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1 Inleiding
Algemeen

Sinds de in gebruik name van de HFR reactor in 1961 voor onder andere het bestralen van 
experimenten wordt er radioactief afval gevormd. Het ontstane afval wordt afgevoerd naar de 
WSF (Waste Storage Facility). Het laag- en middelactieve afval is in de loop der jaren afgevoerd 
naar de COVRA. Het hoogactieve afval ligt nog in de WSF opgeslagen omdat hiervoor nog geen 
centrale opslag faciliteit aanwezig was. Sinds het gereed komen van het HABOG 
(Hoogradioactief Afval Behandelings- en Opslag Gebouw) bij COVRA in 2003 is deze er wel. 
Voor tijdelijke opslag (100 jaar) van het hoogradioactieve afval in het HABOG zijn er 
verschillende verpakkingseisen gesteld door COVRA. Hierdoor zal al het hoogradioactieve afval 
dat opgeslagen ligt in Petten opnieuw verpakt moeten worden. Om deze werkzaamheden te 
kunnen verrichten is een Hoog Actief Vast Afval - Verpakkings Unit (HAVA-VU) voorzien bij de 
HCL (Hot Cell Laboratories), zie bijlage A.
Het MER (Milieu Effect Rapport) zal dienen ter onderbouwing van een aanvraag tot wijziging van 
de bestaande KEW-vergunning (Kern Energie Wet vergunning). 

Milieu-effectrapportage

NRG beschikt nu slechts over een faciliteit voor het verpakken van kleine eenheden 
hoogradioactief afval bestemd voor transport met kleine containers. Het plan is om deze faciliteit 
uit te bouwen met 3 betoncellen voor de verpakking van hoogradioactief afval in grote eenheden 
voor opslag in het HABOG. Voor het transport van grote eenheden afval over de openbare weg is 
een grote, zware container nodig, waarvan het type is bepaald door COVRA. Deze container kan 
niet beladen worden bij de huidige betoncellen omdat de fundering van de huidige betoncellen al 
maximaal belast is.  Het extra gewicht van de container zou een risico is op overbelasting van de 
fundering veroorzaken. Volgens het Besluit m.e.r. (milieu-effectrapportage) is de voorgenomen 
activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig. De m.e.r.-beoordelingsplicht houdt in dat het bevoegd gezag 
dient te beoordelen of een MER dient te worden opgesteld. Deze beoordeling heeft formeel niet 
plaatsgevonden, omdat initiatiefnemer op voorhand heeft besloten een MER op te stellen. 
Hierdoor blijft de formele beoordeling achterwege. De onderhavige Startnotitie vormt het startsein 
voor de m.e.r.-procedure. Deze procedure is weergegeven bijlage B.

De m.e.r.-procedure begint met de bekendmaking betreffende ontvangst en ter inzage legging van de 
startnotitie. Na deze bekendmaking kan een ieder inbreng leveren ten aanzien van de in het MER te 
beschouwen alternatieven en de milieubeïnvloeding van het voornemen. Mede op grond van de 
startnotitie worden door het Bevoegd Gezag richtlijnen geformuleerd voor het op te stellen milieu-
effectrapport. De Commissie voor de milieu-effectrapportage (Cmer) adviseert met de andere 
wettelijke adviseurs het Bevoegd Gezag in deze procedure. In het MER dienen de voorgenomen 
activiteit en de in de richtlijnen aangegeven alternatieven te worden behandeld. Voorts dienen de 
milieu-effecten hiervan te worden aangegeven en dient een vergelijking te worden gemaakt met de 
situatie bij het niet uitvoeren van het voornemen.
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Het MER en de bijbehorende KeW vergunningaanvraag worden ter inzage gelegd. Gedurende een 
termijn van tenminste een maand kan een ieder schriftelijk opmerkingen inbrengen. Ook kunnen 
mondeling opmerkingen worden ingebracht tijdens een openbare zitting, die door het Bevoegd 
Gezag wordt gehouden.

De initiatiefnemer van deze Startnotitie en de verdere m.e.r.-procedure is:

Nuclear Research and consultancy Group
Vertegenwoordigd door de heer R.J. Stol, Algemeen Directeur 
Westerduinweg 3
Postbus 25
1755 ZG Petten

Het Bevoegd Gezag wordt gevormd door de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer (VROM), van Economische Zaken (EZ) en van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) voor wat betreft de KEW. 

De coördinatie berust bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM)
t.a.v. Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling / IPC 645
Postbus 30495
2500 GX Den Haag
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2 Achtergrond en doel van de voorgenomen activiteit

2.1 Inleiding

Eind jaren ‘50 van de vorige eeuw is door Nederland het besluit genomen om de HFR te bouwen 
ten behoeve van het onderzoek naar de veilige opwekking van kernenergie en onderzoek aan 
materialen. Het eigendom is in 1962 overgedragen aan het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek. De bedrijfsvoering is steeds door NRG en zijn voorgangers (ECN en RCN) 
uitgevoerd. Gevolg van het materialenonderzoek is dat er ook radioactief afval ontstaat. Het laag-
en middelactieve vaste afval is in de loop der jaren geregeld afgevoerd. Het hoogactieve vaste 
afval is nog opgeslagen in Petten. Tot 2003 was het terrein in Petten de enige opslagplaats voor 
hoogradioactief vast afval in Nederland. Hiertoe is indertijd de WSF gebouwd. Het vaste afval dat 
veilig opgeslagen ligt in de WSF is daardoor van verschillende partijen afkomstig.

2.2 Doelstelling voorgenomen activiteit

De doelstelling van de voorgenomen activiteit is de veilige en economisch verantwoorde 
herverpakking en conditionering van het hoogradioactieve vaste afval voor transport naar en 
opslag in het HABOG bij COVRA.
Het MER maakt onderdeel uit van de aanvraag van een wijziging van de vergunning ingevolge de 
KEW.
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3 Besluitvorming
3.1 Genomen besluiten

De voorgenomen bouw van de HAVA-VU is het gevolg van de volgende genomen besluiten:
• De oprichting van COVRA en het daarmee samenhangende beleid om radioactief afval in 

Nederland centraal op te slaan totdat er een besluit is genomen over de eindberging.
• De vergunningsverplichting om binnen gestelde termijnen het hoogradioactieve vaste 

afval naar COVRA af te voeren, rekening houdend met het gereedkomen van de 
opslagfaciliteit HABOG bij COVRA. Het betreft een verplichting genoemd in de 
kernenergiewet-vergunning met kenmerk DGM/SAS/2001049111, verleend aan NRG, 
daterend van 2 augustus 2001.

In het MER zullen alle relevante documenten worden behandeld, die van invloed (kunnen) zijn op 
de besluitvorming.

Actuele vergunningsituatie
De vigerende kernenergiewetvergunning laat toe dat bij NRG hoogradioactief afval wordt verpakt 
en opgeslagen in de Waste Storage Facility. De huidige werkwijze en capaciteit is onvoldoende 
voor een efficiënte ompakking van het bestaande afval in verpakkingen die over de weg vervoerd 
mogen worden en die tevens voldoen aan de criteria die COVRA stelt aan deze verpakkingen. 
Daarom is NRG voornemens de huidige verpakkingscapaciteit uit te breiden en te verbeteren. 
Deze uitbreiding is de Hoog-Actief-Vast-Afval-Verpakkings-Unit (HAVA-VU). 

Wet-, regelgeving en beleid
In dit kader kunnen onder meer de volgende regelingen worden genoemd:

Wetgeving
• Kernenergiewet (KEW) met bijbehorende besluiten, onder meer:

o Besluit stralingsbescherming
o Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen 

• Wet Milieubeheer
• Algemene wet bestuursrecht

Beleidsnota’s en regels
• Nota’s inzake radioactief afval
• Nucleaire veiligheidsregels

Ruimtelijk, natuur-en landschapsbeleid
• Bestemmingsplan gemeente Zijpe
• Streekplan Provincie Noord-Holland
• Structuurschema Groene Ruimte 
• Europese Habitat richtlijn
• Nota Ruimte; Ruimte voor ontwikkeling
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• Integrale toets over de verkenning kustverdedigingstrategieën zwakke schakels Noord-
Holland

3.2 Te nemen besluiten

Hoofddoel van de procedure en het voornaamste te nemen besluit is de wijziging van de bestaande 
KEW vergunning van NRG om het hoogradioactieve vaste afval te kunnen verpakken zodanig dat 
het naar COVRA kan worden vervoerd en daar op een veilige manier kan worden opgeslagen. 
Hiertoe wordt uitbreiding van de huidige verpakkingscapaciteit met de HAVA-VU aangevraagd.
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4 Technische beschrijving van de installatie
4.1 Algemene beschrijving

4.1.1 Locatie

De HAVA-VU zal bij de HCL (Hot Cell Laboratories), één van de nucleaire faciliteiten van NRG, 
gebouwd gaan worden. Het NRG bevindt zich op de Onderzoekslocatie Petten (OLP) in het 
smalle duingebied tussen de Westerduinweg en de kustlijn op circa 1 km ten zuidwesten van 
St.Maartenszee en op circa 2,5 km ten noordoosten het dorp Petten in de provincie Noord-
Holland, zie bijlage A.

4.1.2 Gebruiksdoelstelling 

De HAVA-VU zal gebruikt gaan worden voor het sorteren en verpakken van het afval dat in de 
WSF ligt opgeslagen in ongeveer 1500 vaten. Het middelactieve en hoogactieve afval dat zich 
samen in een vat bevindt zal van elkaar worden gescheiden. 

4.1.3 Proces

De vaten met hoogradioactief vast afval die opgeslagen liggen in de WSF worden in een container 
naar de HAVA-VU getransporteerd. In de HAVA-VU wordt het vat in een afgeschermde ruimte 
met afstandbediende manipulatoren, een zogenaamde hot cell, overgebracht. Aldaar wordt het 
afval gescheiden in middelactief vast afval en hoogactief afval. Het middelactieve afval zal via de 
reguliere route worden afgevoerd in de gebruikelijke 100 liter-vaten van COVRA. Het hoogactieve 
vaste afval zal in de HAVA-VU worden geconditioneerd en gefixeerd door middel van het 
toevoegen van cement. De vaten met hoogradioactief afval zullen met dezelfde transportcontainer 
worden vervoerd die reeds gebruikt wordt voor splijtstoftransporten naar COVRA. De belading van 
de transportcontainer moet via de HAVA-VU lopen, omdat het technisch niet mogelijk is om de 
transportcontainer in de bestaande betoncellen te beladen.
Daarnaast bevat een deel van de afvalvaten restanten splijtstof. Deze splijtstof zal in de HCL worden 
ingepakt in kleine verpakkingen en ook via de HAVA-VU worden geladen in de transportcontainer. 
De aldus verpakte splijtstof wordt eveneens afgevoerd naar COVRA. 
Voor een plattegrond van de HAVA-VU zie figuur 1.
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figuur 1 Plattegrond voorontwerp van de HAVA-VU

De afvalvaten worden in de WSF in transport containers met voldoende afscherming geladen en 
daarna via de vrachtwagensluis in de HAVA-VU gebracht. Met een hijskraan wordt de container op 
de bovenzijde van de nieuwe hot cell geplaatst. Middels een takel wordt het vat in de cel 
neergelaten. Het vat wordt vervolgens leeggemaakt, waarna het afval wordt gesorteerd op activiteit. 
Middelactieve delen worden in een gereedstaand 100-liter-vat van de COVRA geplaatst. 
Hoogactieve delen komen terecht in een binnenvat, dat vervolgens in een groter vat wordt geplaatst. 
Als zo’n vat voldoende gevuld is, wordt cement uitgestort over de inhoud. Dit proces garandeert dat 
het afval jarenlang kan worden opgeslagen zonder dat er kans is op lekkage of uitlogen van 
radioactieve stoffen. Een klein deel van het afval bevat PVC, dat onder de invloed van straling kan 
ontleden in chloorgas. Het cement is uitermate geschikt om dit chloorgas te neutraliseren: het cement 
kan niet gaan roesten, in tegenstelling tot metalen houders. 
De gecementeerde vaten worden met een zogenaamde MTR 2-container vervoerd. Deze container 
wordt door het Bevoegd Gezag goedgekeurd voor dit soort transporten. 

4.2 De aanwezige radioactieve stoffen

De radioactieve stoffen bestaan voor meer dan 98% uit cobalt-60, cesium-137 en de daarbij 
behorende vervalproducten. Zoals aangegeven bevat een aantal vaten restanten van splijtstoffen, 
voornamelijk verrijkt uranium. De hoeveelheden aan restanten splijtstoffen liggen ver onder de 
veilige massa, zodat ten alle tijden kriticiteit wordt voorkomen.
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4.3 De belangrijkste veiligheidssystemen

De belangrijkste veiligheidssystemen in de HAVA-VU zijn het ventilatie- en filtersysteem en de 
afscherming tegen straling. Tevens zal de installatie van een noodstroomvoorziening worden 
voorzien. De veiligheidssystemen zullen uitgebreid worden beschreven in het veiligheidsrapport. 
Het ventilatiesysteem zorgt ervoor dat er onderdruk bestaat ten opzichte van de buitenwereld. De 
bedieningsruimte, de transporthal en de cellen staan onder onderdruk, met de laagste druk in de 
cellen. Deze onderdruk zorgt er voor dat eventueel vrijkomende radioactieve stoffen niet naar buiten 
kunnen treden. 
De onderdruk wordt verzorgd door ventilatoren, waarmee de lucht naar buiten wordt afgepompt. In 
het ventilatiekanaal zijn filters aanwezig die vrijwel alle (radioactieve) deeltjes afvangen. De cellen, 
waarin de werkzaamheden plaatsvinden, zijn opgetrokken uit beton. De dikte van dit beton is 
voldoende om de vrijkomende straling afdoende af te schermen.
De cellen zijn voorzien van manipulatoren, waarmee werk in de cel kan worden uitgevoerd. Deze 
manipulatoren worden bediend vanuit de bedieningsruimte, waar de werknemers zich het grootste 
deel van de tijd ophouden. Voorzien is dat de dosis die werknemers ten gevolge van deze 
werkzaamheden zullen ontvangen niet meer zal bedragen dan 1 mSv per jaar. 
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5 De voorgenomen wijzigingen
5.1 Bouw en ingebruikname van de HAVA-VU

De HAVA-VU zal gebouwd gaan worden bij de HCL. Het gebouw zal gaan bestaan uit 3 
betoncellen voor het sorteren en veilig verpakken van het afval dat in de WSF ligt opgeslagen in 
ongeveer 1500 vaten. De bouw zal eind 2007 aanvangen en de ingebruikname staat gepland voor 
2009. 

5.2 Alternatieven

In het MER dienen ook alternatieven voor de voorgenomen activiteit, die redelijkerwijs in 
beschouwing kunnen worden genomen, te worden beschreven. In het voortraject zijn verschillende 
technische alternatieven onderzocht. In besprekingen met COVRA over de eisen van toelevering van 
het afval is gebleken dat dit geen realistische alternatieven zijn omdat de verwachting is dat de eisen 
van COVRA niet gewaarborgd kunnen worden met deze technische alternatieven. Daarom kan in dit 
geval aan de volgende alternatieven worden gedacht:

1. Nulalternatief
2. Bestaande opslagvaten naar COVRA vervoeren, sorteren en verpakken in Borsele.
3. Bestaande opslagvaten naar SCK·CEN, een nucleair instituut gelegen in Mol (België) 

vervoeren, sorteren en daar verpakken.
4. Sorteren, inpakken en fixeren van het hoogradioactieve afval op de locatie Petten.

Het nulalternatief is het alternatief, waarbij de voorgestelde activiteit niet wordt uitgevoerd. Deze 
situatie komt overeen met de bestaande situatie. Het tweede alternatief bestaat erin dat de vaten zoals 
deze nu aanwezig zijn in de WSF zonder enige bewerking afgevoerd worden naar COVRA. Bij de 
COVRA behoren dan dezelfde handelingen uitgevoerd te worden als voorzien in HAVA-VU: 
sorteren, verpakken en fixeren van het afval. Voor het derde alternatief geldt hetzelfde als voor het 
tweede, alleen worden de vaten dan naar België vervoerd om na verpakking naar de COVRA 
vervoerd te worden. Het vierde alternatief is het voorgenomen alternatief, waarbij voorzien is in de 
bouw van de HAVA-VU.

Milieuvriendelijke alternatieven zijn volgens Nederlands m.e.r.-gebruik realistische alternatieven die 
hetzelfde doel hebben maar een geringere belasting voor het milieu betekenen.
Het meest milieuvriendelijke alternatief is in principe die combinatie van alternatieven waardoor de 
milieubelasting minimaal wordt.
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6 Milieubeïnvloeding

In dit hoofdstuk wordt een globale aanduiding gegeven van de gevolgen voor het milieu die het 
bedrijven van de HAVA-VU kan opleveren. Het gaat daarbij met name om een indicatie van de 
stralingsrisico's verbonden met het bedrijven van de installatie. Er is daarnaast een aantal 
conventionele (niet-nucleaire) milieugevolgen, zoals emissies naar water en lucht, geluid, invloed op 
natuur en landschap en dergelijke. Deze aspecten komen in het milieu-effectrapport aan de orde.

6.1 Emissies bij normaal bedrijf

Bij normaal bedrijf van de HAVA-VU kunnen omwonenden/passanten in principe niet in 
aanraking komen met directe straling uit de gebouwen. De directe straling beperkt zich tot de 
onmiddellijke omgeving van de gebouwen. Deze straling is verwaarloosbaar klein ten opzichte 
van de variatie in de dosis ten gevolge van de natuurlijke achtergrondstraling zoals die in 
Nederland optreedt.

Tijdens normaal bedrijf worden door de HAVA-VU met de afvoer van ventilatielucht door de 
ventilatieschacht geringe hoeveelheden radioactieve stoffen geloosd. Deze lozingen worden 
overigens nauwkeurig gecontroleerd. De stralingsdoses ten gevolge van de luchtlozingen zijn zeer 
gering maar strekken zich wel uit over een groter gebied. Door toepassing van een goed werkend 
filtersysteem wordt deze bijdrage tot een minimum terug gebracht. In het MER zullen de 
stralingsdoses worden aangegeven voor individuele personen in de omgeving. Bovendien zullen 
collectieve doses worden aangegeven voor de lozingen uit de ventilatieschacht. Tevens wordt een 
beschrijving gegeven van de wijze waarop lozing van radioactieve stoffen en onafhankelijk daarvan 
de concentraties van radioactieve stoffen en stralingsdoses in de omgeving gecontroleerd worden en 
zullen worden.

6.2 Ongevallen

De HAVA-VU is zodanig ontworpen dat bij een aantal gebeurtenissen veiligheidssystemen in 
werking komen om schade aan de installatie zodanig te beperken, dat de HAVA-VU, eventueel na 
een reparatieperiode, weer in bedrijf kan worden genomen. Ten einde de gevolgen van deze 
categorie ongevallen zo veel mogelijk te beperken, worden speciale technische 
veiligheidsvoorzieningen toegepast. In het MER zal een overzicht gegeven worden van de 
belangrijkste ontwerpongevallen die voor de HAVA-VU relevant te achten zijn en van de 
stralingshygiënische gevolgen, met name wat betreft de stralingsdoses in de omgeving van deze 
ongevallen.

Bepaalde extreme uitwendige omstandigheden kunnen ernstige gevolgen hebben. Hierbij valt te 
denken aan aardbevingen, windhozen, overstroming, neerstorten van een vliegtuig en dergelijke. De 
kansen van optreden, het verloop en de gevolgen van deze ongevallen zullen in het MER worden 
beschreven.
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bijlage A Ligging van de onderzoeklocatie Petten en HAVA-VU op OLP

Ligging Onderzoeklocatie Petten.

OLP
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HAVA-VU
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bijlage B Procedures m.e.r.- en vergunningprocedures

6


