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van de de Raad van State
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2500  EA ’s-Gravenhage

Van:
Stichting Laka
Ketelhuisplein 43 
1054  RD Amsterdam 

Amsterdam, 2 mei 2013

Inzake: Stichting Laka c.s. / Min EZ (Levensduurverlenging Kerncentrale Borssele)
Betreft: BEROEPSSCHRIFT tegen het besluit van de minister van EZ over aanpassing van 

het veiligheidsrapport ten behoeve van de verlenging van de levensduurverlenging van 
kerncentrale Borssele, ter inzage vanaf 21 maart 2013

Bij het beroep van Stichting Laka hebben zich 35 personen per schriftelijke machtiging gevoegd. 
Van 26 van deze personen is bij Stichting Laka bekend dat ze een zienswijze hebben ingediend en 
van 23 van deze personen is de eigenlijke zienswijze bij Stichting Laka bekend:

Naam Woonplaats Zienswijze Naam Woonplaats Zienswijze

Appelant 1 Spijk (Gelderland) Bijlage 2 Appelant 19 Groningen Bijlage 1

Appelant 2 Hellevoetsluis Bijlage 1 Appelant 20 Emmeloord Bijlage 3

Appelant 3 's-Heer Arendskerke Appelant 21 Emmeloord Bijlage 1

Appelant 4 Zandpol Bijlage 1 Appelant 22 Rhenen Bijlage 1

Appelant 5 Tilburg Bijlage 1 Appelant 23 Zwolle

Appelant 6 Laren Bijlage 1 Appelant 24 Delft Bijlage 1

Appelant 7 Amsterdam Appelant 25 Amsterdam Bijlage 1

Appelant 8 Kollumerpomp Ingediend Appelant 26 Delft Bijlage 1

Appelant 9 Leidschendam Bijlage 1 Appelant 27 Lichtaard Bijlage 1

Appelant 10 Nijverdal Appelant 28 Zeist Ingediend

Appelant 11 Groningen Bijlage 1 Appelant 29 Aalten Ingediend

Appelant 12 Hilversum Bijlage 1 Appelant 30 Zaandijk Bijlage 1

Appelant 13 Leiden Appelant 31 Kapelle

Appelant 14 Wieringerwaard Appelant 32 Eindhoven Bijlage 1

Appelant 15 Nijverdal Appelant 33 Eindhoven Bijlage 1

Appelant 16 Groningen Appelant 34 Assen Bijlage 1

Appelant 17 Nijmegen Bijlage 1 Appelant 34 Zeeland (n-b) Bijlage 1

Appelant 18 Amersfoort Bijlage 1

Tabel machtigingen en bij Stichting Laka bekende zienswijzen

De bestreden beschikking ligt tot en met 2 mei 2013 ter inzage. Een kopie van de kennisgeving gaat 
hierbij (Bijlage 4).

Door Laka werden tegen de ontwerpbeschikking voor ontwerplevensduurverlening bij brief van 4 

Beroep Stichting Laka besluit levensduurverlenging KCB – www.laka.org pagina 1 van 19



december 2012 een zienswijze ingediend (Bijlage 5). Wij verzoeken de inhoud van deze zienswijze 
alsmede de inhoud van de zienswijzen in Bijlagen 1, 2 en 3 zoals door de voegers is ingediend, als 
hier herhaald en ingelast te beschouwen.

Stichting Laka behoudt zich het recht voor om in een later stadium de gronden van beroep uit te 
breiden, aan te vullen en van een toelichting te voorzien.

INLEIDING

In 2006 hebben toenmalig Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer Van Geel en Minister van Economische Zaken Brinkhorst met vertegenwoordigers 
van Essent, DELTA en NV EPZ het Borssele Convenant getekend. In dit convenant is onder andere 
vastgelegd dat Kerncentrale Borssele (KCB) tot uiterlijk 31 december 2033 open kan blijven. Indien 
acties van de Rijksoverheid, van de Staten-Generaal of implementatie van internationale regels 
aanleiding geven KCB voor 31 december 2033 te sluiten, is de Rijksoverheid verplicht de schade 
aan de eigenaars van NV EPZ te vergoeden. Alleen als NV EPZ voor 31 december 2033 wordt 
gesloten omdat KCB niet langer voldoet aan de van toepassing zijnde veiligheidseisen zoals deze 
voortvloeien uit de Kernenergiewet en de daarop gebaseerde regelgeving, is de Rijksoverheid niet 
gehouden tot enige vorm van schadeloosstelling. 

KCB heeft sinds 18 juni 1973 een kernenergiewetvergunning voor onbepaalde tijd voor het in 
werking brengen en het inwerking houden van de kerncentrale te Borssele.

Krachtens artikel 6.1h van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Bkse) maakt een 
veiligheidsrapport deel uit van de kernenergiewetvergunning van KCB. Het veiligheidsrapport 
bevat een beschrijving van de maatregelen, die door of vanwege de aanvrager zullen worden 
getroffen ter voorkoming van schade, of ter beperking van de kans op schade, waaronder begrepen 
de maatregelen ter voorkoming van schade buiten de inrichting, tijdens normaal bedrijf, en ter 
voorkoming van schade voortvloeiende uit de in die beschrijving te vermelden gepostuleerde begin-
gebeurtenissen, alsmede een risicoanalyse van de schade buiten de inrichting als gevolg van die 
gebeurtenissen.

Bij het opstellen van het veiligheidsrapport is gebruik gemaakt van een aantal tijdsgelimiteerde 
aannames. Deze aannames gaan uit van een levensduur van KCB van 40 jaar en verliezen 
binnenkort hun geldigheid.

NV EPZ, de eigenaar van KCB, heeft daarom op 12 september 2012 bij het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een wijziging van de voor KCB geldende 
kernenergiewetvergunning aangevraagd. NV EPZ wil de tijdsgelimiteerde aannames in het 
veiligheidsrapport vernieuwen en vastleggen in een revisie van het veiligheidsrapport, opdat dit de 
beoogde 60 jarige exploitatie van KCB niet in de weg staat.

De vergunningsaanvraag is door het Ministerie van EL&I geëvalueerd en op 25 oktober 2012 is een 
concept beschikking ter inzage gelegd. Daarop zijn door 638 personen en organisaties zienswijzen 
ingediend. Op 21 maart 2013 heeft het Ministerie van Economische Zaken de definitieve 
beschikking ter inzage gelegd.
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BEROEP

Stichting Laka stelt de volgende punten aan de orde in haar beroep tegen deze beschikking:

1. Bevoegdheid/vooringenomenheid Minister van Economische Zaken
• LTO of PLEX? 
• Wijziging?

2. Ontbreken milieueffectrapportage
• Geldigheidsduur vergunning 
• Artikel 11 Bkse 
• Verdrag van Espoo 
• Besluit Milieueffectrapportage 

3. Procedure
• Internationalisering
• Rechtvaardiging
• Beoordelingskader

4. Technische veiligheid
• Vermoeiing
• Verbrossing 
• Ongevalsbestendige apparatuur 

5. Behandeling Zienswijzen
• Conclusie naar aanleiding van zienswijzen

6. Conclusie
7. Bijlagen
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1. BEVOEGDHEID/VOORINGENOMENHEID MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

In het Verdrag inzake nucleaire veiligheid, Artikel 8, lid 2 is vastgelegd dat:

Elke Verdragsluitende Partij neemt passende maatregelen om te zorgen voor een daadwerkelijke scheiding van 
taken tussen het regulerende lichaam en andere lichamen of organisaties die zich bezighouden met de 
bevordering of het gebruik van kernenergie.

Het regulerende lichaam in Nederland, de Kernfysische Dient (KFD), is onderdeel van het 
Ministerie van Economische Zaken (EZ). Dit ministerie houdt zich, in strijd met het Verdrag, ook 
bezig met de bevordering en het gebruik van kernenergie1.

Op 19 april 2013 stuurde Minister Kamp van EZ een brief naar de Tweede Kamer waarin hij de 
Kamer informeerde over het instellen van een onafhankelijke autoriteit nucleaire veiligheid en 
stralingsbescherming. Kamp: “Ik vind het belangrijk dat er in Nederland een goede, onafhankelijke 
autoriteit met voldoende kritische massa komt.”2 De minister gaf niet aan wanneer deze 
onafhankelijke autoriteit in functie zal zijn.

LTO of PLEX?
In zowel de vergunningsaanvraag van NV EPZ als de definitieve beschikking wordt gesproken over 
“Long Term Operation” (LTO). Deze term wordt in de beschikking vertaald als “verlengde 
ontwerpbedrijfsduur” (p. 38 definitieve beschikking). In de industrie werd enige jaren geleden in 
plaats van over LTO over “Plant Life Extension” (PLEX), gesproken3. In een aantal van de 
achterliggende rapportages inzake de levensduurverlenging van Borssele wordt nog steeds deze 
term gebruikt4. Het verschil tussen de termen LTO en PLEX is dat de eerste term suggereert dat er 
niets veranderd; de centrale blijft 'slechts' langer in werking. De tweede term suggereert 
daarentegen dat er wèl een wijziging is; de levensduur van de kerncentrale wordt verlengd.

Wijziging?
In dit beroep zullen we onder andere aantonen dat er bij deze vergunningsverlening veel aan de 
vraag of de levensduurverlenging van Borssele moet worden gezien als een wijziging gelegen is. 
Door te kiezen voor gebruik van het begrip Long Term Operation (en door consequent de term 
“bedrijfsduurverlenging” (PLEX) in het ontwerpbeschikking5 te vervangen door 
“ontwerpbedrijfsduurverlenging” (geen gangbaar begrip) in de definitieve beschikking) is bij ons de 
indruk ontstaan dat de Minister van Economische Zaken discussie over dit aspect wil voorkomen.

In de definitieve beschikking wordt herhaaldelijk gesteld dat “Nederland (…) een eigen 
afwegingskader (heeft), waarin veiligheid altijd voorop staat”. Voor de beoordeling van de 
vergunningsaanvraag wordt gebruik gemaakt van de expertise van het Duitse GRS. De beoordeling 
is gebaseerd op internationale (IAEA), Amerikaanse (ASME) en Duitse (KTA) richtlijnen. Op een 
bepaald moment wordt ook gebruik gemaakt van een concept KTA-richtlijn.

1 Zie bijvoorbeeld Bijlage 6 waaruit blijkt dat de Nederlandse regering/MinEZ in 2012 vertegenwoordigd was bij een 
conferentie ter promotie van kernenergie; Bijlage 7 (oa. p. 4) waar het MinEZ kernenergie “een noodzakelijke stap 
op weg naar een CO2-arme economie” noemt; Bijlage 26 “Dit kabinet kiest (…) voor (…) het bieden van ruimte 
voor kernenergie.”; Bijlage 27: “Aanvragen van vergunningen voor de bouw van (…) nieuwe kerncentrales (...) 
worden ingewilligd”

2 Zie Bijlage 8
3 Zie Bijlages 9 en 10
4 Zie oa. Bijlages 11 en 12
5 Zie Bijlage 13
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In deze context is het ons onduidelijk waaruit, behalve politiek, het 'eigen afwegingskader' van 
Nederland bestaat.

Kerncentrales zijn installaties waarvan de precieze risico- en veiligheidssituatie slechts door 
personen, organisaties, met toegang tot expertise realistisch in te schatten is. Tegelijkertijd zijn 
kerncentrales, kernenergie, een maatschappelijk omstreden onderwerp. Dit komt onder andere 
doordat de voor het publiek moeilijk te begrijpen of te verifiëren veiligheidsanalyses bescherming 
moeten bieden tegen ongekende rampen, zoals Tsjernobyl en Fukushima. Omdat de samenleving 
dus gedwongen is blind te vertrouwen op de toezichthouder, en de toezichthouder de samenleving 
moet behoeden voor de grote gevaren die met kerncentrales gepaard gaan, is het belang van het 
bepaalde in het Verdrag inzake nucleaire veiligheid met betrekking tot de onafhankelijkheid van de 
toezichthouder niet te onderschatten. De onafhankelijkheid van de toezichthouder is bij uitstek iets 
wat permanent correct geregeld moet te zijn en niet iets wat “later” nog even gecorrigeerd kan 
worden. De samenleving heeft er recht op, vereist dat het toezicht op kerncentrales altijd honderd 
procent op orde is.

De KFD valt nu echter al een aantal jaren onder het Ministerie van Economische Zaken en dit 
betekend onherroepelijk dat de onafhankelijkheid van de KFD in het geding is. En hiermee is 
toezicht op de nucleaire sector niet honderd procent in orde. De Rijksoverheid heeft tot op heden 
verzuimd deze situatie te voorkomen of te corrigeren.

Dit alles in aanmerking nemende, en ons realiserend dat de Rijksoverheid zich met het Borssele 
Convenant reeds in 2006 heeft verplicht om mee te werken aan het openblijven van KCB, 
concluderen wij dat het Ministerie van Economische Zaken de vergunningsaanvraag van NV EPZ 
niet onbevooroordeeld heeft kunnen evalueren en dat de bestreden beschikking onvermijdelijk was.

Aangezien de KFD als onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken niet de door het 
Verdrag inzake nucleaire veiligheid vereiste onafhankelijkheid beschikt komen we dan ook tot de 
conclusie dat de huidige beschikking, in strijd met artikel 2:4, eerste lid, Awb, niet 
onvooringenomen tot stand is gekomen, en wij verzoeken U daarom deze beschikking te 
vernietigen.

2. ONTBREKEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

In de brief dd. 13 september 2011 met kenmerk ETM/ED/111327936 en in het Besluit onder 3.1 bij 
“MER-beoordelingsplichtigheid” geeft de minister aan dat er wat hem betreft geen m.e.r. 
beoordelingsplicht is voor de LTO van KCB. Daarvoor worden twee redenen gegeven:

1. Bij de vergunning voor ontwerpbedrijfsduurverlenging van de KCB heeft geen verruiming 
plaatsgevonden van de geldigheidsduur van de Kernenergiewetvergunning van KCB .

2. Het gaat bij de vergunning voor ontwerpbedrijfsduurverlenging van de KCB niet om een 
uitbreiding of wijziging van de inrichting van de KCB.

“In het kader van de gevraagde wijziging gaat het primair om het formaliseren van aanpassingen in 
het aan de vigerende vergunning verbonden Veiligheidsrapport”, aldus de beschikking.

6 Zie Bijlage 14
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Geldigheidsduur vergunning
In de Verenigde Staten worden vergunningen voor kerncentrales voor 40 jaar verstrekt. Voor een 
eventuele licence renewal is in de VS een milieueffectrapportage vereist. In Duitsland, Frankrijk en 
Spanje worden, net als in Nederland, vergunningen voor het in werking brengen en houden van een 
kerncentrale voor onbepaalde tijd verstrekt. Aannames met betrekking tot de levensduur van de 
installatie worden vastgelegd in aan die vergunning verbonden Veiligheidsrapporten. Zodoende is 
niet alleen de vergunning van KCB maar zijn ook de vergunningen voor de Hoge Flux Reactor te 
Petten en de Reactor Instituut Delft voor onbepaalde tijd van kracht7.

In de bestreden beschikking wordt herhaaldelijk gesteld dat “een verlenging van de geldigheidsduur 
van het veiligheidsrapport (...) niet (kan) worden beschouwd als een verlenging van de 
geldigheidsduur van de vergunning zelf, die, zoals eerder aangegeven, is afgegeven voor 
onbepaalde tijd.” (oa. p. 45 beschikking).

Wij zijn van mening dat het feit dat de formele geldigheidsduur van de vergunning niet wordt 
gewijzigd, geen rol speelt bij de beoordeling van de aanvraag. De formele geldigheidsduur van 
Kernenergiewet (Kew)-vergunningen wordt namelijk nooit gewijzigd. Aangezien de feitelijke 
geldigheidsduur van een Kew-vergunning wordt beperkt door het bepaalde in het aan de vergunning 
verbonden veiligheidsrapport moet een wijziging van het veiligheidsrapport die een langere 
bedrijfsduur van KCB op het oog heeft, worden beoordeeld alsof de geldigheidsduur van de 
vergunning zelf wordt gewijzigd.

Artikel 11 Bkse
De relatie tussen het Veiligheidsrapport en de Kew-vergunning wordt geregeld in het Besluit 
kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Bkse). Wijzigingen van het veiligheidsrapport worden 
behandeld in artikel 11c Bkse. Het van toepassing zijn van Artikel 11 Bkse wordt bevestigd door het 
ministerie onder '3.2 : Het verloop van de procedure' op pagina 18 van de beschikking.

Artikel 11 Bkse regelt de aanvraag voor een vergunning bij een wijziging van een inrichting. NV 
EPZ stelt in haar vergunningsaanvraag dat “van een feitelijke wijziging aan de inrichting van de 
KCB geen sprake is” (p. 10). Indien er geen sprake zou zijn van een (feitelijke) wijziging van de 
inrichting is Artikel 11 Bkse niet van toepassing en kan het Veiligheidsrapport niet aan de hand van 
dit artikel worden gewijzigd.

Op pagina 96 van de beschikking wordt veroudering als volgt gedefinieerd:

Het proces waardoor de fysische eigenschappen van een structuur of component onder invloed van specifieke 
omgevingscondities als functie van de tijd veranderen.

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) omschrijft veroudering als volgt:

Ageing is defined as a continuing time-dependent degradation of material due to service conditions, including 
normal operation and transient conditions. It is common experience that over long periods of time, there is a 
gradual change in the properties of materials. These changes can affect the capability of engineered 
components, systems, or structures to perform their required function. Not all changes are deleterious, but it is 
commonly observed that ageing processes normally involve a gradual reduction in performance capability.
All materials in a nuclear power plant can suffer from ageing and can partially or totally lose their designed 
function. Ageing is not only of concern for active components (for which the probability of malfunction 

7 Zie Bijlages 15 en 16
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increases with time) but also for passive ones, since the safety margin is being reduced towards the lowest 
allowable level.8

In tegenstelling tot wat NV EPZ en de Minister stellen zijn wij daarom van mening dat de 
levensduurverlening van KCB moet worden gezien als een wijziging van de installatie. Wellicht 
langzaam en gradueel, maar een wijziging desalniettemin.

Verdrag van Espoo
In het Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband (Het Verdrag van 
Espoo) wordt in artikel 1, lid V een voorgenomen activiteit als volgt gedefinieerd:

“Voorgenomen activiteit”: een activiteit of een ingrijpende wijziging van een activiteit die volgens een van 
toepassing zijnde nationale procedure onderworpen is aan een door een bevoegde autoriteit te nemen besluit;

Volgens artikel 2, tweede lid, in samenhang met Aanhangsel I, lid 2 van het Verdrag van Espoo 
moet voor voorgenomen activiteiten omtrent “kerncentrales en andere kernreactoren” een 
milieueffectrapportage worden opgesteld. 

Het besluit om geen m.e.r. te eisen is zodoende volstrekt in strijd met het bepaalde in het Verdrag 
van Espoo aangezien het twintig jaar langer openhouden van KCB dan oorspronkelijk gepland een 
ingrijpende wijziging is van een activteit die onderworpen is aan een door een bevoegde autoriteit te 
nemen besluit.

Besluit Milieueffectrapportage
In de bijlage van het besluit Milieueffectrapportage, onderdeel A, wordt een wijziging gedefinieerd 
als “een reconstructie of verandering anderszins van aangelegde werken, ingerichte gebieden of 
bestaande inrichtingen”. In onderdeel D 22.3 van de bijlage wordt een m.e.r. beoordeling verplicht 
voor:

• Activiteit: De wijziging of uitbreiding van een kerncentrale en andere kernreactoren, met inbegrip van de 
buitengebruikstelling of ontmanteling van dergelijke centrales of reactoren, met uitzondering van 
onderzoeksinstallaties voor de productie en verwerking van splijt- en kweekstoffen, met een constant 
vermogen van ten hoogste 1 thermische kW.

• Geval: een wijziging van het tijdstip van de buitengebruikstelling of ontmanteling van meer dan 5 jaar.

Wij zijn van mening dat veroudering van KCB moet worden gezien als een wijziging cq. een 
verandering van een aangelegd werk, conform de definitie in de bijlage van het besluit m.e.r.. 
Voorafgaand aan het besluit om de vergunning te wijzigen had daarom een milieueffectrapportage 
conform de Wet Milieubeheer moeten worden opgesteld.

Zoals we hebben gezien worden vergunningen voor kerncentrales in Nederland voor onbepaalde 
tijd afgegeven. Indien de argumentatie van het ministerie correct zou zijn, zou het bepaalde in de 
bijlage bij het besluit m.e.r. over “een wijziging van het tijdstip van de buitengebruikstelling of 
ontmanteling van meer dan 5 jaar” nooit worden toegepast, omdat alle 
Kernenergiewetvergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven. Het tijdstip uit de vergunning 
zou zodoende nooit wijzigen. Dit lijkt ons een ongewenste en onjuiste interpretatie van het bepaalde 
in het Besluit Milieueffectrapportage.

Omdat het geen formeel besluit betrof werd voor het Borssele Convenant, waar werd vastgelegd dat 

8 Zie Bijlage 17
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KCB direct zou worden ontmanteld na sluiting (in plaats van na een afkoelperiode van 40 jaar) ook 
al geen m.e.r. uitgevoerd, terwijl deze wijziging welzeker milieueffecten zal hebben. Door het nu 
(weer) niet vereisen van een m.e.r. worden de Wet Milieubeheer en de daarmee samenhangende 
internationale verdragen zoals het Verdrag van Espoo, serieus ondergraven.

Daar bij nog het volgende; Op p. 28 van de beschikking staat:

In casu vindt geen wijziging of uitbreiding van de activiteiten van de KCB plaats, waardoor er geen sprake is 
van wijziging van de gezondheidsschade voor omwonenden buiten de inrichting ten opzichte van de situatie 
van vóór de voortgezette bedrijfsvoering. 

Vervolgens:

Het bevoegd gezag legt in een voorschrift extra inspecties op, met als doelstelling de integriteit van de 
structuren en componenten van het primaire systeem aan te tonen zodat hun veiligheidstechnische functie 
gedurende 60 jaar bedrijfsduur blijvend kan worden vervuld. Extra inspecties brengen een extra dosis 
stralingsbelasting met zich mee voor de werknemers die betrokken zijn bij de uitvoering daarvan […].

Er is dus wel degelijk uitbreiding van de activiteiten van de KCB; er worden meer inspecties 
gehouden.

Ten slotte wordt er in de brief van het ministerie dd. 13 september 2011 gesteld dat er geen 
milieugevolgen te verwachten zijn van de voorgenomen aanpassing van het veiligheidsrapport of 
van het één op één vervangen van componenten. Niet alleen hebben we geconstateerd dat 
veroudering, de 'wijziging' in kwestie, van een andere orde is dan “het één op één vervangen van 
componenten”, ook zijn wij van mening dat alleen een m.e.r. rapportage kan vaststellen of er al dan 
niet milieugevolgen zijn.

Om al het bovenstaand verzoeken wij u de onderhavige beschikking te vernietigen omdat door het 
achterwege blijven van een milieueffectrapportage niet is voldaan aan de Wet Milieubeheer.

3. PROCEDURE

Internationalisering
De vergunningsaanvraag voor LTO van NV EPZ en de beschikking van het ministerie zijn in het 
Nederlands gesteld. Het Duitse GRS heeft voor de minister de aanvraag van NV EPZ beoordeeld. 
De rapportage van GRS aan het ministerie was in het Engels. De KTA richtlijnen zijn in het Duits 
gesteld. Het Nederlandse NRG heeft een analyse van de vermoeiing van onderdelen van KCB 
opgesteld in het Engels waar in tenminste één tabel (“Table 4 Projected number of cycles until 
2034”, Bijlage 18, p. 23) Duits en Engels naast elkaar worden gebruikt. In de definitieve 
beschikking wordt gesproken over een “voorijlfactor” (p. 78 def. beschikking) maar dit lijkt in het 
Nederlands geen gangbare term. Elders benoemden we al de problematische vertaling van LTO in 
ontwerplevensduurverlenging.

Borssele is een Nederlandse kerncentrale, maar de meeste (technische) expertise is slechts 
beschikbaar in het buitenland. Als er over de grens tientallen kerncentrales van het zelfde type en de 
zelfde leeftijd als KCB zouden zijn, zou KCB en de toezichthouder profiteren van de elders 
opgedane kennis en ervaring. Echter, in het onderhavige geval, waar KCB de enige centrale van dit 
type en van deze leeftijd is, en NV EPZ en de toezichthouder zelf actief op zoek moeten naar 
expertise die niet per se beschikbaar is, wordt ons inziens het risico van misverstanden wegens 
bijvoorbeeld onvolkomenheden bij vertalingen groter dan verantwoord.
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Rechtvaardiging
Onder kopje 5.1 wordt Rechtvaardiging behandeld. Op p. 28 van de beschikking staat:

Het bevoegd gezag legt in een voorschrift extra inspecties op, met als doelstelling de integriteit van de 
structuren en componenten van het primaire systeem aan te tonen zodat hun veiligheidstechnische functie 
gedurende 60 jaar bedrijfsduur blijvend kan worden vervuld. Extra inspecties brengen een extra dosis 
stralingsbelasting met zich mee voor de werknemers die betrokken zijn bij de uitvoering daarvan en hebben 
financiële gevolgen. De stralingsbelasting van werknemers van NV EPZ, of door NV EPZ ingehuurde 
werknemers, dient aan de wettelijke bepalingen te voldoen. Ondanks de nadelen wordt het stellen van een 
voorschrift voor extra inspecties toch gerechtvaardigd geacht vanwege het voordeel voor de nucleaire 
veiligheid. [cursivering Laka]

Volgens artikel 4 Besluit Stralingsbescherming rechtvaardigt de Minister slechts een handeling 
indien de economische, sociale en andere voordelen van de betrokken handeling opwegen tegen de 
gezondheidsschade die hierdoor kan worden toegebracht. Nucleaire veiligheid is niet zo'n voordeel. 
Nucleaire veiligheid is namelijk een vereiste voor het in werking hebben en houden van KCB. 
Nucleaire veiligheid kan ons inziens dus niet worden aangemerkt als een rechtvaardigingsgrond om 
KCB langer in werking te houden cq. voor de gezondheidsschade bij medewerkers die ontstaat door 
blootstelling aan ioniserende straling.

Zie mbt Rechtvaardiging ook het onderdeel Zienswijzen

Beoordelingskader
Onder het kopje “4.2.1 Rechtvaardiging en stralingsbescherming” wordt in de beschikking het 
beoordelingskader met betrekking tot rechtvaardiging van de blootstelling aan ioniserende straling 
geregeld. 

Rechtvaardiging wil zeggen dat een handeling die blootstelling aan ioniserende straling met zich brengt, 
slechts is toegestaan indien de economische, sociale en andere voordelen van de betrokken handeling opwegen 
tegen de gezondheidsschade die hierdoor kan worden toegebracht. Dit principe is in de wetgeving vastgelegd 
in artikel 19 Bkse, juncto artikel 4, eerste lid, Bs. Ingevolge artikel 19, tweede lid Bs, heeft uitwerking daarvan 
plaatsgevonden in bijlage 1 van de Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik ioniserende straling. 

Artikel 19 tweede lid Besluit Stralingsbescherming gaat echter over doelmatige persoonlijke 
beschermingsmiddelen bij radiologische en veterinaire diagnostische of therapeutische verrichting 
met ioniserende straling, en heeft geen betrekking op enige bijlage.

Het is ons niet duidelijk met behulp van welk kader de rechtvaardiging van de verhoogde 
blootstelling aan ioniserende straling ten gevolge het langer openhouden van KCB door het 
ministerie is beoordeeld en goed bevonden.
Om de bovenstaande procedurele onregelmatigheden vragen wij u de voorliggende beschikking te 
vernietigen.

4. TECHNISCHE VEILIGHEID

VERMOEIING

Eén van de relevante verouderingsprocessen in kerncentrales is vermoeiing: Als gevolg van 
mechanische en thermische belastingen (druk en temperatuur, eigen gewicht, etc.) treden 
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spanningen in het materiaal van de installatie op. Van gecertificeerd materiaal is bekend welke 
belastingen het geacht kan worden te weerstaan en welke (cumulatieve) belastingen er voor kunnen 
zorgen dat componenten van de reactor kunnen bezwijken. 

De verwachtte belastingen zijn bij het ontwerp van KCB berekend voor een gebruiksduur van 
veertig jaar. Aan de hand van deze berekeningen is vastgesteld welke onderdelen in de loop van 
veertig jaar te zware belastingen te verduren zullen krijgen en daarom tijdig vervangen moeten 
worden alsmede welke onderdelen tijdens veertig jaar gebruik geen ontoelaatbaar hoge belasting te 
verduren krijgen. Deze analyse is onderdeel van het Veiligheidsrapport.

Omdat NV EPZ KCB twintig jaar langer dan oorspronkelijk gepland in bedrijf wil houden, moeten 
de berekeningen die ten grondslag liggen aan vermoeiingsberekeningen van KCB opnieuw worden 
uitgevoerd, nu voor een bedrijfsduur van zestig jaar.

De initiële testfase van kernreactor levert een aanzienlijk belasting van de installatie:

Wird ein neu errichtetes Kernkraftwerk erstmalig in Betrieb genommen, muss es zunächst viele verschiedene 
Funktionstests durchlaufen. Diese über einige Monate andauernden Systemtests weisen teils sehr hohe 
Belastungstransienten auf, sodass bei einigen Komponenten bereits nach dieser Phase eine signifikante 
Bauteilermüdung zu verzeichnen ist.
Dies lässt die Wichtigkeit erkennen, FAMOS schon vor der Erstinbetriebsetzung des Kernkraftwerks zu 
implementieren. Mit diesem Schritt wird die Grundlage geschaffen, bereits für die Phase nach der 
Inbetriebsetzung des Reaktors einen ersten Ermüdungszustand der mit FAMOS überwachten Komponenten zu 
dokumentieren.9

Deze testen vonden in de installatie van KCB plaats omstreeks 1973.

In de jaren tachtig is in de kerncentrale Grafenrheinfeld in Duitsland voor het eerst de thermische 
belasting van specifieke onderdelen in de installatie daadwerkelijk gemeten. Daar bleek dat de 
feitelijke thermische belasting aanzienlijk anders was dan berekend bij het ontwerp van de centrale:

Long-term measurements performed in German NPPs during early eighties have shown that cyclic loading is 
much more important than was anticipated in design analysis. Several hundred thermocouples were installed 
on the components of the primary circuit. In the course of monitoring for a period of one year, many 
unexpected loadings were recorded: 

• higher thermal gradients 
• higher number of cycles 
• load events not considered and analyzed in project design, 
• malfunction of several components, for instance leakage of valves, which resulted in stratified flow.10 

Grafenrheinfeld is ontworpen na KCB en in 1982 aan het net gekoppeld. De meetresultaten zijn 
bekend sinds omstreeks 1989. Sindsdien is het in de nucleaire industrie gebruikelijk geworden om 
de thermische belasting van installaties daadwerkelijk te meten. Het concern Siemens KWU/Areva 
heeft hiertoe het FAMOS-meetsysteem (Fatigue Monitoring System) ontwikkeld. Dit systeem 
registreert met enkele (of meerdere) thermokoppels op 20-50 locaties in een installatie de afgeleide 
temperatuur11. Aan de hand van berekeningen met de verzamelde meetwaarden wordt meer inzicht 

9 Zie Bijlage 19
10 Zie Bijlage 20
11 Thermokoppels bevinden zich aan de buitenzijde van (oa.) leidingen. Complexe berekeningen zijn nodig om aan de 

hand van de meetwaarde de thermische belasting van het vermoeiings-relevante segment aan de binnenzijde van 
zo'n leiding te bepalen.
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in de reële thermische belasting op die locaties verkregen.

In 2006 werd in het Borssele Convenant vastgelegd dat KCB tot 2033 open zou kunnen blijven. In 
april 2010 werd er in KCB een FAMOS systeem aangelegd waarbij er bij 22 (van de 50) 
vermoeiingsrelevante locaties thermokoppels werden geplaatst. In 2015 komt de analyse van de 
meetgegevens van FAMOS beschikbaar. Aan de hand daarvan wordt dan de zogenaamde 
belastingcatalogus, die tot op heden op gepostuleerde gegevens is gebaseerd, geactualiseerd en 
kunnen de vermoeiingsaannamen voor die locaties worden geverifieerd.

Wij hebben hier een aantal ernstige bedenkingen bij:

Alhoewel met het Borssele Convenant al in 2006 de mogelijkheid gecreëerd was voor het langer 
openhouden van KCB, implementeerde NV EPZ pas vier jaar later, in 2010, een FAMOS 
meetsysteem. De FAMOS-resultaten komen hierdoor pas in 2015 beschikbaar. Indien EPZ FAMOS 
in 2007 had geïnstalleerd, was er ruim vóór de ingang van de levensduurverlening een accurater 
inzicht van thermische vermoeiing van de (door FAMOS gemeten locaties in) de installatie.

Bij het initiële ontwerp van KCB werden conservatieve marges gebruikt voor 
vermoeiingsaannames. Uit recente berekeningen van NRG blijkt desalniettemin dat het aantal 
temperatuurtransiënten is onderschat en dat de grenswaarde voor vermoeiing voor een aantal 
componenten binnenkort wordt overschreden.12 In aanmerking nemende dat in Grafenrheinfeld al 
was geconstateerd dat er een aanzienlijk verschil kan zijn tussen de berekende en de gemeten 
thermische belasting van componenten baart het feit dat uit recente berekeningen blijkt dat de 
grenswaarde voor vermoeiing voor bepaalde componenten wordt overschreden zonder dat FAMOS 
is gebruikt ter verificatie, ons grote zorgen.

Kerncentrale Grafenrheinfeld was acht jaar in gebruik voordat de metingen realistischer inzage 
gaven in feitelijke optredende transiënten; kerncentrale Borssele is momenteel vijf maal zo oud, en 
in die veertig jaar zullen er heel wat “onbekende” transiënten hebben plaatsgehad. Er is bovendien 
geen inzicht in de precieze belasting die KCB te verduren kreeg tijdens de initiële testfase.

Dit is alsof je na een paar maanden ontdekt dat de thermostaat van een diepvrieskist vol bederfelijk 
voedsel kapot is; Je repareert de thermostaat en laat vervolgens het voedsel nog een paar maanden 
in de vriezer. Je kijkt vervolgens iedere dag op de thermometer, maar je weet heel goed dat al het 
voedsel net zo goed allang bedorven kan zijn.

Wij zien niet in waarom de minister akkoord is dat KCB op slechts 22 van de 50 
vermoeiingsrelevante locaties FAMOS-thermokoppels plaatst. NRG:

'Borssele' is vooralsnog uniek. Het is een van de eerste kerncentrales in Europa waarvan de ontwerplevensduur 
van veertig jaar wordt verlengd tot zestig jaar.13

Aangezien dit kennelijk dus toch een experimentele situatie is, en er geen ervaring is met 
vergelijkbare centrales, zou de minister op zijn minst moeten als voorwaarde moeten stellen dat alle 
vermoeiingsrelevante locaties met FAMOS worden gemonitord.

12 Zie Bijlage 18
13 Zie Bijlage 21. Nb. in tegenstelling tot wat NRG stelt, stelt de minister in op p. 38 en p. 66 van de beschikking dat 

levensduurverlenging (in de VS) heel gangbaar is.
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De FAMOS-data komt pas in 2015 beschikbaar. Uit recente berekeningen van NRG blijkt dat 
bepaalde componenten, onder andere de “Spray nozzles of the auxiliary spray line TA-hot” en de 
“Nozzles of the double T-junction (RL/RS) in the feedwater lines” in 2015 een 'cumulatieve 
gebruiksfactor' (CUF) groter dan 1 zullen hebben. Deze bewuste onderdelen vallen onder het 
FAMOS programma. Het advies van NRG is om de belastingsberekeningen voor deze onderdelen 
opnieuw te doen met “state of the art”-methoden om vast te stellen dat de CUF wellicht toch kleiner 
dan één is. 

Wij vinden deze gang van zaken onacceptabel. NV EPZ heeft te laat besloten om FAMOS te 
installeren14. Als gevolg daarvan komt de FAMOS data pas beschikbaar in 2015, twee jaar nadat de 
levensduurverlenging in zou moeten gaan en precies rond de periode dat volgens de meest recente 
berekeningen, rekening houdend met environmental assisted fatigue en een gecorrigeerd aantal 
transiënten, bepaalde componenten niet meer betrouwbaar zijn. In aanmerking genomen dat KCB al 
39 jaar oud is, betekend het dat deze onderdelen momenteel al zeer dicht, en misschien zelfs voorbij 
de maximaal toelaatbare belasting zijn.

In de beschikking, voorschrift 4, wordt voorgeschreven dat de componenten hierboven benoemd 
voor 1 januari 2020 moeten worden vervangen, “tenzij stand der techniek analyses aantonen dat de 
cumulatieve gebruiksfactor voor vermoeiing voor deze componenten/locaties kleiner is dan 1 bij 
een ontwerpbedrijfsduur van 60 jaar”. De oplossing van de minister voor CUF-waarden tegen de 
grenswaarden? Nieuwe berekeningen.

In de beschikking wordt verder gesteld dat NV EPZ FAMOS gebruikt voor “het optimaliseren van 
de reguliere bedrijfsvoering met het oog op het verminderen van de belastingen op de installatie ” 
(p. 34). Echter, NV EPZ heeft in plaats van voor een in het besturingssysteem van de kerncentrale 
geïntegreerde versie van FAMOS gekozen voor een 'stand alone' installatie15. De gegevens van deze 
installatie kunnen, in tegenstelling tot wat NV EPZ en de minister stellen, niet worden gebruikt om 
de reguliere bedrijfsvoering met het oog op de vermindering van de belasting van de installatie aan 
te passen, aangezien de stand alone FAMOS niet 'live' in de regelzaal beschikbaar is.

Aangezien FAMOS te laat is ingevoerd om nuttige ondersteuning te bieden bij de 
vermoeiingsanalyses ten behoeve van de levensduurverlenging van KCB en de gegevens van het 
systeem niet beschikbaar zijn om de bedrijfsvoering te optimaliseren hebben wij sterk de indruk dat 
FAMOS voornamelijk is ingevoerd als window dressing, om de “LTO” er verantwoorder uit te laten 
zien. Dit vermoeden wordt verder bevestigd door NV EPZ:

EPZ is satisfied with the implementation process of the FAMOS and is convinced that FAMOS results will be 
an important ageing management tool for proving safe long term operations of NPP Borssele16

Terwijl wij aannemen dat FAMOS bedoelt is om de vermoeiing van de installatie beter in beeld te 
krijgen, wil NV EPZ het systeem primair gebruiken om de “veilige levensduurverlenging” te 
“bewijzen”.

Wij verzoeken u daarom het besluit dd. 21 maart 2013 te vernietigen omdat NV EPZ niet 
overtuigend heeft aangetoond dat de alle veiligheidsrelevante onderdelen van KCB nu en tot 2033, 
een cumulatieve gebruiksfactor van minder dan 1 zullen hebben, en levensduurverlenging van KCB 
onveilig geacht moet worden.

14 Vergelijk dit met SOP waarvoor NV EPZ reeds in 2007 proefstukken in de reactor plaatste
15 Zie Bijlage 19, p. 27
16 Zie Bijlage 19, p. 27
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Overige bezwaren met betrekking tot vermoeiing

a) Op p. 66 van de aanvraag van NV EPZ zijn sprongvormige en hellingvormige geplande 
belasting grofweg 500 respectievelijk 200 keer groter ingeschat dan de gerealiseerde 
belastingen. Daaruit moeten wij concluderen dat de ontwerpaannames wel heel erg grof 
waren. We hebben ook al gezien dat de aanname van het aantal temperatuurtransiënten te 
laag was ingeschat en we zien zonder nadere analyse dat de 'opstart vanuit koud'-inschatting 
110% is van de te verwachten belasting. Ook dat is te weinig conservatief om een veilige 
bedrijfsvoering tot 2033 te kunnen garanderen.

b) Bestaande vermoeiingscurves zijn vrijwel altijd gebaseerd op experimenten in lucht. Uit 
bepaalde experimenten blijkt dat het koelmiddel (water) in contact met het te beproeven 
materiaal het vermoeiingsgedrag nadeliger beïnvloedt dan oorspronkelijk was aangenomen 
(p. 28 aanvraag). Bij het aanvragen van vergunning voor mengoxide (MOX) heeft NV EPZ 
aangegeven dat de waterchemie van het koelwater zal veranderen. Wij vragen ons af of het 
vermoeiingsgedrag van materiaal in contact met water verrijkt met boor vergelijkbaar is als 
het vermoeiingsgedrag van materiaal in contact met regulier koelwater.

VERBROSSING

In 2007 zijn er proefstukken (SOP) in de reactor geplaatst aan de hand waarvan de mate van 
verbrossing van de reactor zal worden geverifieerd. NV EPZ stelt dat volgens eerdere experimenten 
en berekeningen het onwaarschijnlijk is dat de proefstukken te veel zullen verbrossen ten gevolge 
van neutronenstraling. Het ministerie gaat hierin mee en op pagina 31 van de beschikking staat dat 
SOP een verificatie “ter extra controle” is.
Het is ons niet duidelijk in welke context deze verificatie nu moet worden gezien. Als er rond 2020 
uit deze verificatie komt dat het reactormateriaal toch te veel is verbrost, wat kunnen daarvan dan 
de consequenties zijn? In dat geval is het al niet verantwoord KCB tot 2020 in bedrijf te houden. 
Als dit resultaat er pertinent niet kan uitkomen, waarom is dan deze verificatie nodig?

ONGEVALSBESTENDIGE APPARATUUR

Op p. 10 van de beschikking wordt voorschrift 10 aan de vergunning verbonden met betrekking tot 
ongevalsbestendige apparatuur. Het wordt voorgeschreven dat NV EPZ voor 1 januari 2014 een 
methodiek implementeert die volgens de laatste stand der techniek de gekwalificeerde 
restlevensduur van ongevalsbestendige elektronische apparatuur bepaalt. Vervolgens wordt 
voorgeschreven dat NV EPZ na iedere splijtstofcyclus de restlevensduur van ongevalsbestendige 
elektrotechnische apparatuur moet vaststellen.
Het ons niet duidelijk hoe het voorschrift voor een methodiek voor het vaststellen van de 
restlevensduur van elektronische apparatuur (schakelingen; elektronica) bijdraagt de restlevensduur 
van elektrotechnische apparatuur (pompen, afsluiters, …) betrouwbaar te bepalen.

5. BEHANDELING ZIENSWIJZEN

In het hier volgende deel gaan wij in op specifieke punten die bij de behandeling van de zienswijzen 
(al dan niet) aan bod zijn gekomen:
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a) In het algemeen is de minister niet inhoudelijk ingegaan op veel punten die in zienswijzen 
zijn aangedragen omdat hij stelt dat de geldigheidsduur van de vergunning niet wordt 
gewijzigd (zie oa p. 44, onderdeel 6.4.1a). Wij bestrijden bij “2. Ontbreken 
milieueffectrapportage” met klem de argumentatie van de minister.

b) Voordat er op de unieke zienswijzen wordt ingegaan geeft de minister eerst een algemene 
omschrijving over wat de aanvraag voor verlengde bedrijfsvoering inhoudt. Daarop wordt 
op p. 40 onder out 6.2 het beoordelingskader toegelicht. Vervolgens volgt een opsomming 
over SR-57 (onderdelen b-d) die niet in begrijpbaar Nederlands is opgesteld.

c) Appelant 20 uit Emmeloord voegt zich ook bij het beroep van Laka. In de behandeling van 
de zienswijzen wordt niet ingegaan op de vraag van Appelant 20 hoe het langer openhouden 
van KCB verenigbaar is met het respecteren van de conservatieve ontwerpuitgangspunten 
van de centrale (Bijlage 3, p. 7).

d) Er zijn meer dan 600 zienswijzen ingediend over de conceptbeschikking. Het ministerie 
heeft hier 54 unieke zienswijzen onderscheidden waarop men is ingegaan.
Appelant 1 uit Spijk voegt zich in het beroep van Stichting Laka. Zijn zienswijze is door het 
ministerie geclassificeerd als gelijkluidend aan “Zienswijze 22”. Zienswijze 22 is volgens 
Bijlage C van de beschikking van Women in Europe for a Common Future (WECF)17. Een 
aantal punten in de zienswijze van WECF zijn inderdaad gelijkluidend aan de zienswijze 
van Appelant 1, maar met name de inleiding is heel specifiek van WECF, en niet door de 
Appelant 1aangedragen18. Vervolgens heeft Appelant 1 aan zijn zienswijze nog enige 
opmerkingen toegevoegd met betrekking tot kernafval, het ontbreken van relevante 
informatie, de beperkte ruimte voor een maatschappelijke discussie en de mate van aandacht 
voor duurzame energie in relatie tot het bevoordelen van KCB. Aangezien kennelijk de 
zienswijze van Appelant 1 niet als uniek is onderscheidden is het ons niet duidelijk hoe op 
deze zienswijze is gereageerd.

e) Op onder andere p. 42 van de beschikking wordt gesteld dat conceptuele veroudering geen 
onderdeel is van het beoordelingskader voor de voorliggende beschikking. Ons is niet 
duidelijk waarom niet.

f) Op p. 44 wordt herhaald hoe de minister tot het besluit komt dat er geen m.e.r.-
beoordelingsplicht bestaat en er geen m.e.r. hoeft te worden gemaakt. De minister gaat 
hierbij niet in op de argumenten die in de zienswijzen naar voren zijn gebracht. Wij hebben 
eerder in dit beroep betoogd dat wij om diverse redenen tot het oordeel zijn gekomen dat er 
wèl een m.e.r.-plicht bestaat. Wij maken daarom met nadruk bezwaar tegen de passage op 
pagina 45-46:

En tot slot kan een wijziging van het tijdstip van de buitengebruikstelling of ontmanteling van meer 
dan 5 jaar (5e situatie) ook buiten beschouwing blijven, omdat de vergunningaanpassing voor 
verlengde ontwerpbedrijfsduur geen betrekking heeft op een herziening van een eerder afgegeven 
vergunning voor ontmanteling of buitengebruikstelling van de KCB. De KCB is nog niet aan het einde 
van zijn operationele bedrijfstijd en een buitengebruikstellings- en ontmantelingsvergunning is nog 
nooit afgegeven.

g) Met betrekking tot de niet ter inzage gelegde stukken (p. 47): Er is door het ministerie niet 
(duidelijk) gecommuniceerd dat de onderbouwingen bij de ter inzage gelegde documenten 
die niet actief openbaar zijn gemaakt op verzoek ter inzage lagen.

h) Wij doen in reactie op het gestelde bij onderdeel 6.4.1b een beroep op artikel 19.5 van de 
Wet Milieubeheer om de geheim gehouden stukken, alsmede de niet actief gepubliceerde 
stukken, alsnog ter inzage te ontvangen.

17 Zie bijlage 22
18 Vergelijk Bijlage 22 met Bijlage 2
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i) Op onder andere p. 48 en p. 58 van de beschikking wordt wederom gesteld dat Nederland 
een “eigen afwegingskader heeft waarin veiligheid voorop staat”. In dit bezwaar vroegen wij 
reeds waaruit dit afwegingskader concreet bestaat, in aanmerking nemende dat 
hoofdzakelijk buitenlandse veiligheidsrichtlijnen op KCB van toepassing zijn.

j) Op p. 49 wordt gesteld dat vertaling van de stukken naar het Nederlands niet nodig is omdat 
er van uit mag worden gegaan dat indieners het Engels machtig zijn. Het is ons niet 
duidelijk hoe de minister tot dit oordeel komt. We vragen ons af welke talen de minister nog 
meer meent dat indieners machtig zijn.

k) De minister stelt vervolgens dat het niet nodig was om de stukken naar andere talen te 
vertalen omdat er een aanzienlijk aantal insprekers uit Duitsland waren. Wij constateren 
daarentegen dat alle insprekers uit Duitsland ofwel standaard inspraken indienden, ofwel 
instituties waren. Daarbij spreekt tegen de aanname van de minister het feit dat er geen 
insprekers uit Franstalig België of uit Frankrijk zijn, terwijl KCB zich op slechts 75km van 
de Frans-Nederlandse taalgrens bevindt.

l) Op p. 52 van de beschikking wordt in gegaan op het bezwaar tegen het opknippen van de 
levensduurverlening van KCB in meerdere besluiten. In plaats van op dit bezwaar in te gaan 
legt de minister vervolgens nog eens uit hoe de procedure is opgeknipt.

m) Met betrekking tot het besprokene op p. 55-56 (6.4.1 q) van de beschikking: Zoals eerder 
besproken in dit beroep lijkt het er op dat zowel NV EPZ als de minister er van uitgaan dat 
uit FAMOS, alsmede uit de nadere berekeningen, lagere CUF-vermoeiingswaardes zullen 
komen. Het is ons niet duidelijk waarop deze aanname is gebaseerd en of deze correct is. 
Het kan volgens ons ook zijn dat bepaalde onderdelen van KCB een VUF-
vermoeiingswaarde hoger dan 1 hebben. Uit de beschikking wordt niet duidelijk wat hier de 
consequentie van zou kunnen zijn – vervanging is namelijk niet in alle gevallen mogelijk.

n) Op p. 61 (6.4.2 j) wordt met het refereren aan het Energierapport 201119 wederom duidelijk 
dat de Minister van Economische Zaken bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag 
twee onverenigbare petten op heeft; die van toezichthouder en die van promotor van 
kernenergie.

o) In antwoord op een vraag over de beperkte aansprakelijkheid van EPZ bij kernongevallen 
stelt de minister op p. 62 (6.4.2 l) dat internalisering van alle kosten niet mogelijk is. Dit is 
natuurlijk niet waar. EPZ kan namelijk wettelijk volledig aansprakelijk worden gesteld voor 
kosten die voortvloeien uit een eventueel ongeval in KCB. NV EPZ kan dan met haar 
verzekeraar bepalen welke premie daar bij hoort. Aangezien volgens NV EPZ KCB tot 2033 
aantoonbaar veilig is, nemen wij aan dat de premie alleszins redelijk zal zijn.

p) Op p. 62 van de beschikking wordt, na door ons hiervoor reeds betoogde niet ter zake 
doende opmerking dat de vergunningsduur van KCB niet wordt aangepast, vastgesteld dat 
KCB in algemene zin reeds gerechtvaardigd is. Hierbij wordt voorbijgegaan aan hetgeen in 
de zienswijze van Appelant 20 te Emmeloord met betrekking tot de rechtvaardiging van de 
voorgestelde activiteit is aangedragen (Bijlage 3, p. 1 en p. 6, punt 3).

q) Vervolgens lijkt het op p. 66 van de beschikking meer alsof we een brochure van de 
nucleaire industrie in handen hebben (“unieke uitdaging”) dan een neutrale beoordeling door 
de toezichthouder. Met betrekking tot de de “in de VS”-passage; vergelijk Bijlage 21. Met 
betrekking tot “40 jarige periode had meer te maken met afschrijving van kapitaal dan dat 
kerncentrales zijn ontworpen voor deze levensduur” vragen wij ons af waarop de minister 
deze stelling baseert. Als dit echt zo zou zijn, waarom gaat het Veiligheidsrapport dan uit 
van 40 jaar en waarom blijkt dan uit analyses van NRG dat een aantal onderdelen van KCB 
hun uiterste vermoeidheidsgrens rap naderen?

19 Zie Bijlage 7
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r) Er wordt bij de behandeling van de zienswijzen niet ingegaan op het punt dat door onder 
andere Appelant 2020 is aangedragen dat ook de KFD de komende twintig jaar expertise gaat 
verliezen. Dit is wellicht logisch omdat de minister niet zijn eigen “vlees” kan keuren. 
Desalniettemin is dit een belangrijk aspect voor de waarborging van de veiligheid en wij 
verzoeken dan ook de Raad van State dit in haar oordeel mee te nemen.

s) Op p. 68 wordt gemeld dat KCB vertegenwoordigd is in de ZEDB, waardoor tijdig 
maatregelen kunnen worden genomen in geval van een trend van toenemend falen. 
Aangezien KCB veruit de oudste kerncentrale is die is vertegenwoordigd in de ZEDB is het 
aannemelijk dat zulk falen als eerste aan bod komt bij de KCB. Het deelgenoot zijn van de 
ZEDB doet hier weinig aan af. Ter illustratie de volgende “badkuip grafiek”:

t) Op p. 75 (6.4.4 a) wordt gesteld dat de internationaal gehanteerde codes zijn gevalideerd 
met experimenten en wereldwijde praktijkervaring. In dat opzicht is het lastig te verklaren 
dat voor vermoeiing gebruik moet worden gemaakt van de KTA-conceptrichtlijn voor 
environmental fatigue. Wat is nu precies de status van deze richtlijn en waarom is deze nog 
steeds 'concept'?

u) Op p. 76-77 in de reactie bij onderdeel 6.4.4c wordt door de minister niet ingegaan op het 
eigenlijke bezwaar van de indiener, dat de het neutronenspectrum van aan de proefstukken 
midden in de reactor niet dezelfde is als die aan de reactorwand. Dit terwijl de minister juist 
bij onderdeel d. betoogde dat onder andere het neutronenspectrum de reden is dat er voor 
werd gekozen de SOP-proefstukken niet in een deeltjesversneller te bestralen.

v) In onderdeel 6.4.4f op p. 78 bedoelde de inspreker microscopische variaties in de taaiheid 
van de reactorvatwand. Het is ons bekend dat de stralingsbelasting het hoogst is rondom de 
kern.

w) Mbt onderdeel 6.4.4 g; bijlage 22 uit referentie 7 is gewit21.
x) Appelant 20 uit Emmeloord vroeg zich in zijn zienswijze onder meer af of de dikte van de 

reactorvatwand van invloed is op het brosse breukgedrag22. Op p. 78-79 van de beschikking 
gaat de ministerie hier op in en wordt gerefereerd aan “figuur 10 in referentie 7 van de 

20 Zie Bijlage 3
21 Zie bijlage 24
22 Zie bijlage 3
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aanvraag”. Dit figuur is niet beschikbaar want in de ons beschikbare referentie gewit23.
y) Het antwoord op onderdeel 6.4.4k is niet overtuigend. De marge is niet conservatief te 

noemen.
z) Het antwoord op onderdeel 6.4.4o is niet overtuigend. Het is niet aangetoond dat het langer 

openhouden van KCB verenigbaar is met de conservatieve ontwerpuitgangspunten.
aa) In reactie op het antwoord op p. 83 bij onderdeel 6.4.4q; er waren indertijd zogeheten 

inspectievensters geslepen om underclad cracks door middel van ultrasoon te kunnen 
opsporen. In april 2013 wordt de volledige reactor met ultrasoon gescand op haarscheurtjes. 
Echter, het is ons niet bekend dat de hele reactor “geslepen” is om een ultrascan mogelijk te 
maken. Wij vragen ons daarom af of de de resultaten van deze “Doel/Tihange”-
ultrasoonscan volledig uitsluitsel kunnen bieden.

ab) Bij onderdeel 6.4.4ee wordt bevestigd dat NV EPZ cavitatie niet heeft opgenomen als 
expliciet verouderingsfenomeen in de catalogus. Vervolgens stelt de minister dat dit proces 
wel is behandeld in de ageing management review (AMR). Het is ons nu onduidelijk hoe het 
precies zit. Als het in de AMR afdoende wordt behandeld, waarom zag SALTO dan de 
noodzaak dit aan de orde te stellen? Op welke wijze wordt cavitatie dan gemonitord?
Op 31 december 2010 vond er een lekkage als gevolg van cavitatie plaats24, was dat een 
voor 'lek-voor-breuk' geclassificeerde leiding?

ac) In onderdeel 6.4.5c (p. 91) wordt gesteld dat de vergunning ruim voor 12 oktober 2013 
rechtskracht zal hebben. Houdt dat in dat als het onderhavige besluit wordt vernietigd, KCB 
na 12 oktober 2012 wordt stilgelegd?

ad) Ten slotte wordt het niet duidelijk uit de door het ministerie gepubliceerde informatie hoe de 
zienswijzen van Fraczak (Warschau), Eckel (Berlijn), Thema (Regensburg), K (Frankfurt) 
en Schilling (Mainz) worden behandeld (p. 117 beschikking).

Conclusie naar aanleiding van zienswijzen
Onder 'Conclusie naar aanleiding van de zienswijzen' (onderdeel 6.5, p. 92 beschikking) wordt 
onder andere gesteld dat 'voor wat de terminologie [...] meer aansluiting gezocht [is] bij de 
aanvraag, zonder het vergunde of de naar aanleiding daarvan opgenomen voorschriften evenwel aan 
te passen.' Onder andere zijn de termen bedrijfsduurverlenging en verlengde bedrijfsduur 
consequent veranderd in ontwerpbedrijfsduurverlenging.25

Het is ons onduidelijk hoe deze wijziging voortkomt uit de ingediende zienswijzen. Wellicht zijn er 
zienswijzen ingediend die niet zijn gepubliceerd? De minister stelt dat het vergunde of de naar 
aanleiding daarvan opgenomen voorschriften [door deze wijzigingen] niet [...] zijn aangepast. 

Bedrijfsduurverlenging is een wijziging (de wijziging van de bedrijfsduur) van het gebruik van de 
kerncentrale. Het lijkt ons niet onwaarschijnlijk dat er is gekozen voor de term 
'Ontwerpbedrijfsduurverlenging' om een eventuele discussie bij uw Raad op voorhand te 
beslechten. Daarmee is dit bij uitstek wèl een aanpassing omdat een 'wijziging' onder een andere 
regime valt dan een niet-wijziging, zoals we al eerder hebben betoogd onder 2. Ontbreken van een 
milieueffectrapportage. Dit wordt onder andere duidelijk wanneer men het onderdeel “MER-
beoordelingsplichtigheid” vergelijkt in de ontwerpvergunning en de definitieve vergunning. 

23 Zie Bijlage 24
24 Zie Bijlage 25, p. 11
25 Zie Bijlage 13

Beroep Stichting Laka besluit levensduurverlenging KCB – www.laka.org pagina 17 van 19



6. CONCLUSIE

Wij verzoeken ons beroep gegrond te verklaren en het bestreden besluit te vernietigen, met 
veroordeling van verweerder in de kosten van de procedure.

Dirk Bannink
Stichting Laka
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7. BIJLAGEN

Bijlage Omschrijving

1 Standaard zienswijze

2 Zienswijze Appelant 1

3 Zienswijze Appelant 20

4 Kennisgeving Kernenergiewet

5 Zienswijze Laka

6 Communiqué de presse, 10 februari 2012

7 Energierapport 2011

8 Kamerbrief, 19 april 2013

9 Nuclear Power Plant Life Management in Some European Countries, 2002 

10 Pressrelease FORATOM, 12 Januari 2006

11 Ref 9: Review time dependency break preclusion

12 Ref 4: conceptual document lto bewijsvoering

13 Vergelijking ontwerp en definitieve beschikking

14 M.e.r.-beoordelingsplicht LTO KCB, 13 september 2011

15 Ontwerpbeschikking RID

16 Beschikking HFR

17 Nuclear power plant ageing and life extension Safety aspects, 1987

18 LTO Demonstration of Fatigue TLAAs, NRG 2012

19 Implementierung des Ermüdungsüberwachungssystems FAMOS, 2011

20 Developing and implentation of a FAMOS for the EPR, 2007

21 NRG: Levensduurmanagement & Levensduurverlenging kerncentrales, 2013

22 Zienswijze WECF

23 Nuclear Reactor Hazards, 2005

24 KVB RPV safety assessment assuming 60 years of operation

25 Storingsrapportage 2010
26 Tweede Kamerstuk 32 500 XIII Nr. 157, p. 47. Wetgevingsoverleg

27
Min. EL&I: Randvoorwaarden voor de bouw van nieuwe kerncentrales, p. 1, 11 februari 
2011

28 EPZ: Aanvraag tot wijziging van de kernenergiewetvergunning, 2012

De machtigingen worden als aparte bijlage bij het beroep gevoegd.

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar op www.laka.org/KCB2034.html 
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