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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
 
Onderzoek de milieurisico’s van extra verwerking 
en opslag van radioactief afval bij de COVRA 
 
Laat in het milieueffectrapport voor uitbreiding van de verwerkings- en opslagca-

paciteit van radioactief afval bij COVRA in Vlissingen zien wat de milieurisico’s 

daarvan zijn, zowel bij normale bedrijfsvoering als bij calamiteiten. Dat adviseert 

de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de Autoriteit Nucleaire Veilig-

heid en Stralingsbescherming (ANVS). De ANVS had de Commissie gevraagd te 

adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport. 

 

De Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) is voornemens op haar locatie 

op het haven- en industrieterrein in Vlissingen-Oost extra ruimte te bouwen voor de 

verwerking en opslag van laag- en middelradioactief afval. Dit afval komt onder andere 

van de reactor in Petten, de kerncentrales van Dodewaard en Borssele en van zieken-

huizen. Voordat de ANVS besluit over een vergunning voor dit project worden de mili-

eugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De Commissie adviseert om in het rapport te motiveren waarom er extra verwerking en 

opslag voor radioactief afval nodig is. Om hoeveel en welke soorten radioactief afval 

gaat het precies en waarin wijkt dit af van de afval die COVRA nu verzamelt, verwerkt 

en opslaat?  

 

Het milieueffectrapport moet ook duidelijk maken wat de milieurisico’s zijn, zegt de 

Commissie, zowel bij gewone bedrijfsvoering als bij storingen en calamiteiten, zoals 

overstromingen en aardbevingen. Het gaat daarbij vooral om de uitstoot van radioac-

tieve stoffen naar lucht, water en bodem, en om de effecten van straling voor de omge-

ving.  

 

 

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming - besluit over het plan. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 
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