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Aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning van

NRG-Petten, kenmerk DGMISAS1200IO49III d.d. 2 augustus 2001

Op de Onderzoeks- en bedrijvenlocatie Petten (OLP) vindt in de Molybdeen Productie

Faciliteit (MPF) van de Nuclear Research & consultancy Group (NRC) de productie van

het radio-isotoop molybdeen-99 (Mo-99) plaats, dat naar radioactief technetium-99 (Tc

99m) vervalt. Tc-99m is het meest gebruikte radio.-isotoop in de gezondheidszorg en

wordt toegepast voor diagnostiek.

Bij de productie van Mo-99 wordt op dit moment hoog verrijkt uranium (Highly Enriched

Uranium, HEU) gebruikt als grondstof. Wereldwijd wordt in het kader van het non

proliferatieverdrag het gebruik van HEU aan banden gelegd. Dit betekent dat wereldwijd

HEU wordt vervangen door laag verrijkt uranium (Low Enriched Uranium, LEU). Deze

conversie van HEU naar LEU is en wordt gedaan voor zowel de spljtstof in

onderzoeksreactoren als voor de grondstof voor de productie van medische isotopen. Bij

NRG is het productieproces gebaseerd op bestraalde trefpiaatjes met uranium

(zogeheten targets).

Een nadelig gevolg van de HEU-LEU conversie is dat de opbrengst van Mo-99 per LEU

target lager is dan per HEU-target. Daarnaast zijn er onzekerheden omtrent de

bestaande en toekomstige productiecapaciteit van Mo-99 elders in de wereld waardoor

schaarste van Mo-99 kan ontstaan. Dit is voor NRG reden geweest - ten dienste van het

op peil houden van de productiecapaciteit met LEU-targets - om aanpassingen door te

voeren in het proces (o.a. vorm en inhoud van het target) en installatie (o.a. filters), en de

vergunde hoeveelheid splijtstofhoudend afval in opslag in het Radiologisch Laboratorium

(RL) te vergroten. Tevens wordt met de aanpassingen het aantal benodigde interne

transporten gereduceerd en de stralingsbelasting van het personeel verkleind.

Het produceren van Mo-99 is een aan NRG vergunde activiteit en NRC wenst deze

productie te continueren. De rechtvaardiging voor de beoogde HEU-LEU conversie is dat

NRG hiermee gevolg geeft aan de uitvoering van het wereldwijde beleid op het gebied

van non-proliferatie. Met de aanpassingen in het productieproces is NRC in staat om
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haar bijdrage te blijven leveren aan de verwachte wereldwijde vraag naar medische

isotopen.

Voor het produceren van Mo-99 uit LEU targets i.p.v. uit HEU targets is een wijziging van

de Kernenergiewetvergunning van NRG-Petten nodig, alsmede de verplichting tot het

beoordelen van de milieueffecten, zoals voortvloeit uit artikel 7.2 van de Wet

milieubeheerjuncto het Besluit milieueffectrapportage.

De productie van medische isotopen is een gerechtvaardigde activiteit, zoals ook

opgenomen onder punt 1.B.5 ‘Productie van onderzoeks- en therapeutische middelen’

van de “Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling”, met

als kenmerk SAS/2001 144917.

NRG verzoekt daarom hierbij om een wijziging van de Kernenergiewetvergunning van

NRG-Petten, kenmerk DGM/SAS/2001049111 van 2 augustus 2001 en de daarop van

toepassing zijnde wijzigingsbeschikkingen, een en ander zoals omschreven in deze

aanvraag en de bijlagen hierbij.

NRG heeft een milieueffectrapport (MER) opgesteld, dat als bijlage is toegevoegd [1].

1 Aanvrager

De aanvrager is de Nuclear Research and consultancy Group v.o.f., in deze

vertegenwoordigd door de heer Algemeen Directeur. De vennoten van NRG

zijn de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Stichting ECN Nucleair.

Adresgegevens: NRG

2 Vigerende vergunning

De aanvraag betreft wijziging van de vigerende integrale kernenergiewetvergunning

(Kew-vergunning) van NRG met kenmerk DGM/SAS/2001049111 van 2 augustus 2001

en aangepast middels daarop volgende wijzigingsbeschikkingen:

- SAS/2003121538 van 28november2003

- SAS/2005032641 van 7 april 2005

-SAS/2005198899 van 11 november2005

- SAS/2007066689 van 11juli 2007

- DGM/SVS/2008090855 van 14 oktober 2008

- DGETM-PDNIV/ 12102211 van 24september2012

- DG ETM/pdNlV/13188868 van 15december2014

- ANVS-201 5/969 van 29juni 2015

datum

24november2016

onze referentie

K6004/16.140956

QSE/FDILD

Westerduinweg 3

Postbus 25

1755 ZG Petten.

(bezoekadres)

(postadres)
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datum
24 november 2016De aan te vragen wijzigingen

Hierbij vraagt NRG de volgende wijzigingen op de onder 2 genoemde Kew-vergunning 
in verband met de conversie van HEU-targets naar LEU-targets voor de productie 

van molybdeen (Mo-99) en voor een betere benutting van de reeds vergunde 
productiecapaciteit.

NRG vraagt aan:
1. Aanpassing van de beschrijvingen in Veiligheidsrapport 4b ‘Hot Cell Laboratories 

- Molybdenum Production Facility’ in verband met de geplande conversie naar 
productie van Mo-99 op basis van LEU-targets met een verrijkingsgraad minder 
dan 20% U-235.

2. Een verhoging van de maximale hoeveelheid splijtstoffen dat in het Research 
Laboratory mag worden opgeslagen van 30 kg naar 67 kg U-235 equivalent.

3. Het inrichten van logistieke ruimte aan de noordzijde van het HCL-RL ten 
behoeve van de tijdelijke opslag van transportverpakkingen (transportcontainers) 
met vloeibaar radioactief afval.

3
onze referentie 
K6004/16.140956 
QSE/FD/LD

aan

Naast bovenstaande wijzigingen worden er een aantal overige wijzigingen aangevraagd 
(niet HEU-LEU/capaciteit gerelateerd):

4. Aanpassing van delen 4a en 4b van het Veiligheidsrapport. De wijziging betreft 
een actualisatie van de verwoording van de wijze van kriticiteitsbeheersing.

5. Aanpassing van het vergunde in 1.3.6 onder 'Splijtstoffen’, onderdeel 4.
6. Wijziging van voorschrift 1.6.A.3 ten behoeve van de verduidelijking van de 

afspraken omtrent goedkeuring van de Veiligheids Technische Specificaties van 
de overige laboratoria anders dan HCL en WSF.

7. Aanpassingen in Veiligheidsrapport deel 1 onder andere met betrekking tot de 
ventilatiedebieten voor lozing naar lucht.

8. Overige tekstuele wijzigingen en actualisatie van de terminologie.

NRG verzoekt om de referenties van de gewijzigde delen van het Veiligheidsrapport, 
zoals vermeld in 1.6 “Voorschriften van de vergunning” sectie A.1. van de Kew- 
vergunning aan te passen.

Deze wijzigingen worden aangevraagd voor onbepaalde tijd. Voor elk van de 
bovenstaande punten volgt hier een nadere detaillering en toelichting.

4 Detaillering en toelichting van de wijzigingen

4.1 HEU-LEU Conversie

4.1.1. Beoogde wijziging

De wijziging betreft een aanpassing van de beschrijvingen in Veiligheidsrapport 4b ‘Hot 
Cell Laboratories - Molybdenum Production Facility’ in verband met de geplande 
conversie naar productie van Mo-99 op basis van LEU-targets met een verrijkingsgraad 
minder dan 20% 235-U.

De veranderingen in Veiligheidsrapport deel 4b als gevolg van de wijzigingen zijn 
gemarkeerd aangegeven in het Veiligheidsrapport zoals bijgevoegd bij deze aanvraag.

van 10
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24 november 20164.1.2. Toelichting op de beoogde wijziging

De wijziging is gericht op het, uiteindelijk, op beide productielijnen produceren van Mo-99 
op basis van LEU-targets. De overgang van HEU naar LEU houdt tevens een 
transitieperiode in, waarin zowel HEU- als LEU-targets als grondstof worden gebruikt. 
Deze transitieperiode dient om de aanwezige voorraad HEU te benutten. Op basis van 
de huidige inzichten wordt als einddatum van de transitieperiode 18 maanden na het van 
kracht worden van de vergunningswijziging voorzien. Het afval, dus ook HEU afval, dat 
ontstaat bij de productie van Mo-99 zowel voor, tijdens als na de transitieperiode zal 
binnen de geldende termijnen worden afgevoerd.

onze referentie 
K6004/16.140956 
QSE/FD/LD

4.1.3. De gevolgen van de beoogde wijziging

De overgang van HEU naar LEU als grondstof voor de productie van Mo-99 heeft tot 
gevolg dat er veranderingen plaatsvinden in de volume- en afvalstromen. Deze 
veranderingen beperken zich voornamelijk tot systemen en afvalstromen in de eerste 
twee cellen. De gevolgen hiervan worden als volgt samengevat:

1. De wijziging van de totale nuclideninventaris van MPF en RL, waardoor de 
brontermen voor radiologische ongevalsanalyses wijzigen.
Bovenstaande heeft invloed op de radiologische ongevalsanalyses van de 
molybdeenproductiefaciliteit en het HCL. De consequenties worden samengevat 
in sectie 5 van deze aanvraag. Als gevolg hiervan is de beschrijving daarvan in 
Veiligheidsrapport deel 1, 4a en 4b gewijzigd.
De wijziging van de in het proces gebruikte hoeveelheden chemicaliën. Deze 
leidt niet tot wijziging in Veiligheidsrapport deel 2.

2.

3.

4.2 Verhoging vergunde hoeveelheid splijtstoffen in het HCL-RL

Beoogde wijziging

De wijziging betreft een verhoging van de vergunde hoeveelheid splijtstoffen in het HCL- 
RL, zoals beschreven in hoofdstuk 1.3, sectie 2b van de vergunningstekst, van 30 kg 
naar 67 kg U-235 equivalent splijtbaar materiaal. Dit ten behoeve van het reduceren van 
transporten en blootstelling van medewerkers bij volledige benutting van de, reeds 
vergunde, productiecapaciteit in de MPF.

4.2.1.

4.2.2. Toelichting op de beoogde wijziging

Het uranium dat bij het molybdeenproductieproces vrijkomt wordt verzameld op een 
uraniumverzamelfilter (UCW-filter). Gevulde filters zijn radioactief afval en worden 
gedurende een periode opgeslagen in het bassin van het HCL-RL om te vervallen. 
Vanwege de beperkte capaciteit van het bassin (in termen van de hoeveelheid U-235 
equivalent) worden UCW-filters vanuit het bassin van het RL tijdelijk overgeplaatst naar 
de Waste Storage Facility (WSF). Een speciaal deel van de WSF is gereserveerd voor de 
opslag van splijtstoffen. Subkriticiteit is hierbij onder alle omstandigheden verzekerd.
Bij het huidige maximaal vergunde productietempo blijven, zonder verhoging van de 
vergunde hoeveelheid U-235 in het HCL-RL, structureel transporten plaatsvinden van 
UCW-filters naar de WSF. De wijziging is gericht op het optimaliseren van de afvoerroute 
van UCW-filters. Dit houdt in het vergroten van de capaciteit van de tijdelijke opslag van
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24 november 2016UCW-filters in het bassin van het HCL-RL, waardoor structureel uitwijken naar de WSF 

niet meer nodig is. Hiermee wordt invulling gegeven aan het optimalisatiebeginsel. onze referentie 
K6004/16.140956 
QSE/FD/LD

4.2.3. De gevolgen van de beoogde wijziging

De gevolgen van deze wijzigingen worden als volgt samengevat:
1. Door de mogelijkheid van een vergroting van de opslagcapaciteit worden 

tussentijdse transporten naar en van de WSF verminderd en daarmee ook de 
radiologische effecten van deze transporten.

2. Op basis van extrapolatie van dosistempometingen is vastgesteld dat de 
stralingsniveaus op de werkplek als gevolg van de verhoging van de 
opslagcapaciteit binnen de in het HCL-RL geldende operationele limieten blijven.

3. De wijziging heeft effect op de omhullende nuclideninventaris van het HCL-RL, 
specifiek de inventaris van het HCL bassin. Echter, de wijziging heeft geen effect 
op het maatgevende ontwerpongeval noch op het maatgevende buitenontwerp- 
ongeval. Dat betreffen namelijk een grote brand in de HA cel repectievelijk een . 
vliegtuiginslag. Deze ongevallen blijven omhullend ook als de inventaris van het 
bassin wordt verhoogd.

4.3 Logistieke ruimte noordzijde HCL-RL

Beoogde wijzigingen

Het voornemen is om een logistieke ruimte in te richten met als primair doel de tijdelijke 
opslag van transportverpakkingen met vloeibaar radioactief afval onder de overkapping 
op de noordzijde van het RL-HCL terrein. De afmetingen van deze logistieke ruimte zijn 
zodanig, dat er maximaal 12 44-liter vaten kunnen worden opgeslagen. Dit begrenst de 
maximale bronterm in de ruimte tot 12 keer de A2-waarde (maximale activiteit in een collo 
van het Type A). Het radioactief afval opgeslagen in de 44-liter vaten is afkomstig van het 
molybdeenproductieproces. Deze wijziging vereist aanpassing van hoofdstuk 2 en figuur 
10 uit Veiligheidsrapport deel 4a en figuur 11 uit Veiligheidsrapport deel 4b.

4.3.1.

4.3.2. Toelichting op de beoogde wijzigingen

Het doel van de beoogde wijziging is om het aantal transportbewegingen naar de STEK- 
hal en de daarbij horende los- en laadhandelingen te verminderen. Naast optimalisatie is 
deze wijziging ingegeven door de opslagcapaciteit in de STEK-hal, die een beperkende 
factor wordt als de - nu reeds vergunde - maximale molybdeenproductiecapaciteit benut 
gaat worden.
De voorgenomen handeling betreft het tijdelijk opslaan van transportverpakkingen / 
transportcontainers met vloeibaar radioactief afval (afkomstig uit de afvaltanks van de 
MPF) in een afgeschermde en overkapte buitenopslag binnen het HCL-terrein in plaats 
van in de STEK-hal (gelegen in de westvallei van de CLP). Deze type-A verpakkingen 
worden gebruikt voor het transport naar de CCVRA en wordt transportgereed 
opgeslagen. In de vigerende versie van Veiligheidsrapport deel 4a is in figuur 10 (en 
figuur 11 uit deel 4b) het gebied onder de overkapping aangegeven met ‘Energie’. In de 
hierbij horende beschrijving wordt aangegeven dat hier faciliteiten voor nabestralings- 
onderzoek zijn voorzien. Dit wordt dus nu vervangen door een logistieke ruimte binnen de 
beveiligde zone van het HCL-terrein. Het beveiligingsniveau bij HCL is hoger dan bij de 
STEK-hal, dus naast voordelen m.b.t. veiligheid wordt ook de beveiliging van deze



datum
24 november 2016radioactieve stoffen beter. Hoewel het tijdelijke opslag voor transporten betreft, zal 

wegens het relatief grote aantal transporten per jaar de locatie een groot deel van het 
jaar in gebruik zijn.

onze referentie
K6004/16.140956
QSE/FD/LD

4.3.3. De gevolgen van de beoogde wijzigingen

Er vindt een vermindering van het benodigde aantal interne transportbewegingen plaats 
en daarmee een verlaging van risico’s en blootstellingen ten gevolge van de 
transportbewegingen en de daarbij horende los- en laadhandelingen. De risico’s 
geïntroduceerd door deze activiteit vallen binnen de omhullende van de 
ongevalsanalyses en de voorgenomen activiteit heeft daarmee geen effect op de 
bepalende risico’s.
De aanwezigheid van een logistieke ruimte met daarin opgeslagen transportverpakkingen 
kan leiden tot verhoogde blootstelling van medewerkers. Deze blootstelling wordt beperkt 
door bestaande vergunningsvoorschriften, waaronder voorschriften gesteld aan een 
bergplaats. In de vereiste Interne Toestemming kan de algemeen coördinerend 
stralingsdeskundige (ASD) nadere eisen opleggen ter bescherming van mens en milieu.

4.4 Kriticiteitspreventie HCL

4.4.1. Beoogde wijzigingen

De wijziging betreft een actualisatie van de verwoording van de wijze van 
kriticiteitsbeheersing. De veranderingen zijn beschreven (en gemarkeerd) in paragraaf 
4.2 van Veiligheidsrapport deel 4a en 4b, zoals bijgevoegd bij deze aanvraag.

4.4.2. Toelichting op de beoogde wijzigingen

De beoogde wijziging is erop gericht de beschrijving van de manier waarop het 
voorkomen van kriticiteit is afgedekt in het HCL in overeenstemming te brengen met de 
nieuwste internationale richtlijnen.

4.4.3. De gevolgen van de beoogde wijzigingen

De gevraagde wijzigingen betreffen een verbetering van de manier waarop 
kriticiteitspreventie is geborgd in het HCL-RL en MPF en hebben geen nadelige gevolgen 
voor mens en milieu.

4.5 Aanpassing van het vergunde in 1.3 onder 6 ‘Splijtstoffen’, onderdeel 4

4.5.1. Beoogde wijzigingen

Verduidelijking van het vergunde in 1.3.6 onder ‘Splijtstoffen’, onderdeel 4 dat onder 
splijtstoffen de radio-isotopen zoals genoemd onder 1, 2 en 3 wordt verstaan, door 
‘splijtstoffen’ in dit onderdeel te vervangen door ‘^^^U-equivalent’. Daarnaast wordt een 
verhoging aangevraagd van de hoeveelheid splijtstof per handeling van 20 naar 200 
gram ^^^U-equivalent, uitsluitend voor het JGL.
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De wijziging is er op gericht om tot een eenduidig begrip van de te hanteren hoeveelheid 
splijtstof per handeling of experiment in radionuclidenlaboratoria te komen. In onderdelen 
1, 2 en 3 van 1.3.6. onder ‘Splijtstoffen’ worden de hoeveelheden splijtstof (uranium, 
plutonium en thorium) gekwantificeerd door de massa van specifieke radio-isotopen van 
deze splijtstoffen. In onderdeel 4 (toegevoegd middels SAS/2007066689 van 11 juli 
2007) wordt gesproken over een maximale hoeveelheid splijtstof (20 gram). Onduidelijk is 
of hiermee de onder 1, 2, en 3 opgesomde specifieke radio-isotopen (U-233, U-235, Pu- 
239, Pu-241 en Th-232) worden bedoeld of de in de definitie van ‘splijtstoffen’ genoemde 
elementen met een bijbehorend massa-%. Door ‘splijtstoffen’ in dit onderdeel te 
vervangen door ‘^^®U-equivalent’ wordt de gevraagde verduidelijking bereikt.
In een eerder vergunde wijziging is onderscheid gemaakt tussen hoeveelheden 
radioactieve stoffen die in het JGL en de overige radionuclidenlaboratoria gebruikt mogen 
worden. Voor splijtstoffen willen we ook een dergelijke tweedeling maken, vanwege de 
status van de laboratoriumruimten in het JGL, zogenaamde B-labs.
Aanleiding voor de verhoging van 20 naar 200 gram voor het JGL is de benodigde 
karakterisering in het kader van de afvoer van (historisch) radioactief afval. Tot op heden 
werd voor hoeveelheden splijtstof boven de 20 gram uitgeweken naar het Actinidenlab in 
HCL-RL, maar het JGL is beter geëquipeerd (bijv. massaspectrometer). De 
veiligheidsvoorzieningen zijn vergelijkbaar met die van het Actinidenlab en zijn toereikend 
voor het hanteren van deze hoeveelheid materiaal. Nadere eisen hoe deze handelingen 
met splijtstof in het JGL uitgevoerd dienen te worden zullen conform huidig gebruik 
vastgelegd worden via interne toestemming van de ASD. Hieraan ligt altijd een 
risicoanalyse (dosisschatting) ten grondslag. In de filosofie van de Richtlijn 
Radionuclidenlaboratoria betekent een toename van een factor 10 in de te hanteren 
hoeveelheid ook een toename van een factor 10 in het beschermingsniveau voor de 
medewerkers. In de interne toestemming zal daarmee rekening worden gehouden.

onze referentie
K6004/16.140956
QSE/FD/LD

4.5.3. De gevolgen van de beoogde wijzigingen

De gevraagde wijzigingen hebben geen invloed op de aanwezige hoeveelheden 
(inventaris) in de laboratoria, zoals vergund onder 1.3 punt 6. Voor handelingen in het 
JGL neemt de maximaal te hanteren hoeveelheid met een factor 10 toe. Om hetzelfde 
beschermingsniveau voor medewerkers te behouden, zullen werkvoorbereiding, 
(beschermings)maatregelen en voorschriften worden aangescherpt, vastgelegd in de 
interne toestemming.

4.6 Informatievoorziening overige laboratoria

4.6.1. Beoogde wijzigingen

Wijziging van voorschrift 1.6 A.3 ten behoeve van de verduidelijking van de afspraken 
omtrent goedkeuring van de Veiligheid Technische Specificaties van de laboratoria.

4.6.2. Toelichting op de beoogde wijzigingen

NRG heeft het beleid per installatie een Veiligheid Technische Specificatie (VTS) te 
hebben. In de vergunning staat dat de directeur ANVS over de laatst goedgekeurde 
versie van de VTS moet beschikken. NRG verzoekt aan dit voorschrift toe te voegen dat,



datum
24 november 2016vanwege de aard van de installaties, de VTS van het HCL wordt aangeboden ter 

goedkeuring van de directeur ANVS en die van de overige installaties ter informatie. onze referentie 
K6004/16.140956 
QSE/FD/LD

4.6.3. De gevolgen van de beoogde wijzigingen 

Deze wijziging heeft geen effect op mens en milieu.

4.7 Aanpassingen tabel 1 in Veiligheidsrapport deel 1

4.7.1. Beoogde wijzigingen

Aanpassing van de numerieke waarden van het nominaal debiet zoals vermeld in tabel 1 
‘Lozingspunten van NRG’ van Veiligheidsrapport deel 1.

4.7.2. Toelichting op de beoogde wijzigingen

Het nominale debiet van de in tabel 1 opgenomen waarden voor het Jaap Goedkoop 
Laboratorium (JGL) is hoger dan tijdens de aanvraag in 2005 (voor het oprichten en in 
werking houden van het JGL) was voorzien. Het waarden van het debiet zijn nu 
aangepast aan de laatste metingen. Ook voor de overige installaties zijn aanpassingen 
doorgevoerd.

4.7.3. De gevolgen van de beoogde wijzigingen

De wijzigingen van het nominale debiet zijn nu in lijn met actuele meetwaarden. 
Aanpassing van het debiet heeft geen gevolgen voor de lozing van radioactieve stoffen in 
lucht. Derhalve zijn er geen gevolgen voor mens en milieu anders dan die de inrichting 
mag veroorzaken ingevolge de huidige Kew-vergunning en de daaraan verbonden 
beperkingen en voorschriften.

4.8 Overige tekstuele wijzigingen en actualisatie van de terminologie

4.8.1. Beoogde wijzigingen

De wijzigingen betreffen een actualisering van de documentatie naar huidige stand van 
zaken met betrekking tot de algemene bedrijfsvoering alsmede ten gevolge van 
voortschrijdend inzicht. De wijzigingen zijn aangegeven als dikgedrukte tekst in de 
Veiligheidsrapporten deel 1 [2], deel 4a [3] en deel 4b [4].

4.8.2. Toelichting op de beoogde wijzigingen

Naast de wijzigingen t.b.v. HEU-LEU en het vergroten van de opslagcapaciteit in het HCL 
vraagt NRG ook een aantal losstaande wijzigingen aan. Deze wijzigingen zijn het gevolg 
van voortschrijdend inzicht en of het doorvoeren van algemene verbeteringen. Ook houdt 
een aantal wijzigingen verband met de reeds uit de vergunning gehaalde HAVA-VU, 
maar in een aantal Veiligheidsrapporten komt deze term nog steeds voor (tekstuele 
aanpassing). Ditzelfde geldt voor 'noodstroomcentrale’ (vervangen is door ‘centrale en 
decentrale noodstroomvoorzieningen’). Andere wijzigingen houden verband met de 
overgang van een Interne Noodorganisatie (INO) naar een bedrijfsnoodorganisatie 
(BNO). Het algemene doel van de wijzigingen is om de documentatie in 
overeenstemming te brengen met de laatste stand van zaken. pagina 8 van 10
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datum
24 november 20164.8.3. De gevolgen van de beoogde wijzigingen

De gevraagde wijzigingen betreffen met name tekstuele opschoningen en hebben geen 
gevolgen voor mens en milieu anders dan die de inrichting mag veroorzaken ingevolge 
de huidige Kew-vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften.

onze referentie
K6004/16.140956
QSE/FD/LD

Effect op de risicoanalyses

De wijziging van inventaris levert een wijziging op van de analyses zowel met betrekking 
tot ontwerp- als buitenontwerpongevallen, zie [2, 3, 4], De impact van de transitie van 
HEU naar LEU op de radiologische gevolgen van ontwerp- en buitenontwerpongevallen 
is gering in vergelijking met de vigerende vergunning. De geringe toename is het gevolg 
van een completere beschouwing van het proces en niet van een toename in inventaris.

5

Ontwerpongevallen
De ontwerpongevallen binnen de MPF blijken tot beperkte gevolgen voor de omgeving te 
leiden en daarmee te voldoen aan de dosislimieten voor deze ongevallen [4]. 
Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht van de resultaten van de radiologische 
ongevalsanalyses. Tevens zijn voor de verschillende categorieën gebeurtenissen het 
bereik en de bijbehorende normen aangegeven.

Tabel 1; Resultaten van de radiologische ongevalsanalyses MPF

blootgestelde groep 
(mSv)

Kans van 
optreden 
perjaar

Gebeurtenis Schildklier- 
dosis (mSv)

Norm Bkse 
(mSv)Bereik

>16 jaar < 16 Jaar
0,05 1

Groot systeemlek in 
cel 01 of 11

10 ■'tot 10'^3-10‘" 0,08 0,4

< 1,6 500

100,61Storm leidend tot het 
falen van de 

Insluitfunctie van het 
MPF-gebouw

2-10'^ 10'^ tot 10-^0,92 4

0,93 500

3,6 100Systeemlek van een 
tank met 

hoog-radioactief 
vloeibaar afval

< 10-^< 10-* 4,8 40

0,8 500

Voor het HCL-RL is het ontwerpongeval 'Beschadiging van een splijtstofelement door het 
vallen van een afschermend transportvat’ onderzocht, omdat bij dit ongeval het 
opslagbassin betrokken is en waarin in de voorgenomen activiteit een grotere 
hoeveelheid U-235 wordt opgeslagen (67 kg in plaats van de huidige 30 kg in het HCL- 
RL). Vastgesteld is dat de ontwerpongevallen in HCL-RL gedomineerd worden door 
andere activiteiten in het HCL-RL dan de opslag van radioactieve stoffen uit de HCL- 
MPF, ondanks de vergroting van de opslagcapaciteit.

Buitenontwerpongevallen
Voor de HCL-MPF zijn de volgende buitenontwerpongevallen omhullend:

• Groot systeemlek in cel 01 of 11 met brand,
• Neerstorten van een vliegtuig op het gebouw.
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datum

Analyse heeft aangetoond dat het gesomrneerde risico dat een persoon die zich
24november2016

permanent en onbeschermd buiten de inrichting zou bevinden, overlijdt als gevolg van onze referentie

een van de genoemde buitenontwerpongevallen, 7,5x101° per jaar bedraagt. Dit

individueel risico ligt ruim beneden de in Nederland geldende norm voor individueel

(plaatsgebonden) risico van 10.6 per jaar. Bij geen enkel buitenontwerpongeval wordt de

drempeldosis voor deterministische effecten bereikt. Het groepsrisico is daarom nul.

Voor het RL is het buitenontwerpongeval neerstorten van een vliegtuig op het gebouw’

omhullend. Het risico van de buitenontwerpongevallen, ook bij sommatie over alle NRG

installaties, ligt onder het wettelijk toetsingscriterium van 10.6 per jaar en de

groepsrisiconorm.

6 Effect op het milieu

De wijzigingen op de vigerende vergunning en de onderliggende veiligheidsrapporten

kunnen worden uitgevoerd binnen de limieten uit de vigerende vergunning met betrekking

tot de stralingsbelasting aan de terreingrens, de emissies van radioactieve stoffen naar

water en naar lucht en de conventionele milieueffecten, zie [1]. Er worden dan ook geen

wijzigingen voor deze gestelde limieten aangevraagd.

Wij vertrouwen erop hiermee een adequate beschrijving en onderbouwing te hebben

opgesteld voor wijziging van de Kernenergiewetvergunning.
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