 

2.2.2 Invalshoek en interessesfeer 

Respondenten van de publieksraadpleging konden vrijblijvend een vraag over hun interessesfeer beantwoorden. 
Het ging daarbij om twee vragen: enerzijds de rol of positie van waaruit de respondent zelf reageerde (één of twee 
antwoorden mogelijk) en anderzijds de inhoudelijke invalshoek vanuit de milieueffectbeoordeling die het meest 
aansloot bij de interessesfeer van de respondent (meerdere antwoorden mogelijk).  
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*De percentages in de figuur staan tegenover het totale aantal respondenten die via online invulformulier reageerden (N=9.552) 
maar staan onafhankelijk in verhouding tot elkaar. In één reactie kunnen meerdere thema’s aan bod komen.  

Figuur 7: Invalshoeken en thematische interessesfeer van de online respondenten.  

 

Invalshoek van de respondent 

Van de 9.552 respondenten die hun reactie via het online invulformulier registreerden, zijn er 9.382 respondenten 
die de vraag hebben beantwoord naar één of twee invalshoeken van waaruit ze reageerden op de 
publieksraadpleging. Dat betekent dat 170 (1,8%) respondenten opteerden om de vraag niet te beantwoorden. 

Ten opzichte van het totale aantal online respondenten (N=9.552) gaven ruim vier vijfden of 8.060 respondenten 
aan dat ze vooral als geïnteresseerde burger (84,4%) reageerden. 137 respondenten (1.4 %) beschouwen zichzelf 
als lid van een actie- of belangengroep.  

1.353 respondenten beschouwen zich een omwonende van Doel (14,2%). Daarbij is geen vergelijking gemaakt met 
de opgegeven postcode omdat het een subjectieve ‘omgevingsinschatting’ van de respondent zelf betreft.  

Het aandeel van 1.123 respondenten die de Nederlandstalige versie invulden (N= 5.864) en zichzelf als omwonende 
van Doel beschouwden (19.2%) is dan ook logischerwijze groter dan dat van 67 (of 2.5%) respondenten die de 
Franstalige versie invulden (N= 2.654). Gezien de geografische ligging van de Duitstalige gebieden ten opzichte van 
Doel, is het echter opmerkelijk dat maar liefst 163 (61.0%) van de Duitstalige respondenten (N=267) zichzelf 
beschouwen als ‘omwonende van Doel’. 

Er zijn 503 respondenten die zichzelf als professioneel geïnteresseerde (5,3%) beschouwen en 343 respondenten 
die zichzelf als professioneel betrokken (3,6%) zien. Slechts 163 respondenten (1,7%) kozen voor ‘overige’ of 
specifieke toelichting van hun invalshoek.  
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Thematische interessesfeer 

Van de 9.552 online respondenten beantwoordden ook 9.118 respondenten de vraag welke thema’s of invalshoeken 
uit het dossier van de milieueffectbeoordeling ze het belangrijkste vonden. De respondenten konden daarbij kiezen 
uit de thema’s die besproken zijn door de milieudeskundigen of kiezen voor een ander thema dat ze zelf konden 
benoemen. Dit betekent dat 434 (4,5%) van de respondenten opteerden om de vraag niet te beantwoorden. 

De meest gekozen thema’s of topics waarop respondenten focussen, zijn de vermeden effecten. Ten opzichte van 
het totale aantal online respondenten (N=9.552) beschouwden 5.072 respondenten het thema ‘vermeden emissies 
van broeikasgassen en stikstofoxiden’ (53,1%) en 5.165 respondenten ‘vermeden gevolgen van 
stroomonderbrekingen en bevoorradingsonzekerheid’ (54,1%) als prioritair. Daarna volgen 4.741 respondenten met 
het topic ‘menselijke gezondheid en bevolking’ (49,6%) en 4.379 respondenten met het thema ‘samenhang van 
radiologische en niet-radiologische milieueffecten’ (45,8%).  

Klassieke milieueffecten die in elke milieueffectbeoordeling worden bestudeerd zoals land, bodem, water, lucht en 
klimaat behoren voor 3.777 respondenten (39,5%) tot de voor hun belangrijkste thema’s. De thema’s landschap, 
erfgoed en mobiliteit met 1.358 respondenten (14,2%) en het thema biodiversiteit met 1.980 respondenten (20,7%) 
worden relatief het minst gekozen. Er zijn 222 respondenten (2,3%) die kiezen voor ‘andere thema’s’ en die zelf 
beschrijven.  

Onderstaande infografieken geven een overzicht van de antwoorden op de vragen naar invalshoek en interessesfeer 
uit de publieksraadpleging via online invulformulier. Omdat het bij de twee vragen over de interessesfeer mogelijk 
was om meerdere antwoorden in te vullen, worden de percentages enkel onafhankelijk van elkaar tegenover het 
totale aantal respondenten (N=9.552) beschouwd.  

Tabel 5: Overzicht van absolute aantal reacties op profielvragen door online respondenten.  

Gender Man: 7.322  Vrouw: 1.949  Overige: 151 

Leeftijd  124  

10-19 jaar 

883  

20-29 jaar 

1.372 

30-39 jaar 

1.435 

40-49 jaar 

1.862 

50-59 jaar 

2.227 

60-69 jaar 

1.508 

70+ 

Eigen rol  8.060 burger 1.353 omwonende Doel 503 
profession
eel 
geïnteress
eerden, 

343 
professionee
l betrokken 

137 belangen-
groep 

163 andere 

Thema-
tische 
interesse-
sfeer 

4.379 
Samenhang 
radiologische & 
niet-
radiologische 
milieueffecten 

4.741 
Menselijke 
gezond-
heid en 
bevolking 

1.980      
Bio-
diversiteit 

3.777 
Land, 
bodem, 
water, 
lucht, 
klimaat 

1.358 
Landschap, 
erfgoed, 
mobiliteit 

5.072  
Vermeden 
Emissies 
broeikas-
gassen en 
stikstofoxide 

4.379 
Samenhang 
radiologische 
& niet-
radiologische 
milieueffecten 

2.2.3 Woonplaats 

Naast de geografische situering per land, die in het kader van de registratie -los van het gekozen kanaal- toeliet om 
de respondenten te sorteren in binnen- en buitenland, werd specifiek aan de respondenten die via het online 
invulformulier reageerden, gevraagd naar hun postcode. De postcode werd enkel geregistreerd voor die 
respondenten die via het onlineformulier reageerden. 

Er zijn 7.348 binnenlandse respondenten die vrijblijvend de vraag naar de postcode hebben beantwoord. Op die 
manier kan de spreiding van de woonplaats van de respondenten in kaart worden gebracht en kan er een beeld 
worden gevormd van de effectieve nabijheid van de respondenten ten opzichte van Doel. Doel maakt deel uit van 
de gemeente Beveren. 
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Onderstaande kaart toont via kleurcodes het absolute aantal respondenten per gemeente en daarop is duidelijk te 
zien dat het grootste aantal respondenten in de directe omgeving van Doel woont. Er kan ook een duidelijke 
nabijheidsfactor worden opgetekend en een significant groter aandeel van respondenten uit het Vlaamse gewest 
die via het online invulformulier reageerden. 

De meeste respondenten komen uit Beveren (301), gevolgd door het nabijgelegen Antwerpen (210), Gent (245) en 
Leuven (132). Daarnaast zijn de streken waar relatief de meeste respondenten wonen de Noorder- en Midden-
Kempen en de iets verderaf gelegen kustzone of Leiestreek. Koplopers uit die streken zijn onder meer Mol (51), Geel 
(33), Turnhout (35), Knokke-Heist (60), Kortrijk (52) en Brugge (66). 

Het aandeel respondenten uit het Brusselse en Waalse Gewest concentreert zich in vooral in Brussel (168), Namen 
(68), Hoei waar de kerncentrale van Tihange is gevestigd (71) en Luik (116).  

 

Figuur 8: Kaart met aantal online Belgische respondenten per gemeente. 

 

2.3 Methodologie inhoudelijk analyse 
De reacties worden inhoudelijk geanalyseerd via de open codering aanpak (Gibbs, 2018). Open codering is een 
geijkte methode die toelaat tekstuele reacties te omvatten in codes en te analyseren via cijfermatige telling en 
beschrijvende statistiek.  

Om de systematiek, transparantie en betrouwbaarheid van het coderingsproces te vergroten, wordt gewerkt met 
twee afzonderlijke codeurs en wordt hun inter-coder betrouwbaarheid berekend (O’Conner en Joffe, 2020, 
Krippendorff, 2011). In geval van discrepantie tussen de twee codeurs werd in overleg met een derde partij een 
definitieve toewijzing van een code in consensus bepaald.  

De toewijzing van codes werd uitgevoerd door personen die de drie landstalen machtig zijn. In geval van 
discrepantie tussen de twee codeurs werd een derde (of vierde) partij geraadpleegd die de betreffende landstaal 
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beheerst als moedertaal. Op deze manier werd er verzekerd dat discrepantie in codes niet ontstaat door 
taalbeheersing. 

De analyse werd uitgevoerd via een procedure in twee stappen. In een eerste stap werden via een willekeurige 
selectie 200 respondenten gekozen. Twee individuele codeurs analyseerden deze selectie op basis van een lijst met 
hoofdcodes (gelinkt aan de hoofdthema’s MEB, houding t.o.v. kernenergie en het uitstel van de desactivatie Doel 1 
en 2 en mening over het MEB zelf) en codeerden de reacties op basis van de thematische toewijzing door de 
respondent zelf, of afgeleid uit de inhoudelijke reacties.  

De inhoudelijke invulling van deze thema’s is dus een weergave van de reacties van de respondenten en kan 
daardoor afwijken van de begripsomschrijving in de milieueffectbeoordeling. Een master-codeur finaliseerde de 
toewijzing van de reacties aan de codes en sub-codes.  

Vervolgens werden alle reacties van de 8.801 binnenlandse respondenten geanalyseerd. Bij deze tweede stap 
werden bijkomende hoofdcodes en verdiepende sub-codes geïdentificeerd doorheen de inhoudelijke reacties. De 
sub-codes weerspiegelen de specifieke invalshoek vanwaar een hoofdcode geregistreerd werd. Deze invalshoek kan 
thematisch of oordeelkundig zijn. De betrouwbaarheid van de codering werd berekend tussen de twee codeurs.  

Voor alle codes werd een betrouwbaarheid van minstens 0,8 berekend, wat in het algemeen beschouwd wordt als 
betrouwbaar voor analyse (Krippendorff, 2011). 

 

3 Inhoudelijke analyse binnenlandse reacties 

3.1 Resultaten binnenlandse respondenten 

Van de 8.801 binnenlandse respondenten zijn er 1.133 respondenten die zich ofwel enkel beperkten tot het invullen 
van de profielvragen ofwel een niet leesbare of thematisch niet toewijsbare of onduidelijke reactie noteerden. Een 
aantal respondenten (N=125) die het online invulformulier invulden, gaven aan dat het onduidelijk was hoe het 
formulier diende ingevuld te worden. De percentages van respondenten die een inhoudelijke reactie nalieten 
verhouden zich daarom steeds tot N=7.668.  

Binnen die 7.668 duidelijke reacties is een erg brede waaier van thema’s aanwezig met duidelijke lijnen van frequent 
voorkomende gelijklopende thema’s. De inhoudelijke analyse registreert reacties over (zie ook bijlage 1):  

 specifieke en technische aspecten van de milieueffectbeoordeling; 
 de publieksraadpleging of het openbaar onderzoek in het algemeen; 
 het overkoepelende juridische of beleidskader; 
 de rol van diverse betrokkenen bij de besluitvorming; 
 het bredere maatschappelijke vraagstuk rond de energiemix, de energieomslag en socio-economische 

impact, veiligheid en radioactief afvalbeheer.  

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de relatieve vermeldingen in de inhoudelijke reactie van 
respondenten van de besproken thema’s uit de milieueffectbeoordeling ten opzichte van het totaal aantal 
respondenten die een inhoudelijke reactie nalieten (N=7.668).  
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*De percentages in de figuur staan tegenover het totale aantal inhoudelijke reacties (N=7.668) maar staan onafhankelijk in 
verhouding tot elkaar. In één reactie kunnen meerdere thema’s aan bod komen.  
Figuur 9: Hoofdthema’s in de MEB die aan bod komen in de codering van de inhoudelijke reacties van binnenlandse 

respondenten (N=7.668). 

3.1.1 Reacties die verwijzen naar de wijze van beoordeling van de milieueffecten en het MEB-
dossier   

Van de 7.668 inhoudelijke reacties van binnenlandse respondenten, werden er 5,61% (N=430) reacties geregistreerd 
die verwijzen naar specifieke elementen in de beoordeling door de milieudeskundigen. 

Tabel 6 geeft een overzicht van de percentages van alle sub-thema’s die voorkomen bij de 430 respondenten die 
zich uitspreken over de milieueffectbeoordeling zelf. 

Tabel 6: Overzicht van reacties die verwijzen naar het milieueffectbeoordelingsdossier (% van N=430).  

Reacties die verwijzen naar het beoordelen van milieueffecten 

Het MEB-dossier is duidelijk, betrouwbaar en/of wetenschappelijk opgesteld 37% 

Het MEB-dossier is niet duidelijk, onbetrouwbaar of twijfel wetenschappelijkheid 6% 

Het MEB houdt onvoldoende rekening met milieueffecten op lange termijn 3% 

Het MEB houdt onvoldoende rekening met de impact op mens en milieu van de ontmanteling 2% 

Het MEB vergelijkt niet met alternatieve energiebronnen op vlak van milieueffecten en economische effecten 8% 

Het MEB rekent het menselijk leed en het milieueffect van het ontginnen van grondstoffen niet mee 2% 

Het MEB houdt onvoldoende rekening met radioactief afvalbeheer 11% 

Het MEB houdt onvoldoende rekening met economische kosten en met de impact op het milieu t.g.v. een ongeval 33% 
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Nood aan een studie die de hele energiemix beoordeelt (met afweging van alle bevoorradingsalternatieven)  3% 

Reacties die verwijzen naar het proces waarbinnen de MEB kadert 

De beslissing van het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2 moet gebeuren op wetenschappelijke 
basis 

2% 

De beslissing van het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2 mag niet beïnvloed worden door 
ideologie 

1% 

Kritiek op opstellers van MEB/beslissers 4% 

Wantrouwen tegenover de regering en/of bevoegde minister 6% 

Wantrouwen tegenover de producent  1% 

 

Van deze (N=430) reacties spreekt 37% van de respondenten zich positief uit over het beoordelen van de 
milieueffecten met betrekking tot de kwaliteit en/of het wetenschappelijk karakter van de studie. 6% van deze 430 
respondenten spreekt zich negatief uit over de milieueffectenbeoordeling  met betrekkingen tot de kwaliteit of het 
wetenschappelijke karakter. 

Er zijn respondenten die zich in hun reactie uitspreken over specifieke elementen die volgens hen in de 
milieueffectbeoordeling te weinig in rekening worden gebracht of waaraan te weinig gewicht werd toegekend in 
de eindbeoordeling. Deze respondenten verwijzen bijvoorbeeld naar het onvoldoende afwegen van de 
maatschappelijke en economische kosten ten gevolge van een ongeval (33% van N=430), het radioactief 
afvalbeheer (11% van N=430) of de impact op mens en milieu van de ontmanteling (2% van N=430). 

Bij sommige respondenten is er een uitgesproken gebrek aan vertrouwen in het proces waarbinnen de 
milieueffectbeoordeling kadert. Er bestaat een vrees voor dogmatische en ideologische vooringenomenheid (1% 
van N=430), een wantrouwen in de regering of bevoegde minister (6% van N=430) in het beslissingsproces. 
Bovendien is er kritiek op de opstellers en beslissers van het MEB-dossier (4% van N=430) of op de (beïnvloeding) 
producent (1% van N=430). Tegenover het wantrouwen stellen respondenten een groot vertrouwen in 
wetenschappelijke en objectieve data die ze verkiezen als enige onderbouwing van een beslissing (2% van N=430). 

3% (van 430) van de respondenten vragen naar aanvullende of bijkomende studies die de volledige energiemix in 
kaart brengen en alle bevoorradingsalternatieven in een allesomvattende vergelijking beoordelen en 8% (van 
N=430) verwijzen naar het feit dat de MEB geen vergelijking maakt met alternatieve energiebronnen. 

3.1.2 Reactie betreffende de samenhang van de radiologische en niet-radiologische 
milieueffecten  

In verband met het thema ‘samenhang van de radiologische en niet-radiologische milieueffecten’ werden reacties 
geregistreerd die bijvoorbeeld verwijzen naar positieve of een negatieve milieueffecten van het uitstel van de 
desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2 en/of kernenergie.  

Andere reacties binnen dit thema verwijzen naar het primeren van de klimaatuitdagingen op de negatieve 
milieueffecten van het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2 en/of kernenergie in het 
algemeen. Nog andere reacties, hadden geen expliciet positief of negatief oordeel in verband met de milieueffecten 
van het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2 en/of kernenergie. 

Van de 7.668 respondenten die een reactie registreerden, zijn er in het totaal 3.115 respondenten met een reactie 
die verwijst naar het thema ‘samenhang van de milieueffecten’.  

Deze 3.115 respondenten registreerden hoofdzakelijk reacties die verwijzen naar ‘een positief effect van het uitstel 
van de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2 en/of kernenergie in het algemeen op de radiologische en 
niet-radiologische milieueffecten’ (68%). Deze reacties verwijzen onder andere naar het uitstel van desactivatie of 
kernenergie als een positief effect voor het milieu.  
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14% van de respondenten die een reactie registreerde binnen het thema ‘samenhang van de radiologische en niet-
radiologische milieueffecten’ verwijzen naar een negatief effect van het uitstel van desactivatie van de kerncentrales 
Doel 1 en 2 en/of kernenergie in het algemeen op de radiologische en niet-radiologische milieueffecten. Deze 
reacties verwijzen onder andere naar kerncentrales en/of het uitstel van de desactivatie als milieuonvriendelijk.  

Naast reacties die verwijzen naar een positief of negatief effect van het uitstel van de desactivatie van de 
kerncentrales Doel 1 en 2 en/of kernenergie in het algemeen zijn er ook reacties geregistreerd die verwijzen naar 
het niet zwaarder doorwegen van de negatieve effecten van het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales 
Doel 1 en 2 en/of kernenergie in het algemeen dan de uitdagingen verbonden aan de klimaatverandering (6%). 
Deze respondenten laten de negatieve effecten van de klimaatverandering primeren op de negatieve effecten van 
het uitstel van desactivatie en/of de kerncentrales in het algemeen. 

 

 
*De percentages (pieken) in de figuur staan tegenover het totale aantal reacties over dit subthema (N=3.115) maar staan 
onafhankelijk in verhouding tot elkaar. Een reactie kan het thema enkel vermelden of iets specifiek bevatten dat niet noodzakelijk 
verbonden is met een positieve/negatieve uitspraak (niet opgenomen in de figuur). 

Figuur 10: Reacties over op de samenhang van radiologische en niet-radiologische milieueffecten (N=3.115) gebaseerd 
op de codering. 

 

3.1.3 Reacties betreffende menselijke gezondheid en bevolking  

Van de 7.668 respondenten die een reactie registreerden, zijn er in het totaal 1.089 respondenten met een reactie 
die verwijst naar het thema ‘menselijke gezondheid en bevolking’. 

Van deze reacties verwijst 53% (van N=1.089) naar een positief effect van het uitstel van de desactivatie van de 
kerncentrales Doel 1 en 2 op menselijke gezondheid en bevolking. Deze reacties hebben het bijvoorbeeld over de 
strenge veiligheidsvoorschriften en controle, of het positieve effect dat de beperkte CO2-uitstoot heeft op de 
gezondheid. 
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31% van de N=1.089 respondenten verwijst naar de negatieve effecten van het uitstel van de desactivatie van de 
kerncentrales Doel 1 en 2 en/of kernenergie in het algemeen op menselijke gezondheid en bevolking. Deze reacties 
verwijzen bijvoorbeeld naar het potentiële risico van kernenergie voor mens en milieu. Een aantal respondenten 
verwijst naar een negatieve impact op de leefomgeving (9% van 1089).  

Aanvullend registreert de publieksraadpleging reacties die verwijzen naar een nood voor verdere investeringen in 
nucleaire technologie met een medische toepassing (0,4%) en het mentale welzijn van de bevolking (1%).  

 

*De percentages (pieken) in de figuur staan tegenover het totale aantal reacties over dit subthema (N=1.089) maar staan 
onafhankelijk in verhouding tot elkaar. Een reactie kan het thema enkel vermelden of iets specifiek bevatten dat niet noodzakelijk 
verbonden is met een positieve/negatieve uitspraak (niet opgenomen in de figuur). 

Figuur 11: Reactie over menselijke gezondheid en bevolking (N=1.089) gebaseerd op de codering. 

 

3.1.4 Reacties betreffende biodiversiteit 

Van de 7.668 respondenten die een reactie registreerden, zijn er in totaal 233 respondenten met een reactie die 
verwijst naar het thema ‘biodiversiteit’. 

Deze reacties verwijzen zowel naar een positief als naar een negatief effect van het uitstel van de sluiting. 
Respondenten die verwijzen naar een positief effect (44%) beschouwen de milieueffectbeoordeling bijvoorbeeld als 
geruststellend en tonen vertrouwen in het uitblijven van bijkomende risico’s voor biodiversiteit ten gevolge van het 
uitstel van de sluiting, of verwijzen bijvoorbeeld naar het positieve effect van kernenergie op het milieu.  

27% van de 233 respondenten verwijzen ook naar een negatief effect van het uitstel van de desactivatie van de 
kerncentrales Doel 1 en 2 en/of kernenergie in het algemeen op biodiversiteit. Deze reacties hebben bijvoorbeeld 
betrekking op het potentiële gevaar van kernenergie op planten en dieren en het verhoogde negatieve effect op 
biodiversiteit ten gevolge van de verlenging. 

Reacties die betrekking hebben op biodiversiteit verwijzen ook naar mogelijke positieve of negatieve effecten van 
de ontmanteling van Doel 1 en 2, en ontwikkeling van vervangende energievoorzieningen. 
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*De percentages (pieken) in de figuur staan tegenover het totale aantal reacties over dit subthema (N=1.089) maar staan 
onafhankelijk in verhouding tot elkaar. Een reactie kan het thema enkel vermelden of iets specifieks bevatten dat niet noodzakelijk 
verbonden is met een positieve/negatieve uitspraak (niet opgenomen in de figuur). 

Figuur 12: Reacties over biodiversiteit (N=233) gebaseerd op de codering. 

 

3.1.5 Reacties betreffende de milieueffecten op land, bodem, water, lucht en klimaat  

Van de 7.668 respondenten die een inhoudelijke reactie registreerden, zijn er in totaal 805 respondenten met een 
reactie die verwijst naar de disciplines land, bodem, water, lucht en klimaat. 

Van deze 805 reacties verwijst 41% van de respondenten naar de positieve effecten en 30% van de respondenten 
naar de negatieve effecten op de klassieke milieudisciplines.  

Respondenten die verwijzen naar de positieve effecten op de klassieke milieudisciplines doen dit onder andere door 
te vergelijken met de mogelijke alternatieven ter vervanging van de kerncentrales Doel 1 en 2 (en/of eventuele 
andere kerncentrales). Voornamelijk wordt de vergelijking gemaakt met energievoorzieningen die gebruik maken 
van fossiele brandstoffen, zoals gascentrales of bruinkoolcentrales.  
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*De percentages (pieken) in de figuur staan tegenover het totale aantal reacties over dit subthema (N=1.089) maar staan 
onafhankelijk in verhouding tot elkaar. Een reactie kan het thema enkel vermelden of iets specifiesk bevatten dat niet noodzakelijk 
verbonden is met een positieve/negatieve uitspraak (niet opgenomen in de figuur). 

Figuur 13: Reacties over de disciplines land, bodem, water, lucht en klimaat (N=805) gebaseerd op de codering. 

 

Tabel 7: Uitgesproken reacties over het effect van het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales van Doel 1 en 2 
op de disciplines land, bodem, water, lucht en klimaat (N=805). 

Reacties over de disciplines land, bodem, water, lucht en klimaat (% van N=805) 

Positief effect van de verlenging/kernenergie op de MEB-discipline Land 7% 

Negatief effect van de verlenging/kernenergie op de MEB-discipline Land 0% 

Positief effect van de verlenging/kernenergie op de MEB-discipline Water 6% 

Negatief effect van de verlenging/kernenergie op de MEB-discipline Water 24% 

Positief effect van de verlenging/kernenergie op de MEB-discipline Bodem 3% 

Negatief effect van de verlenging/kernenergie op de MEB-discipline Bodem 5% 

Positief effect van de verlenging/kernenergie op de MEB-discipline Lucht 8% 

Negatief effect van de verlenging/kernenergie op de MEB-discipline Lucht 3% 

Positief effect van de verlenging/kernenergie op de MEB-discipline Klimaat 31% 

Negatief effect van de verlenging/kernenergie op de MEB-discipline Klimaat 9% 

 

Land 

Met land verwijzen we naar landgebruik en deze code registreert in de publieksraadpleging een bescheiden aantal 
reacties dat verwijst naar een positief effect van het uitstel van desactivatie van de kerncentrales van Doel 1 en 2 
en/of kernenergie in het algemeen (7% van N=805). Er werden geen reacties geregistreerd die verwijzen naar een 
negatief effect van de uitgestelde desactivatie op het onderwerp land.  



 

Pagina 33 van 107 

 

Positieve effecten op ‘land’ worden rechtstreeks in verband gebracht met ‘biodiversiteit’ en er wordt een vergelijking 
gemaakt met alternatieve energiebronnen. Het beperkte landgebruik van kernenergie wordt door respondenten 
aangehaald als een positief element voor biodiversiteit; dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot de energiedensiteit van 
andere energievoorzieningen.  

Deze energiedensiteit van andere energievoorzieningen wordt ook rechtstreeks vergeleken met kernenergie en de 
kerncentrales van Doel 1 en 2 waarbij de energiedensiteit als positief ervaren wordt ten opzichte van bijvoorbeeld 
windenergie; respondenten verwijzen in dit geval bijvoorbeeld naar het gebrek aan ruimte aan de Belgische kust. 

Water 

Respondenten maken een verwijzing naar de discipline ‘water’; zowel een positief als negatief effect van het uitstel 
van desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2 en/of kernenergie in het algemeen wordt vermeld. 

Positieve effecten van het uitstel van de desactivatie of van de kerncentrales in het algemeen (6% van N=805) 
duiden op bijvoorbeeld het rechtstreeks positief effect dat het uitstel van de desactivatie heeft op de waterkwaliteit 
van de Schelde.  

24% (van N=805) duiden op de negatieve effecten van de kerncentrales van Doel 1 en 2 op water. Betreffende de 
temperatuur van het Scheldewater wordt verwezen naar een verhoging van de temperatuur die nog steeds 
merkbaar is ten gevolge van het uitstel van de desactivatie.  

Bodem 

De discipline ‘bodem’ wordt door enkele respondenten aangehaald. Deze reacties verwijzen zowel naar een positief 
als negatief effect van het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2 en/of kernenergie in het 
algemeen.  

3% van 805 reacties gecodeerd als effecten op land, bodem, water, lucht en klimaat verwijzen naar een positief 
effect op de bodem. Deze respondenten duiden bijvoorbeeld op het feit dat kerncentrales, indien gedesactiveerd, 
niet mogen vervangen worden door gascentrales. Deze gascentrales zullen volgens respondenten een negatieve 
impact hebben op de bodem.  

Negatieve effecten (5% van N=805) van het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2 en/of 
kernenergie in het algemeen worden rechtstreeks in verband gebracht met de opslag van (hoog) radioactief afval 
en het effect dat dit afval (potentieel) heeft op bodem.  

Lucht 

Betreffende de discipline ‘lucht’ registreert de publieksraadpleging voornamelijk reacties die verwijzen naar het 
effect van de luchtkwaliteit op de volksgezondheid. Binnen deze reacties registreert de publieksraadpleging reacties 
die zowel verwijzen naar positieve als negatieve effecten van het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales 
Doel 1 en 2 en/of kernenergie in het algemeen.  

Reacties die verwijzen naar een positief effect (8% van N=805) van het uitstel van de desactivatie van de 
kerncentrales Doel 1 en 2 en/of kernenergie in het algemeen worden rechtstreeks in verband gebracht met de 
vervanging van de kerncentrales door gascentrales. Respondenten duiden dat deze vervanging door gascentrales 
een negatief effect zal hebben op luchtkwaliteit, een negatief effect dat vermeden kan worden (en reeds vermeden 
is) door de uitgestelde desactivatie.  

Reacties die verwijzen naar negatieve effecten (3% van 805) worden rechtstreeks toegeschreven aan het negatieve 
effect van kernenergie en specifiek de kerncentrales Doel 1 en 2. 

Klimaat 

Respondenten verwijzen zowel naar een positief als een negatief effect van de kerncentrales Doel 1 en 2 en/of 
kernenergie in het algemeen op het klimaat en in vergelijking met alternatieven (bv. windenergie of gascentrales).  
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Voorbeelden van reacties die verwijzen naar een positief effect van de kerncentrales Doel 1 en 2 en/of kernenergie 
in het algemeen (31% van 805) wijzen op het belang van de kerncentrales als mitigerende factor voor de 
klimaatopwarming. Sommige van deze respondenten staan positief tegenover kernenergie maar hebben een 
negatieve houding tegenover het openhouden van Doel 1 en 2 om diverse redenen. Zoals bijvoorbeeld risico’s door 
de ouderdom van de bestaande kerncentrales.  

Verschillende reacties werden geregistreerd die een negatief effect van de kerncentrales Doel 1 en 2 en/of 
kernenergie in het algemeen op het klimaat beschrijven (9% van 805). Deze reacties verwijzen bijvoorbeeld naar het 
‘niet CO2-neutrale karakter’ van het end-to-end proces van kernenergie en de invloed van CO2 als broeikasgas. 
Vervolgens geven deze negatieve reacties ook aan dat door het uitstel van desactivatie en bijgevolg een uitstel van 
investeringen in hernieuwbare energie, er sprake is van gemiste mogelijkheden voor CO2 –arme energieproductie 
die een positief effect had kunnen hebben op het klimaat. Deze reacties duiden dus niet rechtstreeks op een negatief 
effect van het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2 en/of kernenergie in het algemeen maar 
op het onrechtstreekse negatieve effect door het uitstel van investeringen in hernieuwbare energie.  

De publieksraadpleging registreert ook reacties die niet enkel verwijzen naar een negatief effect op het klimaat 
maar ook naar een negatief effect van het klimaat op de werking van de kerncentrales Doel 1 en 2 en/of kernenergie 
in het algemeen. Bijvoorbeeld wordt er verwezen naar de mogelijke gevaren van hittegolven, overstromingen of 
andere mogelijke gevolgen van de klimaatopwarming voor de toepassing van kernenergie.  

3.1.6 Reacties betreffende milieueffecten op landschap, mobiliteit, erfgoed en goederen 

Van de 7.668 respondenten die een inhoudelijke reactie registreerden, zijn er in het totaal 228 respondenten met 
een reactie die verwijst naar de disciplines landschap, mobiliteit, cultureel erfgoed en materiële goederen’ (N=228). 

 

*De percentages (pieken) in de figuur staan tegenover het totale aantal reacties over dit subthema (N=228) maar staan 
onafhankelijk in verhouding tot elkaar. Een reactie kan het thema enkel vermelden of iets specifieks bevatten dat niet noodzakelijk 
verbonden is met een positieve/negatieve uitspraak (niet opgenomen in de figuur). 

Figuur 14: Uitgesproken reacties over de thema's landschap, mobiliteit, cultureel erfgoed en materiële goederen 
(N=228) gebaseerd op de codering. 
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Landschap 

Betreffende het thema ‘landschap’ registreert de publieksraadpleging reacties over in hoofdzaak de positieve 
effecten van het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2 (51% van N=228, het totale aantal 
reacties met betrekking tot landschap, mobiliteit, erfgoed en goederen) en/of kerncentrales in het algemeen.  

Voorbeelden van reacties die verwijzen naar een positief effect op het landschap gaan over het ontbreken van 
bijkomende ruimte-inname wat wel het geval zou zijn bij de bouw van nieuwe gascentrales en het verstorende 
effect van alternatieve energiebronnen zoals windmolens op het land of op zee.  

Mobiliteit 

14% (van N=228) van de geregistreerde reacties verwijst naar ‘mobiliteit’. Respondenten, die verwijzen naar een 
positief effect, doen dat vooral in vergelijkend perspectief met de bijkomende mobiliteitsproblemen die zouden 
ontstaan indien er gascentrales worden gebouwd.  

Respondenten die verwijzen naar de negatieve effecten op mobiliteit doen dat bijvoorbeeld door te wijzen op het 
in rekening brengen van het vervoer van de splijtstoffen en de risico’s die daarmee verbonden zijn.  

Binnen het thema mobiliteit wordt ook gewezen op de verwachte toenemende elektrificatie van transportmodi en 
het positieve effect dat elektriciteitsopwekking via kernenergie zou hebben op de stabiliteit van de bevoorrading. 
Dit argument wordt ook in verband gebracht met een nood aan een reductie van ons elektriciteitsverbruik.  

Cultureel erfgoed 

Slechts enkele reacties betreffende cultureel erfgoed zijn geregistreerd in de publieksraadpleging (7% van N=228). 
Voorbeelden van reacties, die verwijzen naar een effect van het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales 
Doel 1 en 2 op cultureel erfgoed, duiden op het belang van het behoud van de kennis en rijke geschiedenis die 
België heeft op het vlak van kernenergie en kerntechnologie.  

Het omgekeerde wordt ook geduid door respondenten, met name dat men niet wil dat kernenergie nagelaten 
wordt aan volgende generaties als erfgoed. Dit tijdsgebonden effect van kernenergie op volgende generaties wordt 
voornamelijk gelinkt aan radioactief afval. 

Materiële goederen 

Er zijn een aantal reacties geregistreerd die verwijzen naar een effect van het uitstel van de desactivatie van de 
kerncentrales Doel 1 en 2 op materiële goederen (25% van N=288). Het gaat daarbij in hoofdzaak om indirecte 
negatieve effecten op goederen. Deze respondenten duiden bijvoorbeeld aan dat de radiologische milieueffecten 
van kernenergie een indirect negatief effect kunnen hebben op goederen. 

3.1.7 Reacties betreffende emissies van broeikasgassen en stikstofdioxiden   

Van de 7.668 respondenten die een inhoudelijke reactie registreerden, zijn er in totaal 2.090 respondenten met een 
reactie die verwijst naar de ‘vermeden emissies van broeikasgassen en stikstofoxiden’.  

Binnen het thema ‘Vermeden emissies van broeikasgassen en stikstofdioxiden’ zijn reacties geregistreerd die 
verwijzen naar ‘een negatief of positief effect van het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2 
en/of kernenergie in het algemeen op de reductie van emissies’, ‘klimaat als prioriteit in verband met het vermijden 
van emissies’, en een vergelijkend perspectief van vermeden emissies t.o.v. andere energiebronnen’ (N=2.090).  

In de publieksraadpleging zijn voornamelijk reacties geregistreerd die verwijzen naar een positief effect van het 
uitstel van de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2 en/of kernenergie in het algemeen op vermeden 
emissies (82% van N=2.090). Binnen deze reacties duiden respondenten specifiek op het belang van deze vermeden 
emissies voor zowel klimaat.  

Een deel (6% van N=2.090) van de reacties die verwijzen naar ‘vermeden emissies’ duiden op het klimaat met 
luchtkwaliteit als prioritaire argumentatie. Ze vinden het klimaatprobleem en het veronderstelde positieve effect 
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van kernenergie binnen de energiemix belangrijker dan de (meer beperkte) negatieve effecten van 
kerncentrales/kernenergie. Het klimaatprobleem heeft bijvoorbeeld volgens hen een veel grotere urgentie dan een 
eindoplossing voor radioactief afval of de leeftijd van de kerncentrales.  

In verband met het thema ‘klimaat’ verwijzen respondenten ook naar het ‘CO2 neutrale karakter’ van de 
kerncentrales Doel 1 en 2 (4% van N=2.090). Een deel van die respondenten beschouwt kernenergie als beter 
inzetbaar voor de klimaatuitdagingen dan hernieuwbare energie. 

Veel respondenten plaatsen vermeden emissies in vergelijkend perspectief met fossiele brandstoffen (23% van 
N=2.090). Ze bekijken bijvoorbeeld de beperkte hoeveelheden broeikasgassen en stikstofoxiden die de 
kerncentrales uitstoten en maken daarbij vooral de vergelijking met de veronderstelde hogere hoeveelheden 
broeikasgassen en stikstofoxiden die gascentrales zullen uitstoten, als die als vervangers van de kerncentrales 
worden gebouwd. 

De publieksraadpleging registreert een beperkt aantal reacties die verwijzen naar een negatief effect van het uitstel 
en/of kernenergie in het algemeen op vermeden emissies (4% van N=2.090). Deze reacties verwijzen voornamelijk 
op het afremmende effect op de omslag naar hernieuwbare energie.  

 

*De percentages (pieken) in de figuur staan tegenover het totale aantal reacties over dit subthema (N=2.090) maar staan 
onafhankelijk in verhouding tot elkaar. Een reactie kan het thema enkel vermelden of iets specifieks bevatten dat niet noodzakelijk 
verbonden is met een positieve/negatieve uitspraak (niet opgenomen in de figuur). 

Figuur 15: Reacties over het thema ‘vermeden emissies van broeikasgassen en stikstofdioxiden’ (N=2.090) gebaseerd 
op de codering. 

 

3.1.8 Reacties betreffende vermeden gevolgen van stroomonderbrekingen en 
bevoorradingsonzekerheid 

Van de 7.668 respondenten die een inhoudelijke reactie registreerden, zijn er in totaal 2.373 respondenten met een 
reactie die verwijst naar de ‘vermeden gevolgen van stroomonderbrekingen en bevoorradingszekerheid’. Binnen de 
reacties over vermeden gevolgen van stroomonderbrekingen en bevoorradingszekerheid spreken respondenten 
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zich uit over positieve (48% van N=2.373) en negatieve (4% van N=2.373) effecten ten gevolge van het uitstel van 
de desactivatie van de kerncentrales.  

Respondenten die de positieve effecten van het uitstel van de desactivatie op de bevoorradingszekerheid uit de 
milieueffectbeoordeling bevestigen en benadrukken, verwijzen vooral naar het dominante deel dat kernenergie 
inneemt in de energiemix. Ze betwijfelen of de volledige omslag naar hernieuwbare energie mogelijk zal zijn zonder 
kernenergie of vinden dat er meer in (nieuwe) kerncentrales en onderzoek naar kerntechnologie moet worden 
geïnvesteerd, soms ten nadele van hernieuwbare energie. 

De reacties duiden vervolgens ook op de stabiliteit van de energievoorziening in vergelijking met hernieuwbare 
alternatieven. Er wordt ook gewezen op de toekomstige toenemende elektriciteitsbehoefte bij de omslag naar 
elektrisch transport en het stijgende gebruik van elektrische toestellen en domotica. Volgens de respondenten 
zouden hernieuwbare alternatieven niet (alleen) kunnen voldoen aan die verwachte stijgende energievraag. 

Respondenten die de negatieve effecten van de kerncentrales op de continuïteit van stroomproductie en de 
bevoorradingszekerheid claimen, verwijzen naar de periodes in het verleden waarin de kerncentrales niet in werking 
waren gesteld. Het uitstellen van de sluiting zou ook de omslag naar hernieuwbare energiebronnen afremmen.  

 

*De percentages (pieken) in de figuur staan tegenover het totale aantal reacties over dit subthema (N=2.373) maar staan 
onafhankelijk in verhouding tot elkaar. Een reactie kan het thema enkel vermelden of iets specifieks bevatten dat niet noodzakelijk 
verbonden is met een positieve/negatieve uitspraak (niet opgenomen in de figuur). 

Figuur 16: Uitgesproken reacties over de vermeden gevolgen van  stroomonderbrekingen en 
bevoorradingsonzekerheid (N=2.373) gebaseerd op de codering. 

 

3.1.9 Reacties die verwijzen naar het bredere dossier en debat 

Reacties over het breder maatschappelijk debat  

Van de 7.668 inhoudelijke reacties van binnenlandse respondenten, reageerden 58% van de respondenten vanuit 
een uitgesproken mening over de uitgestelde desactivatie van Doel 1 en 2.  
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41% (van N=7.668) respondenten spreken zich positief en 17% (van N=7.668) spreken zich negatief uit over het 
uitstel van de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2.  

De respondenten die zich positief of negatief uitlaten over het uitstel van de desactivatie, doen dat vaak vanuit een 
houding over alle kerncentrales of de kernuitstap in het algemeen. Er zijn respondenten, die een uitgesproken 
negatieve houding over het uitstel van de desactivatie expliciet verbinden aan de vooropgestelde 
verlengingstermijn tot 2025. Er zijn ook respondenten die het niet nodig vinden om aan de vooropgestelde sluiting 
vast te houden of die de kernuitstap zelf in vraag stellen.  

Er zijn respondenten die een aantal randvoorwaarden verbinden aan de toekomstige sluiting zoals het werk maken 
van investeringen in hernieuwbare energie of het opvoeren van de frequentie van veiligheidscontroles. 
Respondenten met een uitgesproken negatieve houding tegenover het uitstel van de desactivatie verwijzen vooral 
naar veiligheidsrisico’s en achten het noodzakelijk om alle kerncentrales te sluiten of vragen soms naar een 
versnelde kernuitstap. 

Reacties over het bredere dossier 

In het kader van het bredere dossier verwijzen respondenten naar het ruimere economische of geopolitieke kader 
en het afwegingskader van de maatschappelijke kosten en baten in verband met de energiemix. Daarnaast zijn er 
ook reacties, die het juridische en ethische kader van het dossier bespreken. 

19% (van N=7.668) van alle respondenten stellen dat kerncentrales niet mogen vervangen worden door 
gascentrales, voornamelijk om emissies te vermijden in het belang van het klimaat. 

16% (van N=7.668) van de reacties verwijzen naar het bredere kader van de energiemix of de (geleidelijke) 
energietransitie. 

Respondenten die het hebben over de energietransitie of energiemix verwijzen daarbij naar klimaatverandering en 
elektriciteitsconsumptie.  

De publieksraadpleging registreert ook reacties die verwijzen naar de nood van kernenergie voor een (geleidelijke) 
energietransitie (1% van N=7668) en reacties die duiden op de (onmiddellijke) nood voor een transitie naar 
hernieuwbare energie (3% van N=7668). 

Sommige respondenten vragen naar meer investeringen in nucleaire innovatie en wetenschappelijk onderzoek 
daarover (11% van 7.668). Respondenten vragen ook naar nieuwe investeringen in kernenergie (de nieuwe generatie 
of een nieuw soort reactoren zoals kleine modulaire centrales) (7% van N=7.668). Een aantal vreest de 
afhankelijkheid van buitenlandse import van energie bij het sluiten van de kerncentrales (6%). 

Voor andere respondenten betekent de kernuitstap dat het tijd is om radicaal te gaan investeren in hernieuwbare 
energie (2% van N=7668) en gedragsverandering in het verminderen van de energieconsumptie.  

Reacties over veiligheid  

Het thema ‘veiligheid en risico-inschatting’ is een bezorgdheid die zowel door respondenten met een positieve als 
negatieve houding tegenover het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales wordt gedeeld (23% van N=7.668). 
Veiligheid is vanuit diverse invalshoeken een conditio sine qua non voor zowel het (langer) openhouden als het 
(versneld) sluiten van de kerncentrales.  

Respondenten met een negatieve houding tegenover het uitstel van de desactivatie of kernenergie in het algemeen 
maken zich zorgen over de risico’s die ze verbinden aan kernenergie. Ze duiden bijvoorbeeld op een gebrek aan 
vertrouwen in de bestaande veiligheidsmaatregelen, -standaarden of -controles en verwijzen daarvoor naar recente 
gebeurtenissen (zoals het ‘scheurtjes’-dossier) of rampen uit het verleden (kern- en natuurrampen of terroristische 
aanslagen).  

Er wordt ook opgemerkt dat hoe klein de kans op het optreden van een ongeval of incident ook is, de mogelijke 
impact het risico niet zou rechtvaardigen. Volgens sommige respondenten zou dit veiligheidsrisico de kerncentrales 
bovendien onverzekerbaar maken en onmogelijk beheersbaar via rampenplanning. 
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Respondenten met een positieve houding tegenover het uitstel van de desactivatie zien het thema vooral als een 
randvoorwaarde. Het belang van controlesystemen, de bestaande en eventueel bijkomende veiligheidsnormen of 
het voorzien van een oplossing voor hoogradioactief afval wordt daarbij benadrukt. Er zijn respondenten die hun 
vertrouwen uitspreken over de bestaande risicoanalyses en het veilige, professionele en strenge toezicht op de 
veiligheidsprocessen benadrukken.  

Sommige respondenten merken op dat vooral de oudste centrales onveilig zijn. Anderen vinden dat de oudste 
centrales niet noodzakelijk synoniem zijn voor het nemen van onaanvaardbare risico’s. Daarbij worden vermeende 
risico’s in een vergelijkend of breder perspectief geplaatst (zoals de impact op menselijke gezondheid van fossiele 
brandstoffen tegenover kernrampen).  

Reacties over radioactief afvalbeheer 

13% (van N=7.668) van de respondenten verwijzen naar het dossier van radioactief afvalbeheer. Daarvan spreekt 
8% zich negatief uit omdat volgens hen een eindoplossing voor radioactief afval ontbreekt. Ze vrezen bijvoorbeeld 
bijkomende afvalproductie en de potentiële impact daarvan op toekomstige generaties.  

Ongeveer 3% van de respondenten (van N=7.668) beschouwde radioactief afval ofwel als een niet-prioritair 
probleem ten opzichte van de nood om emissies te reduceren en gevaren van klimaatverandering, ofwel hebben 
ze vertrouwen in de manier waarop het radioactief afval beheerd zal worden of een eindoplossing heeft in de vorm 
van diepe geologische berging. Sommigen vinden het afvalvolume beperkt en verwijzen naar de mogelijkheid om 
door investeringen in nieuwe technologie zoals thoriumcentrales in de toekomst het volume van het radioactief 
afval te verminderen.  

 

 

De percentages (pieken) in de figuur staan tegenover het totale aantal reacties (N=7668) maar staan onafhankelijk in verhouding 
tot elkaar. Eén reactie kan meerdere thema’s bevatten maar kan ook enkel het thema vermelden of iets specifieks bevatten dat niet 
noodzakelijk verbonden is met een positieve/negatieve uitspraak. 

Figuur 17: Uitgesproken reacties die verwijzen naar het bredere dossier en debat.  
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4 Inhoudelijke analyse buitenlandse reacties 

Van de in totaal 10.108 respondenten, geven 1.307 (12,9% van het totaal aantal respondenten) aan dat ze buiten 
België wonen.   

De Belgische buurlanden (Nederland, Frankrijk, Duitsland, en Groothertogdom Luxemburg) vertegenwoordigen met 
1.253 respondenten het grootste (95,9%) deel van de buitenlandse respondenten. De 54 respondenten uit andere 
landen maken slechts een fractie (4,1%) uit van het totale aantal buitenlandse reacties.  

4.1 Buurlanden  

Ten opzichte van het totaal aantal buitenlandse respondenten (N=1.307) en in verhouding met de andere 
buurlanden onderling is het aandeel het grootst van de 806 respondenten (61,9%) die in Duitsland wonen. Er zijn 
289 respondenten (22,2%) die in Frankrijk wonen.  

Er zijn 140 respondenten (10,7%) die in Nederland wonen en 13 respondenten (1,4%) die aangeven dat ze in het 
Groothertogdom Luxemburg wonen.  

4.1.1 Nederland  

Er zijn 140 reacties van Nederlandse respondenten geregistreerd. Daarvan reageerden 74 respondenten (53%) 
vanuit een uitgesproken mening over de uitgestelde desactivatie.  

Over de uitgestelde desactivatie van Doel 1 en 2 of over kernenergie in het algemeen spreekt 34% van de 
Nederlandse respondenten zich positief uit en 19% spreekt zich negatief uit.  

Van de 140 Nederlandse respondenten spreekt 32% zich uit over het thema ‘menselijke gezondheid en bevolking’ 
altijd vanuit het oogpunt van veiligheid en risico’s. 30% van de respondenten vindt het risico te groot en verwijst 
naar kernrampen of de ouderdom van de specifieke kerncentrales in Doel. 2% van hen beschouwt de kerncentrales 
als voldoende veilig of aanvaardbaar indien aan alle veiligheidsvereisten wordt voldaan. 

22% van de Nederlandse respondenten (van N=140) verwijst expliciet naar het thema ‘vermeden emissies’, in alle 
gevallen vanuit een positief effect die het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 & 2, en bij 
uitbreiding kernenergie, zou genereren voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen en de reductie van emissies. 

Ongeveer 16% (van N=140) van de Nederlandse respondenten spreekt zich expliciet uit over de opstellers of 
beslissers in dit dossier of het format van de publieksraadpleging. Daarbij wordt onder meer verwezen naar het 
ontbreken van informatie op de website van het voor hen bevoegde ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  

Daarnaast wordt er door respondenten gewezen op de verantwoordelijkheid van de Belgische regeringen om 
verplichtingen na te komen over bijvoorbeeld de reductie van emissies en om de klimaatdoelstellingen te behalen. 
Deze respondenten zien veel potentieel in het uitstel van desactivatie, alsook in het realiseren van een 
grensoverschrijdende samenwerking bij het -net als Nederland- investeren in een nieuwe generatie van 
kerncentrales. Een aantal van deze respondenten vindt de publieksraadpleging een (gemiste) kans om de bevolking 
beter, objectiever en meer wetenschappelijk te informeren over de voor- of nadelen van kernenergie. 

Een handvol respondenten spreken zich positief uit over het effect van de kerncentrales op biodiversiteit. Een 
speciale vermelding voor de respondent die het project rond de nestkasten voor slechtvalken die aan de koeltorens 
van Doel hangen onder de aandacht wil brengen. Er zouden volgens de respondent op die manier meer dan 
driehonderd slechtvalken geboren zijn.  

4.1.2 Frankrijk  

Er zijn 289 reacties van Franse respondenten geregistreerd. Daarvan reageerden 217 respondenten of 76% vanuit 
een uitgesproken mening over de uitgestelde desactivatie van Doel 1 en 2.  
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72% van de Franse respondenten spreekt zich positief uit (van N=289) en minder dan 0,5% of 13 respondenten 
spreken zich negatief uit over de uitgestelde desactivatie van Doel 1 en 2 of de kernuitstap in het algemeen.  

Er is vooral een positieve houding tegenover het uitstel van desactivatie en (bijkomende) investeringen in nieuwe 
centrales en nucleaire technologie. Heel wat respondenten vragen naar meer kennisopbouw die moet verwijzen 
naar de positieve effecten van kernenergie voor het klimaat.  

57% van de Franse respondenten (van N=289) verwijzen naar de noodzaak van kernenergie om de klimaatdoelen 
te behalen en de uitstoot te reduceren.  

Franse respondenten duiden op de mogelijke negatieve impact van het vervangen van de kerncentrales (inclusief 
Doel 1 & 2) door gascentrales of andere vormen van elektriciteitsopwekking door fossiele brandstoffen. Daarbij 
wordt verwezen naar het effect op de energieafhankelijkheid van het buitenland en de ecologische of economische 
gevolgen -ook voor de buurlanden- als de kernuitstap wordt gerealiseerd.  

4.1.3 Duitsland  

Er zijn 806 reacties van Duitse respondenten geregistreerd. Daarvan reageerden 719 respondenten of 89% vanuit 
een uitgesproken mening over de uitgestelde desactivatie van Doel 1 en 2.  

86% van de Duitse respondenten spreekt zich negatief uit (van N=806) en iets meer dan 1% of 11 respondenten 
spreekt zich positief uit over de uitgestelde desactivatie van Doel 1 en 2 of over kernenergie in het algemeen. Bij de 
laatst genoemde groep wordt vooral verwezen naar bevoorradingszekerheid en economische voordelen van 
kernenergie. 

Meer dan de helft van de Duitse respondenten, deden dat aan de hand van een exact dezelfde kopie die hun 
negatieve houding tegenover het uitstel van de desactivatie motiveert. Dezelfde tekst werd ook overgenomen door 
een aantal Oostenrijkse, Zwitserse en Britse respondenten. 

Dit type reactie vertrekt vanuit een uitgesproken negatieve insteek. Er wordt vertrokken vanuit een duidelijke vraag 
om de sluiting van de kerncentrales onverwijld uit te voeren tegen eind 2022; een actie die volgens deze 
respondenten een logisch gevolg zou moeten zijn van de uitspraken van het Grondwettelijk Hof.  

De oorspronkelijke rechtvaardiging met betrekking tot bevoorradingsonzekerheid voor het uitstellen van de sluiting 
van de kerncentrales Doel 1 en 2 wordt in twijfel getrokken en daarbij wordt verwezen naar een analyse van het 
Umweltinstitut in München. De respondenten zijn overtuigd dat het mogelijk is om de reactoren onmiddellijk stil te 
leggen zonder dat de bevoorradingszekerheid in het gedrang zou komen. 

Er wordt ook verwezen naar het oorspronkelijke vergunningskader van 1975 waarbij er geen correlatie was met de 
vooropgestelde demografische groei. Volgens hen is er een exponentiële bevolkingstoename in de directe 
omgeving die niet zou zijn meegenomen in de veiligheidsprognoses. Daarbij wordt de vraag gesteld of deze 
veranderde demografische situatie niet zou kunnen beschouwd worden als ‘fundamentele aanpassing’ zoals 
beschreven in de Espoo Conventie.  

Bovendien wordt vermeld dat de kerncentrales in Doel de veiligheidsstresstesten niet zouden doorstaan. De reacties 
getuigen van een wantrouwen tegenover de veiligheidscultuur bij de producent en daarbij wordt verwezen naar 
een incident uit 2018 toen 6.000 liter water ontsnapte uit het primaire circuit van het reactorvat. Bovendien zouden 
de veiligheidsprognoses onvoldoende rekening houden met klimaatverandering.   

Tot slot wordt verwezen naar het volgens hen onopgeloste radioactief afvalbeheerdossier. Deze respondenten 
twijfelen of het mogelijk is om een eindoplossing voor het afval te realiseren. Kortom, de risico’s en mogelijke 
gevolgen in de bijzonder verre omgeving van de kerncentrale zijn volgens deze respondenten voldoende om tot 
een sluiting van de kerncentrales over te gaan. 
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4.1.4 Groothertogdom Luxemburg  

Er zijn 18 reacties van respondenten uit het Groothertogdom Luxemburg. Tien respondenten doen dat vanuit een 
uitgesproken positieve en 2 respondenten vanuit een uitgesproken negatieve houding over het uitstel van de  
desactivatie van Doel 1 en 2 of kernenergie in het algemeen. De argumenten en onderbouwing van de positieve 
houding, lopen volledig gelijk aan de argumenten die ook besproken zijn bij de Franse respondenten.  

Eén respondent wijst op het ontbreken van informatie via de website van de bevoegde overheid in het 
Groothertogdom Luxemburg.  

4.2 Andere landen  

4.2.1 Oostenrijk 

Er zijn 18 (= 14 + 4iii) reacties van Oostenrijkse respondenten geregistreerd.  

De analyse toont dat twee respondenten reageren vanuit een uitgesproken positieve houding ten opzichte van het 
uitstel van desactivatie van Doel 1 en 2. Twee respondenten geven geen inhoudelijke tekstuele reactie via het online 
invulformulier. Er zijn 14 respondenten die reageren vanuit een uitgesproken negatieve houding tegenover de 
uitgestelde desactivatie van Doel 1 en 2. Er zijn 9 respondenten die daarvoor gebruik maken van een exacte kopie 
van de hierboven besproken Duitse reactie met een negatieve houding tegenover het uitstel van de desactivatie 
van Doel 1 en 2. 

4.2.2 Zwitserland  

Er zijn 13 reacties van Zwitserse respondenten geregistreerd. Tien respondenten doen dat vanuit een positieve 
houding tegenover het uitstel van de desactivatie van Doel 1 en 2.  

Eén respondent verzond een exacte kopie van de eerder uitgebreid besproken Duitse reactie met een negatieve 
houding tegenover het uitstel van de desactivatie van Doel 1 en 2. Twee respondenten geven geen inhoudelijke 
tekstuele reactie via het online invulformulier. 

De onderbouwing van deze positieve reacties stemt helemaal overeen met de inhoudelijke analyse van de Franse 
reacties waarbij vooral de positieve klimaatimpact en de vergelijking ten opzichte van investeren in gascentrales het 
meest aan bod komen. 

4.2.3 Groot-Brittannië  

Er zijn 8 reacties van Britse respondenten geregistreerd. Eén daarvan bevat een Engelstalige kopie van de eerder 
uitgebreid besproken Duitse reactie met een negatieve houding tegenover het uitstel van de desactivatie van Doel 
1 en 2.  

Verder zijn er 3 expliciet negatieve en 2 uitgesproken positieve reacties tegenover het uitstel van de desactivatie 
van de kerncentrales en kernenergie in het algemeen. Twee respondenten vermelden expliciet de beperkte 
landinname van een kerncentrale.   

Twee respondenten geven geen inhoudelijke tekstuele reactie via het online invulformulier. 

  

 

 

iii Deze 4 reacties werden voor analyse later in het consultatieproces tussen Oostenrijk en België ontvangen en zijn hierdoor niet 
opgenomen in de cijfergegevens van hoofdstukken 2 en 3. Het consultatieproces met Oostenrijk (zie deel III) werd afgesloten op 
21 oktober 2021. Deze reacties werden evenwel op eenzelfde wijze geanalyseerd en zijn hier opgenomen. 
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4.2.4 Landen met minder dan 5 reacties 

Naast de zes hieronder opgesomde landen met minder van 5 reacties die zich binnen de vooropgestelde straal van 
1.000 km rondom Doel bevinden, zijn er nog twee reacties van daarbuiten geregistreerd. Eén daarvan kwam van 
een respondent die aangaf in Verenigde Staten te wonen en een andere respondent die in Rwanda woont. Deze 
twee reacties werden niet inhoudelijk geanalyseerd. 

Ierland 

Er zijn 4 reacties van Ierse respondenten geregistreerd. Twee van hen geven geen inhoudelijke tekstuele reactie via 
het online invulformulier.  

Eén Ierse respondent benadrukt de noodzaak van kernenergie in de Belgische en bij uitbreiding wereldwijde 
energiemix in functie van klimaatprioriteiten en de reductie van emissies. En een andere Ierse respondent vindt dat 
omwille van de veiligheid alle kerncentrales ter wereld -ook de Belgische- met onmiddellijke ingang moeten sluiten. 

Italië 

Er zijn 4 reacties van Italiaanse respondenten geregistreerd. Twee van hen geven geen inhoudelijke tekstuele reactie 
via het online invulformulier. Eén Italiaanse respondent vindt dat de kerncentrales open moeten blijven vanwege de 
duidelijke klimaatvoordelen. 

Zweden 

Er zijn 3 reacties van Zweedse respondenten geregistreerd. Eén respondent uit zich positief ten opzichte van de 
desactivatie. De 2 andere respondenten registreren een negatieve houding ten opzichte van het uitstel van de 
desactivatie.  

Eén Zweedse respondent die zich negatief uitspreekt over de desactivatie onderbouwt die houding met het concept 
van de ‘zwarte zwaan’ of de risico’s waarop we ons helaas niet kunnen voorbereiden. Hoe veilig kernenergie ook 
claimt te zijn, het risico van de zogenaamde ‘zwarte zwaan’ zou volgens deze respondent onverantwoord zijn om 
kernenergie nog langer toe te laten.  

Denemarken 

Er zijn 2 reacties van Deense respondenten geregistreerd. Beide zijn uitgesproken negatief over het uitstel van 
desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2.  

Er wordt verwezen naar het veronderstelde belemmerende effect van kernenergie op de omslag naar hernieuwbare 
energie. Er is ook wantrouwen tegenover het besluitvormingsproces en er wordt gevraagd naar een meer 
laagdrempelig en open debat of dialoog over dit dossier. 

Polen 

Er zijn 2 reacties van Poolse respondenten geregistreerd. Eén van hen uit zich positief over het uitstel van de 
desactivatie vanwege het vermijden van emissies en bevoorradingszekerheid. De respondent vindt het een betere 
optie dan de alternatieven om de kerncentrales open te houden. 

Tsjechië 

Er is een reactie van een Tsjechische respondent geregistreerd. Deze respondent verwijst naar de noodzaak van 
kernenergie in het algemeen. 

Hongarije 

Er is één reactie van een Hongaarse respondent geregistreerd die zich volledig akkoord verklaard met het 
milieueffectbeoordelingsdossier. 
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Deel II: CONSULTATIE VAN DE BEVOEGDE INSTANTIES 
Op 15 april 2021 werden de verschillende Belgische overheden, gemeenten en bevoegde instanties zoals NIRAS en 
FANC door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, geïnformeerd over de 
milieueffectbeoordeling met betrekking tot het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2 en de 
hiermee gepaard gaande publieksraadpleging. Daarbij werd aangegeven dat de publieksraadpleging liep tot 15 juni 
2021. 

In totaal werden 19 reacties ontvangen, zoals weergegeven in Tabel 8. 

Tabel 8: Reacties ontvangen van Belgische overheden, gemeenten, bevoegde instanties. 

Reactie  Datum ontvangst Naam respondent 

1 2021-04-20 Gemeente Hastière 
2 2021-05-10 Gemeente Evergem 
3 2021-05-10 Gemeente Sivry-Rance 
4 2021-06-01 Dienst Omgevingsvergunningen van Provincie Antwerpen 
5 2021-06-07 Stad Dilsen-Stokkem 

6 2021-06-08 Stad Eupen 
7 2021-06-09 NIRAS-ONDRAF 

8 2021-06-10 FANC-AFCN 
9 2021-06-10 Stad Tournai 

10 2021-06-11 Gemeente Seneffe 
11 2021-06-11 Gemeente Paliseul 
12 2021-06-11 Stad Brussel 
13 2021-06-14 Gemeente Lanaken 
14 2021-06-14 Districtsbestuur Borgerhout 
15 2021-06-15 Brussels Hoofdstedelijk Gewest/ Kabinet van Minister Alain Maron 

16 2021-06-15 Waalse openbare dienst voor landbouw, natuurlijke hulpbronnen en milieu (SPW 
ARNE - Service Public Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) 

17 2021-06-16 Leefmilieu Brussel, Afd. Vergunningen en partnerschappen 
Dpt. Vergunningen milieueffectenstudies 

18 2021-06-23 Gemeente Essen 
19 2021-09-03 Vlaamse Overheid - Departement Omgeving 

 

5 Reacties bevoegde instanties 

We vatten hier de reacties samen, waarbij we starten met de reacties van de bevoegde instanties, namelijk deze van 
NIRAS en het FANC. 

5.1 NIRAS 

NIRAS is de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen en is sinds 1980 verantwoordelijk 
voor het veilige beheer van radioactief afval in België. 

De reactie van NIRAS is strikt beperkt tot het domein van het beheer van radioactief afval en verrijkte splijtstoffen. 
NIRAS heeft de cijfers van de milieueffectbeoordeling geverifieerd m.b.t. bijkomende hoeveelheden radioactief afval 
en radioactieve materialen en besluit dat deze realistisch zijn.  
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NIRAS oordeelt verder dat er geen bijkomende significante gevolgen voor het milieu zijn t.g.v. de bijkomende 
hoeveelheden te beheren afval (radioactief afval en verbruikte splijtstof te beheren als radioactief afval of aanleiding 
gevend tot opwerkingsafval).  

NIRAS gaat akkoord met de beoordeling van radioactief afval en radioactieve materialen zoals aangegeven in de 
milieueffectbeoordeling. NIRAS heeft de bijkomende hoeveelheden afval sinds 2015 reeds opgenomen in de 
evaluaties en beoordelingen die zij sinds dan heeft uitgevoerd en oordeelt dat ze zonder bijkomende significante 
gevolgen voor het milieu zijn. 

5.2 FANC 

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als missie de gezondheid van de bevolking, de 
werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen het gevaar van ioniserende straling. 

Het FANC heeft geen enkel bezwaar tegen de relatieve vaststellingen over de radiologische effecten.  

Het FANC voegt een aantal kleine opmerkingen toe over de milieueffectbeoordeling i.v.m. de strategische beslissing 
en de milieueffectbeoordeling betreffende de werken. Deze opmerkingen hebben geen impact op de conclusies 
van het rapport. FANC beschouwt de onderbouwing correct, keurt de gebruikte methodologie goed en geeft aan 
dat deze conform is met de nationale en internationale standaarden. De conclusies zijn voor FANC coherent en 
aanvaardbaar.  

6 Reacties gewestelijke overheden 

Vervolgens bekijken we de reacties van de verschillende gewestelijke overheden die ontvangen werden.. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt akte van de twee impactverslagen. Zij merkt op dat de voortzetting 
van de exploitatie noodzakelijk is om voldoende stabiliteit van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen tot 2025, 
waarna milieuvriendelijke productie de elektriciteitsvoorziening zal overnemen. Deze productie mag niet worden 
vervangen door productie op basis van fossiele brandstoffen. In dit verband blijkt uit het verslag dat, wanneer de 
twee reactoren in dienst worden gehouden, de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen en stikstofoxiden 
gedurende deze periode wordt vermeden.  

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt dat uit de twee rapporten blijkt dat de voortzetting van de exploitatie een 
aanzienlijke invloed heeft op het watersysteem en een impact heeft op het aquatisch milieu en dus op de 
biodiversiteit. Aangezien het radioactieve risico blijft bestaan, dringt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erop aan 
dat de nucleaire veiligheid voorrang krijgt op alle andere overwegingen.  

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt dat de rapporten voldoende aantonen dat de exploitatie van de reactoren 
Doel 1 en 2 tot 2025 moet worden voortgezet. Gezien de gevolgen voor het watersysteem en de biodiversiteit is 
het echter raadzaam deze installaties niet langer dan nodig in dienst te houden. De definitieve desactivatie van deze 
reactoren in 2025 lijkt onvermijdelijk. 

Ook een reactie van Leefmilieu Brussel, Afd. Vergunningen en partnerschappen - Dpt. Vergunningen 
milieueffectenstudies werd ontvangen: 
Leefmilieu Brussel neemt nota van de effectenrapporten die aantonen dat de verdere uitbating van de kernreactoren 
tot 2025 noodzakelijk is om zo voldoende stabiliteit in de voorziening van elektriciteit te garanderen en er zo ook 
voldoende tijd vrijkomt om voldoende alternatieven te ontwikkelen (ze verwijzen expliciet naar het feit dat er moet 
vermeden worden dat de elektriciteitsproductie vervangen wordt door fossiele brandstoffen). 

Leefmilieu Brussel geeft bovendien aan dat: 

 Er niet te verwaarlozen impact is op het watersysteem en dus ook op biodiversiteit; 
 Er steeds een radioactief risico bestaat en dat nucleaire veiligheid voorrang krijgt op alle andere 

overwegingen. 
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Leefmilieu Brussel besluit dat uitstel desactivatie Doel 1 en 2 tot 2025 vereist is maar dat gezien de ontwikkelingen 
in de productie van groene elektriciteit in de afgelopen en komende jaren een definitieve desactivatie van deze 
reactoren in 2025 een must is. 

 

De Waalse openbare dienst voor landbouw, natuurlijke hulpbronnen en milieu (SPW ARNE - Service Public 
Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) is van mening dat de radiologische gevolgen van 
het project voor het Waalse grondgebied niet te vrezen zijn. Aangezien zij niet over de nodige deskundigheid 
beschikt om de stralingseffecten te beoordelen, verwijst de SPW ARNE naar de milieueffectrapportage, waarin wordt 
geconcludeerd dat er bij normale exploitatie van de centrale geen effecten te vrezen zijn. Dit zou anders kunnen 
zijn in geval van een groot nucleair ongeval. Het uitstel van desactivatie van deze reactoren zal het probleem van 
het beheer van nucleair afval vergroten. 

 

De Vlaamse overheid, departement Leefomgeving heeft een opmerking over de beoordelingswijze van de 
stikstofuitstoot in de milieueffectbeoordeling voor de werken. De Vlaamse overheid stelt dat men in de 
milieueffectbeoordeling voor biodiversiteit naar het oude significantiekader voor bemesting/verzuring verwijst. Een 
nieuw beoordelingskader wordt momenteel uitgewerkt in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).  

De Vlaamse overheid stelt dat in afwachting daarvan een ministeriële instructie en het bijhorende richtsnoer met 
tijdelijk karakter dat verspreid werd op 2 mei 2021 momenteel moet toegepast worden. Ook dit lopend dossier 
moet tegemoetkomen aan het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 februari 2021 (RvVb-A-
2021-0697) waarin aangegeven is dat het oude significantiekader niet langer rechtszeker gebruikt kan worden. Deze 
opmerking werd ook gegeven in een aantal andere reacties en heeft betrekking op de milieueffectbeoordeling voor 
de werken. Een antwoord hierop van de MER-deskundigen die de milieueffectbeoordeling voor de werken 
opstelden (ARCADIS), is terug te vinden in Bijlage 2. 

De nota besluit dat er geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen speciale 
beschermingszone door eutrofiërende en verzurende stikstofdeposities afkomstig van de kerncentrale te 
verwachten zijn. Dit betekent dat er ook geen hypotheek zal zijn op het bereiken van de instandhoudings-
doelstellingen van de betrokken habitats en soorten. Deze conclusie is een bevestiging van hetgeen eerder al in het 
MER opgenomen was. De nota levert een gekwantificeerde en wetenschappelijke onderbouwing van de conclusie 
en is conform de werkwijze zoals opgenomen in de genoemde ministeriële instructie. 

 

7 Reacties van lokale overheden 

7.1 Provincies 

Er werd enkel een reactie ontvangen van de Provincie Antwerpen. De dienst Omgevingsvergunningen van de 
Provincie Antwerpen heeft opmerkingen i.v.m. het ontbreken van milderende maatregelen, de beoordelingswijze 
van de stikstofuitstoot en het ontbreken van een nuleffectlijn. De reactie heeft enkel betrekking op de 
milieueffectbeoordeling voor de werken en niet op de milieueffectbeoordeling over de strategische beslissing. De 
reactie luidt als volgt: 

 Voor negatieve effecten moeten milderende maatregelen opgesteld worden. Deze ontbreken en worden 
niet of onvoldoende gemotiveerd: voor de discipline water worden er enkel aanbevelingen gegeven en 
voor discipline biodiversiteit worden er geen mitigerende maatregelen of aanbevelingen nodig geacht, 
ondanks de verschillende negatieve effecten gaande van scores -2 tot -1.  

 Gezien de timing van indiening, werd het nieuwe voortoetskader ter beoordeling van de stikstofuitstoot 
nog niet toegepast (zie Ministeriële instructie van 2 mei 2021 betreffende de beoordeling van de 
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stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijke betekenisvolle 
effecten op de habitatrichtlijngebieden). Dit moet in het definitieve MER aangepast worden. 

 In de bespreking van de Voortoets en Passende Beoordeling worden gebieden die verder dan 1 km van 
de kerncentrale gelegen zijn, uitgesloten. In dat verband wordt enkel gesteld dat die gebieden buiten de 
invloedsfeer van de activiteiten van de KCD gelegen zijn. Die stelling wordt echter niet met concrete 
gegevens onderbouwd. Afhankelijk van de activiteiten en de daaruit voortvloeiende effecten, moet een 
nuleffectlijn bepaald worden.  

Bovenstaande twee opmerkingen, die betrekking hebben op de MER werken, met name betreffende het nieuwe 
voortoetskader ter beoordeling van de stikstofuitstoot en de nuleffectlijn worden in een nota opgesteld door de 
niet-radiologische milieudeskundigen van de MER werken (ARCADIS) in detail behandeld. Deze nota is toegevoegd 
in Bijlage 2. Zie ook reactie Vlaamse overheid, departement Leefomgeving. 

 

7.2 Steden en gemeenten 

Er werden 12 reacties ontvangen van steden en gemeenten. Deze reacties vatten we hier globaal samen. Een 
samenvatting van de belangrijkste elementen in de reacties kan teruggevonden worden in Bijlage 3. 

De reacties zijn heel erg divers, zo zijn er verschillende steden en gemeenten die een duidelijk standpunt innemen 
voor- of tegen het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2. Daarnaast zijn er ook reacties die 
geen expliciet standpunt innemen en enkel verwijzen naar een aantal aandachtspunten en/of hoe ze hun inwoners 
hebben geïnformeerd over de publieksraadpleging.  

In de reactie van steden en gemeenten komt ook meermaals de verwijzing naar de beoordeling van de 
stikstofuitstoot en de impact op biodiversiteit. Hier willen we verwijzen naar de analyse van de reacties van de 
Vlaamse overheid, departement Leefomgeving, de provincies (Provincie Antwerpen) en de nota in Bijlage 2. De 
conclusie van de nota in Bijlage 2 is een bevestiging van hetgeen eerder al in het MER opgenomen was. De nota 
levert een gekwantificeerde en wetenschappelijke onderbouwing van de conclusie en is conform de werkwijze zoals 
opgenomen in de ministeriële instructie. 
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Deel III: ANALYSE VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE RAADPLEGING 
(BUITENLANDSE INSTANTIES) 

Er werden reacties van buitenlandse instanties naar aanleiding van de grensoverschrijdende raadpleging ontvangen 
van Duitsland, Nederland, Luxemburg, Ierland, Oostenrijk, Polen en Zweden.  

 

Tabel 9. Overzicht van ontvangen buitenlandse reacties, gegroepeerd per land. 

Land/code-
reactie 

Organisatie/opmerking Datum  

Duitsland (DE) Reacties van verschillende lokale overheden werden individueel 
ontvangen en niet gebundeld door de bevoegde/coördinerende overheid. 
Reacties DE09, DE10 en DE11 werden wel gebundeld ingestuurd. 

 

DE01 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

23/06/2021 

DE02 Rheinland-Pfalz Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und 
Mobilität 

24/06/2021 

DE03 Der Landrat Rhein-Erft-Kreis 11/05/2021 

DE04 Stadsbestuur Leverkusen 27/05/2021 

DE05 Stadsbestuur Keulen 05/07/2021 

DE06 Städteregionsrat (stadsregioraad) Aken 24/06/2021 

DE07 Landesbüro der Naturschutzverbände 28/06/2021 

DE08 Stadsbestuur Mönchengladbach 21/06/2021 

DE09 Districtsoverheid Keulen 23/06/2021 

DE10 Landrat Kreis Düren 23/062021 

DE11 NABU-Stadtverband Aken 23/06/2021 

DE12 Stadsbestuur Sölingen 22/06/2021 

Nederland (NL) Reactie van de bevoegde instantie (ANVS) en lokale overheden/instanties  

NL01 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) 18/05/2021 

NL02 Provinciebestuur Zeeland 09/06/2021 

NL03 Drinkwaterbedrijf Brabant Water 15/06/2021 

NL04 Provinciebestuur Limburg 15/06/2021 

NL05 Provinciebestuur Noord-Brabant 21/06/2021 

NL06 Gemeentebestuur van Bergen op Zoom 30/06/2021 

Luxemburg (LU) Gecoördineerde reactie vanuit bevoegde overheid  

LU01 Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable 29/06/2021 

Ierland (IE) Reacties ontvangen van bevoegde autoriteit (EPA) en 4 andere instanties  

IE01 Environmental Protection Agency 23/06/2021 

IE02 Irish Aviation Authority (IAA) 04/05/2021 
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IE03 Transport Infrastructure Ireland 10/05/2021 

IE04 Failte Ireland 12/05/2021 

IE05 Eastern and Midland Regional Assembly 15/06/2021 

Oostenrijk (AT) Gecoördineerde reactie met consultatie tussen Oostenrijk en België.  

AT01 BMK - Federaal Ministerie – Climate Action, Environment, Energy, 
Mobility, Innovation and Technology 

29/06/2021 

AT02 Expert statement - Federaal Ministerie – Climate Action, Environment, 
Energy, Mobility, Innovation and Technology 

29/06/2021 

AT03 Expert statement (als antwoord op de antwoorden van België op vragen 
van Oostenrijk)- Federaal Ministerie – Climate Action, Environment, 
Energy, Mobility, Innovation and Technology 

21/10/2021 

Polen (PL) Gecoördineerde reactie met consultatie tussen Polen en België  

PL01 Directoraat-Generaal voor Milieubescherming, afdeling 
milieueffectrapportage 

01/07/2021 

Zweden (SE) Reactie vanuit bevoegde overheid  

SE01 Swedish Environmental Protection Agency 30/06/2021 

 

Op de vragen uit de reacties vanuit Oostenrijk en Polen werd een antwoord geformuleerd. Deze antwoorden zijn 
terug te vinden in Bijlage 4 en 5. 

 

8 Analyse van de reacties ontvangen vanuit de buitenlandse bevoegde 
instanties 

We geven hier een samenvatting van de reacties ontvangen vanuit de buitenlandse instanties per land 
overeenkomstig Tabel 9. 

 

DUITSLAND (DE) 

DE01 Reactie van het Ministerie van Milieu, Landbouw, Natuur en Consumentenbescherming van de 
deelstaat Noordrijn-Westfalen, Duitsland 
 
Het ministerie spreekt zich uit tegen het uitstel desactivatie,  
Het Ministerie heeft volgende opmerkingen op de strategische MER:   

 De leveringszekerheid van elektriciteit komt niet in het gedrang door de sluiting van Doel 1 en 2. 
 Er wordt te ruim rekening gehouden met positieve milieueffecten in de zin van "vermeden milieueffecten", 

waarbij bijvoorbeeld ook de leveringsonzekerheid wordt meegenomen in de afweging.  
 Hoofdstuk 3: een realistische inschatting van de lozingen van Doel 1 en 2 is niet mogelijk omdat de 

metingen van de kerncentrale van Tihange als basis genomen worden. 
 
Het Ministerie heeft volgende opmerkingen op het project MER:   

 Een kerncentrale die in 1975 commercieel in gebruik werd genomen is niet bestand tegen de eisen van de 
huidige veiligheidsnormen. Deze veiligheidsnormen kunnen niet worden bereikt, zelfs niet door montage 
achteraf. 

 Effecten zoals veroudering van componenten en bros worden van niet vervangbare materialen, zoals het 
reactorvat, worden niet of slechts terloops in aanmerking genomen. Het ingevoerde 
verouderingsmanagement is zinvol, maar er kan bij vervanging en eventuele modernisering van 
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componenten alleen rekening worden gehouden met individuele onderdelen van de kerncentrale. 
Bovendien is het niet mogelijk om constructies overal in een kerncentrale te bewaken, hetzij vanwege 
ontoegankelijke plaatsen of vanwege hoge blootstelling aan straling. Dit betekent dat mogelijke 
verslechteringen in de structuur van een kerncentrale over het hoofd kunnen worden gezien, wat kan 
leiden tot een verhoogd risico op storingen en ongevallen.  

 
Volgens het Ministerie is kernenergie niet de juiste weg om te volgen voor de oplossing van het energieprobleem, 
wel het spaarzaam omspringen met energie en de uitbouw van hernieuwbare energie. Atoomenergie is verbonden 
met onbeheersbare milieugevaren, die grensoverschrijdend zijn. Het is niet uitgesloten dat een ongeval in Doel 
gevolgen heeft voor mens en milieu in Duitsland. 
 
DE02. Reactie door het Ministerie van Klimaatbescherming, Milieu, Energie en Mobiliteit van de deelstaat 
Rijnland-Palts, Duitsland 
 
Het Ministerie is tegen het uitstel van desactivatie. 
Het Ministerie is positief over het feit dat er een raadpleging is. 
De deelstaatregering Rijnland-Palts ziet geen oplossing voor de uitdagingen van de toekomstige 
energievoorziening in het gebruik van kernenergie. Het steunt op energiebesparing en de uitbreiding van 
hernieuwbare energiebronnen. Een verder gebruik of zelfs een uitbreiding van de kernenergietechnologie is niet te 
rechtvaardigen om de eenvoudige reden dat er wereldwijd geen eindberging is voor het hoogradioactieve afval en 
naast het gezondheidsrisico enorme economische risico's voor berging worden opgelegd aan vele volgende 
generaties. 
 
DE03. Der Landrat Rhein-Erft-Kreis  
In hun reactie vragen ze aandacht voor volgende punten: 

 Ongevalsscenario’s geïnitieerd door een tornado of dijkdoorbraak; 
 Koelwater: volgens de documenten is er slechts één extractiepunt op de Schelde voor de reactoren Doel 1 

en 2. Het is onduidelijk hoe bij vernieling, over een langere periode kan worden gegarandeerd dat er 
voldoende koelwater beschikbaar is. Ook is onduidelijk hoe op het waterwinpunt in de Schelde ervoor 
wordt gezorgd dat er geen plantenresten in het koelsysteem komen en dus het koelsysteem laten uitvallen; 

 Brandwaterretentie: in de documenten voor de milieueffectrapportage staat dat het vasthouden van 
regenwater ook bij hevige regenval onvoldoende is. Bij brand met ontsnapping van radioactiviteit zou 
radioactief besmet bluswater in de Schelde terechtkomen;  

 Inschatting van het risico op kernsmelting / terroristische dreiging / cyberaanvallen; 
 Basis risicobeoordeling: Het is niet duidelijk waarom de richtwaarden voor nieuwe reactoren niet worden 

gehaald en daarmee het risico op ongevallen verder wordt verkleind; 
 Informatie over het omgaan met radioactieve stoffen en verbruikte splijtstofelementen: Er wordt geen 

informatie gegeven over hoe de verbruikte splijtstofelementen verder moeten worden aangepakt. Ook de 
opslag van het overige radioactieve afval is onduidelijk en wordt niet toegelicht. 

De Landrat vraagt bovenstaande informatie vooraleer zich een volledige mening te kunnen vormen. Deze vragen 
zijn echter niet gecentraliseerd door de bevoegde Duitse autoriteiten als onderdeel van de dialoogprocedure tussen 
landen die is ingesteld door de Espoo-conventie. Antwoorden zijn deels te vinden in dit document en de MEB 
rapporten. Voor wat betreft de afvalverwerking, kunnen we verwijzen naar het “Nationaal programma voor het 
beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval”:  
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Nationaal-programma-cpnpc.pdf  
 
DE04. Stadsbestuur Leverkusen 
Het stadsbestuur Leverkusen  spreekt zich uit tegen het uitstel van de desactivatie. Ze argumenteren dat 
in de documenten slechts zeer rudimentair wordt ingegaan op de gevolgen van een ongeval. Alleen kleinere 
ongevallen worden in de analyse meegenomen en er wordt gesteld dat de toegestane grenswaarden in Duitsland 
niet worden overschreden. Het incident in Tsjernobyl wordt niet in het onderzoek meegenomen. Gezien de meest 
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voorkomende windrichting zou bij een soortgelijk incident in Leverkusen waarschijnlijk een onaanvaardbare mate 
van pollutie worden verwacht. 
Men stelt verder dat de twee kernreactoren in kwestie hadden in 2015 buiten gebruik moeten worden gesteld. 
 
DE05. Stadsbestuur Keulen 
Het stadsbestuur spreekt zich uit tegen uitstel desactivatie 
Ze geven aan dat de MER een aantal tekortkomingen bevat: 

 Het is niet duidelijk hoe groot de gevaren zijn voor de bevolking tijdens transport van eindproducten en 
bij een ongeval. De exploitant moet het veilige transport van de eindproducten en hun duurzame opslag 
duidelijk maken; 

 Volgens de MER worden bij een ongeval met significante grensoverschrijdende radiologische effecten de 
nationale nucleaire en radiologische noodplannen geactiveerd om de bevolking en het milieu te 
beschermen. Meer informatie hierover bevat het MER niet; 

 De MER bevat algemene uitspraken over simulaties van een risicobeoordeling van een ongevalscenario 
dat niet overeenkomt met de gebeurtenissen in Tsjernobyl of Fukushima. Deze minimale aanpak bij het 
maken van het MER is onbegrijpelijk. Vooral de GAU of de super-GAU (grootste aangenomen ongeval) 
met een meltdown en lekken van het containment - bijvoorbeeld ten gevolge van een terroristische 
aanslag - moet worden getoond in deze reactoren. Dit is van bijzonder belang voor Noordrijn-Westfalen 
en Keulen tegen de achtergrond van de cyclonale westenwind. 

 
DE06. Städteregionsrat (stadsregioraad) Aken 
Deze reactie van de stadsregioraad Aken is ondertekend door talrijke burgemeesters, districtsbestuurders en 
parlementsleden uit Europa, de federale regering en de staat. Men spreekt zich uit tegen het uitstel van de 
desactivatie 
Volgens een studie van de International Nuclear Risk Assessment Group (INRAG) brengt de veroudering van de 
kerncentrales een significant verhoogd risico op ernstige ongevallen met zich mee. Volgens de studie van INRAG is 
de oorzaak van veel veiligheidsrelevante gebeurtenissen terug te voeren op verouderingsprocessen, zoals corrosie, 
slijtage, … 
Er moet ook worden opgemerkt dat, met name bij oudere systemen, er over het algemeen onvoldoende 
bescherming is tegen "nieuwe risico's", met name tegen externe invloeden en gezamenlijke gebeurtenissen (bijv. 
aardbevingen, vliegtuigcrashes, terroristische aanslagen, klimatologische oorzaken zoals overstromingen ). 
Bovendien is de continue werking van de Belgische reactoren naar onze mening niet langer nodig om een veilige 
energievoorziening in de betrokken regio's te garanderen, zoals aangetoond door de snelle uitbreiding van 
installaties voor hernieuwbare energie.  
Ze spreken verder hun bezorgdheid uit voor de mensen uit hun regio op een permanent risico door de werking van 
verouderde kernreactoren. Bij een ernstig ongeval kan ook voor de buurlanden onberekenbare economische schade 
ontstaan, die de door de exploitant verzekerde schade ver kan overschrijden en waarvoor op dit moment 
onvoldoende internationale aansprakelijkheidsregels bestaan. De reactoren moeten daarom onmiddellijk en 
definitief worden stilgelegd, maar uiterlijk aan het einde van hun levensduur. 
 
DE07. Landesbüro der Naturschutzverbände 
Het Landesbüro spreekt zich uit tegen het uitstel van de desactivatie van Doel 1 en 2 
Ze argumenteren: 

 De verlenging van de looptijd van de reactoren Doel 1 en 2 na 2015 heeft het dreigingspotentieel 
aanzienlijk vergroot en kan niet veilig worden gecontroleerd; 

 De verlenging van de termijn verhoogt het risico op ongevallen. Er is aangenomen dat het radioactieve 
gevaar groter is dan bij de eerste ingebruikname. Er is geen uitgebreide aansprakelijkheid van de exploitant 
of de staat, zodat alle risico's worden afgewenteld op de bevolking in België en de buurlanden; 

 Het aansprakelijkheidsrisico van een nucleair ongeval is in België slechts verzekerd tot 1,355 miljard euro 
en dekt niet de veroorzaakte schade.  
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DE08. Stadsbestuur Mönchengladbach 
Het stadsbestuur van Mönchengladbach spreekt zich uit tegen het uitstel van desactivatie 
Bij een ongeval in Doel 1 of Doel 2 bestaat er gevaar voor de volksgezondheid: afhankelijk van de windrichting kan 
ook Mönchengladbach worden getroffen en is er een risico op het inademen van radioactief stof of aerosolen voor 
het grote publiek. Ook is er het risico van (oppervlakte)besmetting - ook van gekweekt voedsel - en van drinkwater.  
Bij een ongeval in Doel 1 of Doel 2 bestaat er gevaar voor negatieve effecten op het leefmilieu: De omgeving van 
Mönchengladbach wordt gekenmerkt door een waardevol landschap met hoge biodiversiteit en heeft een 
belangrijke recreatieve functie. Er is ook een aanzienlijke agrarische productie. Voorwaarde voor het behoud van de 
gezondheid van het natuurlijke evenwicht in Mönchengladbach is de permanente garantie van een gezonde, 
productieve bodemgesteldheid, een goede kwaliteit van het grondwater een even gezonde luchtkwaliteit. 
Vanuit het oogpunt van de stad Mönchengladbach moet bij een MER rekening worden gehouden met de kans op 
een radioactief ongeval en de grootschalige en langdurige gevolgen ervan - ook al is de kans op optreden volgens 
het FlexRisc-rapport laag. Het MER is immers een essentieel onderdeel van een planproces en kan in het weegproces 
een beslissende factor zijn voor de haalbaarheid van een project. De enige verwijzing in het MER naar noodplannen 
toont aan dat men de gevaren voor het milieu van radioactieve ongevallen in het goedkeuringsproces niet inziet en 
deze dus instemmend aanvaardt. Er is dus een duidelijk gebrek aan planning. Het MER moet daarom mogelijke 
scenario's voor de verspreiding van radioactieve emissies bij een ongeval beschrijven en hun milieu-impact 
beoordelen. 
Het stadsbestuur Mönchengladbach dringt er daarom op aan de centrales zo snel mogelijk stil te leggen en hun 
bedrijfstijden niet verder te verlengen. 
 
 
DE09. Districtsoverheid Keulen 
 
In de documenten voor de grensoverschrijdende milieueffectrapportage komen de gevolgen van een ongeval niet 
volledig aan bod. Kleinere ongevallen worden over het algemeen afgedaan met de opmerking dat alle radionucliden 
richting Nederland gaan, maar dat de toegestane grenswaarden in Duitsland worden nageleefd. 
Vanuit het oogpunt van preventieve drinkwaterbescherming wijst men erop dat in het geval van een nucleair 
ongeval en de bijbehorende fall-out, de drinkwaterproductie in het administratieve district van het districtsbestuur 
van Keulen mogelijk niet meer gegarandeerd is vanwege de drinkwateronttrekkingen, die grotendeels plaatsvinden 
uit reservoirs en oppervlaktewateren. 
 
DE10. Landrat Kreis Düren 
 
Bij een verlenging van de levensduur van de Belgische kernreactoren Doel 1 en Doel 2 zijn voor Düren 
grensoverschrijdende effecten te verwachten bij incidenten. Door de geografische ligging en de frequente 
windrichting (zuidwesten) kan een nucleair ongeval tot radioactieve besmetting van bodem en water in de hele 
regio leiden.Hierdoor kan ook Düren worden getroffen, waardoor maatregelen vereist zijn, zoals het uitdelen van 
kaliumjodidetabletten aan de bevolking, controle van de verkeersstromen en de toelating en huisvesting van 
geëvacueerde personen uit de centrale zone van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2. 
 
 
DE11. NABU-Stadtverband Aken 
NABU-stadtverband Aken spreekt zich uit tegen het uitstel van desactivatie. 
Ze halen hier volgende elementen voor aan: 

 De verlenging van de looptijd van de reactoren Doel 1 en 2 na 2015 heeft het dreigingspotentieel 
aanzienlijk vergroot en kan niet veilig worden gecontroleerd; 
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 De verlenging van de termijn verhoogt het risico op ongevallen. Er is aangenomen dat het radioactieve 
gevaar groter is dan bij de eerste ingebruikname. Er is geen uitgebreide aansprakelijkheid van de exploitant 
of de staat, zodat alle risico's worden afgewenteld op de bevolking in België en de buurlanden; 

 Het aansprakelijkheidsrisico van een nucleair ongeval is in België slechts verzekerd tot 1,355 miljard euro 
en dekt niet de veroorzaakte schade.  

 
DE12. Stadsbestuur Sölingen 
Het stadsbestuur Sölingen spreekt zich uit  tegen het uitstel van de desactivatie. 
Zij argumenteren dat volgens een studie van de International Nuclear Risk Assessment Group (INRAG) brengt de 
veroudering van kerncentrales een significant verhoogd risico op ernstige ongevallen met zich mee. Volgens de 
studie van INRAG is de oorzaak van veel veiligheidsrelevante gebeurtenissen terug te voeren op 
verouderingsprocessen, zoals corrosie, slijtage, ... 
Er moet ook worden opgemerkt dat, met name bij oudere systemen, er over het algemeen onvoldoende 
bescherming is tegen "nieuwe risico's", met name tegen externe invloeden en gezamenlijke gebeurtenissen (bijv. 
aardbevingen, vliegtuigcrashes, terroristische aanslagen, klimatologische oorzaken zoals overstromingen ). 
Bovendien is de continue werking van de Belgische reactoren niet langer nodig om een veilige energievoorziening 
in de betrokken regio's te garanderen, en dit komt tot uiting in de snelle uitbreiding van installaties voor 
hernieuwbare energie.  
Verder stellen ze dat hun regio permanent risico loopt door de werking van verouderde kernreactoren. Bij een 
ernstig ongeval kan ook voor de buurlanden onberekenbare economische schade ontstaan, die de door de 
exploitant verzekerde schade ver kan overschrijden en waarvoor op dit moment onvoldoende internationale 
aansprakelijkheidsregels bestaan. De reactoren moeten daarom onmiddellijk en definitief worden stilgelegd, maar 
uiterlijk aan het einde van hun levensduur. 
 
NEDERLAND (NL) 
 
NL01. Reactie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), Nederland 
De ANVS volgt de redenering zoals beschreven in de rapporten 
De ANVS onderschrijft de conclusies dat er bij normaal bedrijf van Doel 1 en Doel 2, in de huidige situatie, geen 
grensoverschrijdende impact is richting Nederland. De impact ten gevolge van de toename van het radioactief afval 
en verbruikte splijtstof als gevolg van de levensduurverlenging wordt als gering en beheersbaar beschouwd. De 
kans op ongevallen is zeer klein. De ANVS deelt de conclusie dat in de huidige situatie de kans op een ongeval 
verder verkleind is ten opzichte van de uitgangssituatie zonder de technologische aanpassingen. 
 
NL02. Provinciebestuur Zeeland 
Het provinciebestuur Zeeland spreekt zich uit voor het uitstel van desactivatie. Het provinciebestuur volgt het advies 
van de ANVS. 
Ze geven verder mee dat een publieksraadpleging op prijs wordt gesteld. Verder wordt het provinciaal bestuur 
graag op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen rondom dit dossier. 
NL03. Drinkwaterbedrijf Brabant Water 
Brabant water stelt  publieksraadpleging op prijs. Ze maken zich zorgen over uitstel desactivatie met name tot 
betrekking tot de effecten van onvoorziene kernrampen op de drinkwatervoorziening van het voorzieningsgebied 
van Brabant Water.  Ze vragen de impact van dit effect op de maatschappij te analyseren, met name voor de 
aspecten volksgezondheid en economie. Dit laatste in verband met het grote openbare belang van de 
drinkwatervoorziening. 
 
NL04. Provinciebestuur Limburg 
Het provinciebestuur Limburg spreekt zich uit voor het uitstel van desactivatie. Het provinciebestuur volgt het advies 
van de ANVS. 
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De publieksraadpleging wordt op prijs gesteld. Het provinciaal bestuur wordt graag op de hoogte gehouden van 
de verdere ontwikkelingen rondom dit dossier. 
 
NL05. Provinciebestuur Noord-Brabant 
Het provinciebestuur Noord-Brabant spreekt zich uit voor het uitstel van de desactivatie. Het provinciebestuur volgt 
het advies van de ANVS. 
De publieksraadpleging wordt op prijs gesteld. Het provinciaal bestuur wordt graag op de hoogte gehouden van 
de verdere ontwikkelingen rondom dit dossier. 
 
NL06. Gemeentebestuur (burgemeester, college, gemeenteraad) van Bergen op Zoom 
De publieke bevraging wordt op prijs gesteld. Verder wordt gesteld dat de gevolgen van een incident enorm kunnen 
zijn, daarom wenst het gemeentebestuur van Bergen op Zoom op de hoogte gehouden te worden van verdere 
ontwikkelingen rondom de kernreactoren Doel 1 en Doel 2, alsook opnieuw te worden benaderd als er een 
mogelijkheid is tot inspraak is in verdere dossiers. Mede gelet op de incidenten die de laatste jaren hebben 
plaatsgevonden, onderschrijft het gemeentebestuur van Bergen op Zoom de conclusies van de ANVS waarin de 
kwalificaties "gering" en "beheersbaar" zijn opgenomen, niet. In de situatie dat een incident zich voordoet in één 
van de reactoren, kunnen voor de gemeente Bergen op Zoom de gevolgen voor mens, dier en milieu enorm zijn. 
De gevolgen van een incident raken een enorm groot gebied voor een zeer lange periode en verwoesten de lokale 
en regionale economie op onherstelbare wijze. Tevens zijn de gevolgen zodanig groot en ingrijpend dat een crisis- 
en rampenbestrijdingsplan nimmer op adequate wijze de gevolgen kan beheersen. 
 
LUXEMBURG (LU) 
 
LU01. Gebundelde reactie door Luxemburg (4 overheidsinstanties en 1 publieke instantie): Administration 
de l’environnement, Administration de la gestion de l’eau, Ministère de la Santé, Inspection du Travail et des 
Mines, Greenpeace Luxembourg 
 
In deze reactie wordt gepleit voor geen uitstel van de desactivatie: 

 Wat betreft de niet-radiologische effecten lijken de resultaten van de MER plausibel, met name worden er 
geen effecten verwacht op het grondgebied van Luxemburg; 

 De berekeningen voor de inschatting van de doses op de buurlanden zijn plausibel en coherent, en zijn 
gelijkaardig aan deze voor andere sites en landen; 

 De afdeling stralingsbescherming betreurt dat de veiligheidsanalyses en het MER niet voorafgingen aan 
de beslissing om de levensduur van de twee reactoren te verlengen. 

Verder worden volgende opmerkingen op de rapporten gemaakt: 
 Het rapport bevat geen analyse van de gevolgen van een zwaar ongeval dat afhankelijk van het weer 

gevolgen zou kunnen hebben voor de productie van levensmiddelen in Luxemburg.; 
 Vanuit het oogpunt van nucleaire veiligheid is het onverantwoord om de levensduur van de oude 

reactoren Doel 1 en 2 te verlengen: 
• Het basisontwerp is verouderd. Bij de bouw van de reactoren werd nog geen rekening 

gehouden met de risico's van een terroristische aanslag, een vliegtuigcrash of een aardbeving. 
Het reactorgebouw heeft slechts één betonnen omhulsel, er is geen “core catcher” en het 
koelbassin voor de bestraalde splijtstof is niet gebunkerd; 

• Dure maar noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, zoals de vervanging van de reactorkappen, 
zijn uit de oorspronkelijke plannen geschrapt om de kosten te drukken. Evenmin werd rekening 
gehouden met een ernstige kernramp INES-7 waarbij de dunne reactorwand zou instorten en 
radioactiviteit rechtstreeks in de atmosfeer zou worden geloosd. Evenmin zijn er noodplannen 
om zich op een dergelijke ramp voor te bereiden; 

• Na veertig jaar onderzoek naar diepe geologische berging is er nog steeds geen concept voor 
het lange-termijnbeheer van hoogradioactief afval. 
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 Het is onnodig de centrales open te houden vanuit het oogpunt van de continuïteit van de 
energievoorziening. 
 

De twee kernreactoren dienen zo snel mogelijk buiten werking te worden gesteld. Het uitbreiden van de werking 
van deze kernreactoren om de elektriciteitsvoorziening te garanderen is een weinig overtuigend argument in 
verband met de risico's, vooral bij een zwaar ongeval. Elk jaar van verlenging verhoogt deze risico's en genereert 
radioactief afval waarvan de verwijdering niet duidelijk is. 

 
IERLAND (IE) 
 
IE01. Reactie door Environmental Protection Agency (EPA), Ierland 
 
EPA heeft voorbehoud bij de uitbreiding van de levensduur van Doel 1 en Doel 2. 
 
Hoewel er geen meetbare, radiologische impact wordt verwacht van de uitbating en routinematige lozingen in het 
milieu van Doel 1 en 2, zou een ernstig ongeval op de site in combinatie met ongunstige weersomstandigheden 
aanleiding kunnen geven tot beperkte radioactieve besmetting in Ierland. 
Zelfs bij geen of zeer weinig radioactieve besmetting in Ierland heeft een studie van het Economisch en Sociaal 
Onderzoeksinstituut uit 2016 aangetoond dat een ernstig nucleair ongeval waar dan ook in Noordwest-Europa een 
negatieve impact zou hebben op de Ierse economie. 
 
 
IE02. Reactie door het Irish Aviation Authority (IAA), Ierland 
 
Het IAA heeft geen specifieke opmerkingen aangaande de mogelijke grensoverschrijdende effecten van het project. 
 

IE03. Reactie door Transport Infrastructure Ireland, Ierland  
 
Het Transport Infrastructure Ireland heeft geen specifieke opmerkingen m.b.t het project. 
 
IE04. Reactie door Failte, Ierland  

Failte heeft geen opmerkingen m.b.t het project 
 
IE05. Reactie door Eastern and Midland Regional Assembly (EMRA), Ierland 
 
EMRA heeft voorbehoud bij de uitbreiding van de levensduur van Doel 1 en Doel 2. 
 
Twee rapporten van ESRI (Irish Environmental Protetion Agency) waarin de directe en indirecte effecten van een 
nucleair ongeval op de Ierse economie worden gekwantificeerd, tonen aan dat de directe effecten hiervan op 
toerisme, landbouw en voedingssector in Ierland substantieel zijn.  
EMRA verwelkomt verdere mogelijkheden om deel te nemen aan het huidige grensoverschrijdende overlegproces.  
 
OOSTENRIJK (AT) 
 
Gecoördineerde reactie vanuit Oostenrijk overeenkomstig art. 6 Espoo-conventie waarbij dialoog tussen Oostenrijk 
en België gestart werd. Tussen 15 april en 15 juni 2021 werd in Oostenrijk een publieksraadpleging uitgevoerd. 
Opmerkingen ontvangen van het publiek, waaronder een deskundigenverklaring in opdracht van het federale 
ministerie voor klimaatactie ter overweging overeenkomstig art. 6 Espoo-conventie en art. 8 MER-richtlijn werd bij 
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brief van 29 juni 2021 (Ref. Nr. 2021-0.449.634) aan België voorgelegd (AT01 en samenvatting 
deskundigenverklaring AT02) 
Vanwege de bestaande Coronavirus-situatie zijn Oostenrijk en België overeengekomen om overleg te voeren 
volgens art. 5 Espoo-conventie en art. 7 MER-richtlijn in schriftelijke vorm. Oostenrijk bedankt België voor de 
antwoorden op de vragen vermeld in de deskundigenverklaring (zie Bijlage 4), die Oostenrijk op 1 september 2021 
heeft ontvangen. 
Het Federaal Ministerie voor Klimaatactie heeft experts opdracht gegeven om de antwoorden te evalueren: een 
samenvatting hiervan is gegeven in AT03. 
 
AT01. Reactie door BMK - Federaal Ministerie – Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation 
and Technology, Oostenrijk 
Bijgevoegd aan de brief zijn de opmerkingen van het publiek, waaronder ngo's en autoriteiten, en een 
deskundigenverklaring in opdracht van het federale ministerie voor klimaatverandering voor verdere overweging 
overeenkomstig art. 6 Espoo-conventie. De reacties van het publiek en ngo’s die werden meegestuurd zijn 
geanalyseerd en toegevoegd in de bespreking van de Oostenrijkse reacties in Deel I van dit rapport. 
 
AT02 Reactie door Oostenrijk: Federaal Ministerie – Climate Action, Environment, Energy, Mobility, 
Innovation and Technology (expert statement)  
Het Oostenrijkse Bondsministerie voor Klimaatactie, Milieu, Energie, Mobiliteit, Innovatie en Technologie heeft het 
Milieuagentschap Oostenrijk opgedragen de beoordeling van de ingediende MEB-documenten in het kader van de 
onderhavige deskundigenverklaring te coördineren. De doelstelling van de Oostenrijkse deelname aan de MEB-
procedure is het minimaliseren of elimineren van mogelijke significante nadelige gevolgen voor Oostenrijk die uit 
dit project zouden kunnen voortvloeien.  
Een samenvatting van het expert statement: 

 Het is onduidelijk of en op welke manier de MEB-resultaten in aanmerking zullen worden genomen in 
het kader van de vergunningsprocedure (bv. voor veiligheidsupgrades), wetende dat de 
levensduurverlenging al in 2015 is beslist; 

 De noodzaak om de bevoorradingszekerheid te handhaven werd aangevoerd als reden voor de 
verlenging van de levensduur van Doel 1&2. Uit een analyse van 2020 is echter gebleken dat zelfs een 
onmiddellijke stillegging van de reactoren Doel 1&2 geen negatieve effecten zou hebben op de 
bevoorradingszekerheid in België; 

 Ontbrekende informatie over de noodzakelijke opslagcapaciteit aan verbruikte splijtstofelementen en 
radioactief afval als gevolg van de levensduurverlenging moet later in het MEB-kader worden verstrekt; 

 De reactoren zijn al 45 jaar oud  negatieve effecten op structuren, systemen en componenten 
(brosheid reactor, schade aan injectiepijp in 2018); 

 Er zijn onvolkomenheden in het “ageing management program” (IAEA SALTO missie van 2017). Deze 
werden slechts in 2019 verholpen; 

 In 2014 publiceerde WENRA een herziene versie van haar referentieniveau voor bestaande reactoren. 
Opgemerkt moet worden dat België op 1 januari 2019 nog geen 52 referentieniveaus van de 342 heeft 
geïmplementeerd; 

 Volgens het MEB-rapport zijn de voorgestelde technische verbeteringen voor Doel 1&2 bedoeld om 
de veiligheidstekortkomingen ten opzichte van de nieuwste PWR-kerncentrales te verminderen. Het 
proces om te bepalen welke wijzigingen in de centrales moeten worden doorgevoerd, is in drie 
stappen uitgevoerd: De "Long List of Concerns" werd teruggebracht tot een "Short List of Main Safety 
Issues", die vervolgens de basis vormde om de beste technische oplossingen te realiseren. De MEB-
documenten bevatten geen van beide lijsten, noch de respectieve selectiecriteria; 

 Gegevens over de frequentie van ongevallen met kernschade (CDF) en de hoeveelheden van 
vrijgekomen splijtstof (LRF) zijn niet gegeven in het MER-verslag; 

 Om de stralingsgevolgen van een Beyond-Design-Basis-Accident te beoordelen, is gebruik gemaakt 
van CSBO scenario. Waarom dit scenario zou volstaan werd niet uitgelegd. Er is geen preventieve 
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apparatuur geïnstalleerd om een ongevalsscenario met laat vrijkomende grote hoeveelheden te 
voorkomen; 

 Volgens het MER-rapport is de bronterm die wordt gebruikt voor een zwaar ongeval het gevolg van 
een kernsmeltongeval, echter met behoud van de insluitingsintegriteit (‘containment’). Het is niet 
bewezen dat de integriteit van het omhulsel niet zou bezwijken tijdens een ongeval, met name als 
gevolg van een neerstortend vliegtuig; 

 Er bestaan verschillende ongevalsscenario's die de integriteit van het ‘containment’ kunnen bedreigen, 
waardoor grote hoeveelheden radioactieve stoffen kunnen vrijkomen. NEA (2020) verklaarde dat in de 
PSA-2-analyses voor Doel 1&2 is vastgesteld dat 40% van de ongelukken met kernsmelten leidt tot 
falen van het ‘containment’. Die analyses hebben betrekking op de toestand van de centrale in 2010. 
De veiligheidsupgrades en de impact daarvan op de PSA-resultaten zijn onbekend; deze moeten 
tijdens de MEB-procedure worden geanalyseerd; 

 Het MER-rapport moet een goede verklaring bevatten voor de gebruikte bronterm. Om een 
beoordeling van Beyond-Design-Basis-Accidents (BDBA) mogelijk te maken, is het noodzakelijk om 
ernstige ongevallen met insluitingsfalen te analyseren;  

 Richtlijn 2014/87/EURATOM moet als referentie worden gebruikt om haalbare 
veiligheidsverbeteringen vast te stellen. In lijn met deze regel moeten kernsmeltongevallen die tot 
vroegtijdige of grote lozingen zouden leiden, praktisch worden geëlimineerd. In het MEB-rapport voor 
Doel 1&2 wordt het begrip "praktisch elimineerbaar" niet genoemd; 

 Een uitgebreide evaluatie van natuurlijke risico’s ontbreekt. In dit verband is het risico van 
overstroming van de installaties tijdens hevige regenval zeer relevant, omdat dergelijke 
overstromingen en het falen van de afwateringssystemen in de afgelopen jaren herhaaldelijk zijn 
waargenomen; 

 In de MEB-documenten worden terroristische aanslagen en sabotage buiten beschouwing gelaten. 
Hoewel voorzorgsmaatregelen tegen sabotage en terrorisme om redenen van vertrouwelijkheid 
tijdens het MEB-proces niet in detail openbaar kunnen worden gemaakt, moeten MEB-documenten 
wel de nodige wettelijke voorschriften bevatten. Er zijn tekortkomingen op het gebied van 
bescherming tegen insiders en op het gebied van cyberveiligheid; 

 Het MER-rapport bevat dosisberekeningen voor de buurlanden van België voor Beyond-Design-Basis-
Accidenten met een intact ‘containment’. Er kan echter niet van worden uitgegaan dat bewezen is dat 
een hogere brontermijn zich niet kan voordoen. Bovendien kunnen bepaalde weersomstandigheden 
ook in Oostenrijk tot besmetting leiden. Bijgevolg kunnen de effecten op Oostenrijk worden 
onderschat. Het team van deskundigen beveelt aan berekeningen uit te voeren van de 
grensoverschrijdende gevolgen van een ernstig ongeval met falende insluiting of omleiding van de 
insluiting en een ernstig ongeval met beschadiging van de splijtstof in het opslagbassin, onafhankelijk 
van de vastgestelde frequentie van optreden; 

 

Het Oostenrijkse expert statement werd voorgelegd aan de deskundigen die op alle vragen en aanbevelingen een 
antwoord formuleerden. Dit antwoord kan teruggevonden worden in Bijlage 4 en werd verzonden op 1 september 
2021. Oostenrijk heeft hierop een antwoord geformuleerd op 21 oktober 2021 (zie AT03). Een samenvatting van dit 
antwoord is hieronder te vinden. 

 

AT03. Reactie door Federaal Ministerie – Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and 
Technology Expert statement (als antwoord op de antwoorden van België), Oostenrijk 

 
Dit 2de expert statement van Oostenrijk bevat zowel de beoordeling van de antwoorden die verstrekt zijn door de 
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie naar aanleiding van de 51 vragen die gesteld werden in het 1ste 
expert statement van Oostenrijk (AT02) als finale aanbevelingen. Hieronder volgt de samenvatting van dit expert 
statement: 
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 Procedures en alternatieven: Volgens de antwoorden gegeven aan Oostenrijk (2021) zullen de MER-
resultaten in aanmerking worden genomen voor de herziene versie van de nucleaire uitfaseringswet. 
Maar op welke manier dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Bovendien is het onduidelijk hoe en 
wanneer de MER-resultaten in de periodieke veiligheidsherziening zullen worden meegenomen. Dit 
moet worden verduidelijkt; 

 verbruikte splijtstof en radioactief afval: De tussentijdse opslagcapaciteit voor verbruikte splijtstof is 
naar verluidt voldoende voor Doel 1&2, inclusief de levensduurverlenging tot 2025. De 
ontwerplevensduur voor de SCG-interim opslag voor verbruikte splijtstof van Doel 1&2 zal tot 85 jaar 
bedragen. Het is de vraag of het ontwerp van de SCG geschikt is voor zo'n lange periode, of nog 
langer als er op de planning geen definitieve berging beschikbaar is; 

 Long-term operation: (1) Ondanks uitgebreide backfitting hebben Doel 1&2 nog steeds aanzienlijke 
ontwerpgebreken. Het veiligheidsconcept als zodanig is achterhaald. Zo delen de eenheden van Doel 
1&2 verschillende veiligheidssystemen. (2) De WENRA RL 2014 is nu in de Belgische wetgeving 
opgenomen. Er werd echter nog niet geëvalueerd of Doel 1&2 aan deze vereisten voldoet. Dit zal niet 
voor juni 2022 gebeuren. (3) De veiligheidsvereisten voor nieuwe installaties moeten ook worden 
gebruikt als referentie voor de bestaande eenmalige veiligheidsbeoordeling om "redelijkerwijs 
uitvoerbare" veiligheidsverbeteringen te identificeren. Volgens de antwoorden aan Oostenrijk (2021) 
werd de scheiding van gelijkstroomvoedingen niet als "redelijkerwijs uitvoerbaar" beschouwd voor 
Doel 1&2 in het Long Term Operation (LTO)-project. (4) Alle maatregelen van het actieplan voor het 
LTO-project zijn uitgevoerd. Het LTO-actieplan weerspiegelt echter niet volledig de huidige vereisten 
en alle technisch haalbare backfitting-maatregelen; 

 Ongevalsanalyse: (1) Er is een DEC-B-analyse uitgevoerd door de exploitant, maar de 
veiligheidsinstantie heeft de beoordeling van deze analyse niet afgerond. Bovendien hebben de 
antwoorden op de vragen van Oostenrijk (2021) niet duidelijk gemaakt of redelijkerwijs uitvoerbare 
beperkende maatregelen zijn geïdentificeerd om de gevolgen van een aanzienlijke kernschade aan te 
pakken. (2) De bronterm die in het MER-rapport wordt gebruikt, vloeit voort uit een 
kernsmeltingsongeval, maar in de veronderstelling dat de integriteit van de insluiting behouden blijft. 
In de ongevallenanalyses in de MER-procedure had een mogelijke bronterm moeten worden gebruikt 
die is afgeleid van de berekening van de huidige PSA 2. Hoewel de kans op ernstige ongevallen met 
een vroege en/of grote vrijzetting zeer laag wordt ingeschat, zijn de gevolgen van deze ongevallen 
zeer ernstig. Om de gevolgen van BDBA's te beoordelen, is het noodzakelijk om een aantal ernstige 
ongevallen te analyseren, waaronder die waarbij de inperking niet is gelukt. Dergelijke zware 
ongevallen kunnen voor Doel 1&2 niet worden uitgesloten; 

 Ongevallen veroorzaakt door externe gebeurtenissen: Op basis van de antwoorden verstrekt aan 
Oostenrijk (2021) kan worden geconcludeerd dat de natuurlijke gevaren die op de locatie van 
toepassing zijn, werden geïdentificeerd en geanalyseerd. De antwoorden aan Oostenrijk (2021) 
bevestigden verder dat analyses ook rekening hielden met combinaties van gevaren die van 
toepassing zijn op de locatie, hoewel gebaseerd op verouderde richtlijnen van de American Nuclear 
Society die in 1988 werden ingetrokken. Het team van experts stelt daarom voor om actuele WENRA-
vereisten toe te passen. en richtlijnen ter bevestiging van de analyses van gevarencombinaties; 

 Ongevallen veroorzaakt door derden: Hoewel voorzorgsmaatregelen tegen sabotage en terrorisme 
om redenen van vertrouwelijkheid niet in detail openbaar kunnen worden besproken tijdens het MER-
proces, moeten MER-documenten de nodige wettelijke vereisten bevatten. Volgens de antwoorden 
aan Oostenrijk  (2021) zijn die eisen wettelijk geclassificeerd. De wetgeving van andere landen 
classificeert deze vereisten echter niet. In de antwoorden aan Oostenrijk (2021) wordt vermeld dat de 
weerstand van Doel 1&2 tegen representatieve vliegtuigen is aangetoond. Een resultaat van de 
Belgische stresstests toonde echter aan dat bij een crash van een commercieel vliegtuig aanzienlijke 
schade kan ontstaan aan de buitenste omhulling van Doel 1&2. (FANC 2012) De daaropvolgende, en 
zeer waarschijnlijke, storing van het koelsysteem zou kunnen leiden tot een ernstig ongeval, namelijk 
een ongeval met kernsmelt met open insluiting. De radioactieve lozingen zouden zeer hoog zijn en 
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vooral vroeg optreden. (2) De 2020 Nuclear Threat Initiative (NTI) Index beoordeelt de nucleaire 
veiligheidsvoorwaarden in termen van bescherming van nucleaire installaties. Met een totaal van 80 
op 100 punten staat België slechts op de 16e plaats van 47 landen; dit wijst op een onvoldoende 
beschermingsniveau. Er zijn tekortkomingen op het gebied van bescherming tegen insiders en op het 
gebied van cyberbeveiliging. (3) Volgens het FANC (2020b) is er de laatste jaren sprake van een 
bijzondere dreigingssituatie voor nucleaire installaties in België; 

 Grensoverschrijdende effecten: het expertteam adviseert om bij een zwaar ongeval met 
inperkingsstoring of inperkingbypass en bij een zwaar ongeval met brandstofschade in het 
opslagbassin, onafhankelijk van de vastgestelde frequentie van optreden, berekeningen uit te voeren 
van grensoverschrijdende effecten als dit fysiek mogelijk is. 
 

POLEN (PL) 

PL01. Reactie door Directoraat-Generaal voor Milieubescherming, afdeling milieueffectrapportage, Polen 

Het Directoraat-Generaal heeft geen opmerkingen over de MER. 
Er zijn geen opmerkingen over de inhoud van de ingediende documenten en de wijze van uitvoering van de 
voorgenomen toezegging. 
Het gepubliceerde document identificeert geen mogelijke lozingen voor noodsituaties, omdat het alleen mogelijke 
potentiële effecten in de buurt van de kerncentrale aangeeft. Toch is de kans op een grote storing klein.  
Het Directoraat-Generaal heeft volgende vragen: 

 Heeft België plannen ontwikkeld voor de lange-termijnopslag van verbruikte splijtstof en componenten 
die in 2025 zullen worden ontmanteld? 

 Heeft u scenario's voor onvoorziene omstandigheden geïdentificeerd waarbij de insluiting zou kunnen 
worden beschadigd ondanks de aanwezigheid van een containment filtered venting system (CFVS)? Zo ja, 
is de radiologische impact voor de buurlanden beoordeeld? 

 Zijn er noodscenario's rekening houdend met de onderlinge interactie van beide blokken in Doel? 
 Zijn er de afgelopen 5 jaar storingen geweest in de centrale van Doel? Zo ja, beschrijf dan het type storing, 

het type beveiligingen dat is geactiveerd en de milieueffecten van deze gebeurtenissen, ook in de context 
van de effectieve dosis die wordt ontvangen door de bevolking die het dichtst bij de betreffende 
elektriciteitscentrale woont. 

Samenvattend maakt Polen, gelet op het bovenstaande, geen opmerkingen in het stadium van de documentatie 
van de milieueffectrapportage, maar vraagt het antwoorden op bovenstaande vragen. 
 
Op al deze vragen werd een antwoord geformuleerd door de deskundigen en aan Polen verzonden op 1 september 
2021. Dit antwoord is te vinden in Bijlage 5.  
 
 
ZWEDEN (SE) 
 
SE01. Reactie door Swedish Environmental Protection Agency, Zweden 
De MER is ter overweging verspreid onder 2 centrale overheidsinstanties en 3 niet-gouvernementele 
milieuorganisaties in de periode van 14 mei 2021 tot 29 juni 2021. De documenten zijn ook beschikbaar op de 
Zweedse EPA-website www.naturvardsverket.se/Esbo. Geen van de instanties of organisaties heeft tijdens het 
overleg commentaar geleverd op het MER. 
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9 Synthese publieksraadpleging 

In maart 2021 is er een milieueffectbeoordeling voltooid over de uitgestelde desactivatie van de kerncentrales Doel 
1 en 2 die is uitgevoerd door erkende radiologische en niet-radiologische deskundigen betreffende de werken 
(uitgevoerd door ARCADIS en NRG) en de strategische beslissing (SCK CEN en KENTER). De milieueffectbeoordeling 
werd integraal en als niet-technische samenvatting beschikbaar gesteld via de website van FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie. 

Publieksraadpleging 

Gedurende 60 kalenderdagen, van 15 april tot 15 juni 2021, werd aan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon 
de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een publieksraadpleging over het volledige 
milieueffectbeoordelingsdossier betreffende het uitstel van de desactivatie van Doel 1 en 2. Parallel werden de 
bevoegde instanties geconsulteerd en werd hen dezelfde mogelijkheid geboden om te reageren.  

De reacties van de geconsulteerde bevoegde instanties zijn opgevraagd bij FOD Economie, KMO, Middenstand en 
Energie. De reacties in het kader van de publieksraadpleging zijn op drie manieren binnengekomen: via de post, via 
het online invulformulier of via de bevoegde instanties in het buitenland.  

Het openbaar onderzoek over het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2 tot 2025 leverde, 
naast de gebruikelijke adviezen van verschillende instanties en overheden, meer dan tienduizend reacties op vanuit 
het brede publiek uit binnen- én buitenland. Het grootste deel van de reacties in het kader van de 
publieksraadpleging werd nagelaten via een online invulformulier. 

Zowel naar onderwerp, vorm als reikwijdte vond er in Belgische context nooit eerder een dergelijk openbaar 
onderzoek plaats. De milieueffectbeoordeling gaat over de effecten van een in het verleden genomen 
beleidsbeslissing die tot een  nieuwe beleidsbeslissing moet leiden. Het reageren op een milieueffectbeoordeling 
met dergelijke mate aan techniciteit en maatschappelijk belang is vrij ongezien. Dat geldt ook voor het 
grensoverschrijdende karakter, waarbij werd uitgenodigd tot reacties in een straal van 1.000 km rondom Doel. Het 
leverde respondenten op uit de verschillende landen die zich binnen deze perimeter bevinden. 

Met 8.801 respondenten die aangaven in België te wonen, kan gesproken worden van een grote binnenlandse 
publieke belangstelling voor dit dossier.  

Uit de antwoorden op de profielvragen bij het online invulformulier werd duidelijk dat respondenten uit elke uithoek 
van het land en daarbuiten en uit elke leeftijdsgroep de moeite hebben genomen om te reageren. Het gaat echter 
wel degelijk over een raadpleging en niet over een bevraging. De respondenten zijn niet geselecteerd, noch 
willekeurig aangesproken of begeleid via specifieke vragen over de milieueffectbeoordeling. Aan de hand van de 
beantwoorde vragen naar gender, leeftijdsgroep en woonplaats kan evenmin gesproken worden van een  
representatief staal van de bevolking. 

Kortom, dit document bevat een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de reacties van geïnteresseerden en 
instanties die van de mogelijkheid gebruik gemaakt hebben om te reageren op de voorliggende 
milieueffectbeoordeling.  

Inhoudelijke analyse van de publieksraadpleging 

Reacties zijn via drie verschillende kanalen verstuurd: via het online invulformulier, vanuit het binnenland via de 
post,  of vanuit het buitenland via de post of email. Het grootste deel van de reacties of 9.552 (94,5%) respondenten 
zijn via het online invulformulier geregistreerd.  

Het vrije invulveld zonder beperkingen noch specifieke vragen leverde inhoudelijke reacties op die onderling erg 
verschillen in lengte, woordkeuze en klankkleur. Ze variëren sterk tussen de uitersten van ‘kort en krachtig’ tot ‘erg 
gedetailleerd en uitgebreid’ of specifiek verwijzend naar elementen en data in de milieueffectbeoordeling. 

 



 

Pagina 61 van 107 

 

Reacties op de milieueffectbeoordeling  

Zowel in de publieksraadpleging als in de consultatie van de bevoegde instanties is er beperkte kritiek op het 
oordeel van de milieudeskundigen op zich. Respondenten die zich uitspreken over de beoordeling zelf, doen dat 
vooral vanuit een positieve insteek en verwijzen daarbij vooral naar de kwaliteit van het onderzoek, de objectiviteit 
en het wetenschappelijk karakter van de milieueffectbeoordeling.  

Kritische uitlatingen over het beoordelen van milieueffecten gaan over bijvoorbeeld de aandacht voor specifieke 
randvoorwaarden of het toekennen van gewichten of prioriteit aan specifieke milieueffecten.  

Zo verwijst de Vlaamse overheid bijvoorbeeld naar een nieuw beoordelingskader voor stikstof dat in opmaak is. 
Andere respondenten vinden dat de milieueffectbeoordeling een prioriteitenlijst zou moeten hanteren, waar 
volgens sommigen ‘vermeden emissies en klimaatimpact’ en anderen liever ‘risico’s en veiligheid’ bovenaan zouden 
willen zien staan. Zo stellen respondenten bijvoorbeeld dat de randvoorwaarde inzake radioactief afvalbeheer of 
alternatieve vervangcapaciteit meer aandacht zou moeten krijgen.  

Veelal los van een mening over de manier waarop de milieueffecten zijn beoordeeld, stellen een aantal 
respondenten voor om dergelijke onafhankelijke en wetenschappelijke studies of beoordelingen uit te breiden in 
de (nabije) toekomst. Voor hen mag er een nog meer omvattende studie komen die de hele energieketen bestudeert 
of een nog bredere blik ook het socio-economische afwegingsproces meeneemt. Er weerklinkt daarbij een vraag 
om alle energieopties met open vizier te vergelijken met het oog op de zogenaamde energietransitie of de gewenste 
toekomstgerichte energiemix. 

Reacties over specifieke milieueffecten zijn vooral geformuleerd als onderbouwing van hun houding over de 
kernvraag van de milieueffectbeoordeling en vertrekken van een uitgesproken positieve of negatieve houding 
tegenover het al dan niet uitstellen van de desactivatie van de kerncentrales en kernenergie in het algemeen. 
Respondenten verwijzen daarbij vooral naar de thema’s veiligheid, het klimaat (inclusief vermeden emissies) en de 
bevoorradingszekerheid. 

Een groot aantal respondenten van deze publieksraadpleging vindt een sluiting van de kerncentrales onnodig en 
stelt de kernuitstap zelf in vraag. Een kleiner deel vertrekt van een omgekeerde houding. Slechts een beperkt deel 
van de respondenten doet een uitspraak over specifieke milieueffecten zonder die te koppelen aan een houding 
over het al dan niet sluiten van de kerncentrales. 

Bij elke houding hoort een veelal gelijklopende set van argumenten. Zo verwijzen respondenten met een positieve 
houding tegenover het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2 bijvoorbeeld vooral naar 
kernenergie als een CO2-neutrale en veilige bron van energievoorziening en stellen respondenten met een 
negatieve houding het tegenovergestelde.  

Ondanks de onderlinge meningsverschillen, blijken de respondenten zich bewust van de nood aan een nieuwe 
energiemix en de rol die het al dan niet uitstellen van de desactivatie van de kerncentrales kan spelen. Er lijkt een 
relatieve eensgezindheid ten opzichte van een nood aan een energietransitie in functie van klimaatverandering en 
mogelijk toenemende elektriciteitsconsumptie of de nood om het verbruik van elektriciteit te verminderen.  

Voor sommige respondenten betekent de energietransitie het blijven investeren in (de nieuwe generatie of een 
nieuw soort) kernenergie, veelal omdat ze een verdere toename van de elektriciteitsvraag verwachten. Voor andere 
respondenten betekent dat het aangrijpen van de kernuitstap om radicaal te gaan investeren in hernieuwbare 
energie en gedragsverandering die tot een reductie van de elektriciteitsvraag moet leiden.  

 

Reacties op het bredere debat en dossier 

In het brede pallet van reacties lag het inhoudelijk vertrekpunt in grote mate bij de beleidsbeslissing in het kader 
van het milieueffectbeoordelingsdossier. Daarbij leek het breder maatschappelijk debat over kernenergie, de 
toekomstige energiemix en energietransitie erg aanwezig op de achtergrond.  
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De kennis en bronnen die respondenten aanspreken in de publieksraadpleging zijn ingebed in de bredere polemiek 
rond kernenergie. Veelal verbonden aan een positieve houding tegenover kernenergie is de meest voorkomende 
reactie het oneens met het vervangen van kerncentrales door gascentrales. Er wordt gevreesd voor een toename 
van de uitstoot van emissies door de vervangende gascentrales en afhankelijkheid van import van elektriciteit uit 
het buitenland. Een beperkt aantal respondenten is een andere mening toegedaan en ziet de gascentrales als 
noodzakelijke voorwaarde of tussenstap voor de radicale omslag naar hernieuwbare energie.  

Ook veiligheid is voor veel respondenten onlosmakelijk verbonden met dit dossier. Voor respondenten met een 
negatieve houding over het uitstel van de desactivatie is dat hun voornaamste bezorgdheid, voor respondenten 
met een positieve houding is het een randvoorwaarde.  

Er zijn ook reacties over het radioactief afvalbeheer. De bezorgdheid voor bijkomende afvalproductie en de impact 
daarvan op toekomstige generaties is voor sommigen hét argument om voor een onmiddellijke sluiting van Doel 1 
en 2 te pleiten. Anderen menen dat diepe geologische berging het afvalprobleem zal oplossen en dat het gevaarlijke 
radioactieve afval in volume niet in verhouding staat met het afval van hernieuwbare energiebronnen en de urgentie 
van het klimaatprobleem voor de vele generaties na de onze. 

Het is vermeldenswaardig dat omtrent alle thema’s die besproken zijn in dit rapport en dus geregistreerd zijn in de 
publieksraadpleging nagenoeg eenzelfde argumentatie aangewend wordt voor zowel een akkoord met het uitstel 
van de desactivatie van de kerncentrales van Doel 1 en 2 als de afwijzing van deze desactivatie, alsook een 
uitgesproken voorkeur voor kernenergie of de kernuitstap.  

Los van de vorm en kijkrichting, werd bij een aantal  respondenten een uitgesproken gebrek aan vertrouwen 
gedetecteerd in het proces waarbinnen de milieueffectbeoordeling kadert. Er lijkt een vrees te bestaan voor 
dogmatische en ideologische vooringenomenheid in het beslissingsproces en het bredere debat.  

Tegenover dit wantrouwen stellen respondenten wel een groot vertrouwen in wetenschappelijke en objectieve data. 
Sommigen zagen in deze milieueffectbeoordeling een kans om een gelijkaardig wetenschappelijk onderbouwd 
oordeel op te maken over de hele keten van exploitatie tot ontmanteling, de hele kernuitstap of het federale 
energiebeleid. 

Los van een positieve of negatieve houding tegenover het uitstel van de desactivatie van de kerncentrales blijft een 
uitgesproken behoefte aan kennisopbouw en heldere informatie over het energiebeleid in het algemeen en over 
dit dossier in het bijzonder.  

Besluit 

De inhoudelijke analyse wijst op een uitgebreide set aan denk- en kijkrichtingen van waaruit de respondenten 
reageren. Naast het onderbouwen van de klassieke voor-tegen stellingname bevatten de reacties ook erg specifieke 
of verrassende invalshoeken. 

Een aantal respondenten vraagt expliciet om meer nuancering te brengen in de dialoog of het maatschappelijk 
debat rondom dit dossier en kernenergie in het algemeen.  

Hieruit besluit dit rapport dat er thema’s zijn (klimaat, bevoorrading en veiligheid) die door de meeste respondenten 
belangrijk worden geacht, los van de invalshoeken of de richtingen van waaruit de respondenten kijken (desactivatie 
en kernenergie in het algemeen). 

Er lijkt een uitgesproken nood aan een breder, geïnformeerd debat en studies over de energietransitie en de 
energiemix, en een genuanceerde en wetenschappelijk onderbouwde besluitvorming. 
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Bijlage 1. Overzicht codes 

Overzicht van alle codes toegekend tijdens de codering, met absolute en relatieve (in %) aantallen reacties waaraan 
code werd toegekend en niet toegekend. 

Code Thema komt 
aan bod in de 
reactie  

Thema komt 
niet aan bod in 
de reactie 

Totaal (binnen 
(sub)thema) 

Thema komt 
aan bod in de 
reactie  

Thema komt niet 
aan bod in de 
reactie 

Thema: Samenhang van de 
radiologische en niet 
radiologische millieueffecten 

3115 4553 7668 41% 59% 

Thema: Menselijke gezondheid 
en bevolking 

1089 6579 7668 14% 86% 

Thema: Biodiversiteit 233 7435 7668 3% 97% 

Thema: Klassieke MEB-
disciplines 

805 6863 7668 10% 90% 

Thema: Landschap, mobiliteit, 
cultureel erfgoed, materiële 
goederen 

228 7440 7668 3% 97% 

Thema: Vermeden emissies 2090 5578 7668 27% 73% 

Thema: Vermeden 
stroomonderbrekingen 

2373 5295 7668 31% 69% 

Positieve beoordeling (MEB is 
duidelijk, goed opgesteld) 

158 272 430 37% 63% 

De beslissing moet gebeuren 
op wetenschappelijke basis 

8 422 430 2% 98% 

Beslissing mag niet beïnvloed 
worden door ideologie 

5 425 430 1% 99% 

Het MEB houdt onvoldoende 
rekening met de impact op 
mens en milieu van de 
ontmanteling 

10 420 430 2% 98% 

Negatieve beoordeling (twijfel 
over de wetenschappelijke 
basis en/of het onderzoek) 

24 406 430 6% 94% 

Kritiek over opstellers van het 
MEB/beslissers  

17 413 430 4% 96% 

Kritiek regering/minister 
(beïnvloeden bevraging) 

26 404 430 6% 94% 

Kritiek op de producent 
(Engie, Electrabel) 

4 426 430 1% 99% 

Het MEB houdt onvoldoende 
rekening met milieueffecten 
op lange termijn 

15 415 430 3% 97% 

Het MEB vergelijkt niet met 
alternatieve energiebronnen 
op vlak van milieueffecten en 
economische effecten 

36 394 430 8% 92% 

Het MEB rekent het menselijk 
leed en de milieu-impact bij 
het ontginnen van 
grondstoffen niet mee 

9 421 430 2% 98% 

Het MEB houdt geen rekening 
met het gebrek aan een 
oplossing voor het afval (bv. 
impact op bodem, 
economische kost) 

46 384 430 11% 89% 

Er is een studie nodig die de 
bevoorradingsalternatieven 
tegen elkaar afweegt 

14 416 430 3% 97% 
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Het MEB houdt onvoldoende 
rekening met de economische 
kosten en met de impact op 
het milieu tgv een ongeval 

140 290 430 33% 67% 

Positief effect van de 
verlenging / kernenergie op de 
samenhang van de 
milieueffecten 

2122 993 3115 68% 32% 

De negatieve effecten van de 
verlenging / kernenergie 
wegen niet zwaarder door dan 
de klimaatuitdagingen 

202 2913 3115 6% 94% 

Negatief effect van de 
verlenging/ kernenergie op de 
samenhang van de 
milieueffecten 

432 2683 3115 14% 86% 

Positief effect van de 
verlenging / kernenergie op 
gezondheid 

578 511 1089 53% 47% 

Negatief effect van de 
verlenging / kernenergie op 
gezondheid 

338 751 1089 31% 69% 

Negatieve impact van de 
verlenging op de 
leefomgeving 

101 988 1089 9% 91% 

Psychomatische klachten zijn 
belangrijk 

11 1078 1089 1% 99% 

Blijven investeren in nucleaire 
technologie (medisch) 

4 1085 1089 0.4% 99.6% 

Positieve impact op 
biodiversiteit 

103 130 233 44% 56% 

Negatieve impact op 
biodiversiteit 

62 171 233 27% 73% 

Positieve impact op klassieke 
MEB-disciplines 

332 473 805 41% 59% 

Negatieve impact op klassieke 
MEB-disciplines 

241 564 805 30% 70% 

Water (positief) 46 759 805 6% 94% 

Water (negatief) 195 610 805 24% 76% 

Land (positief) 56 749 805 7% 93% 

Bodem (positief) 21 784 805 3% 97% 

Bodem (negatief) 44 761 805 5% 95% 

Lucht (positief) 62 743 805 8% 92% 

Lucht (negatief) 25 780 805 3% 97% 

Klimaat (positief) 252 553 805 31% 69% 

Klimaat (negatief) 72 733 805 9% 91% 

Landschap  117 111 228 51% 49% 

Positieve impact op het 
landschap 

90 138 228 39% 61% 

Negatieve impact op het 
landschap 

9 219 228 4% 96% 

Mobiliteit 31 197 228 14% 86% 

Cultureel erfgoed 17 211 228 7% 93% 

Materiële goederen 58 170 228 25% 75% 
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Positief effect van de 
verlenging / kernenergie op de 
reductie van emissies 

1709 381 2090 82% 18% 

Klimaat als prioriteit in 
verband met vermeden van 
emissies  

132 1958 2090 6% 94% 

Negatief effect van de 
verlenging / kernenergie op de 
reductie van emissies  

93 1997 2090 4% 96% 

Kerncentrales zijn CO2-
neutraal 

84 2006 2090 4% 96% 

In vergelijking met 
gascentrales minder grote 
uitstoot van emissies 

477 1613 2090 23% 77% 

Positief effect van de 
verlenging / kernenergie op de 
bevoorradingszekerheid 

1147 1226 2373 48% 52% 

Negatief effect van de 
verlenging / kernenergie op  
de bevoorradingszekerheid 

105 2268 2373 4% 96% 

Kernenergie is nodig voor 
bevoorradingszekerheid 

71 2302 2373 3% 97% 

Energievoorziening = 
noodzakelijk in afwachting van 
nieuwe generatie centrales  

55 2318 2373 2% 98% 

Energiebehoefte zal stijgen 
(elektrische wagens etc) 

187 2186 2373 8% 92% 

Energie behoefte moet 
verkleind worden 

17 2356 2373 1% 99% 

Voorstander verlenging 
kerncentrales  

3141 4527 7668 41% 59% 

Tegenstander verlenging 
kerncentrales  

1306 6362 7668 17% 83% 

Voorstander kernenergie  1564 6104 7668 20% 80% 

Tegenstander kernenergie  720 6948 7668 9% 91% 
Energiemix / transitie 1263 6405 7668 16% 84% 

Kerncentrales niet vervangen 
door gas, biomassa, fossiele 
brandstoffen  

1478 6190 7668 19% 81% 

Kernenergie nodig voor de 
(geleidelijke) transitie. Of, niet 
sluiten voordat er een 
alternatief is 

53 7615 7668 1% 99% 

Kerncentrales onmiddellijk en 
volledig vervangen door 
hernieuwbare energie 

264 7404 7668 3% 97% 

Investeringen in nucleair 
onderzoek/ innovatie  

835 6833 7668 11% 89% 

Investeren in kernenergie 
(nieuwe centrales) 

541 7127 7668 7% 93% 

Investeren in hernieuwbare 
energie 

124 7544 7668 2% 98% 

Geen energie afhankelijkheid 
van het buitenland 

427 7241 7668 6% 94% 

Veiligheid en risicobeheersing 
 

1778 5890 7668 23% 77% 

Het radioactief afval   960 6708 7668 13% 87% 

Afval is geen probleem 
(omvang beperkt) 

265 7403 7668 3% 97% 
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Afval is wel een probleem 586 7082 7668 8% 92% 

Intergenerationele billijkheid 
afval productie 

141 7527 7668 2% 98% 

Format (online formulier) is 
onduidelijk 

125 7543 7668 2% 98% 
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Bijlage 2. Stikstof nota 
 

 

Dit document is op de volgende pagina’s integraal opgenomen.   

 

  



 

Pagina 69 van 107 

 

 



 

Pagina 70 van 107 

 

 



 

Pagina 71 van 107 

 

 



 

Pagina 72 van 107 

 

 



 

Pagina 73 van 107 

 

 



 

Pagina 74 van 107 

 

 



 

Pagina 75 van 107 

 

 



 

Pagina 76 van 107 

 

 



 

Pagina 77 van 107 

 

 



 

Pagina 78 van 107 

 

 



 

Pagina 79 van 107 

 

 



 

Pagina 80 van 107 

 

 



 

Pagina 81 van 107 

 

 



 

Pagina 82 van 107 

 

 



 

Pagina 83 van 107 

 

 



 

Pagina 84 van 107 

 

 



 

Pagina 85 van 107 

 

 



 

Pagina 86 van 107 

 

 



 

Pagina 87 van 107 

 

 



 

Pagina 88 van 107 

 

 



 

Pagina 89 van 107 

 

 



 

Pagina 90 van 107 

 

 



 

Pagina 91 van 107 

 

 



 

Pagina 92 van 107 

 

 



 

Pagina 93 van 107 

 

 



 

Pagina 94 van 107 

 

 



 

Pagina 95 van 107 

 

 

  



 

Pagina 96 van 107 

 

 



 

Pagina 97 van 107 

 

 



 

Pagina 98 van 107 

 

 



 

Pagina 99 van 107 

 

 



 

Pagina 100 van 107 

 

 



 

Pagina 101 van 107 

 

 



 

Pagina 102 van 107 

 

Bijlage 3. Samenvatting reacties steden en gemeenten 

Hierbij een samenvatting van de individuele reacties van steden en gemeenten. 

 

Gemeente Hastière 

Het gemeentecollege van Hastière neemt kennis van het document en maakt geen opmerkingen of bezwaren tegen 
het project. Het gemeentecollege besluit de informatie op de website van de gemeente te publiceren. 

 

Gemeente Evergem 

Het College van burgemeester en schepenen van Evergem beslist om gunstig advies te geven omwille van de 
bevoorradingszekerheid die niet in het gedrang mag komen door de sluiting van de kernreactoren Doel 1 en Doel 
2 en dit op voorwaarde dat dit in veilige omstandigheden kan gebeuren. De gemeente Evergem wijst zowel op het 
belang van de bevoorradingszekerheid als van de veiligheid. 
 
 
Gemeente Sivry-Rance 
Reactie door het gemeentecollege van Sivry-Rance. Zij geven een ongunstig advies, afhankelijk van een duidelijke 
visie op het post-nucleaire tijdperk, over het project tot uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en 2. 

 
Stad Dilsen-Stokkem 

De reactie van het schepencollege van de Stad Dilsen-Stokkem stelt dat: Kernenergie is qua emissie een zeer zuivere 
energiebron, maar de veiligheidsrisico's zijn erg groot en de verwerking van het afval zadelt nog tal van generaties 
op met problemen. De stad Dilsen-Stokkem stelt de rapporten van energie-experts en de intenties van Europa, het 
federaal regeerakkoord of de gewesten in ons land niet in vraag. Zonder blind te willen zijn voor de energiebehoefte 
van het land, dient toch vol ingezet te worden op klimaatvriendelijke investeringen die de transitie naar een 
energieproductie op basis van duurzame energiebronnen mogelijk maken en versnellen. Noch het langer open 
houden van kerncentrales, noch 
de inzet van gasgestookte energiecentrales mogen evenwel een vertragende factor zijn om de 
transitie naar een duurzaam en veilig klimaatbeleid te realiseren. 
 
 
Stad Eupen 
 
Het stadsbestuur van Eupen verzet zich tegen de verlenging van de levensduur van de Belgische kernreactoren 
Doel 1 en Doel 2. De stad Eupen haalt argumenten aan met betrekking tot energie-efficiëntie, duurzaamheid 
(hernieuwbare energiebronnen), (hoog)radioactief afval en economische aspecten (kostprijs). De stad Eupen roept 
de federale regering op het besluit van 2015 om de exploitatieduur van de reactoren Doel 1 en Doel 2 te verlengen 
en de reactoren definitief uit bedrijf te nemen, in te trekken en geen nieuwe tijdsconcessies te doen voor de 
exploitatie van de vijf andere Belgische kerncentrales na de thans geldende exploitatietermijnen.  

 

Stad Doornik 

Het gemeentecollege van Doornik merkt op dat drie problemen (die geen verband houden met radioactiviteit) uit 
de impactstudies naar voren komen: de stikstofconcentratie piekt boven de 2 mg/liter (een norm die vanaf januari 
2022 van toepassing zal zijn) in 2013 en 2014, een niet-verwaarloosbare milieu-impact ten gevolge van het gebruik 
van actief chloor, en het koelwater leidt tot een aanzienlijke stijging van de temperatuur van de Schelde. In dit 
verband is het gemeentecollege van mening dat de exploitant absoluut de nodige maatregelen moet treffen. Voorts 
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is zij van mening dat de bestudeerde saneringsmaatregelen moeten worden uitgevoerd zonder de veiligheid in het 
gedrang te brengen, ten einde te voldoen aan de geldende geluidsnormen. 

Wat het nucleaire risico betreft, stelt het gemeentecollege vast dat er geen probabilistische studie is gemaakt, zoals 
vereist door het koninklijk besluit van 19 februari 2020. Bovendien zijn bepaalde aanbevelingen van het FANC en 
het IAEA, die dateren van het besluit om de reactoren te verlengen, nog steeds niet uitgevoerd, en in de 
milieueffectbeoordeling worden nieuwe aanbevelingen gedaan. De exploitant moet zo spoedig mogelijk deze 
verbeterende maatregelen voor de centrales uitvoeren. Wat het nucleaire afval betreft, wordt de accumulatie van 
bijkomend nucleair afval in de twee studies nauwelijks onderzocht. De hoeveelheid geproduceerd kernafval is niet 
duidelijk gekwantificeerd en er is nog steeds geen veilige manier om kernafval op lange termijn op te slaan. 

Het gemeentecollege betreurt het dat in de strategische milieueffectbeoordeling weinig aandacht wordt besteed 
aan de relevantie van het in 2015 genomen besluit. 

Het gemeentecollege van Doornik eist dat de verlenging tot 2025 wordt uitgevoerd onder de strengste 
gezondheids- en milieuvoorwaarden. Vandaag kan de verlenging van de twee centrales tot 2025 moeilijk worden 
geannuleerd, maar de legitimiteit van het besluit van 2015 moet nog worden aangetoond. 

 

Gemeente Seneffe 

Het gemeentecollege van Seneffe is van mening dat de milieueffectbeoordeling van de levensduurverlenging van 
de kerncentrales Doel 1 en 2 betwistbaar is en somt verschillende elementen op:  

 Niet-weerstand tegen gebeurtenissen met een zeer laag geachte waarschijnlijkheid van voorkomen, 
terwijl het nieuwe koninklijk besluit van februari 2020 voorziet in een nauwkeurige probabilistische 
studie voor alle eventualiteiten; 

 Sommige aanbevelingen van het FANC en het IAEA zijn vier jaar na het besluit nog steeds niet 
uitgevoerd en andere maatregelen zullen voor de periode 2019-2025 nog moeten worden uitgevoerd; 

 De stralingsnormen (1 mSv/jaar) zijn minder streng dan in andere Europese landen (0,1 mSv/jaar) en 
er wordt een aanzienlijke stijging waargenomen na de verlenging (0,07 mSv/jaar); 

 De ophoping van extra kernafval op de site van Doel als gevolg van de verlenging wordt in de studie 
nauwelijks onderzocht en er is nog geen veilige manier om kernafval op lange termijn op te slaan. 

 

Het gemeentecollege merkt ook op dat drie problemen (die geen verband houden met radioactiviteit) uit de 
impactstudies naar voren komen: pieken in de stikstofconcentratie van meer dan 2 mg/liter (een norm die vanaf 
januari 2022 van toepassing zal zijn) in 2013 en 2014, een niet-verwaarloosbare milieu-impact ten gevolge van het 
gebruik van actief chloor, en de opwarming van de aarde zou een thermische barrière kunnen veroorzaken door 
het warme water in de Schelde. Wat het laatste punt betreft, zijn de concrete gevolgen voor de fauna en flora niet 
bekend en moet bijzondere aandacht worden besteed aan de opwarming van de Schelde. 

Het gemeentecollege van Seneffe vraagt: 

 Dat rekening wordt gehouden met de aanbevelingen in de milieueffectstudies en dat sancties worden 
opgelegd aan de exploitant indien de milieunormen niet worden nageleefd; 

 Dat de normen die door de wetgevende en regelgevende autoriteiten worden vastgesteld op basis 
van wetenschappelijke aanbevelingen en niet om de exploitatie van kerncentrales te vergemakkelijken; 

 Dat de nucleaire risico's in hun geheel worden bestudeerd, ongeacht de door het FANC berekende 
waarschijnlijkheid, en dat de exploitant de aanbevelingen van het FANC en het IAEA zo spoedig 
mogelijk uitvoert. 

Het gemeentecollege van Seneffe eist dat de uitbreiding tot 2025 wordt uitgevoerd onder de strengste sanitaire en 
milieuvoorwaarden. 
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Gemeente Paliseul 

Reactie door het gemeentecollege van Paliseul. Deze reactie geeft geen advies over het uitstel van de desactivatie 
van de kernreactoren Doel 1 en 2. Het college is van mening dat de twee documenten (het deel "werkzaamheden" 
en het deel "strategisch besluit") het onderwerp in diskrediet brengen en het niet mogelijk maken een besluit te 
nemen over het uitstel van deze desactivatie.  

Het gemeentecollege van Paliseul vond dat bepaalde elementen van de technische samenvatting van de studie over 
de milieueffecten van het onderdeel "werkzaamheden" wat licht leken (bv. het effect van het afval van gebruikte 
splijtstof dat niet in aanmerking is genomen omdat er op dit gebied geen beleid bestaat). Zij is van mening dat de 
studies gebaseerd zijn op een verouderde referentiesituatie (2015) en dat het radiologische gedeelte van deze 
studie niet voldoende ontwikkeld is voor een kerncentrale. Wat het onderdeel "strategisch besluit" betreft, is het 
gemeentecollege van mening dat het moeilijk te begrijpen is op welke theoretische alternatieven het document 
wordt gebaseerd, aangezien in het document wordt vermeld dat er geen redelijk alternatief voor de 
referentiesituatie bestond. In de inleidingen bij de twee studies staat dat zij niet op dezelfde elementen betrekking 
hebben en derhalve complementair zijn. Volgens het gemeentecollege is de informatie in de twee studies niettemin 
min of meer dezelfde. 

 

Stad Brussel 

Reactie door het college van Burgemeester en Schepenen. Het college merkt op dat in de studie ongevallen met 
een zeer lage waarschijnlijkheid buiten beschouwing worden gelaten en vraagt dat de weerstandscapaciteit van de 
reactoren wordt bestudeerd, los van de berekening van de "kosteneffectiviteit". Ze betreurt dat de noodzaak van 
de verlenging van de Doel 1 en 2 centrales om de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen, in deze 
milieueffectbeoordelingen niet opnieuw is onderzocht. 

Het college vraagt dat de aanbevelingen van het FANC en het IAEA, waarvan sommige reeds verscheidene jaren 
oud zijn, zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd, evenals die welke in de effectstudies naar voren zijn gebracht. 

Het college vraagt dat het besluit om de twee reactoren tot 2025 te verlengen, wordt geregulariseerd onder de 
strengste gezondheids- en milieuvoorwaarden en dat aan de exploitant sancties worden opgelegd indien de 
milieunormen niet worden nageleefd. Deze laatste mogen alleen worden aangepast op basis van wetenschappelijke 
milieuaanbevelingen en niet om de exploitatie van kerncentrales te vergemakkelijken. 

 

Gemeente Lanaken 

Op gebied van nucleaire veiligheid twijfelt het college van burgemeester en schepenen van Lanaken of Doel 1 en 
Doel 2 voldoende uitgerust zijn om bestand te zijn tegen een potentiele kernramp. Wat betreft nucleair afval zal er 
161 tHM extra aan bestraalde splijtstof gegenereerd worden, waarvoor nog geen eindbestemming is. Het college 
stelt zich de vraag of er bij het onderzoek rekening gehouden werd met een kernramp zoals in Fukushima. In dit 
MER-rapport wordt geen rekening gehouden met het stikstofarrest. ln het MER-rapport wordt gerekend met de 5% 
kritische depositiewaarden voor N-deposities, terwijl het nieuwe toetsingskader uitgaat van een minimumdrempel 
van 1 %. Er kan dus geconcludeerd worden dat het luik "Eutrofiëring en verzuring t.g.v. atmosferische depositie" op 
een verkeerde manier werd beoordeeld en daardoor geen correct beeld geeft van de impact op de biodiversiteit 
(zie hiervoor Bijlage 2). Nucleaire veiligheid: Gezien de ouderdom van deze reactoren stelt het College zich de vraag 
of Doel 1 en 2 nog op een veilige manier uitgebaat kunnen worden. Nucleair afval: Er is op dit moment nog geen 
lange termijnplan voor het beheer van het hoog reactief nucleair afval. België besliste dat geologische berging van 
hoogradioactief afval de veiligste eindbestemming is. Waar en op welke diepte is nog niet gekend. NIRAS schat dat 
het uitstel van de desactivatie van Doel 1 en Doel 2 aanleiding zal geven tot 609 extra splijtstofelementen, met 
161 tHM (ton of heavy metal) aan bestraalde splijtstof. Bestraald afval, waar men niet weet waar men ermee naar 
toe moet.  
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District Borgerhout 

Het districtscollege Borgerhout pleit ervoor om de kerncentrales van Doel zo snel als mogelijk te sluiten. Het 
Districtsbestuur heeft bedenkingen bij de milieu-impact, veiligheid, kostprijs en duurzaamheid van kernenergie in 
het algemeen, volgens het districtcollege is Kernenergie vervuilend, onveilig, biedt het geen antwoord op de 
klimaatopwarming,  is het niet noodzakelijk voor onze bevoorradingszekerheid en blokkeert het de overstap naar 
hernieuwbare energie.  

 

Gemeente Essen 

Het College van burgemeester en schepenen van essen heeft opmerkingen betreffende de veiligheid van de 
reactoren, de beveiliging, het afval en duurzame energie. Volgende opmerkingen werden gemaakt  

 Veiligheid: Binnen een straal van 30 km rond de centrale wonen 1,5 miljoen mensen. Ook Essen valt binnen 
deze perimeter. De evacuatie van dit grote aantal mensen bij een kernramp is zo goed als onhaalbaar. Bij 
een kernramp dreigen de inwoners van onze gemeente bijgevolg voor tientallen jaren in een zwaar besmet 
gebied te moeten leven; 

 Beveiliging: in MEB werd geen aandacht besteed aan hacking en sabotage. 
 Afval: Door de levensduurverlenging tot 2025 zal er uiteindelijk meer splijtstof verbruikt worden en 

bijgevolg ook extra radioactief afval gegenereerd zijn. Daar tegenover staat dat er emissies (CO2, NOx) 
vermeden worden. Er is nog geen sluitende oplossing voor geologische berging van het nucleair afval. Er 
wordt dus hoogradioactief afval geproduceerd zonder dat er een plan bestaat wat ermee te doen. 

 Duurzame energie: Toekomstgerichte oplossingen moeten gezocht worden door volop in te zetten op 
duurzame, hernieuwbare en klimaatvriendelijke energiebronnen om zo onze energiebevoorrading voor de 
toekomst duurzaam veilig te stellen. 
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Bijlage 4. Antwoorden aan Oostenrijk 

Hierbij het rapport met antwoorden op het expert statement van Oostenrijk, dat in het Engels werd opgesteld en  
verzonden werd op 1 september 2021. 

 

 

 

 

 

In de elektronische Word versie van dit document: dubbelklik op bovenstaande document om het te openen. 
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Bijlage 5. Antwoorden aan Polen 

Hierbij het rapport met antwoorden op de vragen van Polen, dat opgesteld werd in het Engels en dat verzonden 
werd op 1 oktober 2021. 
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