
Van: Stichting Laka

Aan: ANVS

Betreft: Zienswijze ontwerpvergunning HFR

Amsterdam, 2 april 2020

Geachte Autoriteit,

Bij deze dient Stichting Laka haar bedenkingen in over de ontwerpvergunning van de Stichting
ECN en de Stichting ECN Nucleair in hun hoedanigheid van vennoten van de v.o.f. Nuclear
Research and consultancy Group (hierna: NRG) in verband met de ambtshalve wijziging
van de voorschriften van de HFR, door u gepubliceerd op 26 februari 2020. 

Levensduur HFR
De HFR heeft een vergunning voor onbepaalde tijd. Vergunningen als die voor de HFR kunnen 
alleen voor onbepaalde tijd worden verleend, tenzij de aanvrager zelf om een vergunning voor een 
bepaalde tijd heeft gevraagd1. Deze vergunningen wordt voor onbepaalde tijd verleend om te 
voorkomen dat na het buitengebruik stellen van een reactor, deze direct daarna geen vergunning 
meer zou hebben. Als dit wel het geval zou zijn dan zou de installatie ook opeens de 
veiligheidseisen en voorschriften uit de vergunning missen terwijl er tot aan de fysieke 
ontmanteling nog wel degelijk radioactief materiaal aanwezig is en veiligheidsystemen nodig zijn 
om een reactor in veilige toestand te houden. Door de vergunning voor onbepaalde tijd te verlenen 
wordt gegarandeerd dat tijdens de periode tussen het buiten gebruik nemen van reactoren en de 
feitelijke ontmanteling nog steeds alle veiligheidsmaatregelen van kracht zijn en hierop ook toezicht
gehouden kan worden en er nog steeds een vergunninghouder is die verantwoordelijkheid draagt 
voor de veiligheid2. Het feit dat de HFR een vergunning voor onbepaalde tijd heeft, betekent dus 
niet dat de levensduur van de HFR onbeperkt is:

In het jaarverslag over 2003 meldde het Institute for Energy and Transport (Joint Research Centre), 
de eigenaar van de HFR, dat “the HFR has a technical life until year 2015.”3 

In 2009 meldde NRG, de exploitant van de reactor, dat de HFR het einde van haar levensduur 
naderde4.

In 2014 raakte de HFR, dan 54 jaar oud, volgens de minister van Economische Zaken, aan het eind 
van haar levensduur5.

In december 2015 berichtte de minister van Economische Zaken dat gepland wordt de HFR te 
sluiten in 20246.

1 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30429-3.html, onder 2.1.1 Geldigheidsduur van de vergunning 
voor nucleaire inrichtingen

2 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2753.html, Antwoord 17
3 Zie https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=15d54327-fcd7-41b7-93de-

c48016585d3c&format=PDF&language=en&productionSystem=cellar&documentIdentifier=15d54327-fcd7-41b7-
93de-c48016585d3c.0001 

4 Zie ftp://ftp.nrg.eu/pub/www/nrg/library/2008/maatschappelijk_belang_hfr.pdf 
5 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25422-114.html 
6 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-732.html, Antwoord 9
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Op 6 december 2018 berichtte de minister voor Medische Zorg dat de HFR naar verwachting rond 
2025 gesloten zal worden7.

Begin 2019 berichtte de NOS dat NRG liet weten dat er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de 
levensduur van de HFR met 10 jaar te verlengen8.

Bevindingen Aarhus Commitee
Op 4 oktober 2018 heeft de Aarhus Convention Compliance Committee (verder: ACCC) haar 
bevindingen vastgesteld betreffende een klacht ingediend door Greenpeace Nederland bij de ACCC 
over het ontbreken van inspraak bij de beslissingen die de facto hebben geleid tot 
levensduurverlenging van de Kerncentrale Borssele (verder: KCB) met 20 jaar9. Deze bevindingen 
zijn op 12 oktober 2018 toegestuurd aan de betrokken partijen en daarmee rechtsgeldig geworden. 

De ACCC heeft in haar bevindingen het volgende overwogen:

The Committee considers that the permitted duration of an activity is clearly an operating 
condition for that activity, and an important one at that. Accordingly, any change to the 
permitted duration of an activity, be it a reduction or an extension, is a reconsideration or 
update of that activity’s operating conditions. It follows that any decision permitting the 
NPP   [Kerncentrale Borssele]   to operate beyond 2014 amounted to an update of the   
operating conditions. [nadruk Laka]
(66) Based on the above, the Committee considers that the decision of 18 March 2013, by 
amending the licence to extend the design lifetime of the NPP until 31 December 2033, 
updated the operating conditions of the NPP. Accordingly, under article 6, paragraph 10, of 
the [Aarhus] Convention, the Party concerned was obliged to ensure that the provisions of 
article 6, paragraphs 2 to 9, were applied, mutatis mutandis, and where appropriate to that 
decision.

Besluit m.e.r.
Of er voor een activiteit een plicht tot het uitvoeren van een m.e.r. bestaat, hangt af van het 
antwoord op de vraag of er sprake is van een activiteit zoals beschreven in bijlage van het Besluit 
m.e.r.. Categorie 22.3 van bijlage D van het Besluit m.e.r. spreekt 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 en ziet specifiek op 
vijf gevallen, waaronder: 5°. een wijziging van het tijdstip van de buitengebruikstelling of 
ontmanteling van meer dan 5 jaar. 

Het wijzigen van het tijdstip van buitengebruikstelling van 2015 tot 2024 van de HFR, een 
kernreactor met een thermisch vermogen van meer dan 1 thermische kW voldoet aan de vereisten 
van categorie 22.3 van bijlage D van het Besluit m.e.r.. Er bestaat dus een plicht tot het uitvoeren 
van een m.e.r..

Conclusie
Laka constateert dat het bevoegd gezag in de loop van 2014-15 kennelijk heeft besloten de 
levensduur van de HFR te verlengen van 2015 tot 2024 en ergens daarna tot het jaar 2025.

7 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33626-8.html 
8 Zie https://www.laka.org/nieuws/2019/nrg-onderzoekt-langer-openhouden-van-de-hfr-10151 
9 Zie http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/C2014-104/

C104_Netherlands_Findings_advance_unedited.pdf 
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Aangezien er een m.e.r. dient te worden opgesteld voordat het besluit kan worden genomen om de 
levensduur van de HFR te verlengen en dit tot op heden niet is gedaan, dient deze m.e.r. alsnog te 
worden opgesteld. 

Tevens constateert Laka dat het op grond van het ALARA-principe en gewijzigde wet- en 
regelgeving het noodzakelijk is om de vergunning van de HFR te actualiseren.

Aan de hand van de informatie in de m.e.r. kunnen Laka en anderen effectief gebruik maken van 
hun recht op inspraak bij milieubesluitvorming ten behoeve van het voorliggende ontwerpbesluit.

Stichting Laka verzoekt de ANVS daarom de vergunninghouder te verzoeken alsnog een m.e.r. over
de levensduurverlenging van de HFR op te stellen en de onderhavige besluitvorming c.q. 
inspraakprocedure aan te houden totdat deze m.e.r. gereed is en kan worden betrokken in de 
onderhavige procedure.

Hoogachtend,

Stichting Laka


