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1. CONTEXT 
 
Op 7 december 2009 heeft de NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte 
Splijtstoffen) het adviescomité SEA om advies gevraagd in het kader van het Ontwerpplan 
voor het langetermijnbeheer van hoogactief en /of langlevend (radioactief) afval, waarnaar 
hierna wordt verwezen als “het Afvalplan”.  
 
Het voorwerp van dit plan is de evaluatie van de milieueffecten voorafgaand aan de 
goedkeuring1 van dit afvalplan, rekening houdend met de volgende doelstellingen:  
 

• Een hoog niveau van milieubescherming waarborgen (behoud, bescherming en 
verbetering van de milieukwaliteit); 

• Bijdragen tot de integratie van milieuoverwegingen in de uitwerking en goedkeuring 
van Plannen en Programma’s; 

• Het voorzorgsprincipe in overweging nemen;  
• De duurzame ontwikkeling bevorderen. 

 
 
Overeenkomstig artikel 10, § 2 van de wet van 13/02/2006 wordt aan het SEA-adviescomité 
gevraagd zich – in dit stadium van de procedure - uit te spreken over het ontwerp van register 
dat zal dienen als referentiekader om de milieueffecten van het Afvalplan te beoordelen.  
 
Dit advies heeft als doel een analyse te maken van de pertinentie, de omvang en de precisie 
van de informatie die is vervat in het ontwerpregister dat door de NIRAS werd voorgelegd, en 
eventueel ontbrekende elementen te identificeren. Deze analyse moet gebeuren 
overeenkomstig bijlage II van de wet van 13/02/2006. 
 
Zoals de wet het voorschrijft wordt het advies verstuurd binnen de dertig dagen te rekenen 
vanaf de ontvangst van de aanvraag. Nochtans heeft de auteur van het plan, bewust van de 
organisatorische moeilijkheden die zijn toe schrijven aan het eindejaarsverlof, zijn akkoord 
gegeven voor een opschorting van de wettelijke termijnen met een periode van 12 dagen, 
zoals voorgesteld op datum van 8 december 2009 door het secretariaat van het SEA-
adviescomité. De deadline voor het indienen van het advies is dan ook vastgesteld op 18 
januari 2010.  
 
 
Inhoudstafel van het advies (punt 2) 
 

 2.1 Algemene beoordeling 
2.2  Opmerkingen over de inlichtingen die moeten worden vermeld in het 
 ontwerpregister  

  
 
 

                                                
1
 Artikel 6, §1, 5° van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu 

van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en 

programma's in verband met het milieu. « het algemeen programma voor het beheer op lange termijn van het 

radioactief afval, voorzien in artikel 2, § 3, van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van 

de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en 

splijtstoffen» 
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2. ADVIES 
 
 
2.1 ALGEMENE BEOORDELING 
 
[1] Het Comité waardeert de overduidelijke inspanning en de duidelijke communicatie die 

de auteurs van het Afvalplan hebben geleverd bij de uitwerking van het ontwerpregister.  

 
[2] Het Comité is van oordeel dat het voorliggende ontwerp pertinent en gedetailleerd is 

en dat het beantwoordt aan de Belgische wetgeving inzake strategische 

milieueffectrapportage. Het document berust overigens op een benadering die als 

vooruitstrevend, voorzichtig en gematigd mag worden bestempeld.  

 

[3] Het Comité vindt dat de voorgestelde beoordelingsmethode vernieuwend en volledig is. 

Ze overstijgt echter het mandaat van het SEA-adviescomité. Het ontwerp van register 

houdt namelijk rekening met de vier dimensies2 waarop de opmaak van het Afvalplan 

stoelt. Het comité vindt dat de SEA-procedure (scoping) voortaan moet focussen op de 

beoordeling van de milieueffecten, maar tevens de relatie met de andere dimensies in 

kaart moet brengen (cf. bullet [12]). Het Comité beveelt aan dat het SEA-rapport zich 

beperkt tot de dimensie ‘milieu en veiligheid’, en dat de andere dimensies en de 

verbanden tussen de 4 dimensies gedetailleerd worden in het ontwerpplan, en enkel 

worden vermeld in het SEA-rapport, in een inleiding, die de lezer doorverwijst naar het 

ontwerpplan voor de details.  

 

[4] Het Comité wenst dat de zogenaamde « scoping out»-methode uit de handleiding 

wordt toegepast, die werd ontwikkeld om het opstellen van documenten te 

vergemakkelijken. (ontwerpregister, vervolgens SEA) (cf. bullet [14]).  

 
[5] Het Comité betreurt dat de wetenschappelijke grondslagen van de beoordelingen niet 

altijd voldoende zijn uiteengezet. Om de lezing te vergemakkelijken zou het misschien 

gepaster zijn geweest om een voor- en nadelenanalyse van elke voorgestelde optie 

voor te stellen, samen met de uitdagingen die er verband mee houden (cf. bullet [8])  

 
[6] Het Comité vindt dat de idee van “de typeomgeving”, zoals geschetst in het 

ontwerpregister, moet worden ontwikkeld als basis voor de simulaties van de effecten 

van een dergelijke afvalverwerkingsinstallatie. (cf. bullet [10]).  

 

[7] Het Comité raadt de auteurs van het SEA-document aan om meer gebruik te maken van 

de ervaring die andere landen hebben opgedaan (cf bullet [9]). Dit lijkt nuttig, en zelfs 

noodzakelijk, aangezien de landen die beschikken over geavanceerde programma’s 

terzake, talrijke samenwerkingsverbanden opzetten en bepaalde kennis uitwisselen. Op 

die manier zou de toekomstige ontwikkeling van de SEA gedeeltelijk kunnen steunen op 

benaderingen die minstens Europees worden gedeeld, met respect voor de oriëntaties 

die de Belgische wet oplegt.  

                                                
2
 De 4 dimensies zijn: de dimensie milieu en veiligheid, de financiële en economische dimensie, de technische en 

wetenschappelijke dimensie en de maatschappelijke en ethische dimensie. 



 4

 
 
2.2. OPMERKINGEN OVER DE INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERMELD IN 
HET ONTWERPREGISTER 

 
De minimale inlichtingen overeenkomstig bijlage II van de wet van 13/02/2006, die het 
ontwerpregister moeten vormen zijn de volgende: 

 
 1° een schets van de inhoud en de belangrijkste doelstellingen van het plan of 
programma en het verband met andere, relevante plannen en programma's; 
 

[8] Inhoud en belangrijkste doelstellingen van het plan  

 
Het ontwerpregister geeft goed de institutionele en reglementaire context weer, alsook de 
politieke, maatschappelijke en ethische belangen van het beheerplan, en vat de 
voorgestelde opties samen (cf. § 1 van het ontwerpregister3).  
 
 
Op technisch en wetenschappelijk vlak lijkt het daarentegen te beknopt inzake de 
doelstellingen en de inhoud van het beheersplan (de afvalstoffen, de beheersoplossingen, de 
belangen op milieuvlak, de technisch-economische inzet:  

• De presentatie van de inventaris van de afvalstoffen (cf. § 1.2) zou gedetailleerder 
moeten zijn (soort afval en betrokken volumes, radiologische inventaris, 
hoofdkenmerken van de pakketten, eventueel gedifferentieerd naargelang de 
beheersoplossing). 
De elementen van de afvalstoffeninventaris zijn immers bijzonder belangrijk, gelet op 
de verbanden die bestaan tussen de volumes verpakt afval en de hiervoor gekozen 
verwerkingsoplossing, en de daarmee verbonden transporten. Bovendien zou het 
goed zijn een paragraaf te wijden aan de verschillende scenario’s voor de inventaris 
van afvalstoffen en voor hun herverwerking, en aan de onzekerheden die daarmee 
verband houden (cf. bullet [9]), alleen al omwille van de coherentie met het plan (§ 3 
van het ontwerp van afvalplan). 

• Ook de doelstellingen inzake de bescherming van de mens en van het leefmilieu voor 
de afvalverwerkingsinstallaties (§ 1.3) zouden explicieter kunnen worden uiteengezet, 
met de nadruk (enerzijds) op het « ALARA »-principe op het vlak van 

stralingsbescherming4 « As Low As Reasonably Achievable », alsook op het principe 
van onzekerheid dat, gelet op het ontwerp, het vorige moet versterken.  

 
De presentatie van de overweegbare opties die het voorwerp zullen uitmaken van de 
gedetailleerde analyse in de SEA wordt degelijk behandeld in § 4. Maar de opslagopties 
(« status quo » § 4.2.3, « lange duur » § 4.2.2.1 en « in wacht » § 4.2.2.2) worden 
beschreven en gepresenteerd vanuit een beleidsmatige differentiatie. Het verschil op 
technisch en economisch vlak en het verschil in impact zou meer kunnen worden 
beargumenteerd onder de vorm van een pro en contra-analyse. Het zou overigens nuttig zijn 
om voor elk van de overweegbare beheersopties de schaarste of de rijkdom aan mogelijke 
sites voorop te stellen. Tot slot worden de voorgestelde opties in de praktijk herleid tot de 
tegenstelling tussen actief en passief beheer, met een heel zware klemtoon op de 
herbruikbaarheid van de afvalstoffen. Doordat daar de nadruk op wordt gelegd is het moeilijk 

                                                
3
Verderop zal een verwijzing naar een paragraaf zonder verdere precisering betrekking hebben op een paragraaf 

van het ontwerpregister 

4 In België is het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) de instantie voor nucleaire veiligheid 

die bevoegd is voor de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu  
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om de gehele problematiek te begrijpen, en wordt er aangegeven voor welke oplossingen 
men zou moeten kiezen. 

[9] Relatie met andere relevante plannen en programma’s 

 
Ten slotte zou de relatie met andere plannen en programma’s aangevuld en verder 
uitgewerkt moeten worden. In het bijzonder zou er een verband gelegd moeten worden met 
het rapport van de Groep GEMIX (wat is ideale energiemix voor België tegen 2020 en 2030 
?). Dit rapport heeft de Belgische overheid namelijk in staat gesteld om een beslissing te 
nemen over de toekomstige energiemix, rekening houdend met een aantal onzekerheden. Er 
zou, via de analyse van de verschillende mogelijke scenario’s rekening gehouden kunnen 
worden met de impact van die onzekerheden op de inventarissen van de afvalstoffen.  
 
 2° de relevante aspecten van de bestaande milieutoestand en de mogelijke 
ontwikkeling daarvan als het plan of programma niet wordt uitgevoerd; 
 

[10] Huidige milieusituatie en benadering van de lokalisering  

 
Het Comité is er zich terdege van bewust dat het Afvalplan dat de NIRAS heeft voorbereid 
de Regering de nodige inlichtingen zal verstrekken om een principebeslissing te nemen met 
betrekking tot dit langetermijnbeheer. Het Comité kan dan ook begrijpen dat een 
principebeslissing geen onmiddellijke uitvoeringsbeslissing is met betrekking tot een 
specifieke oplossing op een gegeven site, maar wel de eerste fase van een progressief en 
flexibel beleidsproces in de loop waarvan de beslissing progressief moet worden bevestigd 
en gepreciseerd. Toch zou het wenselijk zijn om beter in te gaan op de kwestie van de 
lokalisering, en de idee van de typeomgeving uit te werken. (Cf. § 3.3.2). Eén (of meerdere) 
typeomgeving(en) zouden kunnen worden bepaald om het effect van een 
verwerkingsinstallatie te beoordelen in de loop van de verschillende bouw- en 
exploitatiefasen en vervolgens op korte en lange termijn. De theoretische effectbeoordeling 
zou gebaseerd zijn op de gedragssimulatie van een verwerkingsinstallatie voor radioactief 
afval in deze typeomgeving(en).  
Het Comité vindt dat een dergelijke zeer concrete benadering enkel maar kan bijdragen tot 
het goede begrip van de uitdagingen die te maken hebben met het afvalbeheerplan.  
 

[11] Waarschijnlijke evolutie indien het plan niet wordt uitgevoerd  

 
Het Comité begrijpt dat de niet-uitvoering van het plan een situatie is die, gelet op het 
onderwerp, enkel zin heeft op korte termijn ( « status quo » oplossing, beschreven onder § 
4.2.3 waar men « beslist om geen beslissing te nemen» en de huidige beheersactiviteiten 
worden voortgezet). Het zou wenselijk zijn om beter te expliciteren welke problematieken er 
gerelateerd zijn met het ontbreken van een plan, welke oplossingen in dergelijk geval toch 
zouden toelaten om de milieueffecten te beheersen, en hoe doeltreffend die zijn, ook op 
lange termijn.  

 
 
 3° de milieukenmerken van gebieden waarvoor de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn; 
 
 Zie bullet [10] 
 
 4° alle bestaande milieuproblemen die relevant zijn voor het plan of programma, met 
inbegrip van met name milieuproblemen in gebieden die vanuit milieuoogpunt van 
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bijzonder belang zijn, zoals gebieden die op grond van de Richtlijnen 79/409/EEG en 
92/43/EEG zijn aangewezen; 
 
Zie bullet [10] 
 
 5° de doelstellingen ter bescherming van het milieu, welke relevant zijn voor het plan 
of programma, alsook de wijze waarop met deze doelstellingen en andere 
milieuoverwegingen rekening is gehouden bij de voorbereiding van het plan of 
programma; 
 
 
[12] De relevante doelstellingen inzake milieubescherming  
 
Het Comité vindt de methode om te komen tot de keuze van criteria voor de beoordeling van 
de milieueffecten systematisch, bedachtzaam en goed geargumenteerd. (cf. § 3.1).  
Ze overstijgt de verwachtingen van de wet van 13/02/06 (cf. bullet [3]). In dit stadium van het 
ontwerpregister is de presentatie van de vier dimensies die relevant worden geacht voor het 
beheer van radioactief afval interessant. Toch is het wenselijk dat het SEA-document zelf 
focust op de effectenbeoordelingen voor het milieu alleen (dimensie «milieu en veiligheid» in 
het ontwerpregister), gebaseerd op de beschikbare technische en wetenschappelijke 
resultaten (cf. bullet [9]). Niettemin moeten in het SEA-document de verbanden worden 
geëxpliciteerd tussen deze beoordeling en de andere dimensies.  
 
[13] De tijdshorizonten van de analyse.  
 
Het Comité vindt het verschil tussen de milieueffectenbeoordeling op korte en op lange 
termijn goed geëxpliciteerd. Maar gelet op de levensduur van radioactief afval zou het 
wenselijk zijn om dieper in te gaan op de benadering van de onzekerheden,  hierbij steunend 
op de wetenschappelijke resultaten die ter zake beschikbaar zijn. (cf. bullet [9]). 
  
Het ontwerpregister stelt deze « korte termijn » periode trouwens op ongeveer 100 jaar, wat 
relatief kort kan schijnen rekening houdend met de voorgestelde opties (cf. § 4.2.1, de 
opslagmomenten zouden een interval van 100 à 300 jaar kunnen hebben en figuur 6 van het 
beheerplan over de optie « geologische berging » spreekt over een tijdsbestek van T0+300 
jaar). Ten slotte is de periode met een grootteorde van 300-500 jaar van belang voor 
radioactief afval, dat is 10 keer de periode van Cesium 137, een element dat overvloedig 
aanwezig is in dit soort afval. Het Comité vraagt dan ook dat de keuze van de verschillende 
gebruikte tijdshorizonten wordt beargumenteerd, en dat wordt overwogen om rekening te 
houden met een tussentermijn tussen de korte en de lange termijn (bij voorbeeld 300-500 
jaar). 
 
Tot slot is de behandeling van de « lange termijn » sterk vereenvoudigd vergeleken bij die 
van de « korte termijn », (ze lijkt trouwens beperkt tot een waarschijnlijkheidsanalyse). Het 
moet mogelijk zijn dat de analyse over tijdshorizonten in de ordegrootte van enkele eeuwen 
tot enkele millennia, even goed ontwikkeld wordt, tenminste op een aantal gebieden, als de 
analyse over de eerste honderd jaar (dit punt sluit gedeeltelijk aan bij de noodzaak om de 
hoger in deze paragraaf bedoelde benadering van de onzekerheden te ontwikkelen).  
 

 6° de mogelijke aanzienlijke milieueffecten, bijvoorbeeld voor de biodiversiteit, 
bevolking, gezondheid van de mens, fauna, flora, bodem, water, lucht, klimaatfactoren, 
materiële goederen, cultureel erfgoed, met inbegrip van architectonisch en 
archeologisch erfgoed, landschap en de wisselwerking tussen bovengenoemde 
elementen; 
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[14] Gedetailleerde beoordelingsmethode 

 
Het Comité beveelt aan dat de «scoping out»-methode, beschreven in het 
oriëntatiedocument voor de milieueffectenbeoordeling (« begeleidingshandboek») al van in 
dit stadium van het ontwerpregister wordt toegepast en dat de onderzochte en niet 
onderzochte milieueffecten expliciet worden vermeld.  
Deze benadering zou het onder andere mogelijk maken om de referentiekaders in verband 
met de milieucriteria te beschrijven (desgevallend met inbegrip van de Europese referenties). 
Zij zou ook toelaten om de verbanden tussen de milieucriteria voor elke gekozen tijdshorizon 
en de criteria vermeld onder punt 6 van bijlage II van de wet, heel expliciet te maken. Er 
moet worden aangetoond dat het geheel van de gekozen criteria wel degelijk overeenstemt 
met het geheel dat  in de wet vermeld staat.  
Bij wijze van voorbeeld wordt er verwezen naar het effect op de « natuur » te wijten aan 
ecotopenverlies, verstoringen of versnippering, terwijl de thematiek van de « biologische 
diversiteit » die in de wetgeving wordt vermeld als dusdanig niet aan bod komt. Hetzelfde 
geldt voor de « fauna » en de « flora ». Er kan weliswaar een link worden gelegd tussen het 
verlies aan habitats en de biologische diversiteit, maar de uitdagingen kunnen gevoelig 
uiteenlopend zijn. Het zou nuttig zijn te preciseren op welke manier deze verschillende 
thema’s zullen worden behandeld.  
Op dezelfde manier worden de « klimaatfactoren » expliciet gescheiden van de gevolgen 
voor de lucht, maar komen ze niet voor in het ontwerpregister. Idem dito wat betreft de 
« materiële goederen». Wat de klimaatfactoren betreft gaat het over de koolstofbalans van 
een installatie, de koolstofbalans te wijten aan onder meer het transport van het afval naar 
de site, en aan de bouw van deze site (beton…). 
 
[15]  Aanwenden van de resultaten van R&D 
 
Het Comité vindt dat het ontwerpregister gebaseerd zou moeten zijn op de resultaten uit 
Belgisch en internationaal wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk werk rond de 
beoordeling van de beheersopties op lange termijn voor hoogactief afval. Deze resultaten 
laten inderdaad toe de beoordelingen ten aanzien van milieucriteria te verantwoorden. In die 
geest zou het ontwerpregister een lijst van de belangrijkste relevante wetenschappelijke 
bronnen moeten bevatten, naast een korte beschrijving van de evaluatiemethoden die zullen 
worden gebruikt in de SEA.  
Het Comité meent dat er reden is om de ervaringsfeedback op internationaal niveau te 
formaliseren in verband met de beheersoplossingen voor radioactief afval die worden 
aangenomen of die zelfs al in exploitatie zijn (opslag van B- en C-afval, eindberging van A-
afval). 
 
 

[16] Commentaren met betrekking tot de gekozen benadering 

Het document heeft ernaar gestreefd om over elke thematiek en wanneer dat relevant was, 
het onderscheid te maken tussen de gevolgen die «potentieel significant» werden geacht en 
de gevolgen die «waarschijnlijk verwaarloosbaar» werden geacht. Dit zorgt ervoor dat men al 
van in het SEA stadium kan inschatten of een verwacht effect significant zal zijn of niet. In 
die zin is de presentatie positief, duidelijk en interessant.  

Het Comité vindt dat het interessant zou kunnen zijn om de uitdaging en de omvang van elk 
in aanmerking genomen effect in perspectief te plaatsen, of de mate waarin het bij de keuze 
van een beheeroptie discriminerend van aard is geweest.  
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• De gevolgen die men kan bestempelen als zijnde van algemeen belang, in die zin dat 
de betrokken impact een dimensie heeft (in intensiteit, duur of uitgestrektheid) die 
een aanzienlijke doelgroep aangaat, bij voorbeeld andere landen, een groot deel van 
de bevolking, opmerkelijke milieus of ecosystemen. Rijkdommen aan water, 
ontvangende oppervlaktewateren, lucht, ondergrondse rijkdommen (mijnen), en het 
klimaat kunnen hierin vervat zijn. 

• De gevolgen die de bevolking « regionaal» treffen: transport van de afvalstoffen, 
menselijke gezondheid, uitdagingen met betrekking tot de bodem, biodiversiteit… 

• De « locale” gevolgen: aantasting van ecosystemen, bodems, geluidshinder, 
landschap, wegverkeer, luchtkwaliteit op de werf, materiële goederen… 

 
Deze benadering zou zorgen voor een beter begrip en een betere coherentie. Bij wijze van 
voorbeeld kan men zich effectief afvragen of men rekening moet houden met de uitstoot van 
stof in de lucht tijdens de werffase (§ 5.2.3.1) terwijl de stoflozing in de wateren tijdens de 
werken (vertroebeling) als verwaarloosbaar wordt beschouwd. (§ 5.2.2.3). 

[17] Omvang van de gevolgen voor de natuur  

Dit thema komt te bondig aan bod, vergeleken bij de andere besproken aspecten 
(gedetailleerde vermelding van de gevolgen voor de biodiversiteit, voor de fauna, voor de 
flora) en het zou nuttig zijn het in het document meer gedetailleerd uit te diepen. 

 
[18] Bijkomende punten 

• Het document vertolkt de idee dat de radiologische verschijnselen enkel de lange 

termijn betreffen (cf. §5.3.1). Het lijkt fundamenteel eraan te herinneren dat er naast 

de opties voor de eigenlijke opslag en eindberging van de afvalstoffen, waarvoor de 

constructiemaatregelen zodanig zullen zijn dat de radiologische uitstoot op korte 

termijn wordt beperkt, er ook nog aanverwante installaties zullen zijn die voor een 

radioactieve uitstoot zouden kunnen zorgen zodra ze in exploitatie zijn 

(controleoperaties, compactering, verpakking van de afvalstoffen, voorbehandeling 

van de afvalstoffen ….). Het ontwerpregister mag deze aspecten niet verhullen. De 

gevolgen van de verschillende vormen van radiologische uitstoot (tritium), die 

weliswaar veel lager zijn dan de uitstoot van centrales in alle milieus, kunnen 

gevolgen voor het water of de lucht zijn. Daar moet ook rekening mee gehouden 

worden.  

• Onder § 5.2.3.1 « de luchtkwaliteit » : er wordt geen melding gemaakt van eventueel 

vervuilende bouwactiviteiten, inzonderheid de productie van het beton dat nodig is 

voor de bouwwerken.  

• Onder § 6.1 «Beschrijving en beoordeling van de langetermijngevolgen – Overzicht”: 

wordt er gesteld dat het « niet redelijk is de effecten op de deelaspecten bodem, 

water of landschap in rekening te nemen”. Toch zou de analyse baat kunnen hebben 

bij elementen die worden aangereikt als men rekening houdt met het effect van de 

geodynamische evolutie (erosie, permafrost…) op de gekozen oplossing. 

 
 7° de voorgenomen maatregelen om aanzienlijke negatieve effecten op het milieu van 
de uitvoering van het plan of programma te voorkomen, te beperken of zoveel 
mogelijk teniet te doen; 
 
 
[19] Het Comité vindt dat dit luik doorheen de hele tekst vaag aan bod komt:  
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Hoofdstuk 4 expliciteert de beheeropties en brengt de generieke uitdagingen van het 
afvalbeheer in herinnering, te weten de veiligheid, en de bescherming van de mens en van 
het milieu. 
 
In dit kennisstadium van de beheerkeuzes blijft het standpunt dat wordt voorgesteld rond de 
te nemen maatregelen macroscopisch, en stelt het opties voorop die nu al verlaten zijn (cf. § 
4.1 : de zogenaamde opties van « niveau 1 ») als zijnde op zich «maatregelen ter 
voorkoming van effecten », wat een eerste benadering is.  
Het zou wellicht interessant zijn om reeds in dit stadium te preciseren rond welke assen het 
SEA verbintenissen moet omvatten om maatregelen in aanmerking te nemen. Een specifiek 
hoofdstuk met een recapitulatie van deze verbintenissen zou verantwoord zijn. Daarin 
zouden aan bod komen:  

• Technische verbintenissen, zoals bij voorbeeld in verband met het respecteren van 
een dosisuitstoot die slechts een fractie van de reglementaire limiet bedraagt.  

• Verbintenissen over het behoud van hulpbronnen (oppervlakte- en dieptewateren, 
bodemrijkdommen, geothermische rijkdommen) ; 

• Verbintenissen over het behoud van beschermde natuurgebieden. 

 
 8° een schets van de redenen voor de selectie van de onderzochte alternatieven en 
een beschrijving van de wijze waarop de beoordeling is uitgevoerd, met inbegrip van 
de moeilijkheden die bij het verzamelen van de vereiste informatie zijn ondervonden, 
zoals technische tekortkomingen of ontbrekende kennis; 
 
 
Er worden over dit punt 8 geen bijzondere opmerkingen geformuleerd.  
 
 9° een beschrijving van de voorgenomen monitoringsmaatregelen overeenkomstig 
artikel 16; 
 
 
Er worden over dit punt 9 geen bijzondere opmerkingen geformuleerd.  
 
 10° een niet-technische samenvatting van de in de bovenstaande punten verstrekte 
informatie 
 
Het comité kan enkel maar aandringen op dit punt. Voor de raadpleging van het publiek over 
dit onderwerp moet de documentatie die gebruikt wordt erg duidelijk zijn.  
 
 
 
CONCLUSIE 
 
Het SEA Comité geeft de auteur van het ontwerp afvalplan de aanbeveling om zijn 
ontwerpregister aan te passen in functie van de voormelde commentaren vooraleer erover te 
beslissen in de zin van artikel 10, § 2, derde lid van de wet van 13/02/2006 (en vooraleer het 
dus als basis kan dienen voor de voorbereiding van het milieueffectenrapport). 
 
Overeenkomstig art. 14 §1 van het koninklijk besluit van 22/10/2006 betreffende de 
organisatie en de werking van het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de 
gevolgen van de plannen en programma's die aanzienlijke effecten kunnen hebben op het 
milieu, werd dit advies in consensus genomen. 


