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Bijlage  
 

MER hoofdstuk 14 
 

Er wordt gesteld dat: 

14.3.1 Effectbeschrijving 

Effecten voor het aspect Recreatie en toerisme vinden plaats in de bouwfase en de exploitatiefase. De effecten 

voor het aspect Recreatie en toerisme verschillen niet voor de overgangs- en exploitatiefase en worden daarom 

niet separaat beschreven. 

 

Dit is onvoldoende onderbouwd en ons inziens ook niet juist. Er is wel degelijk een groot verschil tussen de 

overgangsfase en de exploitatiefase. Een beeld waar de oude reactor ook nog aanwezig is, en er dus 

gedurende een lange periode twee kernreactoren aanwezig zijn (eventueel met koelinstallaties), wijkt toch 

structureel af van het beeld met alleen de PALLAS-reactor. In de architectuur is niet voor niets vastgelegd dat 

het nieuwe gebouw niet de vorm van de centrale mag volgen, dit juist vanwege de associatie met een 

kerncentrale. 

 

Het is dus wenselijk dat dit nadere aspect afzonderlijk wordt beoordeeld. 
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Verschil tussen tekst en tabellen 
 

In hoofdstuk 14.3 Milieueffecten staat het volgende geschreven (14.3.1.1) bouwfase blz. 177 kopje 

Economische waarden 

De effecten op de economische waarde zijn moeilijk te voorspellen, omdat vergelijkbare cases ontbreken of 

omdat effecten op recreatie en toerisme niet in beeld zijn gebracht. Tijdens de bouwfase kunnen er in potentie 

zowel positieve als negatieve effecten optreden. Veel tijdelijke arbeidskrachten gaan aan de slag om de 

PALLAS-reactor te realiseren. Een deel van deze arbeidskrachten zal tijdens de bouw in het gebied verblijven. 

Recreatiewoningen die anders leeg staan (zeker buiten het hoogseizoen) kunnen worden verhuurd en ook 

horeca en middenstand kunnen profiteren van deze tijdelijke arbeidskrachten.  

 

Een potentieel negatief effect is dat toeristen tijdens de bouwfase het gebied mijden, vanwege de hinder die 

optreedt. 

 

Geluidshinder en visuele hinder kunnen toeristen afschrikken. 

 

Dat er geen vergelijkbare cases zijn maakt het juist noodzakelijk om door middel van gericht onderzoek de 

effecten vast te stellen. Een MKBA is hiervoor mogelijk een goed middel. Een groot deel van de recreanten 

bestaat uit Duitsers. Gebleken is dat de weerstand van Duitsers tegenover nucleaire installatie anders is dan 

die van Nederlanders. Mogelijk een gevolg van het feit dat in Duitsland de meeste kerncentrales worden 

gesloten, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Kernuitstap. Geregeld komen er afzeggingen omdat men ontdekt op 

het internet dat er nabij een kerncentrale is. Er zijn ook stickers geplakt met de oproep om de centrale te 

sluiten. Het negatieve effect op het imago van het gebied moet goed in beeld worden gebracht. Dit geldt 

zowel in de bouwfase als in de overgangsfase en exploitatiefase. 

 

In de paragraaf milieueffecten bouwfase (14.3.1.1. blz. 177) worden de volgende negatieve effecten 

beschreven: 

- een potentieel negatief effect is dat toeristen tijdens de bouwfase het gebied mijden, vanwege de hinder 

die optreedt; 

- geluidshinder en visuele hinder kunnen toeristen afschrikken. 

In de effectbeoordeling (paragraaf 14.3.2) zijn de effecten tijdens de bouwfase (blz. 179) beoordeeld als 

neutraal (0), zie tabel 86. Dat is dus niet in overeenstemming met het eerder beschreven effect. Deze effecten 

moeten toch minimaal als negatief moet worden beoordeeld (-).  

 

Dat arbeiders gehuisvest kunnen worden in recreatiewoningen is geen positief effect voor de sector. De kans is 

echter groot dat de arbeiders in tijdelijke onderkomens worden gehuisvest, dicht bij de werkplaats. 

 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kernuitstap
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Mogelijke mitigerende maatregelen 
 

Recreatie in de MER: mitigerende maatregelen. Conclusie m.e.r.-beoordeling hoofdstuk 5. 

Recreatie komt niet in de tekst voor, wel bij 3 punten van de tabel 7 Overzicht mitigerende maatregelen en 

wijze van juridische borging 

 

 
 

 
 

Er zijn ook mitigerende maatregelen denkbaar die nu niet in het rapport zijn opgenomen. Dit zouden kunnen 

zijn: 

- de juiste aanduidingen van de centrale op het internet/Google (geen centrale); 

- het belang van juiste voorlichting in het informatiecentrum. Dit centrum wordt in het bestemmingsplan 

mogelijk gemaakt maar in de MER staat daar niets over vermeld. Goede informatie, zeker tijdens de bouw, 

kan veel misverstanden voorkomen. 
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Huisvestiging arbeidsmigranten 
 

Zoals bekend mogen arbeidsmigranten niet op reguliere recreatiebedrijven gehuisvest worden, het zijn 

immers geen recreanten. Het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe omschrijft dit ook duidelijk in artikel 20.1 

(zie onder). Dus deze passage in de MER is volledig in strijd met de wetgeving en dient verwijderd te worden. 

Menging van arbeiders en recreanten is op een recreatiebedrijf ook niet wenselijk. Het gaat hier ook om grote 

groepen mensen die langdurig gehuisvest moeten worden (en niet alleen in het laagseizoen). Hiervoor moet 

iets tijdelijks geregeld worden. Dit is nu blijkbaar niet meegenomen in de MER of het bestemmingsplan. 

 

Er is nu onvoldoende informatie van de effecten op recreatie en toerisme om het plan goed te kunnen 

beoordelen. 

 
 

1.88 recreatiewoning: 

een gebouw dat periodiek dient als verblijf voor recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben. 
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Museum/themapark/informatiecentrum 
 

De voor 'Recreatie - Dagrecreatie 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. gebouwen ten behoeve van een museum/themapark; 

b. een informatiecentrum; 

c. ten dienste van en aan een museum/themapark ondergeschikte horecavoorzieningen uit de categorie 1 

zoals genoemd in de bij de regels behorende 'Staat van horecatypen'; 

d. ten dienste van en aan de functie ondergeschikte detailhandel; 

e. (inpandige) bedrijfs- en dienstwoning, met dien verstande dat: per bouwvlak ten hoogste één bedrijfs- of 

dienstwoning is toegestaan. 

 

 
Ligging van de gronden dagrecreatie 2 (licht groen) 

 
 
  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPEPALLAS-ON01/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPEPALLAS-ON01.html#_8_Recreatie-Dagrecreatie2
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPEPALLAS-ON01/b_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPEPALLAS-ON01_rb2.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPEPALLAS-ON01/b_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPEPALLAS-ON01_rb2.pdf
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Bestemmingsplan Maatschappelijk Militair terrein 
 

In het kader van het omgevingsonderzoek is opnieuw geconstateerd dat zich 600 meter westelijk van de 

locatie van de PALLAS-reactor een schietterrein bevindt van het Ministerie van Defensie. Dit schietterrein 

wordt door het Ministerie gebruikt voor schietproeven met mobiele installaties. Bij deze activiteiten gaat het 

om het beproeven en testen van wapensystemen en munitie. De beschietingen vinden op maximaal 20 dagen 

per jaar plaats in de periode september tot en met mei, behoudens incidentele, extreme situaties die 

onverwijld beproevingen eisen. 

 

 

 
Bestemmingsplan PALLAS-reactor: bestemming Maatschappelijke Militairterrein 

 

 
Ligging van het voormalige schietterrein (Google) 
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Luchtfoto (detail) van het voormalig schietterrein (Google) 
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3.2 Vrijwaringszone - onveilig gebied 

In het bestemmingsplan is een gebied aangeduid als 'Vrijwaringszone - onveilig gebied'. Ter plaatse van de 

aanduiding 'Vrijwaringszone - onveilig gebied' zijn de gronden tevens gereserveerd ten behoeve van en voor 

militaire doeleinden, dit als gevolg van het in de duinen aanwezige schietterrein van het Ministerie van 

Defensie. Het blijkt dat deze zone een onderdeel vormt van een grotere zone die is geregeld in het 

bestemmingsplan Buitengebied. 

 

 
Bestemmingplan PALLAS-reactor, vrijwaringzone 

 

 
Bestemmingplan Buitengebied, vrijwaringzone 
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Bestemmingsplan en koelwater alternatieven 
 

Artikel 25  Algemene wijzigingsregels 
Burgemeester en Wethouders kunnen de bestemming wijzigen: 

 
 

25.1 Koelwaterleidingen  

Ten behoeve van de aanleg van koelwaterleidingen, die onderdeel uitmaken van het secundair 

koelwatersysteem, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - 

wijzigingsgebied 1', met dien verstande dat: 

• aan de gronden de dubbelbestemming Leiding - Leidingstrook wordt toegekend waarbij de regels van 

artikel 14 van toepassing zijn; 

en onder de voorwaarde dat: 

a. de onderliggende gronden geschikt blijven voor het gebruik van de gronden op basis van de ter plaatse 

geldende enkelbestemming; 

b. aangetoond wordt dat de wijziging van de bestemming uitvoerbaar is; 

c. geen sprake is van een aantoonbaar onevenredige aantasting van de in de omgeving aanwezige 

landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische, bodem- en waterhuishoudkundige alsmede 

milieuhygeniënische waarden. 

 

25.2 Pomp- en/of filterstation 

Ten behoeve van de bouw van een pomp- en/of filterstation, die onderdeel uitmaakt van het secundaire 

koelwatersysteem, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - 

wijzigingsgebied 2', met dien verstande dat: 

• aan de gronden de dubbelbestemming Leiding - Leidingstrook wordt toegekend waarbij de regels van 

artikel 14 van toepassing zijn; 

en onder de voorwaarde dat: 

a. het bouwwerk een maximale afmeting heeft van 12 meter x 10 meter en de maximale bouwhoogte 5 

meter bedraagt, waarbij in het wijzigingsplan een afwijkingsbevoegdheid wordt opgenomen van 

maximaal 25% van de hiervoor genoemde maatvoering; 

b. aangetoond wordt dat de wijziging van de bestemming uitvoerbaar is; 

c. geen sprake is van een aantoonbaar onevenredige aantasting van de in de omgeving aanwezige 

landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische, bodem- en waterhuishoudkundige alsmede 

milieuhygeniënische waarden. 
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25.3 Innamepunt 

Ten behoeve van de bouw van een innamepunt, die onderdeel uitmaakt van het secundaire 

koelwatersysteem, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied 3', met dien 

verstande dat: 

• aan de gronden de dubbelbestemming Leiding-Leidingstrook met de nadere aanduiding 'innamepunt' 

wordt toegekend waarbij de regels van artikel 14 van toepassing zijn; 

en onder de voorwaarde dat: 

a. het innamepunt kleiner dient te zijn dan 0,25 hectare; 

b. aangetoond wordt dat de wijziging van de bestemming uitvoerbaar is; 

c. geen sprake is van een aantoonbaar onevenredige aantasting van natuurlijke, bodem- alsmede 

milieuhygiënische waarden. 
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1. Bouwfase 
 

In de bouwfase wordt de PALLAS-reactor met bijbehorende systemen en de bijbehorende infrastructurele 

aanpassingen gerealiseerd. De bouwfase duurt in totaal ongeveer 4 jaar. Gedurende deze 4 jaar gaat het in 

hoofdlijnen om de volgende activiteiten:  

• het voorbereiden van het terrein en het werkterrein, deze fase duurt circa 4 maanden; 

• de bouw van de reactor en het nucleaire eiland, deze fase duurt circa 44 maanden; 

• de bouw van het secundaire koelwatersysteem, deze fase duurt circa 31 maanden en valt gelijktijdig met 

de bouw van de reactor; 

• de bouw van de overige gebouwen en voorzieningen (riolering/parkeerterrein e.d.) op het terrein. Deze 

fase duurt circa 36 maanden en valt gelijktijdig met de bouw van de reactor. 

In het kader van het Plan-MER is met name het ontgraven en grondverzet voor het realiseren van de PALLAS-

reactor en het secundaire koelwatersysteem relevant. Daarnaast is het relevant dat er een tijdelijk werkterrein 

van ongeveer 50.000 m² moet worden ingericht. Onderstaande afbeelding geeft een zoekzone voor de 

mogelijke locatie van dit werkterrein weer. 
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Tijdelijk bouwterrein 

 

 
Afbeelding 9  Zoekzone tijdelijk werkterrein  
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Negatief imago en huidige economische schade 
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Landschappelijke inpassing 
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Juiste visualisatie in de MER 
 

 
 
 


