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Aan 

Elektriciteits-Produktiemaatschappij 
Zuid-Nederland EPZ 
Postbus 711 
5600 AS EINDHOVEN 

Ministerie van Economische zaken 

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagelnl 

AV Bkp/dj/911280 E/EE/KK/93041478 1. 

Onder-rp 

Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van 
de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele 

Hierbij zend ik u mede namens de Ministers van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Sociale Zaken en Werkge
legenheid, alsmede de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur, onze beschikking van heden, kenmerk E/EE/KK/93041207. 
Deze beschikking voorziet in wijziging yan voorschriften met betrekking 
tot het afvalopslaggebouw, welke verbonden zijn aan de kernenergiewet
vergunningen voor het oprichten, in werking brengen en het in werking 
houden van de kernenergiecentrale te Borssele. Bij brief van 6 december 
1991, uw kenmerk AV Bkp/dJ/911280, heeft u verzocht om wijziging van 
deze voorschriften. 

Ik maak u erop attent dat, ingevolge artikel 50, eerste lid, van de 
Kernenergiewet belanghebbenden tegen deze beschikking binnen een maand 
na verzending daarvan beroep in kunnen stellen bij de Afdeling voor de 
geschillen van bestuur van de Raad van State. 

de Minister van Economische Zaken 
voor deze: 

--·-
'-··-· . ...: : ·:-· ---· 

drs. H.F.G. Geijzers 
directeur Elektriciteit 

Bezoekadres 

Postbus 20101 

i ·'· ~ 

Hoofdkantoor 

Bezuidenhoutseweg 30 2500 EC 's·Gravenhage 

Doorkiesnummer 

Telefoon 070 379891 1 

Telefe~ 070 3474081 

Veno~e bii beiJntwootding viJn deze brief ons kenmetft: te vermeldM 
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BESCHIKKING 

Datum 

. .., 11·'·' ; (' . 3 
·. '!. .. .. iÎ : :J ... 

Onderwerp 

Ministerie van Economische zaken 

Uw. kenmerk Ons kenmerk Bijlage(nl 

E/EE/KK/93041207 1 . 

Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van 
de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele 

DE MINISTER VAN EC6NOMISCHE ZAKEN, 
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER, 
DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, 
DE STAATSSECRETARIS VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR 

Gelezen de aanvraag van 6 december 1991 van de N.V. Elektriciteits
Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ tot wijziging van de voor
schriften betreffende het gebruik van het afvalopslaggebouw van haar 
kernenergiecentrale te Borssele, die zijn verbonden aan de vergunning 
op grond van de Kernenergiewet die haar is verleend bij beschikking van 
de Ministers van Economische Zaken en van Volksgezondheid en Milieuhy
giëne van 18 juni 1973, nr. 373/1132/EEK, zoals nader vastgesteld bij 
koninklijk besluit van 13 september 1979, nr. 46, laatstelijk gewijzigd 
bij beschikking van 13 februari 1992, nr. E/EE/KK/91001017, ten behoeve 
van de tijdelijke opslag van licht besmet materiaal, de tijdelijke 
opslag van verpakt vast afval en de tussentijdse opslag van de mobiele 
cementeer-installatie in het afvalopslaggebouw; 

Overwegende, 

dat de aanvraag is ingediend v66r de wijziging van de Kernenergiewet en 
de inwerkingtreding van de Wet milieubeheer met ingang van 1 maart 
1993; 

Bezoekadres 

Hoofdkantoor 

Bezuidenhoutseweg 30 

Postbus 20101 

2500 EC 's·Gravenhage 

Doorkiesnummer 
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M•nisterie van Econom•sche Zaken 

dat, gelet op het overgangsrecht ter zake, de aanvraag is behandeld op 
basis van de Kernenergiewet zoals deze luidde vóór 1 maart 1993 en van 
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, om welke reden hierna wordt 
gerefereerd aan de bepalingen van die wetten zoals zij vóór die datum 
luidden; 

dat op grond van artikel 20, tweede lid, van de Kernenergiewet de aan 
een vergunning verbonden voorschriften te allen tijde kunnen worden 
gewijzigd; 

dat met betrekking tot de aanvraag van de vergunninghouder tot WlJZl

ging van de voorschriften en de ter zake te nemen beschikking op grond 
van artikel 20, vierde lid, van de Kernenergiewet, het bij of krachtens 
de artikelen 17, 17a en 18, tweede en derde lid, van overeenkomstige 
toepassing is; 

dat het, ter vermijding van onnodige stralingsbelasting van het bij de 
kernenergiecentrale werkzame personeel, wenselijk is om besmette 
materialen en verpakt radioactief afval zo min mogelijk in de werk
ruimten op te slaan; 

dat zulks kan worden bereikt door de tijdelijke opslag van licht besmet 
materiaal, de tijdelijke opslag van verpakt vast afval en de tussen
tijdse opslag van de mobiele cementeerinstallatie te doen plaatsvinden 
in het afvalopslaggebouw; 

dat derhalve de bovengenoemde gevraagde wijzigingen de veiligheid van 
het bij de kernenergiecentrale werkzame personeel ten goede komen door 
het vermijden van onnodige stralingsbelasting, hetge.en past binnen de 
ALARA-beginselen; 

dat overigens geen nadelige gevolgen voor het milieu verbonden zijn aan 
het verzochte gewijzigde gebruik van het afvalopslaggebouw; 

dat dan ook naar hun oordeel niet te verwachten is dat door gebruikma
king van die vergunning met inachtneming van de voorschriften zoals die 
na het van kracht worden van de onderhavige beschikking komen te 
luiden, groter gevaar, schade of hinder kan worden veroorzaakt dan bij 
de eerder verleende vergunning ten aanzien van deze inrichting in 
aanmerking is genomen; 

dat derhalve ingevolge artikel 17, tweede lid, aanhef en onder d, van 
de Kernenergiewet, hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieu
hygiëne met betrekking tot de totstandkoming van de onderhavige be
schikking buiten toepassing blijft; 

dat op grond van het bepaalde in artikel 17 van het Besluit kernin
stallaties, splijtstoffen en ertsen mededeling van het geven van deze 
beschikking wordt gedaan in de Staatscourant; 

Gelet op bovengenoemde artikelen; 
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Mon•srer•e van Econom•sche Z.tken 

B E S L U I T E N: 

Na voorschrift 11.33, verbonden aan de hiervoor genoemde vergunning, 
worden de nieuwe voorschriften 33A en 33B ingevoegd, die luiden als 
volgt: 

II. 33A 
Behalve de in vaste vorm gebrachte radioactieve afvalstoffen mogen in 
gebouw nr. 34 (het afvalopslaggebouw) ook de volgende radioactieve 
afvalstoffen en radioactief besmette materialen in afzonderlijke, 
afgesloten compartimenten worden opgeslagen: 

a. verpakt vast afval, bestaande uit geregistreerde, door de Stra
lingscontroledienst vrijgegeven verpakkingen die voldoen aan de 
betreffende eisen volgens het ADR (Europese overeenkomst betref
fende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
weg (1957)) en die bestemd zijn voor verwerking bij COVRA N.V., 
hierna aan te duiden als vaten; 

b. licht radioactief besmet materiaal, bestaande uit gereedschappen, 
hulpstukken en steigermateriaal voor zover gebruikt bij werkzaam
heden tijdens revisieperioden; 

c. de mobiele cementeerinstallatie die tijdens bedrijf staat opgesteld 
in ruimte nr. 03.101. 

II. 33B 
1. Van het in onderdeel 33A, onder a, genoemde afval mag een hoeveel

heid van maximaal 180 vaten worden opgeslagen in het gecontroleerd 
gebied. 

2. Van het in onderdeel 33A, onder a, genoemde afval mag een hoeveel
heid van maximaal 360 vaten tegelijkertijd worden opgeslagen in 
gebouw nr. 34. De maximale opslagduur van die vaten bedraagt één 
jaar. Bij afvoer vanuit gebouw nr. 34 naar COVRA N.V. dienen steeds 
de vaten die het langst in het gebouw aanwezig zijn het eerst te 
worden afgevoerd. 

3. De aanmelding voor afvoer van de in onderdeel 33A, onder a, ge
noemde vaten naar COVRA N.V. dient plaats te vinden zodra er 180 
vaten in gebouw nr.34 aanwezig zijn en in ieder geval binnen een 
termijn van 10 maanden na plaatsing in het gebouw. 

4. Bij vervoer van de in onderdeel 33A, onder a, genoemde vaten over 
het eigen terrein van de kernenergiecentrale dienen de vervoersre
gels voor vervoer over de openbare weg, zoals opgenomen in het ADR, 
te worden aangehouden. 
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Monistene van Econornosche Zaken 

5. De verpakking van het in onderdeel 33A, onder b, genoemde licht 
radioactief besmet materiaal dient te geschieden overeenkomstig de 
beschrijving in de aanvraag van 6 december 1991, die als bijlage 
bij deze beschikking is gevoegd. 

6. De behandeling van de mobiele cementeerinstallatie als genoemd in 
onderdeel 33A, onder c, v66r opslag in gebouw nr. 34 dient te 
geschieden overeenkomstig de beschrijving in de aanvraag van 6 
december 1991. 

7. Van alle in gebouw nr. 34 geplaatste afvalstoffen en materialen 
dient een registratie bijgehouden te worden met betrekking tot de 
aard en omvang daarvan en van de data van plaatsing van de verpak
kingseenheden/vaten. De inrichting van deze registratie behoeft de 
goedkeuring vooraf van de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
voor de Hygiäne van het Milieu van het Ministerie van Volkshuis
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De registratie dient 
steeds ter inzage beschikbaar te zijn voor de toezicht houdende 
diensten. 

Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan het hoofd van de 
kernenergiecentrale te Borssele. 

Van het verlenen van deze beschikking wordt mededeling gedaan in de 
Staatscourant. 
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Mimstene van Economtsche Zaken 

DE MINIS~R VAN ECONOMISCHE ZAKEN 
voor deze: 

........ 
~-

1 r ti --........... _._ .. .-! ... f. l . 
-

. . I 
drs. H .•. g.· Geijzers 
directe~r Elektriciteit 

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, 
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER, 
voor deze: 

~~ ------ -·. . ·- ·--··-··-----. f ~ :' 
drs. C.J. van Kuljen 
directeur Stoffen, Veiligheid, Straling 

voor deze: 

ir. R.J. van Santen 
directeur Veiligheid 

AKEN EN WERKGELEGENHEID, 

DE STAATSSECRETARIS VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR 
voor de 

D.C. K~jager, arts 
dir~téur Preventie, Algemene Gezondheidszorg en Opleidingen 
/-
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