
Zienswijze Bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele

1. Rechtvaardiging

Met betrekking tot de rechtvaardiging van de activiteit in zake de onderhavige vergunningaanvraag van 
EPZ:

Het beginsel van 'rechtvaardiging' is met name van toepassing op nieuwe activiteiten of uitbreiding 
ervan1. In de onderhavige vergunningsaanvraag wordt de rechtvaardiging dan ook door de minister 
getoetst.

Ik ben het met de minister eens dat verlenging van de bedrijfsduur van KCB van 40 naar 60 jaar moet 
worden gezien als uitbreiding van de bestaande activiteit en dat daarom de rechtvaardiging van de 
vergunningsaanvraag moet worden getoetst. 

Rechtvaardiging vindt plaatst op grond van de “Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van 
ioniserende straling”. Als standaardargument voor de KCB wordt in die regeling het Strategisch 
Akkoord2(1) en elektriciteits- en energieproductie(2) gegeven. De argumenten ‘werkgelegenheid’, ‘de 
verhoging van gemak’ en ‘economische of sociale voordelen voor de maatschappij’ moeten hierbij 
gelden.

Ik ben het niet eens met de conclusie dat de aangevraagde activiteit gerechtvaardigd is om de volgende 
redenen:

1. Strategisch Akkoord:  Onder de titel “Duurzame energiehuishouding”3 staat:

Het energiebeleid moet gericht zijn op een overgang naar duurzame energie en een duurzame 
energiehuishouding en een kostenefficiënte uitvoering van de Kyoto-verplichtingen. 
(...) 
Gegeven de Kyoto-verplichtingen is het niet zinvol de kerncentrale te Borssele voortijdig te 
sluiten. Het kabinet dient met de producent/eigenaar in overleg te treden over het openhouden 
van de centrale in relatie tot de economische en veilige levensduur en hier afspraken over te 
maken. 

In 2002 was voorzien KCB te sluiten aan het einde van 2003. Er zijn ondertussen afspraken tussen het 
kabinet en de kerncentrale om de kerncentrale tot uiterlijk 2013 open te houden.

Volgens het Kyoto-protocol moet Nederland in de periode 2008–2012 de uitstoot van broeikasgassen 
met gemiddeld 6 procent verlagen ten opzichte van 1990. Volgens het CBS voldeed Nederland in 2011 
aan de Kyoto-doelstelling die in het Strategisch Akkoord als een rechtvaardiging voor het openhouden 
van Borssele tot 2013 werd gegeven4.

1 E/EE/KK/99004681: Beschikking inzake Modificaties kernenergiecentrale Borssele (EPZ), p. 17, 26 mei 1999 
2 De rechtvaardiging van de kerncentrale Borssele is gebaseerd op het Strategisch Akkoord (2002), waarin is afgesproken 

dat deze centrale niet voortijdig zal worden gesloten.
3 p. 22, Strategisch Akkoord, 2002, oa op http://www.europa-nu.nl/9291000/d/tk28375_5.pdf
4 In 2011 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland ruim 6,5 procent lager dan in 2010. De daling van het 
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Daarmee is voldaan aan de aan de KCB-gerelateerde doelstelling en vervalt het Strategisch Akkoord als 
rechtvaardigingsgrond.

2. Elektriciteits- en energieproductie, ‘werkgelegenheid’, ‘de verhoging van gemak’ en ‘economische 
of sociale voordelen voor de maatschappij’:

Aangezien de wetgever in de regeling “Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van 
ioniserende straling” het “Strategisch Akkoord” als rechtvaardigingsgrond heeft toegevoegd, 
concludeer ik dat de wetgever meent dat de argumenten “Elektriciteits- en energieproductie” zonder 
meer onvoldoende rechtvaardigingsgrond bieden voor de rechtvaardiging die nodig is voor de de 
voorgenomen levensduurverlening van de KCB.

Ik veronderstel dat na 40 jaar gebruik de delen van de kerncentrale die tijdens de levensduur radioactief 
besmet raken, momenteel hun maximale graad van radioactieve besmetting hebben bereikt. Vanwege 
de noodzaak om de veroudering van de centrale de komende 20 jaar te beheersen zijn er meer 
inspecties nodig en is er meer onderhoud nodig dan in de voorgaande 40 jaar aan de orde was. Indien 
KCB de LTO-fase in gaat, worden de komende jaren ieder jaar meer personeelsleden en meer 
ingehuurde krachten blootgesteld aan gevaarlijke ioniserende straling dan in de voorgaande 40 jaar 
jaarlijks het geval was.

Kerncentrale Borssele is ontworpen voor een gebruiksduur van 40 jaar. Rond 2013 is de geplande 
levensduur van Borssele gerealiseerd. Ik neem aan dat de KCB economisch is afgeschreven. De 
investeringen die EPZ voor de bouw van de kerncentrale heeft gedaan zullen reeds zijn terugverdiend. 
LTO zal inhouden dat KCB langer dan begroot wordt ingezet, waardoor EPZ de komende 20 jaar 
windfall profit (onverwachte winst) kan maken. EPZ is voor 30% eigendom van het Duitse RWE en 
deze onverwachte winst zal dan ook voor 30% naar de buitenlandse aandeelhouder van EPZ 
wegvloeien.

Om de rechtvaardiging voor ‘werkgelegenheid’, ‘de verhoging van gemak’ en ‘economische of sociale 
voordelen voor de maatschappij’ goed te kunnen beoordelen moet de door EPZ gewenste situatie (LTO) 
worden vergeleken met het alternatief; sluiting van KCB conform het vigerende Veiligheidsrapport in 
2013.

De dagelijkse bedrijfsvoering van een kerncentrale kan met een relatief beperkte hoeveelheid personeel 
toe. Alleen bij de jaarlijks splijtstofwisselingen is er meer werk bij de kerncentrale. Tijdens de de 
splijtstofwisselingen wordt vooral met externe, vaak buitenlandse, medewerkers gewerkt.

Indien Borssele na 40 jaar bedrijfsduur wordt gesloten, wordt de centrale conform het Borssele 
Convenant direct ontmanteld. EPZ heeft de afgelopen 40 jaar een ontmantelingsfonds opgebouwd wat 
binnen afzienbare termijn zal worden aangewend om de ontmanteling te financieren. Het direct 
ontmantelen van de kerncentrale is goed voor veel hoogwaardige werkgelegenheid voor langere 
periode. De expertise die EPZ met het direct ontmantelen van KCB opdoet kan het bedrijf in een later 
stadium inzetten bij het ontmantelen van vergelijkbare kerncentrales, met name in Duitsland, Frankrijk 

energieverbruik met bijna 7 procent is hiervan de oorzaak. De uitstoot ligt 8 procent onder het niveau van 1990, het 
basisjaar van het Kyotoprotocol.
Bron: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/natuur-milieu/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3674-wm.htm  
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en de VS.

Tegelijkertijd valt, door het na 40 bedrijfsjaren afschakelen van KCB, een 'valse' concurrent van de 
stroommarkt weg. Omdat de centrale economisch is afgeschreven, levert ze voor bodemprijzen 
elektriciteit. Hierdoor is er slechts een beperkte incentive voor EPZ en voor andere marktpartijen om te 
investeren in nieuwe, duurzame energie, die gepaard zal gaan met nieuwe werkgelegenheid. 

Omdat duurzame energie over het algemeen met kleinschalige eenheden wordt opgewekt, en 
kleinschalige opwekking meer werkgelegenheid oplevert dan centrale opwekking, zal, wanneer de 
volledige capaciteit van KCB door decentrale duurzame energie wordt vervangen, de door de sluiting 
van KCB verloren arbeidsplaatsen meer dan worden gecompenseerd.

Voor het rechtvaardigen van een vergunningswijziging die 20 jaar langer openhouden van de KCB 
mogelijk maakt zal moeten worden aangetoond dat de positieve effecten op ‘werkgelegenheid’ en 
‘economische of sociale voordelen voor de maatschappij’ van dat open houden opwegen tegen de 
positieve effecten op ‘werkgelegenheid’ en ‘economische of sociale voordelen voor de maatschappij’ 
die het sluiten van KCB zal opleveren, waarbij er ook minder mensen worden blootgesteld aan 
ioniserende straling.

2. Milieueffectrapportage

Het bevoegd gezag heeft in het kader van de voorbereiding van de vergunningaanvraag door NV EPZ 
vooraf beoordeeld of de voorgenomen activiteit al dan niet m.e.r.-beoordelingsplichtig is. 
Geconcludeerd werd dat dit niet het geval is.

Ik ben het hier niet mee eens, en vind dat er wel een m.e.r.-beoordelingsplicht bestaat. Ik zet hieronder 
uiteen waarom.

1. In 2006 is met het Borssele Convenant een aantal zaken vastgelegd. Onder andere dat de 
Kernenergiewet zo wordt aangepast dat de vergunning van de KCB met ingang van 2033 komt te 
vervallen, en dat de KCB na buitengebruikstelling direct zal worden ontmanteld.

Hieruit volgen een aantal mogelijke consequenties voor het milieu, bijvoorbeeld:

• Hoogradioactief afval uit KCB wordt na opwerking in Frankrijk tijdelijk opgeslagen bij de 
COVRA te Vlissingen. EPZ is de grootste klant van COVRA. Bepaald is dat COVRA na 100 
jaar dienst zal sluiten en dat het kernafval elders zal worden opgeslagen. Bij de ingebruikname 
van de COVRA is uitgegaan van een levensduur van Borssele van 40 jaar en een daarbij te 
verwachten hoeveelheid hoogradioactief afval. Tegelijkertijd is er van uitgegaan dat bij de 
buitengebruikstelling van COVRA het “jongste”, meest radioactieve, kernafval al 60 jaar is 
'afgekoeld', waardoor het relatief minder belastend zal zijn om het elders onder te brengen.

• Na 100 jaar, als de COVRA wordt ontmanteld, is het meest actieve hoogradioactieve 
materiaal geen 60 maar 40 jaar oud.

• Door de voorgenomen vergunningswijziging krijgt COVRA 1½ keer zoveel 
hoogradioactief afval om op te slaan.

Welke milieu-effecten brengt dit met zich mee?

Zienswijze PLEX KCB – Appelant 20 - p. 3



• Bij het ontwerp van KCB werd uitgegaan van uitgestelde ontmanteling. Wat zijn de 
(milieu)consequenties van het besluit de centrale direct, dus zonder een afkoelperiode in acht te 
nemen, te ontmantelen?

• Is de COVRA uitgerust om de grotere hoeveelheid grote radioactieve onderdelen uit de KCB op 
te slaan die vrij zullen komen nadat de centrale direct wordt ontmanteld dan dat vrij zou komen 
bij uitgestelde ontmanteling? Welke milieu-effecten brengt dit met zich mee?

• In het Borssele Convenant is vastgelegd dat als de Rijksoverheid de eigenaren van KCB in 
bepaalde gevallen schadeloos moet stellen als KCB vòòr 2033 moet sluiten. Is het niet-
honoreren van de onderhavige vergunningsaanvraag voldoende grond voor de eigenaren van 
KCB om aanspraak te kunnen maken op deze schadeloosstelling? EPZ is voor 70% in handen 
van de overheid, klopt het dat een eventuele schadeloosstelling op “vestzak-broekzak” 
neerkomt?

• In het Borssele Convenant is vastgelegd dat “de KCB blijft behoren tot de vijfentwintig procent 
veiligste watergekoelde en watergemodereerde vermogensreactoren in de Europese Unie, de 
Verenigde Staten van Amerika en Canada”. Aangezien er geen andere kerncentrales van een 
vergelijkbaar model 60 jaar in gebruik zijn is het onduidelijk hoe kerncentrales KCB wordt 
gebenchmarkt.

Deze vragen zouden in een m.e.r. aan de orde moeten komen. Door nu geen m.e.r. te bevelen houdt de 
overheid hier mijns inziens onduidelijkheid over in stand.

KCB is conservatief ontworpen voor een levensduur van 40 jaar; bij het ontwerp werd er van uitgegaan 
dat de centrale in 2003 reeds zou worden gesloten. Vandaag is dat ontwerpuitgangspunt niet meer 
conservatief te noemen, aangezien de kerncentrale haar ontworpen levensduur heeft bereikt. Aangezien 
het vigerende Veiligheidsrapport echter voorzag in een uiterste gebruiksduur van 40 jaar waren er tot op 
heden geen vergunningswijzigingen nodig voor deze uitgestelde buitengebruikstelling. Hierdoor was 
het tot op heden nog niet opportuun een m.e.r. te organiseren. 

Volgens regeling D 22.3 van het Besluit Milieueffectrapportage dient een m.e.r. te worden opgesteld bij 
“een wijziging van het tijdstip van de buitengebruikstelling of ontmanteling van meer dan 5 jaar.”. Als 
we de redenering van EPZ zouden volgen, betekent dat dat dit 'geval' nooit zou voorkomen; er zal nooit 
een formele 'wijziging in tijdstip' plaatshebben want deze is niet in de vergunning gespecificeerd. Dit 
zal niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest bij het opnemen van dit 'geval' in het Besluit. De 
wetgever bedoelt hier elke de-facto wijziging van de voorgenomen buitengebruikstellingsdatum. Die is 
ondertussen al met 10 jaar overschreden, en nu ligt er een vergunningsaanvraag die een verder uitstel 
met 20 jaar mogelijk moet maken.

Ik ben om de boven genoemde redenen daarom van mening dat de Rijksoverheid EPZ moet opdragen 
alsnog een m.e.r. op te stellen.

2. EPZ speelt in haar vergunningsaanvraag een vreemd semantisch spel waar wordt gejongleerd met 
termen “reactorlevensduur”, “technische levensduur”, “bedrijfslevensduur”, “economische 
levensduur”, “ontwerpbedrijfsduur” en “gekwalificeerde restlevensduur”5. De vigerende 
bedrijfsvergunning voorziet niet in een einddatum, maar het is aannemelijk dat het indertijd bij het 
verstrekken van de vergunning gebruikelijk was deze niet in de tijd te beperken, omdat de bedrijfsduur 

5 In de huidige vergunning is “1 reactorleven” overigens gedefinieerd als 40 jaar.
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van de kerncentrale reeds door andere zaken werd beperkt. Dat EPZ nu graag haar kerncentrale open 
wil houden is haar goed recht, maar het zou fatsoenlijk zijn dit te noemen naar wat het is, namelijk een 
1½ keer langere levensduur, waarmee bij het initiële ontwerp geen rekening mee werd gehouden.

In Duitsland zijn 15 drukwaterreactoren – grofweg hetzelfde type als KCB – waarvan de gemiddelde 
geplande levensduur in 2022 31 jaar zal zijn6. Na 2022 gaan de laatste drie reactoren, dan 33, 34 en 34 
jaar oud, dicht. Borssele is vandaag al 39 jaar oud.
Noch de EPZ, noch de KFD hebben voldoende expertise in huis om de bedrijfsvoering van, en het 
toezicht op, KCB volledig zelf uit te voeren. EPZ viel voor de onderhavige vergunningsaanvraag terug 
op expertise van het Duitse Areva NP GmbH en de KFD liet de aanvraag op haar beurt herzien door het 
Duitse Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS). In de komende jaren zal door de Duitse 
Atom Ausstieg deze terugvalmogelijkheid voor zowel EPZ als de KFD langzaam maar zeker 
verdwijnen. Het ligt niet voor de hand dat dezelfde expertise in andere landen te halen is omdat KCB, 
gebouwd door KWU Siemens, een “Duits” ontwerp is.

Juist aan het einde van de LTO “bedrijfslevensduur”, waarbij het uiterste van de “technische 
levensduur” wordt gevraagd, als de centrale de zwaarste belasting van veroudering zal ondervinden, is 
relevante expertise om de centrale veilig te beheren, niet meer voorhanden.

Het GRS stelt in haar rapport voor EL&I:

GRS considers the information gained from these inspections not as a sufficient basis for 
another 20 years of LTO. Firstly, this is due to the fact that there is no other plant of the same 
design and vintage still in operation. Therefore, the growth in operating experience with 
components made of comparable design is rather limited, especially regarding their operating 
time. KCB cannot take credit from the world-wide operating experience in the same way as 
plants in the U.S can do for example where a great fleet of plants of comparable design is 
operating. Secondly, some degradation is known from operating experience of these 
components, in particular resulting from corrosion and fatigue, and the occurrence of new types 
of degradation in the future cannot totally be ruled out.7

De documenten waaraan in de studie van GRS is gerefereerd zijn niet gepubliceerd tijdens de huidige 
vergunningsprocedure. Hierdoor is het in deze inspraakronde niet mogelijk om in detail inspraak te 
doen. Deze mogelijkheid is er wel tijdens een m.e.r.-beoordeling. 

Het lijkt er op dat Nederland, met het toestaan van de LTO voor Borssele het beste jongetje van de klas 
wil zijn. In Nederland, waar de expertise slechts beperkt aanwezig is, kiezen we voor een een 
bedrijfsduur van 60 jaar. In Duitsland, waar alle expertise aanwezig is, wordt daarentegen het zekere 
voor het onzekere genomen en worden de reactoren na maximaal 36 bedrijfsjaren gesloten. Wat weet 
men in Duitsland wel wat we in Nederland niet weten?

In een m.e.r.-beoordeling zal behalve een analyse van de toegenomen omgevingsrisico's ook de 
mogelijke alternatieven voor een eventuele verlenging van de bedrijfsduur van Borssele worden 
onderzocht. Pas met deze informatie in de hand kan het bevoegd gezag een afgewogen oordeel vellen.

6 http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kernreaktoren_in_Deutschland   
7 Enhanced Technical Support to EL&I in the field of Nuclear Safety of Existing Nuclear Facilities, p. 16
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3. Aangezien de minister in zijn conceptbesluit een rechtvaardiging geeft voor de blootstelling aan 
ioniserende straling geeft de minister impliciet aan dat er volgens inderdaad sprake is van een 
uitbreiding van een bestaande activiteit, namelijk verlenging van de bedrijfsduur van KCB. Anders had 
de Minister, in plaats van in te gaan op, onder andere, extra inspecties en daarmee gepaard gaande extra 
doses stralingsbelasting voor werknemers van EPZ NV, wel volstaan met een constatering dat nieuwe 
activiteiten of uitbreidingen niet aan de orde zijn.

Dit bevestigt mij in mijn standpunt dat de onderhavige vergunningswijziging wel degelijk moet worden 
gezien als betrekking hebbend op een uitbreiding van bestaande activiteiten die m.e.r.-plichtig is.

Verder dient er naar mijn mening, gelieerd aan de m.e.r.-beoordeling, een Espoo-procedure in gang 
worden gesteld, die is, om buurlanden te informeren van het op handen zijnde besluit. Espoo wordt 
namelijk van kracht bij een “any activity or any major change to an activity subject to a decision of a 
competent authority in accordance with an applicable national procedure;”, en dat is hier aan de orde.

4. Een milieu-effect rapportage is verplicht als het vergunningswijzigingstraject voorziet in een 
wijziging die groter is als beschreven in één of meer van de gevallen in categorie D 22.3 van het 
Besluit Milieueffectrapportage. In de brief ETM/ED/11132793 wordt gesteld dat er zich geen van de in 
categorie D22.3 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage voordoet. Eén van de categorieën 
is “5°. een wijziging van het tijdstip van de buitengebruikstelling of ontmanteling van meer dan 5 
jaar.”. Naast deze categorie valt te beargumenteren dat ook categorieën 1° en 2° zich zullen voordoen. 
Hierom is, maar ik herhaal mij zelf, een m.e.r. noodzakelijk.

5. In de brief ETM/ED/11132793 wordt gesteld dat geen milieueffecten zijn te verwachten bij het één 
op één vervangen van componenten van de KCB. Dit is juist iets wat uit een m.e.r. zal kunnen blijken.

6. Een m.e.r. rapportage kan achterhalen wat de consequenties van het langer openhouden van KCB 
voor

• het hoogspanningsnet zal dat dat de komende jaren dat meer op kleinschalige decentrale 
energieproductie wordt ingericht. 

• COVRA

7. Het Borssele Convenant is niet getoetst op milieueffecten. De onderhavige vergunningsaanvraag 
biedt de mogelijkheid dit alsnog te doen.

3. Zienswijze mbt technische componenten

Tijdens het ontwerp van KCB zijn conservatieve marges gebruikt. In veel gevallen kan met moderne 
techniek preciezer de belasting van componenten worden geschat. In een aantal gevallen komt EPZ tot 
de conclusie dat de belasting van bepaalde componenten de afgelopen 40 jaar minder is geweest dan bij 
het ontwerp werd aangenomen en dat de ontwerpaanname inderdaad conservatief is gebleken.

Tegelijkertijd zijn er nieuwe inzichten die aantonen dat conservatieve marges strikt moeten worden 
gerespecteerd. Zo zijn er onlangs in kernreactoren bij Doel en Tihange in België 8.000 respectievelijk 
2.500 laminaire scheuren in de reactorvaten geconstateerd. 
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Ik ben van mening dat het langer openhouden van KCB niet verenigbaar is met het respecteren van de 
conservatieve ontwerpuitgangspunten van de centrale.

Welke componenten, waarvan de levensduur is aangenomen door middel van simulaties, berekeningen, 
extrapolaties, theorie, en niet van daadwerkelijke in-situ testen, zijn de afgelopen 40 jaar niet 
vervangen?

In de loop van de bedrijfsvoering van KCB is het kernbeladingspatroon en de kernbrandstof gewijzigd. 
Hoe is dit van invloed van berekeningen en aannames die 'vollastjaren' en 'reactorlevensduur' mee laten 
wegen?

3.1. Reactorvat verbrossing

1. De proefstukken SOP3 en SOP4 zijn niet representatief voor het volledige reactorvat.

SOP 3 en SOP 4 zijn sets staalmonsters van reactorvatmateriaal die sinds 2007 gedurende een aantal 
splijtstofcycli in de reactor worden blootgesteld aan neutronenstraling. Na een vooraf vastgestelde 
stralingsbelasting worden de monsters uit de reactor genomen en wordt de overgangstemperatuur, een 
mate voor verbrossing, van de monsters bepaald.

Ik heb hierover de volgende vragen:

• Volgens het rapport van Areva NP GmbH8 worden SOP 3 en SOP 4 tussen 2013 en 2017 uit de 
reactor genomen, waarop de overgangstemperatuur van de monsters zal worden bepaald. Uit het 
rapport van Areva blijkt dat bij het bepalen van de verblijfstijd van de monsters in de reactor 
alleen de neutronenfluentie van belang is. Dat wil zeggen dat als SOP 4 meer dan 3,5·1019 n/cm2 

neutronenfluentie heeft ondergaan  – wat representatief wordt geacht voor 60 jaar bedrijfsduur – 
de monsters verder onderzocht worden. Tegelijkertijd heeft EPZ het kernbeladingspatroon en de 
kernsamenstelling de afgelopen 40 jaar een aantal maal gewijzigd; van “out-in”, naar “partial 
leakage”, naar “full low leakage”. Ook is EPZ ondertussen vergund om MOX brandstof te gaan 
gebruiken. Het is niet onaannemelijk dat deze wijzigingen in kernbelading en -brandstof 
gevolgen hebben voor de karakteristiek – het energieniveau – van de reële neutronenfluentie. 
De aard van de neutronenfluentie waaraan SOP 3 en SOP 4 worden blootgesteld is dus niet 
dezelfde als die waaraan het eigenlijke reactorvat in de loop der jaren aan is blootgesteld.

• Ik meen daarom dat SOP 3 en SOP 4 geen betrouwbare simulatie kunnen opleveren van de 
werkelijke reactorvatwandverbrossing.

• In de tweede plaats zie ik niet in waarom SOP 3 en SOP 4 per se in de reactor van KCB moeten 
worden bestraald. Als slechts en alleen de neutronenfluentie van belang is voor de belasting van 
de monsters, en niet de aard van de straling, stel ik mij voor dat er andere methoden zijn - 
bijvoorbeeld een deeltjesversneller of de HFR – om de monsters sneller aan 3,5·1019 n/cm2 bloot 
te stellen. Zodoende hoeft de directeur van de KFD niet tot 2020 te wachten voordat hij de 
definitieve uitslag van het verbrossingsonderzoek krijgt.

• Verder meen ik dat een relatief lage stralingsbelasting gedurende 60 jaar niet dezelfde mate en 
aard van verbrossing kan opleveren als een relatief hoge stralingsbelasting gedurende ongeveer 
6 of 10 jaar – de blootstelling van de proefstukken.

8 KCB RPV safety assessment assuming 60 years of operation, Areva NP GmbH, 2010 (gedeeltelijk gewit)
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2. Bij het ontwerp van het reactorvat van KCB werd er van uitgegaan dat het vat tijdens het gebruik aan 
een neutronenfluentie van 3,5·1019 n/cm2 zal worden blootgesteld. Aangezien in de loop der tijd het 
kernbeladingspatroon is gewijzigd was de daadwerkelijke neutronenfluentie aan de reactorwand 
minder. Op basis van simulaties is berekend dat de neutronenfluentie ongeveer 2,5·1019 n/cm2 was. In 
2010 heeft EPZ deze berekeningen geverifieerd met onderzoek aan reactorvatmateriaal.
EPZ gaat er van uit dat de reactorvatwand in 60 jaar maximaal 3,40·1019 n/cm2 krijgt te verduren.
Het reactorvat is zo'n 10 meter hoog en heeft een diameter van ongeveer 3,7 meter. Sommige delen van 
het reactorvat krijgen meer neutronenfluentie te verduren dan andere.

• Is uit experimenten bekend welk (verbrossings)gedrag het materiaal van het reactorvat vertoond 
bij lokaal variërende stralingsbelasting?

• Is de gemiddelde neutronenfluentie na 60 jaar 3,40·1019 n/cm2 en moeten we er van uit gaan dat 
bepaalde delen van de reactor zwaarder bestraald zijn, of is de 3,40·1019 n/cm2 de 
stralingsbelasting van het zwaarst bestraalde gedeelte? Welk gedeelte is dat dan?

• De reactorwand is zo'n 19 centimeter dik. Is het bekend wat de gevolgen zijn van gedeeltelijke 
verbrossing door neutronenfluentie van staal met deze dimensie? Ik mag aannemen dat de 
binnenzijde van de reactorvatwand meer bestraald wordt dan de buitenzijde, en dat er daardoor 
gradaties in verbrossing zijn. Hoe beïnvloedt deze gradatie het brosse breukgedrag van de 
reactorvatwand?

• Is de relatie onderzocht tussen verbrossing en vermoeiing? Heeft staal wat 60 jaar aan 
neutronenstraling heeft blootgestaan een andere vermoeiingscurve dan “vers” staal? Verbrost 
vermoeit staal anders?

Deze vragen en het ontbreken van antwoorden hierop, maken dat ik van mening ben dat het momenteel 
niet verantwoord is om de aangevraagde vergunning te verlengen.

3. In het verleden werd met een kerfslagproef de overgangstemperatuur van de SOP-monsters bepaald. 
Tegenwoordig gebruikt EPZ hiervoor de driepuntsbuigproef. In deze experimenten wordt een relatief 
klein stuk materiaal blootgesteld aan een kracht. Aan de hand van het vertoonde breukgedrag wordt de 
broosheid van het proefstuk bepaald.
Ik vraag mij af of deze proeven representatief kunnen worden geacht voor de hele reactorwand. Tijdens 
het gebruik, en tijdens noodsituaties, wordt de volledige reactor aan grote druk- en 
temperatuurwisselingen blootgesteld. Vanwege de dimensies van het vat kan men aannemen dat er 
variaties zijn in de kwaliteit van het staal en de lassen. Een brosse breuk in de reactorvatwand zal 
hoogstwaarschijnlijk daar optreden waar de reactorwand het zwakst is. Met de SOP-experimenten 
wordt echter een gemiddelde waarde bepaald voor brosse breuk gedrag van het reactorvatmateriaal. 
Maar net zoals een ketting zo sterk is als haar zwakste schakel, is de reactorwand zo sterk als haar 
zwakste gedeelte. Ik zie niet in hoe de SOP experimenten representatief kunnen worden geacht, met 
name voor de zwakste gedeelten van het reactorvat.

4. De overgangstemperatuur voor brosse breuk is “zeer conservatief”9 ingeschat maar de verwachte 
neutronenfluentie is dat niet. Deze is bij ontwerp op 3,50·1019 n/cm2 ingeschat, en na 40 jaar geplande 
bedrijfsduur was de stralingsbelasting zo'n 2,5·1019 n/cm2. De werkelijke stralingsbelasting is in 2012 
dus 71% van de ontwerpbelasting.
Na 60 jaar bedrijfsvoering en gebruik van MOX brandstof neemt EPZ aan dat de stralingsbelasting 

9 LTO vergunningsaanvraag, EPZ, p. 19
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3,40·1019 n/cm2 zal zijn. Dan is de stralingsbelasting dus 97% van de ontwerpbelasting. Dat is met de 
beste wil niet 'conservatief' te noemen.

5. Na 40 jaar bedrijfsvoering is volgens EPZ bij een pressurized thermal shock 
(koelmiddelverliesongeval) de veiligheidsmarge tussen de toegelaten en de vastgestelde 
overgangstemperatuur 22°C. Volgens KTA 3203 van het Duitse GRS neemt de overgangstemperatuur 
met 10°C toe voor elke additionele 1019 n/cm2 neutronenfluentie. Aangezien EPZ er van uitgaat dat er 
de volgende 20 jaar er nog eens 1.5·1019 n/cm2 stralingsbelasting op de reactorwand te verwachten is, 
meen ik af te leiden dat deze marge met 15°C afneemt en de veiligheidsmarge bij een pressurized 
thermal shock (koelmiddelverliesongeval) nog maar 7°C bedraagt.
Dit lijkt mij onvoldoende conservatief om te vergunnen.

6. Elders zijn reeds een aantal kernreactoren ontmanteld. Het is mij niet bekend of in deze andere 
reactoren SOP-achtige experimenten gehouden? Is het staal van deze reactoren na ontmanteling op 
brosse breuk gedrag getest? Bleken de uitkomsten van de SOP-experimenten elders goede voorspellers 
van het feitelijke brosse breuk gedrag reactorvatmateriaal?
Ik ben van mening dat het niet verantwoord om de onderhavige vergunningsaanvraag te honoreren 
voordat hierover duidelijkheid is.

3.2. Vermoeiing

Uit de vergunningsaanvraag: “EPZ heeft in 2010 een vermoeiingsmonitoringsysteem FAMOS (Fatigue 
Monitoring System) geïnstalleerd. Dit systeem omvat verschillende extra temperatuuropnemers die 
samen met de bestaande instrumentatie een nauwkeuriger inzicht geven in de werkelijke (complexe) 
vermoeiingsbelastingen.” (p.33). Vervolgens wordt gesteld dat de meetgegevens uit FAMOS zullen 
worden gebruikt voor het actualiseren van de belastingcatalogus. 
Houdt dit in dat aan de hand van de gegevens uit FAMOS belastingwaarden die eerst conservatief 
werden ingeschat nu minder conservatief in de belastingcatalogus worden opgenomen? Wat zijn de 
eventuele consequenties van (onopgemerkte) meetfouten in FAMOS? Is er een onafhankelijk tweede 
meetsysteem?

Verder stelt EPZ dat men aan de hand van de belastinggegevens uit FAMOS de reguliere 
bedrijfsvoering zal optimaliseren. Kan EPZ aangeven hoe men zich voorstelt de afweging te maken 
tussen bedrijfseconomische en belastingtechnische optimalisatie?

Veel onderdelen van de KCB zijn overgedimensioneerd. Geldt voor zulke onderdelen dezelfde 
vermoeiingscurve als voor meer economisch gedimensioneerde onderdelen? Is bekend of dit soort 
onderdelen op andere manieren dan 'standaard' vermoeiing verzwakt kunnen raken?

Wat is de stand der techniek met betrekking tot vermoeiing over hoog relevante veiligheidssystemen in 
kernreactoren? Is de aanvaardbare cumulatieve gebruiksfactor CUF voor zulke systemen niet minder 
dan 1?

Geldt de vermoeiingscurve onverminderd voor een periode van 60 jaar? Is dat experimenteel 
vastgesteld?

Passieve componenten vallen onder de scope van de Ageing Management Review conform IAEA 
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Safety Report No. 57. Met welke methode is de veroudering van actieve componenten geëvalueerd? 
Wat is hier het resultaat van?

Ik ben van mening dat het niet verantwoord om de onderhavige vergunningsaanvraag te honoreren 
voordat ook over deze vragen duidelijkheid is.

3.3 Overige zaken

Cavitatie wordt door EPZ in de vergunningsaanvraag niet behandeld terwijl dit een erkend 
verouderingsfenomeen is10. Het is mij dan ook onduidelijk in welke mate onderdelen van KCB, met 
name leidingen, door cavitatie zijn verzwakt. Het wordt niet duidelijk of lek-voor-breuk-gedrag wordt 
beïnvloed door cavitatie-gerelateerde veroudering. Het is niet duidelijk of veroudering door cavitatie 
door FAMOS of anderszins wordt geregistreerd. Ik ben daarom ook van mening dat voordat de 
vergunning zou kunnen worden verleend EPZ helderheid over de huidige situatie moet verschaffen 
opdat dit adequaat kan worden meegewogen.

december 2012

Appelant 20

10 IAEA SALTO, Issue D2, p. 90, mei 2012
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