
Vragen met betrekking tot Plan-MER Pallas 
7 maart 2019 

Plan MER en MER-commissie  

Vraag: 

1. In de nieuwe versie van het Plan MER zijn belangrijke wijzigingen opgenomen, 

met name betrekking hebbend op de wijze van koeling en de beoordeling van de 

consequenties van stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied. De MER-

commissie dient op de hoogte te worden gesteld van de wijzigingen en dit geldt 

met name voor de nieuwe Passende Beoordeling. Is de gewijzigde versie van 

het Plan MER voorgelegd aan de MER-commissie? Zo neen, waarom niet? 

 

Nee de wijziging is niet voorgelegd aan de commissie m.e.r.. Dit is juridisch niet 

noodzakelijk, omdat de eindconclusie van de passende beoordeling hier geen 

aanleiding toe geeft. Overigens heeft de commissie geen enkele opmerking 

gemaakt over het onderwerp stikstof.  

PAS-wetgeving en ADC-toets  

Vragen: 

2. Belangrijke hinderpaal voor het Plan-MER tot heden was de noodzaak van de 

ADC-toets c.q. het voldoen aan de PAS-wetgeving die op dit moment Europees 

ter discussie staat. Het vervallen van deze noodzaak kan juridisch gezien grote 

problemen opleveren voor de voortgang van het project. Is de nieuwe situatie 

beoordeeld door juristen? Zo ja, door welke instanties? 

Ja, dit is beoordeeld door de gemeentelijke jurist, haar conclusie is bevestigd 

door de landsadvocaat.  

3. Is hiertoe een juridische verklaring uitgegeven en is deze beschikbaar voor de Raad? 

Er wordt niet begrepen wat hier wordt bedoeld. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd tussen de 
partijen aan de hand waarvan het onderzoek naar stikstof is geactualiseerd. 

4. Heeft het college deze situatie ook zelf juridisch laten toetsen? 

Ja, zie het antwoord bij vraag 2 

5. Zo nee, is het college er zich van bewust dat dit consequenties kan hebben voor de  

vergunningsprocedure? 

Op dit moment ligt het bestemmingsplan voor. Uit de bij de bestemmingsplan behorende 

onderzoeken, waaronder de passende beoordeling, blijkt dat het bestemmingsplan uitvoerbaar 

is.  

6. De Passende Beoordeling is opgesteld door Arcadis, het bureau dat voor 

Pallas en in opdracht van Pallas de onderzoeken heeft uitgevoerd. Dit is een 

 



voorbeeld van “De slager keurt zijn eigen vlees”. Het betreft een rapport, 

opgesteld door specialisten, dat slechts door specialisten op dit gebied goed 

beoordeeld kan worden. Het is een uiterst belangrijk document op basis 

waarvan de ADC-toets en de PAS-wetgeving wordt omzeild. 

Duurzaam Schagen stelt daarom dat de Passende Beoordeling door een 

onafhankelijke partij moet worden beoordeeld en dat de uitkomst hiervan aan 

de Raad moet worden medegedeeld, voordat het Plan MER ter goedkeuring 

in de raad wordt behandeld. Is het college bereid dit te doen? 

 

Het is gebruikelijk dat initiatiefnemer zelf zorgdragen voor de onderzoeken 

waaruit blijkt dat hun initiatief uitgevoerd kan worden. Het is aan het 

bestuursorgaan om zich ervan te vergewissen dat deze onderzoeken 

voldoende adequaat zijn uitgevoerd en dat de getrokken conclusies juist zijn. 

De passende beoordeling is door de jurist van de gemeente en door de 

deskundige adviseurs van de gemeente (RUD (ecologisch) en landsadvocaat 

(juridisch)) beoordeeld. 

7. In de nieuwe Passende Beoordeling komt op verschillende punten terug dat 

“de natuur er beter voor staat dan voorheen” en dat de extra stikstofdepositie 

ten opzichte van de huidige maximumwaarde (KDW) te verwaarlozen is. 

Omdat het in het kader van natuurbehoud en habitat-richtlijnen juist de 

bedoeling is om stikstofdepositie te verminderen en de natuurwaarde te 

verbeteren, is het een foute redenering om te stellen dat extra bijdragen aan de 

depositie acceptabel zijn. 

De KDW wordt op dit moment overschreden in een flink aantal gevallen, los van de extra bijdrage 

door bouw en operatie van de Pallasreactor. Verhoging van de depositie 

zou daarom moeten worden uitgesloten. Vraag: kan het college hier een 

uitspraak over doen? 

 

In het onderzoek wordt juist geabstraheerd van de KDW en wordt de 

bijdrage van de depositie die het project teweeg brengt op zichzelf en 

ecologisch beschouwd. Hieruit blijkt dat het project geen significante 

gevolgen heeft en de instandhouding of zelfs de verbetering van de natuur 

niet in gevaar brengt. Dit ondanks dat voor bepaalde habitats de KDW 

wordt overschreden. Daarbij is (ecologisch) relevant dat het hier 

grotendeels gaat om een tijdelijke depositie gedurende de bouwfase. 

 

 

 

 

 



Keuze koelscenario 

Uit Plan MER: 

“Wat betreft de koelwateronttrekking is een belangrijk issue de zoetwatervoorziening. Omdat 

de zoetwater-voorziening onder druk staat, zeker met veranderingen in het klimaat, is het 

positief om de onttrekking uit het Noordhollandsch Kanaal te beëindigen. 

De inname van koelwater door koelvariant K1 is weliswaar gelijk aan hetgeen de HFR momenteel onttrekt uit het 

Noordhollandsch Kanaal, maar is vanuit zoetwaterbeheer minder gewenst. 

Inzuigen van vissen en thermische verontreiniging op habitat H1110B (permanente 

overstroomde zandbanken in de Noordzeekustzone), zijn nadelen van koelingsvarianten K1 

en K2.” 

De MER-Commissie heeft in haar advies wat dit betreft het volgende aangegeven: 

“Bij de voorbereiding van de vergunning dient het gekozen alternatief passend (in meer detail) te worden 

beoordeeld.” 

Dit leidt tot de volgende vraag: 

8.  Als gedurende een aantal jaren beide kernreactoren actief zijn, dan is 

de onttrekking 6.000 m3 zoet water per uur uit het Kanaal. Dit is meer dan 

gedurende droge periodes door het Noordhollandsch Kanaal stroomt, zie 

onderstaande grafiek uit “ACHTERGRONDRAPPORT BODEM EN WATER 

PALLAS”. Let op: 2015 was een “nat jaar”: 945 mm neerslag t.o.v. 607 mm in 

2018, waarin 2 periodes van ongeveer 2 maanden zonder neerslag! 

Daarnaast is er een bijdrage aan de verzilting en er is minder water 

beschikbaar voor de boeren. De redenering dat in dergelijke situaties de 

reactor zal afschakelen wordt niet geborgd door concrete voorwaarden (regels) 

en zal in de praktijk op grote problemen stuiten. Twee maanden stilzetten heeft 

enorme impact op de continuïteit van de isotopenproductie, juist een van de 

belangrijkste motiveringen waarom Pallas er moet komen. 

Duurzaam Schagen stelt dat hiertoe concrete en gedetailleerde maatregelen én regels moeten 

 
worden opgenomen in het Plan-MER. De MER-commissie heeft dit in haar 

beoordeling zoals gezegd ook als eis opgenomen. 

Is het college bereid om dit alsnog te doen? 

De Plan-MER is niet de plaats om regels op te nemen. Bij de waterwetvergunning, die is gekoppeld aan 
de KEW vergunning zullen de bevoegde instanties regels (kunnen) stellen. In dit stadium is in voldoende 
mate aangetoond dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is.  

 

 



Kennisgeving aan betrokkenen  
Vragen 

9. De bouw van de Pallasreactor is een gebeuren van grote impact en niet 

onomstreden. Het niet uitvoeren van de ADC-toets en het uitvoeren van een 

Passende Beoordeling is een verrassing en betreft een belangrijke wijziging van 

de Plan-MER-documenten. Duurzaam Schagen vindt het noodzakelijk en op zijn 

minst fatsoenlijk dat het niet uitvoeren van de ADC-toets gecommuniceerd wordt 

naar betrokkenen, zodanig dat men hiervan kennis kan nemen en reageren, 

voordat het Plan MER weer ter goedkeuring aan de Raad wordt voorgelegd. 

Is het college bereid dit te doen?  
 
 Nee, dit is het college niet bereid te doen. Ook bij de eerdere stukken was er geen ADC toets 
toegevoegd. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid is de passende beoordeling nog een keer 
uitgevoerd, met als conclusie dat geen ADC-toets noodzakelijk is/blijft. Deze uitkomst is dus geen 
wijzigingen van hetgeen eerder is voorgelegd en ter visie heeft gelegen en is in die zin een wijziging van 
ondergeschikte aard.  Het opnieuw uitvoeren van een passende beoordeling kan geen verrassing zijn 
voor uw raad, uw bent door het college op de hoogte gehouden.  
 

 



 


