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1. CONTEXT 
 
 
Het SEA-adviescomité werd op 07 juni 2010 gevat door het NIRAS (Nationale Instelling voor 

Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen) in het kader van het Afvalplan "voor het beheer op 
lange termijn van verpakt hoogactief afval en/of met lange levensduur en overzicht van 
aanverwante vragen", waarnaar hierna wordt verwezen als “het Afvalplan”.  
 
Het voorwerp van dit plan en van het daarmee gerelateerde « Strategic Environmental 
Assessment » is de beoordeling van de milieueffecten voorafgaand aan de aanneming1 van 
dit afvalplan, rekening houdend met de volgende doelstellingen: 
 

• Zorgen voor een hoog beschermingsniveau van de mens en van het milieu (behoud, 
bescherming en verbetering van de milieukwaliteit);  

• Bijdragen tot de integratie van milieuoverwegingen in het uitwerken en aannemen van 

Plannen en Programma’s; 
• Het voorzorgsprincipe in overweging nemen;  
• Een duurzame ontwikkeling bevorderen. 

 
 
Overeenkomstig artikel 10, § 2 van de wet van 13 februari 2006, heeft het SEA-adviescomité 
zich op 18 januari 2010 uitgesproken over het ontwerprepertorium dat als referentiekader heeft 
gediend om de milieueffectenbeoordeling van het Afvalplan op te maken. 
 
Overeenkomstig artikel 12 van dezelfde wet heeft onderhavig advies als voorwerp:  

• Enerzijds de relevantie en de kwaliteit van de inhoud van het milieueffectenrapport te 
analyseren rekening houdend met de doelstellingen van de SEA-wet; 

• Anderzijds vast te stellen of de tenuitvoerlegging van het plan niet te verwaarlozen 
grensoverschrijdende milieueffecten kan hebben.  

 
Zoals voorgeschreven door de wet, wordt het advies bezorgd binnen de zestig dagen te 
rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag. Evenwel heeft de auteur van het Plan, in het 
besef dat de zomervakantie organisatiemoeilijkheden met zich brengt, zijn instemming 
gegeven met een opschorting van de wettelijke termijnen met een periode van 24 dagen, 
zoals voorgesteld door het Secretariaat van het SEA-adviescomité. De deadline voor de 
overhandiging van het advies wordt derhalve vastgesteld op 1 september 2010.  
 
Inhoudstafel van het advies (punt 2) 
 

2.1 Algemene appreciatie  
2.2 Analyse van de geïdentificeerde beperkingen en impact op het afvalplan  
2.3 Algemene technische opmerkingen 
2.4 Specifieke technische opmerkingen  
2.5 Opmerkingen in verband met de vorm/de presentatie  
2.6 Grensoverschrijdende effecten 

  Bijlagen 
 
 
 
 
 

                                            
1 Artikel 6, §1, 5de gedachtestreep 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 APPRECIATIE  
 
[1] Het Comité waardeert de investering die het NIRAS heeft gedaan om te zorgen voor een 

correcte uitvoering van de procedure met betrekking tot de milieueffectenbeoordeling, 

inzonderheid door een versie van het repertorium in te dienen die rekening houdt met zijn 

opmerkingen.  

 

[2] Algemeen beschouwd voert het document een positieve toon. Rekening houdend met 

de omvang van het geleverde werk en met de resultaten ervan, hadden in sommige 

gevallen de formuleringen iets affirmatiever mogen zijn, bij voorbeeld door termen te 

gebruiken waarmee de vooropgestelde actie wordt voorgesteld als zijnde gekozen, 

wanneer het gaat over mogelijke mitigerende maatregelen2. (Cf. [7], [8] et [12]). 

 

[3] De documentatie is compleet met: 

a. het afvalplan,  

b. het document waarin de daarmee gerelateerde milieueffecten worden 

beoordeeld (het « Strategic Environmental Assessment »)  

c. zijn niet technische samenvatting.  

 

De verwerking van het Afvalplan wordt vergemakkelijkt door talloze figuren en 

inlassingen. Het beoordelingsdocument van de milieueffecten is technischer.  

 

[4] De technische gegevens worden momenteel soms in het SEA vermeld en soms in het 

afvalplan, en de planningen die in het afvalplan worden meegegeven worden in het SEA 

gedetailleerd met slechts enkele verschillen ten opzichte van de initiële tekst (het zou bij 

voorbeeld belangrijk zijn om goed te definiëren wat kan vooropgesteld worden als 

levensduur van de huidige installaties in de status quo optie, 75 of 100 jaar). 

Mocht men ervoor gekozen hebben om de opties in het Afvalplan te preseteren, en de 
milieu-effecten in het SEA dan zou dat aan duidelijkheid gewonnen hebben en het 
comité vindt dan ook dat het wenselijk zou geweest zijn om als volgt te werk te gaan: 

a. De mogelijke opties beschrijven in het afvalplan, met een voldoende 

detailleringsniveau voor hun technische beschrijving (bij voorbeeld: de impact 

van de nieuwe nucleaire technologieën – zie § 7.2.2.2 van het SEA) en de 

beschrijving van hun uitvoering (bij voorbeeld gedetailleerde planning en 

gedetailleerde duur van de opdrachten voor de realisatie van de geologische 

opslag– zie § 7.2.1.1 van het SEA). 

b. Kort deze gegevens in het SEA herhalen en verwijzen naar het afvalplan wanneer 

deze gedetailleerde elementen worden vereist in het SEA.  

c. Desgevallend in het afvalplan syntheses maken van de belangrijke technische 

elementen. 

Ten slotte, en gelet op haar belang, had de benadering van de robuustheid, die in het 
SEA voorkomt in het afvalplan kunnen worden overgenomen. (cf 0). 

 
 
 

                                            
2 Dat is het geval op blz 200 van het SEA waar de milderingsmaatregelen ten aanzien van de effecten op de lucht 

worden opgesomd die “kunnen worden voorzien” 
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2.2. ANALYSE VAN DE GEÏDENTIFICEERDE BEPERKINGEN EN IMPACT OP HET AFVALPLAN  

[5] Het begrip robuustheid 

De robuustheid van een component of een systeem is het vermogen ervan om bestand te 
zijn tegen interne mankementen (tekortkomingen, zwakten) en tegen externe agressies 
(invloeden).  
§ 5.3.4 van het SEA beschrijft de benadering van robuustheid in haar algemeenheid en 
vervolgens wordt ze in § 10 toegepast op de beheersopties.  
 
In de bijzondere context van nucleair afval en mede gelet op de levensduur van de 
elementen en op de potentiële risico’s op die duurtijd, (d.w.z. op lange termijn) is het 

belangrijk aan te tonen dat men zich zowel baseert op een aantal nationale als 
internationale resultaten (wetenschappelijke R&D, veiligheidsbenaderingen, …) om rekening 
te houden met de mogelijke onzekerheden3 (die op hun beurt het voorwerp uitmaken van 
een internationale consensus).  
De belangrijkste lessen uit de nationale en internationale werkzaamheden (SAFIR I en II, 
andere projecten) hadden dus de inhoud van § 5.3.4 nuttig kunnen ondersteunen, en de 
inhoud van § 10, 4 “beschrijving van de robuustheid voor de lange termijn” kunnen 
versterken. Gelet op zijn strategisch belang had § 5.3.4. ook overgenomen kunnen zijn 
geweest in het afvalplan Cf. [4]. 

[6] Inventaris 

Het comité is van oordeel dat de inventaris een sleutelgegeven is voor elke denkoefening 
over bestraalde (of gebruikte4) splijtstoffen en over radioactief afval. Deze inventaris beschrijft 
de te beheren hoeveelheden brandstoffen en afval, alsook hun kenmerken. 
De inventaris wordt opgegeven in het afvalplan en deze gegevens zijn bevredigend. Toch 
kunnen deze gegevens nog variëren :  
 

• Voor afval van categorie B5 : 

o Ingevolge de indienststelling van de opslag van A-afval (site van Dessel) en 
van de mogelijke aanpassing van de definitie van de perimeter van A-afval, 
voornamelijk toe te schrijven aan de inhoud van de toelating voor nucleaire 
opslag6 (cf pagina 161 van het afvalplan), 

o Ingevolge de beslissing aangaande het beheer van de opslaginstallatie 
UMTRAP. 

 
• Voor afval van categorie C: 

o Ingevolge een beslissing over het statuut van de bestraalde splijtstoffen.  
 

• Voor alle categorieën van afval (B en C): 
o Ingevolge een beslissing over het toekomstig beleid inzake 

elektriciteitsproductie (beslissing over de levensduur van de centrales, 
toekomstige reactortechnologieën, andere), 

o Ingevolge de eventuele keuzes rond interventieafval7 (afval momenteel 
opgeslagen in de UMTRAP installatie en afval gerelateerd met eventuele 
interventies van het NIRAS). 

 

                                            
 
3 Deze onzekerheden resulteren uit veranderingen als gevolg van : natuurlijke evoluties, veranderingen in de 

technische en fysieke stabiliteit van de beheersoptie, niet natuurlijke externe gebeurtenissen, maatschappelijke 
evoluties (cf § 5.3.4 van het SEA). 
4 Een bestraalde (of gebruikte) splijtstof wordt niet « aangegeven als excedentaire materie door zijn eigenaar, en hij 

vraagt niet dat het NIRAS het als afval verwerkt » (cf bladzijde 26 van het afvalplan).  
5 De categorieën A, B et C van radioactief afval zijn de categorieën gedefinieerd door de Belgische wetgeving. 
6 Afgeleverd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. 
7 Het gaat over afval voortvloeiend uit een interventie waartoe werd beslist om de risico’s op radiologische 

blootstelling tegen te gaan, zoals een saneringsoperatie (cf p. 165 van het afvalplan).  
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Het zou nuttig geweest zijn om in het afvalplan een synthese op te nemen (cf [3]) over het 
effect van deze onzekerheden op de afvalvolumes, en vervolgens het effect van deze 
variaties op de descriptieve gegevens van de overwogen beheeroplossingen vast te stellen, 
met name het grondgebruik en de aanverwante parameters (uitgravingen, ophogingen, 

grondwerken, oppervlakte van de stortplaatsen voor uitgraafgronden, …). Dit zijn 
sleutelgegevens voor een verantwoorde beoordeling van de milieueffecten (een aanzet tot 
een dergelijke tabel, opgebouwd op basis van de informatie uit het afvalplan zowel als uit 
het SEA, gaat als bijlage I). In dit stadium echter stelt het ontbreken ervan de informatie die 
nodig is voor een principebeslissing niet in vraag.  

[7] Lokalisatie van de eventuele installaties  

De keuze om in een strategisch stadium te blijven wat de lokalisering betreft is coherent, 
gelet op het nagestreefde doel. Maar de kennis van de reeds geïdentificeerde 
uitsluitingzones8 (zones Natura 2000, zones waarin er zich exploiteerbare natuurlijke 
rijkdommen bevinden, sterk verstedelijkte zones, waterwinningsgebieden, zones met een 
belangrijk architecturaal erfgoed, zones die kwetsbaar zijn op het vlak van biodiversiteit, …) 
laat toe om met meer precisie de potentiële inplantingsectoren te beschrijven, en vooral het 
aantal ervan in te schatten9. Ook de effectenbeoordeling, in het bijzonder op de natuurlijke 
rijkdommen zou er door zijn vergemakkelijkt cf. [[19] (mogelijkheid om site in te planten 
binnen een waterwingebied10?). Het Comité vindt dat men hierover een meer affirmatief 
standpunt had moeten innemen (cf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).   

[8] Milderende maatregelen 

Om aan te tonen dat er rekening wordt gehouden met deze milderende maatregelen, zou 
het mogelijk geweest zijn om hun programmatie te verwerken in de planning met betrekking 
tot de uitvoering van het Afvalplan dat het NIRAS voorstelt en dat is opgenomen onder § 
9.5.3 en § 9.5.4 van het Afvalplan.  
 
De wet11 schrijft overigens voor dat de preventieve maatregelen (« om te voorkomen »), de 

milderende maatregelen (« om te beperken ») en de compensatiemaatregelen van de 
effecten in detail te beschrijven. De opsplitsing in deze drie niveaus van maatregelen die nu 
in het corpus van de tekst van het SEA zijn gegroepeerd, zou toelaten om de lezer gerust te 
stellen met betrekking tot de verbintenissen van het NIRAS voor de bescherming van het 
milieu. (cf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 

[9] De benadering van de mogelijke opties in het buitenland 

Het comité apprecieert de inspanning die werd geleverd om de in andere landen voorziene 
benaderingen te presenteren (bijlage B bij het SEA) wat toelaat om in te zien dat de keuze 
van de overweegbare opties coherent is met de aangenomen benaderingen in de andere 
landen die betrokken zijn bij radioactief afval en bij bestraalde splijtstoffen van 
gelijkwaardige aard12. 

[10] Milieusituatie 

Het Comité meent dat nuttig is om een hoofdstuk toe te voegen over de natuurgebieden, of 
toch over die gebieden die als dusdanig werden gedefinieerd volgens de in de wet13 
vermelde EEG-richtlijnen: De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. 
Tot slot zou een conclusie wenselijk zijn van § 6 van het SEA « bestaande toestand » met de 
grote kenmerken van België (natuurlijk milieu, geologisch en menselijk milieu) en van de 
betrokken zones buiten de grenzen. 

                                            
8 Richtlijnen 79/409/en 92/43/EEG. 
9 Deze elenten moeten minstens worden meegenomen vooraleer men op zoek gaat naar een site. 
10 Zone met vele waterwinningen op aquiferen voor gebruik door de mens 
11 Lid 7 van bijlage II van de wet van 13/02/06. 
12 Een Europese richtlijn wordt voorbereid over het beheer van deze afvallen. 
13 Wet van 13/02/2006, Bijlage II, lid 4, (richtlijnen 79/409 en 92/43 EEG).  
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[11] Detaillering van de planningen 

De planningen voor de uitvoering van de verschillende opties zouden meer gedetailleerd 
kunnen worden ten aanzien van volgende punten: 

i. de overwogen kalenderdata voor de raadpleging van het publiek (dit valt buiten 
de raadpleging voorzien in de “SEA-procedure”).  

ii. de fasering van de werkzaamheden – die belangrijk is om de omvang/impact in 
te schatten, 

iii. de reële looptijd van de constructie- en exploitatiefases – teneinde de mogelijke 
datum van een eventuele sluiting van de installatie voor afvalbeheer goed te 
kunnen bevatten/begrijpen, 

iv. de mogelijke opties m.b.t. de notie van recupereerbaarheid, 
v. de indicaties met betrekking tot de eventuele datum voor het bevriezen van 

terreinen 14 na sluiting 
 

Deze preciseringen moet opgenomen worden in het Afvalplan, in hetwelk reeds de 
planningen voorkomen inzake de uitvoering van de verschillende opties (§6 van het 
Afvalplan)  Hierbij dient genoteerd dat het detailleringsniveau van de planningen coherent 
moet blijven met het strategisch niveau van het SEA. 
 
 
2.3. ALGEMENE TECHNISCHE OPMERKINGEN  

[12] De vergelijking op lange termijn van de mogelijke opties  

Het Comité stelt vast dat het moeilijk is om de actieve en passieve installaties, zoals ze zijn 
beschreven, objectief te vergelijken op lange termijn vanuit een milieustandpunt. De 
passieve installaties bestaan namelijk op lange termijn in de toestand van hun initiële 
realisatie, daar waar voorzien is dat de actieve installaties fysiek worden vernieuwd, ofwel 
door hun gelijke (eeuwigdurende opslag met eventuele herconditionering) ofwel door op 

termijn te komen tot een andere manier om het afval te beheren (opslag leidend tot berging 
/ herbewerking). Dit punt zou in het SEA moeten worden versterkt (cf Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden.).De status quo (of het nul-alternatief) is een afzonderlijk geval.  

[13] De vier dimensies 

In zijn advies over het ontwerprepertorium had het SEA-Comité gewenst dat het SEA slechts 
zou slaan op de milieueffecten en op hun verbanden met de 3 andere dimensies.  

Het Comité apprecieert dus dat het onderscheid tussen het milieueffect en de andere 
dimensies duidelijk in het SEA is uiteengezet. Het betreurt echter dat de plaats die aan deze 
andere dimensies wordt toebedeeld de boodschap m.b.t. de milieudimensie afzwakt (men 
zou kunnen overwegen om deze informatie in een bijlage of in een ander document op te 
nemen).  

[14] Methode 

Het ontwerp van repertorium had een geheel van milieueffecten15 geïdentificeerd waarmee 
er moest rekening gehouden worden in het kader van dit SEA. Deze lijst van effecten werd 
vervolgens overgenomen in het gefinaliseerde repertorium, dat ook een bijlage bevatte met 
een gedetailleerde beschrijving van de scoping methode die op afvalplan werd toegepast, 
wat dus resulteerde in een bepaald aantal “scoped-in”-effecten, en wat dus bruikbaar was 
om deze effecten te beoordelen (bijvoorbeeld voor de impact op de bodem – natuurlijke 

                                            
14 De bevriezing van een terrein bestaat erin, het voor een bepaalde periode onbruikbaar te maken.  
15 Effecten op de natuur (verlies van ecotopen, verstoring, versnippering) en op de mens (landschap, natuurlijke 

rijkdommen, gezondheid, ethiek, maatschappelijke aspecten, economie, veiligheid en safeguards) 
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rijkdommen - werden er 9 effecten16 beschreven in deze bijlage van het gefinaliseerde 
repertorium).  
 
Het SEA somt een geheel van in aanmerking te nemen effecten op dat bijna identiek is aan 

de vorige lijst (en legt de link tussen dit geheel en de elementen die in de bijlage bij de wet 
staan), maar de effecten die worden gebruikt om deze impacten te bespreken zijn niet 
noodzakelijk dezelfde als die die eerder waren “ingescoped” (voor de impact op de bodem 
– natuurlijke rijkdommen - worden 3 effecten17 beschreven). 
 
Het Comité vindt dat in dit stadium sommige effecten in het document te gedetailleerd 
worden weergegeven,terwijl andere dat onvoldoende zijn. Het had volgende methode op 

prijs gesteld en beveelt de toepassing ervan aan voor de toekomstige SEA’s :  
a. Het zou noodzakelijk zijn om de effecten die in aanmerking werden genomen te 

verantwoorden door zich te baseren op de lijst die vervat is in de bijlage bij de 
wet.  

b. Vervolgens moeten de effecten die in aanmerking worden genomen om deze 
impacten te beoordelen worden verantwoord door zich bijvoorbeeld te baseren 
op de resultaten van de scoping.  

c. Vervolgens zouden deze effecten kunnen worden geanalyseerd in de ruimte en in 
de tijd in functie van de industriële ontwikkeling van het project (bij voorbeeld de 

effecten op het water staan op hetzelfde niveau als die op het geluid 18, één van 
de effecten die worden gehanteerd om de impact op de menselijke gezondheid 
te beoordelen).  

d. Tot slot zou het verslag een synthese moeten geven van de toepassing van de 
methode.  

[15] De andere plannen 

Het Comité vindt dat het verantwoord zou zijn om in het SEA gedetailleerd melding te maken 
van de doelstellingen die vastgelegd zijn in Belgische plannen en programma’s rond 
verstedelijking en transport, rond minerale en geothermische rijkdommen, rond schema’s 
voor waterhuishouding en -beheer (bv. Integraal Waterbeleid waarnaar in het SEA wordt 
verwezen), en natuurlijke milieus. 
  
 
2.4. SPECIFIEKE TECHNISCHE OPMERKINGEN  

[16] Algemene benadering 

Voor elk van de impacten die in § 9 van het SEA aan bod komen moeten voor de korte en 
voor de lange termijn:  

• de effecten worden geïdentificeerd die de impact beschrijven  
• moet er een referentiekader  voor deze effecten worden bepaald, 
• moeten de scores voor de verschillende effecten worden vastgelegd, 
• moeten de effecten voor elk van de in aanmerking komende beheeropties worden 

beoordeeld.  
 

                                            
16 Effecten door aantasting, verandering van de erosie- of verdroginggevoeligheid, verandering van de structuur, 
verzilting, verandering van het waterregime, verstoring van het profiel, verandering van het doorsijpelingsvermogen 

of van de hydraulische kenmerken) – cf blz 115-116 van het repertorium 
17 Effecten door fysieke verstoring van de bodem, vervuiling en verzakking – cf blz 169 van het SEA 
18 Het behandelingsniveau van het aspect « geluid » (14 blz over de effecten) is vergeleken bij het aspect « water » (7 
blz. bij de korte termijn) is gedisproportioneerd. Daar waar geluid kan worden beheerd op het niveau van de 

inrichting van de sites en een zeer lokale problematiek blijft voor wie in de onmiddellijke buurt woon (het gaat dus 
over een thema dat eerder thuishoort in een projectgebonden effectbeoordeling) is de problematiek rond ‘water’ 

veel omvangrijker omdat zij een ruime waaier uitdagingen omvat die gerelateerd zijn met de gevarieerdheid van de 

milieus: grondwater, oppervlaktewater, waterweg, hulpmiddel, natuurlijke habitat… 
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Deze methode wordt toegepast voor elk van de impacten die in de daaropvolgende tekst 
worden opgesomd (ze wordt in detail beschreven aan de hand van een voorbeeld in bijlage 
II). Om de lectuur te vergemakkelijken ware het mogelijk geweest om deze benadering in 
één keer te beschrijven en vervolgens in de verschillende paragrafen de specificiteiten van 

elk bestudeerd effect te behandelen.  

[17] De analyse van de impact op de natuur 

 Deze paragraaf (§9,1) behandelt de analyse van de impact op de biodiversiteit, op de flora 

en op de fauna.  

 
Het is relevant om de impact op de natuur te analyseren volgens de fysieke effecten, de 

radiologische effecten en de effecten op het vlak van chemische samenstelling, en 
vervolgens volgens verschillende subcriteria.  
Voor de fysieke effecten zou het echter nuttig zijn geweest om voor elke optie, met inbegrip 
van een tijdsperspectief, de elementen te expliciteren die betrekking hebben op het 
grondgebruik : enerzijds wordt een dergelijke installatie in opeenvolgende fasen aangelegd, 
en anderzijds heeft een geologische berging niet alleen bovengronds (installaties en 
stortplaatsen voor uitgraafgronden) maar ook ondergronds een ruimtelijke impact. Zo wordt 
bij voorbeeld gezegd in het SEA dat de impact van een geologische berging op de 
vegetatie (via de impact op de waterhuishouding) verwaarloosbaar is (cf blz. 139). Maar de 
oppervlakte die bovengronds door een dergelijke installatie wordt  ingenomen is significant.    
De zin “het effect in termen van ecotopenverlies wordt beschouwd als beperkt tot 

verwaarloosbaar in een industriële, verstedelijkte of (intensieve) landbouwomgeving” is 
bovendien niet correct want het is mogelijk dat in deze omgevingen bepaalde beschermde 
soorten voorkomen.  De invloed van de wijziging van de luchtkwaliteit op de fauna zal ten 
slotte moeten worden geherevalueerd voor de SEA’s van toekomstige plannen (momenteel 
wordt die wellicht onderschat). 
Wat de radiologische effecten op de natuur (flora en fauna) betreft is de argumentatie 
gebaseerd op de resultaten van de beoordeling van de effecten op de mens op korte en 
op lange termijn. Een weinig uitleg bij deze benadering ware wenselijk geweest19. 
Voor de chemische effecten ten slotte, had de analyse verder kunnen gaan dan de reeds 
oude werkzaamheden van de AECL20 en had ze kunnen gebaseerd worden op resultaten 
van de talloze operationele projecten ter zake. Dit had met name toegelaten om de 
bestaansreden van de in aanmerking genomen lijst van toxische chemische elementen 

beter te verduidelijken. Als referentiekader voor deze impact had ook de reglementering die 
van REACH kan worden afgeleid, gemakkelijker kunnen worden gehanteerd voor wat de 
keuze van de toxicologische waarden betreft.  
 

[18] Analyse van de impact op het landschap, het architecturaal patrimonium en de 
archeologie. 

 Deze paragraaf (§9, 2) behandelt de analyse van de impact op materiële goederen, op het 

cultureel patrimonium en op de landschappen.  
 
De analyse van de impact op korte termijn is relevant bij de keuze van de effecten en de 
evaluatiemethode. Maar de weerhouden scores om deze impact te evalueren (cf blz 159 
van het SEA) houden rekening met de tijd.  Op een menselijke tijdsschaal hebben alle opties 
echter een bijna permanent effect (zelfs de werken duren meerdere tientallen jaren) en dus 
moet er met dit tijdsaspect geen rekening worden gehouden.  
 

                                            
19 Niet vergeten dat er meer en meer moet rekening gehouden worden met de milieu-impact als dusdanig, tegelijk 
met impact op de mens : het milieu is niet enkel een vector naar de mens toe – cf. de reflecties die bij voorbeeld in 

de Internationale Commissie voor Radiologische bescherming aan de gang zijn – men vindt vaak dat de effecten 
op de mens alle effecten op het milieu inhouden. 
20 Atomic Energy Commission Limited in Canada. 
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Op lange termijn wordt er gewag gemaakt van een spectaculaire impact, op een heel 
pessimistische manier geëvalueerd vanuit nog bijzonder conservatieve hypothesen (een 
verticale oppervlakteuitzetting met meerdere decimeters boven de berging – cf blz. 163 van 
het SEA). Deze impact wordt overigens niet meegenomen in de overeenstemmende 

samenvattende tabel.  
 

[19] Analyse van de impact op de natuurlijke rijkdommen  

 Deze paragraaf (§9, 3) behandelt de analyse van de impact op de bodem en op het water. 
 
De analyse van de impact op de bodem op korte termijn is relevant (verstoring of vervuiling 

van de bodem, terrasvorming). Gelet op hun belang voor de evaluatie van de milieu-impact 
zou het wenselijk zijn om de samenvattende tabellen van het 
oppervlaktebeslag/grondgebruik van de verschillende opties en ook de opgehoogde 
volumes goed te verantwoorden.  
 
Voor de lange termijn beperkt de impactanalyse zich tot de evaluatie van de thermische 
impact van de opslag; ook chemische evaluaties (bodemvervuiling) en mechanische 
evaluaties (eventuele verzakkingen) waren nuttig en pertinent geweest.  
 
Bovendien zou het interessant zijn geweest om meer informatie te geven over : 

• Het vermogen van de kleilaag om zichzelf te herstellen (welke experimenten zijn er 

gedaan in laboratoria en op ondergrondse sites) 
• Studies over de migratie van radio-elementen in kleilagen (een meer volledige 

beschrijving van de gebruikte modellen, uitgevoerde experimenten, vergelijking van 
de verschillende methoden); 

• De effecten van de temperatuur op de eigenschappen van de klei en dus op de 
migratie van de radio-elementen en op het vermogen van de laag om zichzelf te 
herstellen (cf. vorige punten) 

• De mogelijke effecten van aardbevingen, de frequentie daarvan in België (bij 
voorbeeld, wat zouden de gevolgen zijn op de kleilaag als die gedurende 100 jaar op 
100 ° wordt verwarmd ?), rekening houdend met de studies die de invloed van de 
aardschokken op onderaardse leidingen onderzoeken. 

 

De analyse van de impact op het water op korte termijn is relevant, rekening houdend met 
de effecten: 

• inzake wijziging van het niveau en van de stroming van het grondwater,  
• inzake verdroging en impact op de piekafvoer door toenemende verharding.  

Het derde besproken effect (vorming van hydraulisch contact tussen aquifers) moet echter 
niet in dit soort document worden vermeld.   De uitvoering van een project van deze aard 
beoogt immers te vermijden dat de gebeurtenis zich voordoet. 
Tot slot moet het effect van een installatie op het grondwater worden gepreciseerd, in het 
bijzonder de effecten van de bemaling.  
 
In de analyse van de impact op het water op lange termijn, wordt er gezegd « de overheden 

zouden als ultieme preventiemaatregel de exploitatie van aquifers kunnen verbieden in een 
bepaalde zone rond de site ». Enerzijds is dit geen erg sterk statement (zouden kunnen, 
ultieme maatregel…) en anderzijds wil dat zeggen dat de inplanting van de site niet uitsluit 
dat ze wordt aangelegd in de nabijheid van bestaande waterwinningsgebieden, wat 
verwonderlijk is. Is dit coherent met de andere Belgische reglementering vermeld in § 3 van 
het SEA? 

[20] Analyse van de impact op de menselijke gezondheid 

 Deze paragraaf (§9, 4) behandelt de analyse van de impact op de lucht, de bevolking en 

de menselijke gezondheid. 
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De analyse gaat over de impact op de lucht, op geluid, de radiologische effecten, de 
effecten op de menselijke gezondheid.  
Wat de impact op de lucht op korte termijn betreft, zou de vergelijking tussen de 
verschillende opties de hele keten in ogenschouw moeten nemen of vermelden, met 

inbegrip van de conditioneringsoperaties en de voorbehandeling van het afval (bij 
voorbeeld compressie), zelfs indien die niet rechtstreeks door het NIRAS worden uitgevoerd. 
Men kan inderdaad een verschil veronderstellen tussen de status quo (geconditioneerd afval 
of gebruikte brandstoffen) en de berging, waarvoor er a priori een herconditionering nodig 
zal zijn. Gelet op zijn belang moet ook de samenvattende tabel met de diverse bewegingen 
op de sites worden verantwoord. De bijna gelijkwaardigheid van de opties ten aanzien van 
de impact op de lucht op korte termijn is alleszins verrassend.  
 
Wat de geluidsimpact van deze installaties betreft lijkt de uitdaging eerder bescheiden 
aangezien er reglementering en technische maatregelen bestaan (anti-geluidsmuur, 
afstand,…) om dit probleem te beheren. Het gaat over een problematiek voor de bewoners 

in de onmiddellijke buurt, niet over het opzet van het SEA. (vooral zonder dat de inplanting 
gekend is). 
 
De radiologische effecten voor de mens worden adequaat behandeld. 

[21] Klimaatfactoren 

In een strategisch document op nationaal niveau zou het wel goed zijn om op afzonderlijke 

wijze rekening te houden met de impact op de algemene luchtkwaliteit en met de impact 
op de klimaatfactoren; (de twee begrippen « lucht » en “klimaatfactoren” worden 
afzonderlijk in de wet vermeld).).  
 
 
2.5. OPMERKINGEN BETREFFENDE DE VORM EN DE PRESTENTATIE  

[22] Samenvatting van het plan 

De samenvatting van het plan wordt in het SEA behandeld maar de thema’s die in deze 
samenvatting voorkomen weerspiegelen onvoldoende de inhoud van het plan zelf (in het 
bijzonder deel 2 en vooral deel 3 van het plan komt weinig aan bod in de samenvatting).  

[23] Synthese van de milieueffectenbeoordelingen van de overwogen opties  

Het zou wenselijk zijn een specifiek hoofdstuk te voorzien met deze titel “Synthese van de 

milieu-effectbeoordelingen voor de overwogen opties” : de inlichtingen bestaan maar zitten 
in de tekst verspreid.  

[24] Overige vormopmerkingen: 

• de uitdrukking « is soms afhankelijk van de publieke aanvaardbaarheid » lijkt ons nogal 
gevaarlijk. (onderaan bladzijde133). 

• De gegeven scores zijn niet toepasbaar op de inschatting van de subjectieve 

effecten zoals die in tabel 19 (tabel pagina 134). 
• Er wordt op bladzijde 146 en 154 gewag gemaakt van « destabiliserende factoren die 

het risico op significante blootstelling vergroten », is dat wel coherent met het doel 
van dit rapport? 

• Op bladzijde 148 wordt er gewag gemaakt van een aanzienlijke verdunning omwille 
van het debiet van de rivier. De verdunning moet in dit verslag niet worden 
ingeroepen aangezien de aangenomen strategie een berging en isolement beoogt, 
in plaats van verdunning en lozing21 

                                            
21 Het beheer van nucleair afval steunt vooral op het bergen van de radioactiviteit. Een andere benadering die 
indertijd werd overwogen steunt op een verdunning in grote hoeveelheden water van de radioactiviteit die in het 

afval is vervat.  
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• Op pagina 177 wordt er verwezen naar thermische cycli maar er is maar sprake van 
één cyclus van verwarming en dan van afkoeling.  

 
2.6.GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN  
 
[25] Het Comité vindt dat het ontwerp afvalplan, gelet op zijn algemene inhoud, niet toelaat 
om in dit stadium uit te maken of zijn uitvoering al dan niet verwaarloosbare effecten kan 
hebben op het leefmilieu in een ander Lidstaat van de Europese Unie of van een andere 
Verdragsluitende Partij van het Verdrag van Espoo van 25 februari 1991 betreffende de 
milieueffectenbeoordeling in een grensoverschrijdende context. Het Comité vestigen echter 
wel de aandacht van de auteurs van het afvalplan op het feit dat de toekomstige 
beslissingen over het beheer van het nucleair afval in België en vooral over inplanting van de 
installaties grensoverschrijdende effecten kunnen hebben waarmee rekening moet worden 
gehouden, en dit overeenkomstig de vigerende wetgeving22. 
 

Bijlagen  
 
Bijlage I : Synthesegegevens Inventaris en invloed op de impact van geologische opslag. 
 
De volgende tabel werd samengesteld rekening houdend met de gegevens opgenomen in 
het Afvalplan (tabel 8 pagina 160) en in het SEA  (tabel 11 pagina 104). 
Hij geeft dus de impact weer van de geologische berging in functie van de optie met of 
zonder herverwerking. 
 

 
Nota: 
Door dit voorbeeld i.v.m de geologische berging, toont deze tabel duidelijk aan dat het feit 

of afval al dan niet opgewerkt wordt de globale kostprijs van het beheer van de afvallen 
beïnvloedt. Bovenop de andere factoren (kost van de berging……) moet men ook in 
rekening brengen: 
 

⇒ De kost van de opwerking, 
⇒ De verhoging van de voetafdruk van de opslag in afwezigheid van opwerking.   

 
 
 
 

                                            
22 Zie o.a. Richtlijn 85/337/EG van 27 juni 1985 over de beoordeling van de effecten van sommige projecten op het 
milieu, gewijzigd door de richtlijn 97/11/CE van 3 maart 1997. Het NIRAS heeft officieel contact genomen met de 

Lidstaten van de EU om hen te informeren van de lancering in België van de wettelijke SEA-procedure voor het 
Afvalplan met het oog op de voorbereiding van een beleidsbeslissing voor het langetermijnbeheer van 

hoogradioactief en langlevend afval. 
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Bijlage II : Voorbeeld van impactanalyse (cf blz. 133 van het SEA) 
 
De fysische impact wordt behandeld door de invloed op de volgende flora en fauna te 
onderzoeken: 

• Rechtstreeks natuurverlies  
• Verstoring (geluid of trillingen, luchtkwaliteit, wegverkeer, licht) 
• De aantasting van de ecologische evenwichten  

 
Voor de eerste invloed (rechtstreeks natuurverlies)  is het vergelijkingskader het volgende : 
men raamt het verlies (in m² of ha) van ecotopische oppervlakte. 
De mogelijke scores zijn : 
 --- zeer negatief (groot verlies van ecotopische oppervlakte)  
 --  middelmatig negatief  
 - weinig negatief  
 0 geen verandering 

 
De invloed van geologische opslag op de flora of fauna per rechtsreeks natuurverlies 
(ecotopen) zal dus sterk  zijn (--- : groot oppervlakteverlies) in het geval van een inplanting in 
natuurgebied (cf tabel 15 blz. 142 van het SEA) aangezien het grondgebruik wordt geraamd 
op 20-95 ha (cf tabel 25 blz 174 van het SEA). 
 
  
 


