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Het beleid van de Nederlandse overheid inzake radioactief afval is gericht 
op het realiseren van één centrale verwerkings- en opslagfaciliteit. De 
praktische uitvoering van dit beleid is in handen gelegd van de Centrale 
Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) NV. 

Door COVRA zijn daarvoor in 1989 de benodigde vergunningen, waaron
der een Kernenergiewet (Kew)-vergunning, aangevraagd. De vergunning
aanvraag werd vergezeld door een milieu-effectrapport (MER). 
De in 1989 verleende Kew-vergunning is ingeperkt door een uitspraak van 
de Raad van State. Bepaald is dat COVRA uitsluitend dat gedeelte mag 
oprichten, dat nodig is voor het afval van de twee bestaande kernenergie
centrales en een gelijkblijvend aanbod van afval uit ziekenhuizen, de 
industrie en onderzoeksinstellingen. 

Wijziging van de huidige Kew-vergunning 

De in 1989 ingediende vergunningaanvraag was gebaseerd op de toen 
aanwezige kennis van het afvalaanbod en van de technische mogelijkheden 
van de verwerkingsinstallaties. Gaandeweg zijn het werkelijke afvalaanbod 
en de noodzakelijk geachte verwerkings- en opslagmethode echter veran
derd. Zowel de aard als de hoeveelheden van het laag- en middelradio
actief afval maar ook van het hoogradioactief afval hebben veranderingen 
ondergaan. 
COVRA heeft daarom een aanvraag tot wijziging van de Kew-vergunning 
ingediend, waarvan het onderhavige MER onderdeel uitmaakt. 
Doel van de wijziging is COVRA in staat te stellen: 

- zorg te blijven dragen voor het radioactief afval in Nederland, inclusief 
de niet eerder beschouwde afvalstromen, 

- de bedrijfsvoering voor de verwerking van het laag- en middelradioactief 
afval verder te optimaliseren, 

- het ontwerp van de opslaggebouwen voor zowel laag- en middelradio
actief afval als hoogradioactief afval te optimaliseren. 

• Voor de gebruikte afkortingen en voor een verklaring van een aantal gebruikte begrippen wordt verwezen 
naar de lijst van afkortingen en de verklarende woordenlijst aan het eind van dit MER. 
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Een aantal overheidsbesluiten zijn van bijzonder belang voor de aktivitei
ten van COVRA. 

Vervolgnotitie Omgaan met risico's van straling (VROM,· 1993) 
In deze notitie is aangegeven dat de verruiming van de basisnorm voor 
vaste natuurlijke radioactieve stoffen van 100 Bq/gram naar 500 Bq/gram 
niet van toepassing is op natuurlijke radionucliden bevattende rest- en 
afvalstromen, zoals die van de procesindustrie. Deze restrictie heeft geleid 
tot een toenemend afvalaanbod voor COVRA. 

Handleiding Beleidsstandpunten Stralingshygiëne (VROM; 1993) 
In deze handleiding wordt, ten behoeve van risico-analyses voor Kew
vergunningen, ingegaan op belastingspaden, voedselpatronen, Actuele 
Blootstellings Correctie factoren (ABC-factoren) en risiconiveau's. Als 
maximaal toelaatbaar individueel risico per bron wordt een waarde van 
10-6 per jaar aangegeven. Dit risico wordt geacht te worden veroorzaakt 
door een effectieve stralingsdosis van 0,04 mSv per jaar. Beneden dit 
risico geldt het ALARA-principe. 
De COVRA-aktiviteiten kunnen aan dit beleidsstandpunt worden getoetst. 

Recentelijk verleende Kew-vergunningen 
In de recentelijk verleende Kew-vergunningen van onder andere ECN en 
Hoechst Holland N.V. is aandacht besteed aan het radioactief afval van 
deze bedrijven. Vergunningswijziging bij COVRA en realisatie van nieuwe 
opslaggebouwen is nodig, voordat invulling kan worden gegeven aan 
voorschriften die met name in de vergunningen van ECN en Hoechst zijn 
vastgelegd. Daarnaast dient COVRA rekening te houden met het mogelijk 
aanbod van verarmd uranium dat ontstaat bij de uraniumverrijkingsindus
trie. 

Voorstel van de EU betreffende de basisnormen ioniserende straling (Council 
Directive (Euratom) COM (94) 298 final) 
Binnen de EU zijn voor als radioactief te beschouwen materialen grens
waarden voorgesteld. Wanneer deze grenswaarden ook van toepassing 
worden voor radioactief afval, zouden grote hoeveelheden radioactief afval 
kunnen ontstaan. Aangezien beleid terzake nog niet door de Nederlandse 
overheid is vastgelegd, wordt met dit afval geen rekening gehouden voor 
de bedrijfsvoering van COVRA in de gemeente Borsele. 
Als grenswaarde voor radioactief afval wordt door COVRA de waarde van 
100 Bq per gram gehanteerd, de waarde genoemd voor vergunningplicht 
van radioactieve stoffen in de Kew. 
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In het bestemmingsplan van de gemeente Borsele wordt COVRA aange
merkt als risicofactor van bijzondere aard, (categorie lil-inrichting). Het 
bestemmingsplan vormt geen belemmering voor de voorgenomen aktivi
teiten van COVRA. 

Huidige situatie 

COVRA is gevestigd op het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost, 
gelegen op het grondgebied van de gemeente Borsele. Een plattegrond van 
de reeds gebouwde verwerkings- en opslaggebouwen voor laag- en middel
radioactief afval is opgenomen in figuur 1. 

Figuur 1: Huidige terreinsituatie COVRA 
1. kantoorgebouw, 
2. afvalverwerkingsgebouw, 
3. laag- en middelradioactief afvalopslaggebouw. 
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Ten behoeve van de verwerking en opslag van laag- en middelradioactief 
afval heeft COVRA de beschikking over een AfvalVerwerkingsGebouw 
(AVG) en een Laag- en middelradioactief afval OpslagGebouw (LOG). In 
het A VG vindt de verwerking plaats van de verschillende soorten afval. De 
verwerkingsinstallaties waarover COVRA beschikt zijn: 
- een maalinstallatie voor telpotjes, 
- een vloeistofscheidingsinstallatie, 
- een waterbehandelingsinstallatie, 
- een verbrandingsinstallatie voor vloeistoffen, 
- een verbrandingsinstallatie voor kadavers, 
- een as-immobilisatie en cementeringsinstallatie, 
- een persinstallatie, 
- een verschrottingsinstallatie. 

In het LOG wordt het in beton verwerkte en verpakte afval zodanig 
opgeslagen dat, zowel het stralingsniveau naar buiten, maar ook het 
stralingsniveau in het opslaggebouw, zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. 

Per 1 januari 1995 zijn bij COVRA ruim 19.000 vaten met verwerkt en 
verpakt laag- en middelradioactief afval in opslag genomen met in totaal 
450 TBq aan activiteit, waarvan tengevolge van verval nog 380 TBq 
resteren. 

De twee vergunde opslaggebouwen voor hoogradioactief afval zijn tot op 
heden nog niet gebouwd. Door COVRA wordt momenteel geen hoogra
dioactief afval behandeld of opgeslagen. 

Bestaande toestand van het milieu 

COVRA is gelegen temidden van een industriële omgeving. In het eerder 
uitgebrachte MER 1989 is die omgeving uitgebreid beschreven. Er hebben 
zich sindsdien geen grote veranderingen voorgedaan. 

De verwerking en de opslag van het laag- en middelradioactief afval 
hebben emissies naar de atmosfeer en naar het oppervlaktewater alsmede 
directe straling in de omgeving veroorzaakt. De afgelopen jaren zijn deze 
emissies ruim beneden de in de vergunningen vermelde grenswaarden 
gebleven. 

Bij het ontwerp van zowel de bestaande installaties als voor de nieuw te 
ondernemen aktiviteiten geldt als uitgangspunt voor de veiligheid dat 
onder normale bedrijfsomstandigheden en bij storingen en ongevallen 
nooit een toestand mag ontstaan waarbij het COVRA-personeel, de 
medewerkers van omliggende bedrijven en de omwonende bevolking een 
risico groter dan 10"6 per jaar zouden lopen. Gestreefd is naar een risico 
van 10"8 per jaar. Zowel interne als externe invloeden zijn daarbij in 
beschouwing genomen. 
Bij de externe invloeden is met name aandacht besteed aan de overstro
mings- en onderspoelingsrisico's in verband met de buitendijkse ligging 
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van de COVRA-vestiging. De hoogte van het terrein (5,6 mboven NAP), 
tezamen met een aantal voorzieningen, zorgen er echter voor dat het 
risico, dat verbonden is aan de buitendijkse ligging, slechts een geringe 
bijdrage levert aan het totale risico van de inrichting. 

11 LAAG EN MIDDELRADIOACTIEF AFVAL 

Afvalaanbod 

Het laag- en middelradioactief afval dat aan COVRA wordt aangeboden 
kan, in het algemeen, worden ingedeeld in: 
- onverwerkt bedrijfsafval 
- verwerkt en verpakt bedrijfsafval 
- opwerkingsafval 
- ontmantelingsafval 

De totale hoeveelheden laag-en middelradioactief afval die naar ver
wachting na circa 100 jaar in de inrichting aanwezig zullen zijn, zijn 
aangegeven in tabel 1. 

Tabel 1 Totale hoeveelheden laag- en middelradioactief afval in volume en 
activiteit, aanwezig na circa 100 jaar. 

Afvalcategorie Volume Activiteit 
(m3) (TBq) 

Onverwerkt bedrijfsarval 
- Te verwerken 50.000 13.500 
-Niet te verwerken 108.000 1.600 

Verwerkt (verpakt) bedrijfsarval 10.000 800 

Opwerkingsarval 2.000 4.000 

Ontmantelingsarval 18.000 6.000 

De meeste van de in tabel 1 vermelde afvalstromen zijn reeds in beschou
wing genomen bij de vergunningaanvraag van 1989. De wijzigingen betref
fen de categorie "onverwerkt bedrijfsafval", die in tabel 1 is aangegeven. 
In de subcategorie "te verwerken" bestaan de gewijzigde afvalhoeveelheden 
uit het afval van de molybdeenproduktie en uit slurries en slib. 
Bij de produktie in Nederland van radioactief molybdeen voor medische 
toepassingen ontstaat vloeibaar en vast afval dat aan COVRA wordt 
aangeboden. De slurries en slib zijn met name afkomstig van de olie- en 
aardgaswinning. Naast natuurlijke radionucliden bevat dit slib 10-25% olie 
en/of condensaat. 

De subcategorie "niet te verwerken" is een afvalstroom die in 1989 niet 
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werd beschouwd. Dit afval bestaat voor een belangrijk deel uit slakken en 
reststoffen die afkomstig zijn uit produktieprocessen van de ertsverwer
kende- en de procesindustrie. Daarnaast moet in deze categorie rekening 
worden gehouden met de opslag van verarmd uranium van de uraniumver
rijkingsindustrie. Het betreft in beide gevallen korrelige, vaste stoffen. De 
activiteit van dit afval ligt in de orde van grootte van enige honderden tot 
enige duizenden Bq per gram. 

Voorgenomen aktiviteit 

Voor de afvalstromen die niet eerder werden beschouwd dan wel waarvoor 
de wijze van verwerking aanpassing behoeft, bestaat de voorgenomen 
aktiviteit uit het volgende. 

Afval van de molybdeenproduktie 
Het vloeibaar afval wordt verwerkt in een cementeerinstallatie tot een vast 
produkt. Het vaste afval wordt direkt verpakt in beton. Het verwerkte en 
verpakte afval wordt vervolgens opgeslagen in een laag- en middelradio
actief afvalopslaggebouw (LOG). 

Slurries en slib 
Door de slurries/slib in te brengen in de kadaveroven worden de organi
sche stoffen verbrand. Het zand, de sintels en de as, die overblijven, 
worden vervolgens verperst en gecementeerd. Het produkt wordt opgesla
gen in een LOG. 

Vloeistoffen met organische bestanddelen 
Een deel van het aangeboden radioactieve waterige afval dat wel qua 
hoeveelheid in de eerdere vergunningaanvraag is beschouwd, bevat ook 
organische bestanddelen. Aangezien lozing van deze niet-radioactieve, 
organische bestanddelen slechts bij zeer lage concentraties is toegestaan, 
moeten deze componenten worden verwijderd. Een voorbehandeling in de 
vloeistof- of de kadaveroven ontdoet deze vloeistoffen van de organische 
bestanddelen. Het gereinigde water van de rookgasreiniging van de ovens 
kan vervolgens worden geloosd. 

Slakken/reststoffen 
Deze radioactieve stoffen zullen worden opgeslagen in standaard contai
ners met een inhoud van circa 40 m3

• De containers worden opgeslagen in 
een Container Opslag Gebouwen (COG), die in staal worden opgetrokken. 
De afmetingen van een COG bedragen circa 60 bij 90 m, de hoogte onge
veer 15 meter. 

Verarmd uranium 
Het verarmd uranium wordt in de vorm van uraniumoxide aangeboden in 
containers van circa 3,5 m3

, die rechtstreeks in opslag worden genomen in 
Verarmd uranium Opslag Gebouwen (VOG). Een dergelijk opslaggebouw 
wordt in beton opgetrokken en meet circa 60 bij 90 m. Het gebouw is 
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De terreinsituatie, die in de loop van de tijd zal ontstaan is weergegeven 
in figuur 2. In dit figuur is ook het Hoogradioactief Afval Behandelings
en OpslagGebouw (HABOG) aangegeven. 

Figuur 2 Nieuwe terreinsituatie in volledig gevulde omvang 
1 kantoorgebouw; 2 A VG; 3 LOG; 4 HABOG; 5 COG; 6 VOG 

.----------------------------------------------------------------~ 

"----------------------! 
I 

Uitvoeringsvarianten 

Er zijn geen reële uitvoeringsvarianten mogelijk voor het afval afkomstig 
van de molybdeenproduktie, voor het vloeibare afval met organische 
verbindingen en voor slurries/slib. 

In eerste instantie werd als alternatief voor de slakken/reststoffen en het 
verarmd uranium gedacht aan het "los storten". Vanwege de beperkte 
mogelijkheden om daarbij stofoverlast te beperken en de beperkte be
schermingsmogelijkheden van deze deponie-variant tegen externe invloe
den, wordt deze niet meer als reële optie beschouwd. Als variant voor het 
direkt opslaan van verarmd uranium en de slakken/reststoffen zijn, naast 
het zogenaamde Nul-alternatief, het cementeren en opslag in een LOG 
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(variant 1) of onverwerkte opslag in silo's (variant 2) beschouwd. Het Nul
alternatief is het alternatief dat geen wijziging van de activiteiten van 
COVRA plaatsvindt. 

Nul-alternatief 
Volgens de huidige vergunning is niet voorzien in opslag van afvalstromen 
afkomstig van de molybdeenproduktie, slurries/slib, verarmd uranium, 
slakken/reststoffen. In deze variant kunnen deze afvalstromen niet door 
COVRA worden geaccepteerd. Dit is in feite geen reële optie, aangezien 
door de Nederlandse overheid als uitgangspunt wordt gehanteerd dat al 
het radioactief afval bij COVRA in opslag moet worden genomen en 
COVRA een acceptatieplicht heeft. 

Cementerings-variant 
Bij deze variant wordt het verarmd uranium van de uraniumverrijkingsin
dustrie en de slakken/reststoffen van de ertsverwerkende- en de procesin
dustrie verperst en vervolgens gecementeerd in een vat. Het gecementeer
de afval wordt vervolgens in LOG's opgeslagen. De terreinsituatie bij 
realisatie van deze uitvoeringsvariant is aangegeven in figuur 3. 

Silo-variant 
Verarmd uranium van de uraniumverrijkingsindustrie en slakken/reststof
fen van de ertsverwerkende- en de procesindustrie bestaan uit grotere en 
kleine brokken en korrelig materiaal die in silo's kunnen worden gestort. 
Het invoeren van deze materialen vindt plaats door middel van een 
transportband. De terreinsituatie na realisatie van deze silo's is aangege
ven in figuur 4. 

Gevolgen voor het milieu bij normaal bedrijf 

Op basis van de berekende emissies naar de atmosfeer bij normaal bedrijf 
en bij mogelijke storingen en ongevallen zijn dosisberekeningen uitgevoerd 
met behulp van computermodellen. Dit betreft de doses voor omwonenden 
en voor de werknemers van omliggende bedrijven. 
Overeenkomstige dosisberekeningen zijn uitgevoerd voor de emissies naar 
het oppervlaktewater bij normaal bedrijf en bij storingen en ongevallen. 
Voor de stralingsdoses in de omgeving ten gevolge van directe straling zijn 
de waarden gehanteerd zoals berekend in het MER 1989. 

Voorgenomen aktiviteit 
De emissies vanuit het A VG naar de atmosfeer en naar het oppervlakte
water en de gevolgen hiervan zijn grotendeels reeds in het MER 1989 aan 
de orde geweest. Het verschil met de eerder beschreven situatie is gelegen 
in het feit dat in de voorgenomen activiteit de alfa-emissies zijn gewijzigd, 
vanwege de behandeling van slurries en slib afkomstig van de olie- en 
gasindustrie. 
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1 Kantoorgebouw; 2 A VG; 3 LOG; 4 HABOG 
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Figuur 4 Terreinsituatie bij de silo-variant 
1 Kantoorgebouw; 2 A VG; 3 LOG; 4 HABOG; 5 Silo's met invoerge
bouw en transportbanden 
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Bij normaal bedrijf van de opslaggebouwen voor verwerkt en verpakt laag
en middelradioactief afval (LOG) komt ioniserende straling vrij en treden 
tritiumemissies op. Door het gewijzigde aanbod van tritiumhoudend afval 
is de tritium-emissie toegenomen ten opzichte van de beschrijving in 1989. 
Deze emissie blijft ten opzichte van de overige tritium-emissies echter 
verwaarloosbaar. 

Bij normaal bedrijf van de containeropslaggebouwen (COG) en de ver
armd uranium opslaggebouwen (VOG) treden gasvormige radon-emissies 
op. Deze edelgasemissies zijn niet eerder beschouwd. 

Bij de verwerking, behandeling en opslag van het radioactief afval komt 
ioniserende straling vrij. Vanuit alle gebouwen tezamen zal de verhoging 
van het stralingsniveau aan de terreingrens tengevolge van de directe 
straling niet meer dan 0,15 mSv per jaar bedragen bij continue blootstel
ling. 

In tabel 2 zijn voor de voorgenomen aktiviteit de resultaten van de 
uitgevoerde dosis- en risicoberekeningen aangegeven voor werknemers van 
omliggende bedrijven en voor omwonenden. Ook is de stralingsdosis 
aangegeven indien consumptie van schaaldieren en vis plaatsvindt die zich 
in water hebben opgehouden waarop is geloosd. 

Cementerings-variant 
Bij deze variant is er een verhoogde emissie van radioactieve stoffen naar 
de atmosfeer ten gevolge van de verwerking in het A VG. Bij opslag in het 
LOG van het gecementeerde· afval zal een lagere radonemissie optreden 
dan bij onverwerkte opslag in de COG's en VOG's. De directe straling aan 
de terreingrens blijft gelijk aan die van de voorgenomen aktiviteit. 
In tabel 2 zijn ook voor deze variant de berekende doses en risico's 
aangegeven. 

Silo-variant 
Bij deze variant zijn de emissies vanuit het A VG en het LOG gelijk aan 
die van de voorgenomen aktiviteit. Bij het vullen van de silo's zal een 
extra emissie van radioactieve stoffen naar de atmosfeer kunnen ontstaan. 
De radonemissie vanuit de silo's zal bij deze variant gelijk zijn aan de 
radonemissies uit de COG's en VOG's voor de voorgenomen aktiviteit. De 
directe stralingsbijdrage aan de terreingrens zal ook nu maximaal 0,15 mSv 
per jaar bedragen bij continue blootstelling. 
In tabel 2 zijn de berekende doses en risico's voor de silo-variant opgeno
men. 
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Tabel 2 Vergelijking van de gevolgen voor het milieu van twee uitvoerings
varianten bij normaal bedrijf, ten opzichte van de voorgenomen aktivi
teit voor laag- en middelradioactief afval 

voorgenomen aktiviteit cementerings-variant silo-variant 

dosis mSv individu- dosis mSv individu- dosis mSv individueel 
per jaar eel risico perjaar eel risico perjaar risico per 

perjaar perjaar jaar 

werknemers 
- directe straling 5.10'4 5.10'4 5.10'4 

- emissies naar de 
atmosfeer 8.10'5 5.10-5 1.10'4 

1.10'8 1.10'8 2.10'8 

omwonenden 
- directe straling 5.10'8 5.10'8 5.10'8 

- emissies naar de 
atmosfeer, dosis 
exclusief ingestie 2.10'5 5.10'6 2.10'5 

- emissies naar de 
atmosfeer, dosis 
inclusief ingestie 7.10'5 5.10·5 7.10-S 

2.10'9 1.10'9 2.10'9 

- emissie naar 
oppervlaktewater 1.10'5 3.10·10 1.10"5 3.10·10 1.10-S 3.10'10 

(ingestie-dosis) 

De in tabel 2 gepresenteerde vergelijking vertoont kleine verschillen in de 
getallen voor de diverse varianten. Bij de interpretatie van de getalsmatige 
uitkomsten van risicoberekeningen is de orde van grootte van het resultaat 
van groter belang dan het exact berekende getal. Geconcludeerd kan 
worden dat voor de voorgenomen aktiviteit en voor de varianten bij 
normaal bedrijf het individuele risico voor omwonenden van de orde 10·9 

per jaar is en voor werknemers van bedrijven in de omgeving van de orde 
10·8 per jaar. 

Gevolgen bij storingen en ongevallen 

De gevolgen voor het milieu van de voorgenomen aktiviteit bij storingen 
en ongevallen zijn in dit MER eveneens geanalyseerd. 
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Het maximale risico tengevolge van storingen en ongevallen in het A VG 
en de opslaggebouwen voor laag- en middelradioactief afval bedraagt 
9.10-9 per jaar en treedt aan de terreingrens op. 

Dominant voor dit risico is een brand in de werkvoorraad persbaar 
alfahoudend afval en de buffervoorraad vast molybdeenafval in het AVG. 

Het ongeval met de grootste dosisconsequentie is een neerstortend 
vliegtuig op het A VG, maar door de kleine kans van optreden is dit 
ongeval verwaarloosbaar op het totale risico. 

Voor de laag- en middelradioactief afvalopslaggebouwen wordt het 
grootste risico bepaald door een gaswolkexplosie waarbij meerdere 
opslaggebouwen betrokken raken. Het risico van dit ongeval komt overeen 
met het risico van een neerstortend vliegtuig op het A VG en draagt ver
waarloosbaar bij aan het totale risico. 

Bij overstroming van de lokatie kan een hoeveelheid radioactiviteit 
vrijkomen ten gevolge van uitloging. Het individuele risico bij een over
stroming is echter extreem klein (kleiner dan 10-12 per jaar). 

Aangezien het totale risico volledig wordt bepaald door de mogelijke 
branden in het A VG is het risico van de uitvoeringsvarianten gelijk aan 
dat van de voorgenomen activiteit, omdat de varianten geen invloed 
hebben op deze ongevallen. 

Vergelijking van de varianten 

Tussen de beschouwde varianten en de voorgenomen aktiviteit bestaan 
slechts marginale verschillen met betrekking tot de radiologische gevolgen 
en de veiligheid. 

Voor de economische aspecten geldt dat de cementerings-variant de 
hoogste kosten met zich meebrengt. De kosten van deze variant kunnen, 
gelet op het ontbreken van wezenlijke milieuwinst, niet worden verant
woord. 
Voor de bedrijfsvoeringstechnische aspecten geldt dat de voorgenomen 
aktiviteit voor COVRA eenvoudiger is dan de beschouwde varianten. 
Op grond van economische en bedrijfsvoeringstechnische overwegingen 
kiest COVRA voor de voorgenomen aktiviteit. 

III. HOOGRADIOACTIEF AFVAL 

Afvalaanbod 

Het aan COVRA aangeboden hoogradioactief afval kan worden ingedeeld 
in warmteproducerend en niet-warmteproducerend afval. 
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De totale hoeveelheden hoogradioactief afval die naar verwachting na 
circa 100 jaar in de inrichting aanwezig zullen zijn, zijn aangegeven in 
tabel 3. 

Warmteproducerend hoogradioactief afval 
Deze categorie omvat afval, waarvan de warmteproduktie het noodzakelijk 
maakt om voorzieningen te treffen teneinde de vrijkomende warmte af te 
voeren. Tot deze categorie wordt tevens het materiaal gerekend dat 
aanmerkelijke hoeveelheden splijtbare stoffen bevat en, gezien de hieraan 
verbonden kritikaliteits- en non-proliferatieaspecten, op overeenkomstige 
wijze moet worden opgeslagen. 

De bestraalde splijtstofelementen van de kernenergiecentrales Borssele en 
Dodewaard worden in het buitenland, tezamen met de elementen van 
andere buitenlandse kernreactoren, opgewerkt. Een equivalent deel van 
het opwerkingsafval dat hierbij ontstaat, gebaseerd op de geleverde . 
hoeveelheid splijtstof, wordt aan Nederland teruggeleverd. Dit opwer
kingsafval, waarin het grootste deel van de bij opwerking vrijkomende 
activiteit is geconcentreerd, wordt kernsplijtingsafval (KSA) genoemd. 

Naast dit afval, dat kan worden opgeslagen onder de huidige Kew-vergun
ning, moet ook rekening worden gehouden met het aanbod van bestraalde 
splijtstofelementen en regelelementen van de onderzoeksreactoren. De 
verrijkingsgraad van deze splijtstof kan maximaal 95% U-235 bedragen. 
Deze elementen worden door COVRA verpakt in roestvast-stalen canis
ters, die worden dichtgelast en gevuld met een inert gas. De splijtstofele
menten hebben ten opzichte van KSA; een relatief geringe warmtepro
duktie. 

Tabel 3 Totale hoeveelheden hoogradioactief afval in volume en activiteit, 
aanwezig na circa 100 jaar. 

Afvalcategorie Volume Activiteit 
(mJ) (TBq) 

Warmteproducerend en hiermee gelijkgesteld 
afval 

- splijtstofelementen, regelelementen, 40 980.000 
splijtstof( resten) 

- kernsplijtingsafval (KSA) 70 9.620.000 

Niet-warmteproducerend afval (HAVA) 

- ontmantelingsafval 2000 20.000 
- opwerkingsafval 810 300.000 
- overig hoogradioactief afval 120 16.000 
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Figuur 5 Schema behandeling en opslag van hoogradioactief afval in het HA
BOG, voorgenomen aktiviteit 
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Voorts zullen splijtstofresten en splijtstof bevattend materiaal worden 
aangeboden dat eveneens door COVRA wordt verpakt in roestvaststalen 
canisters die geschikt zijn om in opslag te nemen. 

Niet-warmteproducerend hoogradioactief afval 
Deze categorie omvat afval met een zodanig beperkte warmteproduktie 
dat geen bijzondere voorzieningen noodzakelijk zijn om de vrijkomende 
warmte af te voeren. 
Eerder werd reeds rekening gehouden met het niet-warmteproducerend 
hoogradioactieve opwerkingsafval van de kernenergiecentrales Borssele en 
Dodewaard. 

Nu moet ook rekening worden gehouden met overig niet-warmteproduce
rend hoogradioactief afval dat ondermeer afkomstig is van onderzoeksre
actoren en laboratoria van. onderzoeksinstellingen. Dit afval wordt door 
COVRA zonodig behandeld en verpakt alvorens het in opslag wordt 
genomen. 

Voorgenomen aktiviteit 

De voorgenomen aktiviteit bestaat uit de behandeling en opslag van zowel 
.het warmteproducerend als het niet-warmteproducerend hoogradioactief 
afval in één gecombineerd gebouw, het Hoogradioactief Afval Behan
delings- en OpslagGebouw (HABOG). 
Het HABOG is een in beton opgetrokken gebouw met dikke wanden en is 
ongeveer 90 m lang en 45 m breed. De hoogte van het gebouw bedraagt 
circa 20 m. Er zijn schoorstenen voorzien voor de uitlaat van koellucht en 
een ventilatieschacht voor de afvoer van ventilatielucht. 

Bij het huidige ontwerp is· rekening gehouden met recente ervaringen met 
het ontwerp en de bedrijfsvoering van overeenkomstige gebouwen in 
België, Frankrijk en Engeland. 

Het ontwerp voorziet in tenminste drie opslagcompartimenten voor 
warmteproducerend afval en tenminste drie opslagcompartimenten voor 
niet-warmteproducerend afval. Het gebouw is modulair uitbreidbaar voor 
bijvoorbeeld opslag van hoogradioactief ontmantelingsafval. 

De handelingen voor zowel warmteproducerend als niet-warmteproduce
rend afval in het gebouw zijn schematisch aangegeven in figuur 5. 

Hoogradioactief afval dat moet worden opgeslagen komt aan in de ont
vangsthal waar de transportcontainer van de vrachtauto of spoorwagon 
gehesen wordt. De transportcontainer wordt op een lorrie geplaatst en via 
een sluis naar de ontlaadruimte getransporteerd. In de ontlaadruimte 
wordt het verpakte afval uit de transportcontainer getild en geïnspecteerd. 
Onverpakt afval wordt eerst in de verpakkingsruimte verpakt, voordat dit 
in opslag wordt genomen. 
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Het warmteproducerend afval wordt vanuit de ontlaadruimte naar de laad
ruimte gebracht die zich boven de opslagcompartimenten bevindt. Hier 
wordt het afval met behulp van een kraan in één van de containments 
neergelaten en wordt een afschermplug geplaatst. 
Een containment is een lange, verticaal opgestelde, stalen cilinder, waarin 
een aantal canisters met afval bovenop elkaar kan worden geplaatst. De 
containments zijn zodanig ontworpen dat ze hermetisch kunnen worden 
afgesloten. De containments zijn omgeven door een mantelpijp die koel
lucht langs het containment leidt (zie figuur 6). 

Niet-warmteproducerend hoogradioactief afval wordt vanuit de laadruimte 
naar het gewenste opslagcompartiment gebracht. Het afval wordt in de 
opslagcompartimenten gestapeld met behulp van een kraan. 

Figuur 6 Schematische weergave van de opslag van warmteproducerend afval in 
een containment 
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In afwachting van de realisatie van het HABOG zullen tijdelijk maximaal 
400 hoogverrijkte splijtstofelementen worden opgeslagen in 12 gecertifi
ceerde containers in een laag- en middelradioactief opslaggebouw (LOG). 
Deze containers zijn ontworpen voor transport en opslag en bestand tegen 
extreme ongevallen. 
De containers vervullen zowel een insluitende, stralingsafschermende als 
een warmtegeleidende functie en voorkomen dat kritikaliteit kan ontstaan. 

Het Nul-alternatief 

Het Nul-alternatief voor het hoogradioactief afval houdt in dat de beide 
gebouwen voor opslag van hoogradioactief afval conform het reeds in 1989 
vergunde ontwerp worden gebouwd. De beide gebouwen betreffen het 
Hoogradioactief afvalOpslagGebouw (HOG) en het Splijtstof afvalOpslag
Gebouw (SOG). Een belangrijk nadeel van het Nul-alternatief is dat afval
stromen die niet eerder werden beschreven, zoals de bestraalde splijtstof
elementen van onderzoeksreactoren, niet kunnen worden opgeslagen. 

De belangrijkste verschillen tussen het Nul-alternatief (HOG/SOG) en de 
voorgenomen activiteit (HABOG) zijn: 
- In het SOG wordt afval in het behandelingsgedeelte in een containment 

geplaatst. De dichtgelaste containments worden vervolgens in de opslag
ruimte geplaatst. In het HABOG zijn de containments reeds geplaatst 
onder de pluggenvloer en wordt het afval met behulp van een kraan in 
de containments geplaatst. Het aantal handelingen met het hoogradioac
tief afval wordt hierdoor beperkt. 

- Bescherming tegen externe invloeden wordt bij het SOG geboden door 
een pluggenvloer. De laadmachine is echter niet beschermd tegen een 
neerstortend vliegtuig. Bij het HABOG worden de pluggenvloer, de 
laadkraan en de containments beschermd door het dak en de wanden van 
de laadruimte en de opslagruimten, die bestand. zijn tegen een neerstor
tend vliegtuig. 

- Het niet-warmteproducerend afval in het HOG is niet beschermd tegen 
een eventuele overstroming. In het HABOG is al het afval beschermd 
tegen een overstroming. 

Gevolgen voor het milieu bij normaal bedrijf 

Voorgenomen aktiviteit 
Bij normaal bedrijf treden uit het HABOG directe straling en emissies van 
radioactieve stoffen naar de atmosfeer op. Emissies naar het oppervlakte
water treden vanuit het HABOG niet op aangezien het afvalwater wordt 
afgevoerd naar het AVG. 
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De emissies vanuit het HABOG naar de atmosfeer wijken af van hetgeen 
is beschreven in het MER 1989. 
De berekende emissie van de bèta/gamma groep is aanmerkelijk lager dan 
in 1989, de tritiumemissie is tweemaal zo groot en de edelgasemissie blijft 
gelijk. De alfagroep is in 1989 niet apart beschouwd. Deze verschillen zijn 
met name te verklaren doordat in de voorgenomen aktiviteit geen splijt
stofelementen van kernenergiecentrales worden verpakt (bèta/gamma 
groep) en doordat het overige hoogradioactief afval meer bijdraagt aan de 
tritiumemissie. 

In tabel 4 zijn de resultaten van de uitgevoerde dosis- en risicoberekenin
gen voor emissies uit het HABOG weergegeven. 

Uit de tabel blijkt dat de individuele risico's voor medewerkers van 
omliggende bedrijven wordt gedomineerd door de bijdrage tengevolge van 
directe straling. Voor omwonenden is het risico aanzienlijk kleiner dan 
10"8 per jaar. 

Nul-alternatief 
Er bestaat geen wezenlijk verschil in milieubeïnvloeding tussen de voorge
nomen aktiviteit en het Nul-alternatief. De milieubeïnvloeding wordt met 
name veroorzaakt door de verhoging van de stralingsdosis aan de ter
reingrens van 0,15 mSv per jaar, tengevolge van directe straling bij 
continue blootstelling. Deze beïnvloeding geldt voor zowel de voorgeno
men activiteit als voor het Nul-alternatief. 

Tabel 4 Gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit voor hoog
radioactief afval bij normaal bedrijf. 

dosis mSv per iaar individueel risico per jaar 

werknemers 
- directe straling s.to·4 

- emissies naar de atmosfeer 7.10"7 

t.to·s 

omwonenden 
- directe straling s.to·s 

- emissies naar de atmosfeer, dosis 
exclusief ingestie t.to·' 

-emissies naar de atmosfeer, dosis 
inclusief ingestie t.to·6 

3.to·u 
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HABOG wordt opgeslagen, dient het HABOG bestand te zijn tegen inwer
king van invloeden met natuurlijke oorsprong, zoals overstromingen, 
aardbevingen en windhozen en tegen invloeden met een niet-natuurlijke 
oorsprong, zoals gaswolkexplosies, vrijkomen van giftige en/of corrosieve 
stoffen en een neerstortend vliegtuig in combinatie met een kerosine
brand. In het ontwerp zijn voorzieningen getroffen ten einde de integriteit 
van de opslaggebouwen te verzekeren en schade aan het hoogradioactief 
afval te voorkomen. Als gevolg hiervan treden bij het HABOG bij externe
ongevallen geen emissies op. 

Nul-alternatief 
Emissies zouden kunnen optreden wanneer een containment, met daarin 
KSA, zich niet volledig in de laadmachine bevindt terwijl de laadmachine 
zich in horizontale richting verplaatst en in het geval dat de laadmachine 
wordt getroffen door een neerstortend vliegtuig tijdens een handeling met 
een containment met KSA. Voorts zouden bij overstroming van het HOG 
door uitloging radioactieve stoffen in het milieu kunnen vrijkomen. Dit 
leidt echter tot een risico dat verwaarloosbaar bijdraagt aan het totale 
risico. Het individuele risico van de ongevallen in het Nul-alternatief is 
berekend op 5.10"9 per jaar. 

Vergelijking van het Nul-alternatief met de voorgenomen aktiviteit 

Bij normaal bedrijf bestaan er geen wezenlijke verschillen tussen het Nul
alternatief en de voorgenomen aktiviteit. 
Bij uitvoering van het Nul-alternatief zou alleen het · opwerkingsafval van 
de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard kunnen worden opgesla
gen. Voor het hoogradioactief afval van de Nederlandse onderzoeksreacto
ren te Petten en Delft zou het Nul-alternatief geen opslagmogelijkheid bij 
COVRA bieden. Dit is in feite geen reële optie. Immers het beleid van de 
Nederlandse overheid is er op gericht dat alle radioactief afval op één 
locatie door COVRA wordt opgeslagen. Het is ongewenst dat voor een 
aantal radioactieve afvalstromen geen afvoer naar COVRA mogelijk is, 
zodat dat afval voor onbepaalde tijd . bij de producenten opgeslagen zou 
moeten blijven. 

De voorgenomen aktiviteit voor het hoogradioactief afval is derhalve ook 
het meest milieuvriendelijke alternatief. 
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De voorgenomen aktiviteit voor laag- en middelradioactief afval en 
hoogradioactief afval 

De voorgenomen aktiviteit ten aanzien van laag- en middelradioactief 
afval bestaat uit verwerking van al het aangeboden afval, waarbij de niet 
eerder beschouwde afvalstromen, zoals afkomstig van de molybdeenpro
duktie worden gecementeerd en de slurries/slib worden verbrand. Het laag 
radioactief afval van de ertsverwerkende- en de procesindustrie en het 
verarmd uranium van de uraniumverrijkingsindustrie wordt zonder vooraf
gaande bewerking opgeslagen in containers in daarvoor speciaal ontwor
pen opslaggebouwen. 
Met betrekking tot het hoogradioactief afval voorziet de voorgenomen 
aktiviteit in één gebouw, waarin al het hoogradioactief afval wordt opge
slagen. 

De gevolgen voor het milieu met betrekking tot stralingsdoses van de 
voorgenomen aktiviteit bij normaal bedrijf zijn samengevat in tabel 5. Uit 
de tabel blijkt dat het individueel risico voor een werknemer van het 
meest nabij gelegen bedrijf van de orde 10-8 per jaar is. Voor de omwo
nenden is dat een orde van grootte lager. 

Het maximale individuele risico tengevolge van storingen en ongevallen 
wordt gevonden aan de terreingrens en is kleiner dan 10-8 per jaar. 

Geconcludeerd kan worden dat de risico's bij normaal bedrijf en bij 
storingen en ongevallen kleiner zijn dan het maximaal toelaatbaar risico 
van 10-6 per jaar en voldoen aan de streefwaarde van 10-8 per jaar. 

EMISSIELIMIETEN 

In tabel 6 is een overzicht gepresenteerd van de nu aangevraagde emissie
limieten. Ter vergelijking zijn de in 1989 vergunde limieten eveneens 
opgenomen. Omdat variaties van jaar tot jaar kunnen optreden zijn de 
gemiddelde waarden over een periode van drie jaar vermeld. De limiet in 
enig jaar mag niet meer bedragen dan tweemaal de vermelde gemiddelde 
waarde. 

Uit de vergelijking blijkt: dat voor de emissie naar het oppervlaktewater 
alleen de gevraagde limiet voor a-emitters is verhoogd van 1,5.107 Bq naar 
4.107 Bq, dat voor de emissies naar de atmosfeer de limiet voor a-emitters 
wordt gewijzigd van 2,5.104 Bq naar 5.105 Bq en voor edelgassen van 5.1011 

Bq naar 6.1011 Bq. Voor het overige zijn geen wijzigingen van emissies 
aangevraagd. Deze wijzigingen zijn dermate beperkt dat geen wezenlijke 
ander risico ontstaat. Dit laatste is in de risicoberekeningen aangetoond. 



- S21-
MER- COVRA NV 
revisie 0 

Tabel S Samenvatting van de gevolgen voor het milieu van de voorgenomen 
aktiviteit bij normaal bedrijf 

Dosis in mSv per jaar tengevolge van 

Bevolkings- Directe luchtgedragen emissies tengevolge vàn Individueel 
straling groep risico per jaar 

verwerking en opslag behandeling en opslag voor de 
van laag- en middelra- van hoogradioactief gehele inrich-
dioactief afval afval ting 

exclusie inclusief exclusief inclusief 
ingestie ingestie ingestie ingestie 

Werknemers s.to·• s.to·s n.v.t. 7.10·7 n.v.t. t.to·• 

Omwonenden s.to·• 2.10·5 ?.to·s t.to·' t.to·6 z.to·' 

VI LEEMTEN IN KENNIS 

De belangrijkste leemte in kennis wordt gevormd door de onzekerheden 
voor wat betreft de aard en de hoeveelheid van het aangeboden radioac
tief afval. Het toekomstige radioactief afvalaanbod is afhankelijk van: 
- het aanbod van bedrijfsafval uit de kernenergiecentrales en van de 

onderzoeksreactoren, 
- het aanbod van ontmantelingsafval, 
- het aanbod van laag- en middelradioactief afval van ziekenhuizen, 

bedrijven, de industrie en onderzoeksinstellingen, 
- het overheidsbeleid ter zake. 
COVRA heeft voor het ·aangeboden radioactief afval een acceptatieplicht 
maar kan (terecht) geen invloed uitoefenen op het ontstaan van het afval. 

Naast onzekerheid in het werkelijk afval aanbod en dus ook in de werke
lijk optredende emissies is bij alle verspreidingsberekeningen gebruik 
gemaakt van rekenmodellen. Ter voorkoming van onderschatting van de 
milieu-effecten zijn de invoergegevens van de berekeningen zodanig 
gekozen, dat ze de werkelijke waarde zullen overschatten. 
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In de Nota Radioactief Afval is in 1984 het overheidsbeleid inzake 
radioactief afval vastgelegd (ref. 1). Uitgangspunt van het beleid is de 
bescherming van mens en milieu te waarborgen. Daartoe dient één centra
le opslagfaciliteit voor radioactief afval in Nederland te worden gereali
seerd waar dit afval onder IBC-criteria1 kan worden opgeslagen, totdat 
definitieve berging in Nederland of elders mogelijk wordt. De praktische 
uitvoering van dit beleid is in handen gelegd van de Centrale Organisatie 
Voor Radioactief Afval (COVRA) NV. 

In het Besluit van 31 augustus 1987 (ref. 2) is de wettelijke basis gegeven 
dat COVRA bedoeld is voor de opslag van al het Nederlands radioactief 
afval. Expliciet is aangegeven dat COVRA voor dit afval een acceptatie! 
plicht heeft. 

Ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden door COVRA zijn 
reeds eerder milieu-effectrapporten (MER) verschenen (ref. 3 en 4). Voor 
de huidige verwerkings- en opslaginstallaties op het haven- en industriege
bied Vlissingen-Oost, is in 1989 een MER opgesteld (ref. 4). In dit MER 
zijn de destijds voorziene, maximale bedrijfsomvang van COVRA en de 
milieu-effecten daarvan aangegeven. Afhankelijk van de ontwikkeling van 
het aanbod van radioactief afval in de tijd zou deze maximale omvang 
voor wat de opslag van radioactief afval betreft, na ongeveer 100 jaar 
kunnen worden bereikt. 

In dit nieuwe MER wordt voor bepaalde aspecten verwezen naar het 
MER en de vergunningaanvraag, die in 1989 zijn opgesteld. 

Huidige Kew-vergunning COVRA 
In 1989 is aan COVRA een vergunning ingevolge de Kernenergiewet 
(Kew) verleend alsmede een bouwvergunning en een vergunning op grond 
van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (Wvo), die haar in staat 
stellen de zorg op zich te nemen voor het radioactief afval in Nederland. 
De Kew-vergunning staat de oprichting en in gebruikname toe van een 
verwerkings- en opslagfaciliteit voor laag- en middelradioactief afval 
alsmede twee opslagfaciliteiten voor hoogradioactief afval. Ten aanzien 
van de oprichting hiervan is door de Afdeling voor de geschillen van 
bestuur van de Raad van State, bij uitspraak van 17 juli 1992, bepaald dat 
COVRA uitsluitend dat gedeelte mag oprichten, dat nodig is voor het 
afval van de twee bestaande kernenergiecentrales en een gelijkblijvend 
aanbod van afval uit ziekenhuizen, de industrie en onderzoeksinstellingen. 
COVRA heeft deze vergunning voor onbepaalde tijd. 

me staat voor isoleren, beheersen en controleren. 
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Huidige situatie 

MER- COVRA NV 
revisieO 

Sinds de verlening van de Kew-vergunning zijn op het COVRA terrein 
inmiddels een kantoorgebouw, een afvalverwerkingsgebouw en een 
opslaggebouw voor laag- en middelradioactief afval gebouwd en in gebruik 
genomen. De twee vergunde opslaggebouwen voor hoogradioactief afval 
zijn tot op heden nog niet gebouwd. 

1.2 Wijziging van de huidige Kew-vergunning 

De huidige Kew-vergunning beperkt de omvang van de huidige aktiviteiten 
van COVRA tot hetgeen in 1989 als verwachting werd gepresenteerd. De 
werkelijke ontwikkelingen en de huidige verwachtingen maken een wijzi
ging van deze aktiviteiten en van de door COVRA beheerde inrichting, 
noodzakelijk. De wijzigingen hebben te maken met veranderingen in het 
afvalaanbod en met veranderingen in de verwerking en de opslag. In 
hoofdstuk 2 wordt op deze veranderingen nader ingegaan. 

1.3 Gedoogde wijzigingen 

De in 1989 door COVRA ingediende vergunningaanvraag was gebaseerd 
op de toen aanwezige kennis van het afvalaanbod en de beschikbare 
informatie ten aanzien van de mogelijke technische uitvoering van de 
verwerkingsinstallaties. 
Er zijn . sinds 1989 gaandeweg versebillen ontstaan tussen de informatie 
behorende bij de huidige vergunning en de thans aanwezige installaties en 
het in opslag genomen afval. Om duidelijkheid te scheppen betreffende de 
bestaande vergunningssituatie heeft COVRA een verzoek ingediend tot 
gedogen van de ontstane verschillen. Het verlenen van een gedoogbe
schikking onder voorwaarden, die deze situatie voor een beperkte periode 
toestaat, is in procedure gebracht. Om deze gedoogsituatie zo kort 
mogelijk te laten voortduren, dient COVRA zo spoedig mogelijk een 
nieuwe, de gehele inrichting omvattende, aanvraag om wijziging van de 
vergunning in te dienen. 

1.4 Plaatsbepaling MER 

2 

Ingevolge onderdeel C, punt 23.2 van het Besluit milieu-effectrapportage2 

moet voor de onderhavige wijzigingen van de Kew-vergunning een MER 
worden uitgevoerd. 
De aanvraag tot wijziging van de Kew-vergunning vormt samen met het 

MER plicht op grond van onderdeel C, punt 23.2: 
Oprichting of verandering van een inrichting voor de verzameling en de behandeling of voor de 
opslag van radioactief afval, waaronder begrepen kernsplijtingsafval en bestraalde splijtstofelementen. 
Voor wat betreft de opslag, in de gevallen waarin afvalopslag voor een periode van 10 jaren of 
langer wordt gerealiseerd. 
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MER één geheel. Het MER is echter ook een op zichzelf staand onder
deel van de vergunningaanvraag en wordt als zodanig beoordeeld. Vanwe
ge de overzichtelijkheid met betrekking tot de wijzigingen ten aanzien van 
laag- en middelradioactief afval respectievelijk hoogradioactief afval is het 
MER op de onderstaande wijze opgebouwd. 

Laag- en middel
radioactief afval 

6. Voorgenomen 
aktiviteit 

7. Alternatieven en 
uitvoering&-
varianten 

8. Gevolgen voor 
het milieu 

9. Conclusies 

· Gezamenlijke hoofdstukken Hoog radioactief afval 

Samenvatting 

1. Inleiding 

2. Doel van de voor-
genomen aktiviteit 

3. Te nemen en 
genomen besluiten 

4. Huidige situatie 

s. Bestaande toestand 
van het milieu 

10. Voorgenomen 
aktiviteit 

11. Alternatieven 

12. Gevolgen voor 
het milieu 

13. Conclusies 

14. Samenvattend 
overzicht voorgeno-
men aktiviteit 

15. Leemten in kennis 
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Dit MER is opgesteld volgens de richtlijnen en een aanvulling op deze 
richtlijnen, die door het Bevoegd Gezag (BG) zijn vastgesteld (ref. 5). Het 
BG wordt gevormd door de Ministers van Economische Zaken (EZ), van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van Volksgezondheid, Wel
zijn en Sport (VWS) gezamenlijk. 
De coördinatie wordt verzorgd door het Ministerie van EZ. Het advies 
voor de richtlijnen is geformuleerd door de Commissie voor de milieu
effect rapportage (mer). 
In figuur 1.1 is het verloop en de koppeling van de mer- en Kew-vergun
ningaanvraagprocedure weergegeven. 

Figuur 1.1 Koppeling mer- en Kew vergunningaanvraagprocedure 

procedure 
mer 

indienen startnotitie 

bekendmaking startnotitie 

richtlijnen 

opstellen MER 

procedure 
Kew-verguning 

I opstellen aanvraag 

indienen MER ~---~ indienen aanvraag 

~================~ 
beoordeling aanvaardbaarheid MER beoordeling ontvankelijkheid 

aanvraag 

~b=ek=e=n=d=m=a=~=n=g=M=E=R============~~---~be_k_e_n_dm_a_k-in_g_a_a_n_vr_a-ag------~ 
I opmerkingen MER 

openbare zitting MER 

toetsingsadvies van de Commissie mer 

bekendmaking ontwerp-
beschikking 

bezwaren tegen ontwerp-
beschik~ng 

evt. gedachtenwisseling 
ontwerpbeschikking 

I beschikking 

I evaluatie van de milieugevolgen 

------- = koppeling mer- en aanvraagprocedure 
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2.1 Doelstelling van COVRA 
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COVRA is opgericht op initiatief van de Rijksoverheid en in samenwer
king met de belangrijkste producenten van radioactief afval. Aandeelhou
ders in COVRA NV zijn: 

de NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) 
voor 30%; 
de NV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) 
voor 30%; 
de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) voor 
30%; 
de Staat der Nederlanden voor 10%. 

COVRA heeft vo1gens haar statuten tot doel: 
"blijvend en bedrijfsmatig te voorzien in de zorg voor alle aan haar aange
boden radioactief afval, direct of indirect afkomstig van houders van een 
vergunning krachtens de Kernenergiewet, en voor daarvoor mede in aanmer
king komende, al dan niet ioniserende stralen uitzendende stoffen en voor
werpen. 
Tot het doel van de vennootschap behoort in het bijzonder het verwerven, het 
inzamelen, het verwerken, het tijdelijk en duurzaam bewaren en het verwij
deren van het Nederlandse radioactief afval, één en ander binnen de rand
voorwaarden van het beleid van de Rijksoverheid." 

2.2 Bestaande situatie 

In 1989 heeft COVRA een vergunning gekregen voor de verwerking en 
opslag van laag- en middelradioactief afval en voor de opslag van hoogra
dioactief afval. 

Laag- en middel radioactief afval 
Op het COVRA terrein zijn op dit moment de verwerkings- en opslagfa
ciliteiten voor laag- en middelradioactief afval gerealiseerd. Daartoe 
behoren de volgende gebouwen: 

een kantoorgebouw van waaruit alle werkzaamheden worden ge
coördineerd; 
een afvalverwerkingsgebouw voor de verwerking en verpakking van 
laag- en middelradioactief afval; 
een opslaggebouw, bestaande uit drie compartimenten, waarin het ver
werkte en verpakte laag- en middelradioactief afval wordt opgeslagen. 

Hoogradioactief afval 
De twee vergunde opslaggebouwen voor hoogradioactief afval zijn tot op 
heden niet gebouwd. Het hoogradioactief afval dat in deze gebouwen zou 
worden opgeslagen, is voor een belangrijk deel afkomstig van de kern-
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Ontwikkeling gedurende de jaren '85 tot en met '95 van de 
cummulatieve hoeveelheid tritium en de cummulatieve hoeveel
heid alfastralers in werkelijkheid en de verwachte ontwikkeling 
zoals genoemd in de vergunningaanvraag van 1989. 
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energiecentrales Dodewaard en Borssele. De bestraalde splijtstofelemen
ten van deze centrales worden in opwerkingsinstallaties in het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk verwerkt. Nederland heeft zich tegenover beide 
landen verplicht de terugzending van het radioactief afval, dat daarbij 
ontstaat, niet te belemmeren op voorwaarde dat het afval voldoet aan 
door de Nederlandse overheid goed te keuren specificaties. 

2.3 Probleemstelling 

2.3.1 Inleiding 

De doelstelling van COVRA is om blijvend en bedrijfsmatig te voorzien 
in de zorg voor al het aan haar aangeboden radioactief afval. De vige
rende vergunning van COVRA is gebaseerd op de in 1989 gegeven 
beschrijving van de verschillende afvalcategorieën en hoeveelheden. Het 
huidig aanbod verschilt echter van die beschrijving, waardoor zich op dit 
moment de situatie voordoet dat COVRA niet meer volledig aan haar 
doelstelling kan voldoen binnen de begrenzing van de huidige vergunning. 
In de twee volgende paragrafen worden deze verschillen in de huidige 
situatie ten aanzien van de verwerking en opslag van laag- en middel
radioactief afval en hoogradioactief afval nader besproken. 

2.3.2 Laag en middelradioactief afval 

De aard en de hoeveelheid van het laag- en middelradioactief afval, dat 
moet worden verwerkt en opgeslagen, wijkt af van hetgeen eerder is 
beschreven. Het betreft de volgende verschillen: 

Wijzigingen in de aard van het laag- en middelradioactief afval 
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat aan COVRA ook andere 
soorten laag- en middelradioactief afval worden aangeboden dan oor
spronkelijk werd voorzien. Het betreft hier zowel andere afvalcategorieën 
als afval met een andere nuclidensamenstelling dan destijds in de vergun• 
ningaanvraag werd beschreven. Voorbeelden hiervan zijn het radioactief 
afval afkomstig van de produktie van radioactief molybdeen voor medi
sche toepassingen en het radioactief afval bestaande uit slurries en slib, 
dat ontstaat bij de olie- en gaswinning. 

Wijzigingen in de hoeveelheid laag- en middelradioactief afval 
In de afgelopen jaren is eveneens duidelijk geworden dat aan COVRA 
andere hoeveelheden afval worden aangeboden dan destijds voorzien. 
Voor bepaalde afvalcategorieën betreft dit kleinere hoeveelheden, zoals 
het door de kernenergiecentrales verwerkte en verpakte afval. Voor 
andere afvalcategorieën, zoals bronnen, betreft dit grotere hoeveelheden. 
In figuur 2.1 is voor tritium en het totaal aan alfastralers het verschil 
weergegeven tussen het ten tijde van de vergunningaanvraag van 1989 
verwachte en het werkelijk gerealiseerde cummulatieve aanbod gedurende 
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de laatste tien jaar. Uit de figuur is duidelijk af te lezen dat het afvalaan
bod varieëert van jaar tot jaar en afwijkt van hetgeen werd verwacht. 
Daarnaast wordt laagradioactief afval aangeboden door bedrijven die in 
hun bedrijfsprocessen geconfronteerd worden met een zekere mate van 
concentrering van de radioactieve stoffen, die van nature in de door hen 
verwerkte grondstoffen voorkomen. Dit afval is ondermeer afkomstig van 
de ertsverwerkende- en de procesindustrie en wordt als de specifieke 
activiteit groter is dan 100 Bq per gram, aan COVRA aangeboden. 

Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de opslag van 
verarmd uranium van uraniumverrijking in Nederland. Dit verarmd 
uranium wordt eveneens gekenmerkt door een lage specifieke activiteit en 
zal, in de vorm van uraniumoxide, aan COVRA kunnen worden aangebo
den. 

In de startnotitie voor dit MER is aangegeven dat mogelijk zeer grote 
hoeveelheden afval bij COVRA zouden moeten worden opgeslagen met 
een zeer lage specifieke activiteit. Dit aanbod zou het gevolg zijn van een 
sterke verlaging van de grenswaarde waarboven een bepaalde reststof als 
radioactief afval wordt aangemerkt. Ook in het begeleidend schrijven van 
de Commissie mer en in de vastgestelde richtlijnen voor dit MER is op 
deze mogelijke ontwikkeling gewezen. COVRA acht het vooralsnog 
ongewenst om deze zeer grote hoeveelheden materiaal voor opslag naar 
het COVRA-terrein in de gemeente Borsele te transporteren. Meer voor 
de hand liggend is het, om voor dergelijk grote hoeveelheden een aantal 
regionale deponieën in te richten. Daarvoor kan desgewenst wel de lange 
termijn beheerstaak in handen worden gegeven van COVRA. 
Vooruitlopend op het nog te ontwikkelen beleid ten aanzien van de 
grenswaarde waarboven reststoffen als radioactief afval worden aange
merkt is in dit MER dan ook uitsluitend rekening gehouden met materi
alen die een specifieke activiteit hebben groter dan 100 Bq per gram. 

Wijziging in de verwerking van laag- en middelradioactief afval 
In de afgelopen jaren is naar voren gekomen dat bepaalde afvalcatego
rieën, zoals waterig afval dat verontreinigd is met organische stoffen, 
shirries, olie- en/of condensaat bevattend slib en actief kool met slib van 
waterbehandeling, een andere verwerkingsroute dienen te volgen dan 
destijds werd voorzien. 

Overige wijzigingen 
In de afgelopen jaren zijn tijdens het detailontwerp van de inrichting 
systemen en constructies enigszins anders uitgewerkt dan in de vergun
ningaanvraag werd omschreven. Dit betreft onder meer de ligging van de 
lozingsleiding naar de Westerschelde, het rookgaskoelsysteem van de 
verbrandingsovens, de opstelling van de ovens, de vloeistoftanks, het 
afvalwaterbehandelingssysteem en het vloerwatersysteem van de opslag
gebouwen. Daarnaast kunnen in de bufferopslagruimtes van het afvalver
werkingsgebouw andere afvalcategorieën en hoeveelheden aanwezig zijn 
dan in de vergunningaanvraag werd voorzien. 
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Daarnaast wenst COVRA de mogelijkheid te hebben om in afwachting 
van opslag in de daartoe bestemde, nieuw te bouwen opslaggebouwen 
voor containers met verarmd uranium respectievelijk met radioactieve 
reststoffen uit de ertsverwerkende- en de procesindustrie, deze materialen 
op te slaan in de reeds bestaande opslaggebouwen of het afvalverwer
kingsgebouw. Hetzelfde geldt voor transportcontainers met slurries en 
slib afkomstig van de olie- en gasindustrie in afwachting van afvoer voor 
een noodzakelijke (tussen)verwerking. 

Andere opslaggebouwen voor laag- en middelradioactief afval 
Een deel van het gewijzigde aanbod van laag- en middelradioactief afval 
kan, gezien haar aard (fysische en chemische verschijningsvorm) en 
gezien toekomstige gebruiks- of verwerkingsmogelijkheden, zonder 
verwerking in verpakte vorm worden opgeslagen. Het betreft hier met 
name de radioactieve reststoffen van de ertsverwerkende- en de procesin
dustrie. Hieraan kan worden gelijkgesteld het verarmd uranium van de 
uraniumverrijkingsindustrie. De hiervoor benodigde opslaggebouwen 
verschillen van de opslaggebouwen voor verwerkt en verpakt radioactief 
afval, zoals die in het voorgaande MER zijn beschreven. 

2.3.3 Hoogradioactief afval 

Ook met betrekking tot hoogradioactief afval zijn er wijzigingen, die ten 
tijde van de vergunningverlening niet werden voorzien. Hier betreft het 
de volgende verschillen: 

Wijzigingen in de aard van het hoogradioactief afval 
In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat het wenselijk, zo niet 
noodzakelijk, is dat ook bestraalde splijtstofelementen uit de onder
zoeksreactoren van het Interfacultair Reactor Instituut (IRI) te Delft, 
van het Energie-onderzoek Centrum Nederland (ECN) en van het 
Gemeenschappelijk Centrum van Onderzoek (GCO) te Petten voor 
langere tijd in Nederland te kunnen opslaan. Terugzenden naar de 
Verenigde Staten, zoals gebruikelijk was is problematisch en in de toe
komst wellicht onmogelijk. Deze splijtstofelementen bevatten hoogverrijkt 
uranium, waarvan opslag volgens de huidige vergunning van COVRA niet 
is vergund. 
Daarnaast dient COVRA rekening te houden met aanbod van overig 
hoogradioactief afval van onderzoeksinstellingen zoals het ECN. 

Wijzigingen in de hoeveelheid hoogradioactief afval 
In het MER 1989 werd rekening gehouden met een afvalaanbod volgens 
een drietal beschreven scenario's. Die scenario's omvatten onder meer 
een aanbod van hoogradioactief afval dat zou ontstaan wanneer het in 
Nederland opgestelde nucleaire vermogen zou worden uitgebreid met 
2000 respectievelijk 4000 MWe aan kernenergiecentrales. Op dit moment 
is een uitbreiding van het geïnstalleerde nucleaire vermogen géén reali
teit. 
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Wijziging in het ontwerp van de opslaggebouwen voor hoogradioactief afval 
Op basis van het aanbod van hoogradioactief afval volgens de scenario's, 
waarbij uitbreiding van het nucleaire vermogen was voorzien, zou 
COVRA reeds bij aanvang van haar taak een initiële investering doen die 
het te zijner tijd mogelijk zou maken de afvalstroom, ten gevolge van de 
uitbreiding van het aantal kernenergiecentrales, op te slaan. 
Door de Afdeling voor geschillen van bestuur van de Raad van State is de 
vergunning bij uitspraak van 17 juli 1992 echter gedeeltelijk vernietigd. 
Dit heeft er ondermeer toe geleid dat de vergunde opslagcapaciteit voor 
hoogradioactief afval is teruggebracht tot een omvang die benodigd is 
voor de afvalstroom van de twee bestaande kernenergiecentrales. In het 
vergunde ontwerp was echter rekening gehouden met het maximale afval
aanbod bij uitbreiding van het nucleaire vermogen. De daarvoor noodza
kelijke initiële investering is, gezien het huidige afvalaanbod te hoog en 
niet langer noodzakelijk. 
Bovendien zijn er in het buitenland inmiddels meerdere opslaggebouwen 
voor hoogradioactief afval in bedrijf. De ervaringen in het buitenland 
ondersteunen de keuze van het, reeds vergunde, principe van droge 
bunkeropslag en maken het mogelijk het ontwerp te optimaliseren. 

Tijdelijke opslag van splijtstofelementen 
Nadat aan COVRA vergunning is afgegeven overeenkomstig deze aan
vraag, zal het nog enige tijd vergen alvorens gebouwen en installaties 
bedrijfsgereed zijn. In afwachting van opslag in het daartoe bestemde 
opslaggebouw voor hoogradioactief afval wenst COVRA de mogelijkheid 
te hebben om een beperkte hoeveelheid splijtstofelementen met hoogver
rijkt uranium voor een beperkte tijd te kunnen opslaan in, voor dit doel 
gecertificeerde,· containers in het reeds bestaande gebouw voor opslag van 
laag- en middelradioactief afval. 

2.4 Doelstelling MER procedure 

Deze MER-procedure is een onderdeel van het verzoek van COVRA tot 
wijziging van de eerder aan haar verleende Kew-vergunning. Deze 
wijziging stelt COVRA in staat: 

zorg te blijven dragen voor het radioactief afval in Nederland, inclu
sief de niet eerder beschouwde afvalstromen, 
de bedrijfsvoering voor de verwerking van het laag- en middelradio
actief afval verder te optimaliseren, 
het ontwerp van de opslaggebouwen voor zowel laag- en middelradio
actief afval als hoogradioactief afval te optimaliseren. 
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In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de te nemen en eerder 
genomen besluiten, conform artikel 7.10 lid 1c Wet milieubeheer, die 
betrekking hebben op de voorgenomen aktiviteiten van COVRA en de 
alternatieven die voor deze aktiviteiten mogelijk zijn. In dit hoofdstuk 
worden de van belang zijnde overheidsbesluiten van zowel de Europese 
Unie, de rijksoverheid, de provincie Zeeland en de gemeente Borsele 
weergegeven. 
Waar mogelijk wordt aangegeven wat het belang van deze besluiten is 
voor de verwerking en opslag van radioactief afval en de eisen waaraan 
deze aktiviteiten moeten voldoen. 

3.2 Genomen besluiten 

3.2.1 Internationaal niveau 

Euratom verdrag van de Europese Unie 
Het Euratom-verdrag heeft als hoofddoel de bevordering van de vooruit
gang op het gebied van kernenergie. Op grond van het Euratom-verdrag 
zijn door de Europese Unie verschillende richtlijnen uitgevaardigd. Van 
belang voor COVRA is met name artikel 30 van het verdrag. Op grond 
van dit artikel zijn door de Raad van Ministers basisnormen vastgesteld. 
De basisnormen bevatten met name regels voor de maximaal toelaatbare 
blootstelling aan ioniserende straling, de bescherming tegen en de 
controle op deze blootstelling. De uitgangspunten van deze richtlijn zijn 
vastgelegd in de Kew en in uitvoeringsbesluiten waarbij de normen en 
grenswaarden uit de richtlijn zijn overgenomen. 

Voor de COVRA-aktiviteiten zijn de basisnormen van belang omdat deze 
via de Kew ook op COVRA van toepassing zijn. 

Non-Proliferatieverdrag (1968) 
In dit verdrag is door een groot aantal staten een overeenkomst gesloten 
inzake het voorkomen van een verdere verspreiding van kernwapens. In 
het verdrag zijn procedures en waarborgen opgenomen ten aanzien van 
basismaterialen en bijzondere splijtbare materialen, ongeacht of deze 
worden vervaardigd, verwerkt of gebruikt in een kernenergie-installatie 
dan wel zich buiten een zodanige installatie bevinden. 

De procedures en waarborgen van dit verdrag zijn relevant voor de 
voorgenomen aktiviteit aangezien COVRA hoog verrijkt uranium voor 
opslag aangeboden kan krijgen. 
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Het Internationale Atoombureau IAEA (International Atomie Energy 
Agency) te Wenen stelt veiligheidsgrondslagen en -richtlijnen op, die 
betrekking hebben op kernenergiecentrales en andere nucleaire facilitei
ten. In de grondslag "Basic Safety Standards for Radiation Protection" 
worden de basisprincipes met betrekking tot stralingsbescherming uiteen 
gezet. In de "Codes" en "Safety Guides" van het Nuclear Safety Standards 
programma zijn hoofddoelstellingen en mogelijke manieren van uitvoering 
aangegeven voor nucleaire installaties. Deze internationale regels vormen 
de basis van de Nucleaire Veiligheidsregels (NVR) en concept richtlijnen 
die door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. 

Voor zover van toepassing is bij het ontwerp van de installaties van 
COVRA rekening gehouden met deze regels. 

ICRP-veiligheidsregels 
De ICRP (International Commision on Radiological Protection) doet 
aanbevelingen voor normstellingen aangaande de bescherming van 
werknemers en bevolking tegen de risico's die blootstelling aan ionise
rende straling met zich mee zouden kunnen brengen. De ICRP hanteert 
drie principes: rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten. De dosislimie
ten zijn een randvoorwaarde ter bescherming van het individu. De aanbe
velingen van de ICRP zijn via de Euratombasisnormen verwerkt in de 
Kew. 

Via de Kew zijn deze regels ook op de aktiviteiten van COVRA van 
toepassing. 

3.2.2 Nationaal niveau 

Wet milieubeheer 
In maart 1993 is de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm) 
vervangen door de Wet milieubeheer. De Wabm-bepalingen met betrek
king tot het opstellen van een milieu-effectrapport en de daarbij beho
rende procedure zijn over het algemeen overgenomen in hoofdstuk 7 van 
de Wet milieubeheer. 

Algemene wet bestuursrecht 
De voorbereidingsprocedure voor besluiten inzake het verlenen, wijzigen 
en intrekken van milieuvergunningen en -ontheffingen is voor een 
belangrijk deel in de Algemene wet bestuursrecht opgenomen. Ten 
aanzien van de vergunningprocedure kan op grond van artikel 20.1 van de 
Wet milieubeheer beroep worden ingesteld bij de Mdeling bestuursrecht
spraak van de Raad van State. 

Kernenergiewet (Kew) 
De Kew is een raamwet die betrekking heeft op aktiviteiten waarbij met 
ioniserende straling wordt gewerkt. Het doel van de Kew is: 

bevordering van een goede ontwikkeling op het gebied van de vrijma-
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king van kernenergie en de aanwending van radioactieve stoffen en 
ioniserende straling uitzendende toestellen, 

- bescherming tegen de aan de verwezenlijking van de eerste doelstel
ling verbonden gevaren. 

De invulling van de Kew krijgt vorm in diverse Algemene Maatregelen 
van Bestuur en andere besluiten. Het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen 
en ertsen (Bkse) vermeld onder andere de randvoorwaarden voor de wij
ziging van een Kew-vergunning. Het Besluit stralenbescherming Kern
energiewet (BsK) geeft regels inzake het gebruik van radioactieve stoffen 
en ioniserende stralen uitzendende toestellen. In het BsK worden onder 
meer algemene regels gesteld voor de veiligheid, de controle en de 
maximaal toelaatbare doses voor blootstelling aan ioniserende straling. 

In de aanvraag van COVRA tot wijziging van de Kew-vergunning is de 
informatie verstrekt zoals die wettelijk is vereist. 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) 
Voor het lozen van afvalwater afkomstig van de waterbehandelingsinstal
latie beschikt COVRA naast de Kew-vergunning over een vergunning op 
grond van de Wvo. In deze vergunning worden limieten gegeven voor 
milieubelastende factoren anders dan radioactieve stoffen. De huidige 
wijzigingsaanvraag krachtens de Kew vraagt niet om wijziging van de 
Wvo-vergunning, omdat de voorgenomen wijzigingen niet van invloed zijn 
op hetgeen volgens die vergunning is toegestaan. 

Nota Radioactief Afval (VROM; 1984) 
In de nota Radioactief Afval wordt aangegeven dat de verwerking en 
opslag van radioactief afval aan één centrale organisatie in handen moet 
worden gegeven. Voorts is vastgelegd dat al het Nederlands radioactief 
afval gedurende lange tijd op één locatie moet worden verwerkt en 
opgeslagen. Uiteindelijk zal in nationaal of in internationaal verband 
eindberging moeten plaatsvinden. 

Nota en Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (VROM; 1989) 
De doelstelling van de nota en het nationaal plan Kernongevallenbe
strijding is: 

het beschrijven en in operationele vorm vastleggen van het overheids
optreden bij ongevallen met radioactieve stoffen in binnen- en buiten
land die de Nederlandse samenleving kunnen bedreigen, 
het aangeven welke voorzieningen, zowel materieel als personeel, en 
welke regelingen noodzakelijk zijn ten behoeve van het overheidsop
treden, 
het opstellen van een nazorgprogramma. 

Het niveau waarop de benodigde bestuurlijke coördinatie van de onge
vallenbestrijding plaatsvindt is afhankelijk van de (potentiële) omvang van 
de gevolgen van het ongeval. 

De installaties voor verwerking en opslag van radioactief afval van 
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COVRA te Borsele worden aangemerkt als objecten van de categorie B, 
waarbij slechts lokale gevolgen kunnen optreden. Hiervoor is het ge
meentelijke niveau het meest aangewezen niveau voor de coördinatie bij 
de bestrijding van ongevallen. 

NationaalMilieubeleidsPlan (NMP, NMP 90, NMP 2- VROM; 1989, 1990, 
1993) 
Op grond van het NMP is door het ministerie van VROM een aantal no
ta's opgesteld. De van belang zijnde nota's in het kader van de voorge
nomen aktiviteit zijn: 

de Nota "Omgaan met risico's" (1989); 
de Nota "Omgaan met risico's van straling" (1990); 
de Vervolgnotitie "Omgaan met risico's van straling" (1993). 

In het NMP 90 (NMP+) is op onderdelen het beleid uit het NMP geïnten
siveerd. In het NMP 2 is het beleid voor· de periode 1995-1998 uitgestip
peld. Het NMP 2 bevat geen beleidslijnen die een directe invloed hebben 
op de voorgenomen aktiviteit. Indirect is van belang het streven van de 
overheid naar een "integraal ketenbeheer" wat wordt vertaald in het 
streven naar preventie en een lekvrije verwijdering van afval. Voor opslag 
en storten van afval gelden de lBC-criteria (Isoleren, Beheersen en 
Controleren). Onafhankelijk daarvan wordt het nodig geacht beheers- en 
controlemaatregelen te treffen om te waarborgen dat de isolatie op 
termijn afdoende blijft. 

Als gevolg van NMP-actie 62 heeft het kabinet een standpunt bepaald 
over de vraag of de diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor 
het opbergen van afval (april 1993). Voor de langdurige opslag van hoog 
toxisch afval (waaronder radioactief afval) is een tweetal voorwaarden 
geformuleerd waaraan voldaan moet worden: 

Een bergingsfaciliteit moet, ongeacht de locatie, zodanig zijn ingericht 
dat de veiligheid maximaal is in reguliere en uitzonderlijke of onver
wachte situaties. Daarom moeten de isolatie en de beheersbaarheid 
door middel van de mogelijkheid van menselijke interventie optimaal 
zijn. Een bergingswijze die niet voldoet aan de lBC-criteria wordt 
afgewezen. Om dit te bereiken moet het afval, niet alleen uit het 
oogpunt van hergebruik, terugneembaar worden geborgen. De gekozen 
wijze van berging dient als geheel een proces te betreffen dat, met het 
oog op de beheersbaarheid, in principe omkeerbaar is. 
Daarnaast zal vanuit het streven naar integraal ketenbeheer, ook waar 
nu hergebruik nog niet mogelijk is, het afval beschikbaar moeten 
blijven om, zodra de mogelijkheden daartoe ontstaan, op een milieu
hygiënisch verantwoorde wijze weer in de keten ingebracht te kunnen 
worden. Daarom wordt in dit kabinetsstandpunt niet gekozen voor een 
definitieve verwijderingsmethode. 

Dit overheidsstandpunt is met name van belang voor de eindbergingsak
tiviteiten die COVRA naar verwachting over circa 100 jaar zal moeten 
uitvoeren. De hergebruiksmogelijkheden vragen ook nu reeds aandacht. 



- 21-
MER- COVRA NV 
revisie 0 

Bij de keuze van verwerking van het aangeboden radioactief afval moet 
worden nagegaaan of toekomstig hergebruik mogelijk is en blijft, en of de 
in de toekomst noodzakelijk geachte verwerking niet wordt geblokkeerd. 
Deze aspecten zijn van belang voor al het aangeboden radioactief afval, 
inclusief de niet eerder beschouwde categorieën zoals de radioactieve 
reststoffen van de ertsverwerkende- en de procesindustrie en het verarmd 
uranium van de uraniumverrijkingsindustrie. 

Nota Omgaan met risico's (VROM/SZW; 1989) 
In deze nota is het begrip risico gedefinieerd als "ongewenste gevolgen 
van een bepaalde aktiviteit verbonden met de kans dat deze zich zullen 
voordoen". De risicobenadering is de grondslag voor het effectgerichte 
stralingsbeleid en dient ertoe om vanuit het milieubeleid gewenste 
beschermingsniveaus aan te geven voor ondermeer mensen, ecosystemen 
en dieren en daarmee de milieukwaliteit en de ontwikkeling daarvan in de 
tijd te kunnen beoordelen. Met de risicobenadering wordt gestreefd n~ar 
een normstelling en een "meetlat" voor risico's voor verschillende aktivi
teiten. Daarnaast kan tot een prioriteitsstelling worden gekomen en wordt 
gepoogd het milieurendement te bepalen van beleidsopties en het voor
spellen van ontwikkelingen in de milieukwaliteit op basis van kwantitatie
ve risicoschattingen. 

Deze Nota vormde de "meetlat" voor COVRA's Kew-vergunningsaanvraag 
en MER van 1989. 

Nota Omgaan met risico's van straling (Nota ORS van VROM/SZW; 1990) 
In deze nota wordt een nieuw systeem van normering beschreven met 
betrekking tot de bescherming van het milieu, leden van de bevolking en 
werknemers tegen de nadelige effecten van ioniserende straling. Voor het 
arbeidshygiënisch beleid betekent dit het terugdringen van de stralingsbe
lasting tot een aanvaardbaar niveau in overleg tussen werknemers, 
werkgevers en overheid. Voor het milieubeleid zijn grenzen vastgesteld 
voor het individuele risico in de vorm van een maximaal toelaatbaar 
niveau en een verwaarloosbaar niveau voor het meest kritische effect, 
overlijden door kanker. Voor een individu is het maximaal toelaatbare 
risiconiveau, als gevolg van alle bronnen samen, gesteld op 10"5 per jaar. 
Het maximaal toelaatbare risiconiveau per bron is gesteld op 10"6 per 
jaar. Het niveau waarbij het risico per bron verwaarloosbaar wordt geacht 
is gesteld op 10"8 per jaar. 
Voor grote ongevallen waarbij veel slachtoffers kunnen vallen, wordt 
bovendien rekening gehouden met de maatschappelijke ontwrichting die 
dit teweeg zou kunnen brengen. Hieraan is vormgegeven door middel van 
het zogenaamde groepsrisico. De maximaal toelaatbare kans op tien 
sterfgevallen tegelijk is gesteld op 10"5 per jaar en voor honderd sterfge
vallen op 10·7 per jaar. 
Dieren en planten blijken minder gevoelig te zijn voor ioniserende 
straling dan mensen. Door het stralingsniveau op basis van gegevens ten 
aanzien van mensen vast te stellen, zijn planten en dieren afdoende 
beschermd. 
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De omgerekende cumulatieve dosislimiet uit de nota ORS met betrekking 
tot een maximaal individueel toelaatbaar risiconiveau van 10"6 per jaar 
komt overeen met een effectieve stralingsdosis van 0,04 mSv per jaar (bij 
een sterfterisicofactor van 2,5 %voor volwassenen). 
In het Besluit Stralenbescherming Kernenergiewet (Bsk) wordt uitgegaan 
van een cumulatieve gemiddelde dosislimiet van 1 mSv per jaar voor 
leden van de bevolking. 

Daarnaast is het As Low As Reasonably Achievable (ALARA)-principe 
van belang, waarbij wordt gestreefd naar een stralingsdosis die zo klein is 
als in de gegeven omstandigheden kan worden verwezenlijkt. Hierbij 
wordt rekening gehouden met economische en maatschappelijke factoren. 
Ten slotte kan het principe van rechtvaardiging ("justification") worden 
genoemd. Dit wil zeggen dat bij beschouwing vooraf, de voordelen van 
een aktiviteit groter moeten zijn dan de nadelen. Bij deze afweging is het 
resultaat van de toetsing aan de risicogrenzen het primaire afwegingscri
terium. 

Het in de nota ORS beschreven beleid is aangepast en is verduidelijkt in 
de twee hierna volgende beleidsdocumenten. 

Vervolgnotitie Omgaan met risico's van straling (VROM; 1993) 
In deze vervolgnotie wordt ingegaan op een aantal moties die zijn inge
diend in het kader van de parlementaire behandeling van de Nota ORS. 
In deze notitie worden wijzigingen van besluiten en limieten aangekon
digd, die zullen worden overgenomen in het BsK en het Bkse. 
Door de Minister van VROM is naar aanleiding van de motie Lansink 
inzake de nota ORS aangegeven dat het verwaarloosbaarheidsniveau geen 
rol meer speelt. Wel zal, zoals aangegeven in het mondeling overleg van 4 
april 1994 met de Tweede Kamer, in het kader van de vergunningverle
ning een secundair niveau worden gehanteerd. Dit secundaire niveau 
geldt als criterium waaronder het risico van een aktiviteit op een meer 
globale wijze kan worden berekend en waaronder de verantwoordelijkheid 
voor ALARA meer bij de vergunnnghouder zal worden gelegd. 
Tevens is aangegeven dat de verruiming van de basisnorm voor vaste 
natuurlijke radioactieve stoffen van 100 Bq/gram naar 500 Bq/gram niet 
van toepassing zal zijn op natuurlijke radionucliden bevattende rest- en 
afvalstromen, zoals van de procesindustrie. 

Deze restrictie ten aanzien van het criterium waarop vaste natuurlijke 
radioactieve stoffen als radioactief afval worden aangemerkt, is voor 
COVRA van belang aangezien dit ondermeer heeft geleid tot een toene
mend aanbod van radioactief afval van de olie- en gasindustrie. 

Handleiding Beleidsstandpunten Stralingshygiëne (VROM; 1993) 
In deze handleiding worden, vanuit de beleidsstandpunten van het 
ministerie VROM, antwoorden gegeven op vragen betreffende het 
uitvoeren van risico-analyses voor Kew-vergunningplichtige aktiviteiten 
zowel voor reguliere als ongevalsomstandigheden. Dit betreft onder 
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andere de te beschouwen belastingspaden, voedselpatronen, Actuele 
Blootstellings Correctie factoren (ABC-factoren) en risiconiveau's. 
Aangegeven is dat als maximaal toelaatbaar risico (MTR) per bron een 
waarde van 10-6 per jaar geldt. Dit risico wordt geacht te worden veroor
zaakt door een effectieve stralingsdosis van 0,04 mSv per jaar. Beneden 
dit risiconiveau · geldt het ALARA-principe. Voorts is het secundair 
risiconiveau aangegeven, het niveau waaronder de overheid een risicore
ductie niet meer prioritair acht. Dit risiconiveau is vooralsnog gesteld op 
to-s per jaar en wordt geacht te worden veroorzaakt door een effectieve 
dosis van 4.to-4 mSv per jaar. 

Deze beleidsstandpunten zijn van belang voor COVRA bij de aanvraag 
tot wijziging van de Kew-vergunning en in dit MER is uitgegaan van deze 
Handleiding. Het risico van de COVRA-aktiviteiten kan derhalve worden 
getoetst aan zowel het maximaal toelaatbaar risico van t0-6 per jaar als 
aan de invulling van het ALARA-principe tot het risiconiveau to-s pér 
jaar. 

Dossier Kernenergie (EZ; 1993) 
Doel van het dossier is het geven van antwoorden op vragen inzake 
kernenergie, op grond waarvan randvoorwaarden te geven zijn voor de 
eventuele toepassing van kernenergie. 
Met betrekking tot de opslag van radioactief afval wordt geconcludeerd 
dat door het bestaan van COVRA de mogelijkheid aanwezig is om 
langdurig radioactief afval op te slaan. In het dossier komt het regerings
standpunt inzake de berging van radioactief afval aan bod. Uitgangspunt 
bij de berging dient de terugneembaarbeid te zijn. In de eerste plaats 
dient afval beheersbaar en controleerbaar te worden opgeborgen. In de 
tweede plaats moet het afval beschikbaar blijven voor eventueel herge
bruik, wanneer dit op een milieuhygiënisch en economisch verantwoorde 
wijze kan plaatsvinden. 

Het dossier heeft geen directe invloed op de huidige aanvraag tot wijzi
ging van Kew-vergunning van COVRA. 

Nationale milieuverkenningen 1, 2 en 3 (RIVM; 1988, 1991, 1993) 
In de tot nu toe uitgekomen drie Nationale milieuverkenningen, die ter 
onderbouwing van het nationale milieubeleid zijn opgesteld, wordt 
beperkt ingegaan op radioactief afval. In Milieuverkenningen 3 wordt de 
verwachting uitgesproken dat door strengere radiologische maatregelen 
en emissiebeperkende maatregelen de hoeveelheid radioactief afval uit 
niet-nucleaire bronnen verder zal kunnen toenemen. 

In de huidige vergunningswijzigingsaanvraag en dit MER wordt uitslui
tend rekening gehouden met materialen die een specifieke activiteit 
hebben groter dan 100 Bq per gram (zie ook paragraaf 2.3.2). 
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In de medio 1995 aan het ECN verleende Kew-vergunning is als voor
schrift opgenomen dat zowel het laag- en middelradioactief afval, als het 
hoogradioactief afval, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, naar 
COVRA moeten worden afgevoerd. 
Een deel van dit afval kan nog niet door COVRA in ontvangst worden 
genomen omdat daarvoor eerst de onderhavige vergunningswijziging van 
COVRA zelf en de bouw van het opslaggebouw voor hoogradioactief 
afval moeten worden gerealiseerd. 

In de wijziging van de Kew-vergunning van Hoechst Holland N.V. van 
eind 1994 is als voorschrift opgenomen dat de afvoer van (radioactief) 
calcinaat dient te starten op het moment dat aan COVRA vergunning is 
verleend om dit calcinaat te mogen opslaan én COVRA de noodzakelijke 
faciliteiten operationeel heeft. 
Ook hiervoor dient eerst de onderhavige vergunningswijziging van 
COVRA zelf te worden gerealiseerd. 

In de eind 1993 aan Urenco Nederland verleende gewijzigde Kew-vergun
ning is vastgelegd dat nadere plannen moeten worden ontwikkeld met 
betrekking tot de opslag van verarmd uranium. In dit kader heeft Urenco 
de reeds in haar MER genoemde mogelijkheden bij COVRA onderzocht. 
Middels onderhavige vergunningswijziging van COVRA wordt de moge
lijkheid geopend om verarmd uranium in de vorm van uraniumoxide bij 
COVRA op te slaan op een zodanige wijze dat gebruik mogelijk blijft. 

3.2.3 Provinciaal niveau 

Provinciaal Milieubeleidsplan Zeeland "Kerend Tij Twee" 
Bij het opstellen van het Zeeuwse Milieubeleidsplan "Kerend Tij", voor 
de periode 1991-1995, waren de eerste plannen van COVRA met betrek
king tot de opslag van radioactief afval in een vergevorderd stadium~ Bij 
het thema verstoring wordt opgemerkt dat de bedrijven in het Sloegebied 
geen verhoogd risico vormen voor de omgeving, aangezien de woonker
nen op een redelijke afstand van het gebied liggen. Voor nieuwe aktivitei
ten worden de normen uit de Nota "Omgaan met risico's van straling" 
gehanteerd. Tevens zal voldaan moeten worden aan de normen van het 
groepsrisico uit "Omgaan met risico's". 
Inmiddels is het provinciaal milieubeleidsplan "Kerend Tij Twee" uitge
bracht dat de plannen weergeeft voor de periode 1995-1999. Het milieu
beleid is voor wat de aktiviteiten van COVRA betreft niet noemens
waardig gewijzigd. 

Streekplan Provincie Zeeland (1988) 
Het terrein van COVRA bevindt zich in het Sloegebied. Dit gebied heeft 
de streekplanaanduiding Zeehaventerrein. Deze terreinen lenen zich 
volgens het Streekplan voor aktiviteiten die zich door aard, schaal en 
(mogelijke) milieu-effecten niet lenen voor vestiging in de directe nabij
heid van woongebieden. In dit gebied kan, mits de vereisten van de Wet 
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milieubeheer inzake het opstellen van een milieu-effectrapport in acht 
worden genomen, zonder ruimtelijke bezwaren de voorgenomen uitbrei
ding van de aktiviteiten plaatsvinden. 

De voorgenomen gewijzigde plannen van COVRA passen binnen dit 
kader. 

3.2.4 Gemeentelijk niveau 

Bestemmingsplan Haven- en industriete"ein Sloe 1982 
In het bestemmingingsplan Haven- en industrieterrein Sloe is een aantal 
eisen en voorschriften opgenomen waar aktiviteiten binnen het gebied 
aan moeten voldoen. 
Dit bestemmingsplan is slechts gedeeltelijk goedgekeurd. Door Gedepu
teerde Staten van Zeeland en de Kroon is aan enkele onderdelen goed
keuring onthouden. Deze onderdelen hebben onder meer betrekking op 
het verbod voor de bouw van een tweede kernenergiecentrale. 

De huidige COVRA-faciliteiten zijn gerealiseerd met toepassing van een 
artikel 19-procedure volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). 
De voorgenomen wijzigingen zullen gerealiseerd kunnen worden binnen 
het kader van het gewijzigde bestemmingsplan (zie paragraaf 3.3.3). 

3.3 Te nemen besluiten 

3.3.1 Internationaal niveau 

Voorstel van de EU betreffende de basisnormen ioniserende straling (Council 
Directive (Euratom) COM (94) 298 final) 
Binnen de EU is een wijziging van regelgeving in ontwikkeling met 
betrekking tot de grens die moet worden gehanteerd voor de activiteits
concentratie van radioactieve materialen. Er wordt een nuclidespecifieke 
grenswaarde voorgesteld. Voor een aantal radionucliden, met name alfa
stralers, wordt een grenswaarde van 1 tot 10 Bq per gram genoemd, in 
plaats van de nu vigerende algemene grenswaarde van 100 Bq per gram. 
Tevens is sprake van een verhoging van de grenswaarde voor radionucli
den zoals 3H en 14C. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op de 
omvang van het afval dat als radioactief afval wordt aangemerkt. 
Het voorstel is nog in discussie en dient nog door de raad van ministers 
te worden aanvaard. 
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Voorstel van de EU betreffende de basisnormen ioniserende straling 
Het onder 3.3.1 genoemde voorstel tot wijziging van regelgeving zal 
mogelijk in de nationale regelgeving geïmplementeerd moeten worden. 
Wanneer de nuclidespecifieke grenswaarden ook van toepassing worden 
voor de beslissing of een bepaald materiaal radioactief afval is of niet, 
kan dit tot gevolg hebben dat grote hoeveelheden reststoffen (vele 
tienduizenden tonnen) afkomstig van de ertsverwerkende industrie, maar 
ook uit de bouwmaterialen- en de keramische-industrie als radioactief 
afval worden aangemerkt. 
Aangezien beleid terzake nog niet door de overheid is vastgelegd, wordt 
met dit afval geen rekening gehouden bij de bedrijfsvoering van COVRA 
in de gemeente Borsele. Als ondergrens voor de specifieke activiteit van 
het afval dat bij de COVRA vestiging zal worden opgeslagen, wordt een 
waarde van 100 Bq per gram gehanteerd (zie ook 2.3.2). 

Wijziging Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (VROM; 1995) 
Mede naar aanleiding van discussies in de Tweede Kamer over de nota 
"Omgaan met risico's van straling" en de vervolgnotitie en op grond van 
adviezen van de Raad van State, de Europese Commissie en de Gezond
heidsraad heeft de minister VROM voorgesteld om als cumulatieve 
gemiddelde dosislimiet voor de bevolking 1 mSv per jaar te handhaven en 
om door middel van dosisbeperking ("dose constraint") de stralingsrisico's 
te beheersen. Omdat onderzoek heeft geleerd dat het merendeel van de 
stralingsbronnen in de omgeving doses veroorzaken die beduidend 
geringer zijn dan een dosis van 0,1 mSv per jaar, is voorgesteld deze 
waarde als bronlimiet te hanteren. 

De door de COVRA-aktiviteiten veroorzaakte stralingsdosis in de omge
ving kan derhalve ook ten opzichte van deze waarde worden beoordeeld. 
Daarbij moet geconstateerd worden dat deze toetsingswaarde niet in 
overeenstemming lijkt met hetgeen is neergelegd in de eerder genoemde 
"Handleiding Beleidsstandpunten Stralingshygiëne". 

3.3.3 Gemeentelijk niveau 

Bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Sloe 1994 
Het bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Sloe 1994 is door de 
gemeente Borsele in procedure gebracht. 
In het bestemmingsplan wordt COVRA aangemerkt als risicofactor van 
bijzondere aard en wordt op grond daarvan aangemerkt als een categorie 
Hl-inrichting, hetgeen betekent dat de minimale afstand tot woonkernen 
1500 m moet bedragen. Op het industrieterrein is COVRA gelegen 
binnen de zone waar categorie 111 bedrijven zijn toegestaan, zodat het 
concept-bestemmingsplan geen belemmering zal vormen voor de voorge
nomen aktiviteit. 



4 HUIDIGE SITUATIE 
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In 1989 is aan COVRA een Kew-vergunning verleend voor een verwer
kings- en opslagfaciliteit voor laag- en middelradioactief afval en voor 
een tweetal opslaggebouwen voor hoogradioactief afval. In 1990 is 
COVRA begonnen met de bouw van de verwerkings- en opslaggebouwen 
voor laag- en middelradioactief afval. In november 1991 zijn de eerste 
gebouwen voor opslag van laag- en middelradioactief afval in gebruik 
genomen. In september 1993 is begonnen met verwerking van het afval. 

4.2 Terreininrichting 

COVRA is gevestigd op het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost, 
gelegen op het grondgebied van de gemeente Borsele. Een plattegrond 
van COVRA met de reeds gebouwde verwerkings- en opslaggebouwen 
voor laag- en middelradioactief afval is opgenomen in figuur 4.1. 
,--------------------~----------··········· 
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Huidige terreinsituatie COVRA 
1. kantoorgebouw van waaruit alle werkzaamheden worden 

gecoördineerd; 
2. afvalverwerkingsgebouw voor de verwerking en verpakking 

van laag- en middelradioactief afval; 
3. laag- en middelradioactief opslaggebouw met drie opslag

compartimenten voor de opslag van verwerkt en verpakt 
laag- en middelradioactief afval. 
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Ten behoeve van de verwerking en opslag van laag- en middelradioactief 
afval heeft COVRA de beschikking over een AfvalVerwerkingsGebouw 
(AVG) en een Laag- en middelradioactief afval OpslagGebouw (LOG). 
In het A VG vindt de verwerking en verpakking plaats van verschillende 
soorten afval. 

Bij ontvangst van aangeboden afval vindt een administratieve controle 
plaats met betrekking tot de isotopensamenstelling, toxiciteit en activi
teitsinhoud. Daarnaast vindt controle plaats op het aantal aangeboden 
vaten en de codering van de vaten, eventuele beschadigingen, het stra
lingsniveau en het besmettingsniveau van het oppervlak. 

In het afvalverwerkingsgebouw wordt iedere handeling met een vat met 
radioactief afval administratief vastgelegd, zodat op elk moment exact 
bekend is waar welk afval zich bevindt. 

4.3.2 Verwerking van laag- en middelradioactief afval 

Afhankelijk van de soort afval wordt er een verwerkingsproces toegepast. 
De belangrijkste verwerkingssystemen en -installaties worden hieronder 

. beschreven. De relatie tussen de diverse verwerkingssystemen en -installa
ties is weergegeven in figuur 4.2. 

Maalinstallatie voor telpotjes 
Telpotjes zijn kleine glazen of plastic flesjes gevuld met vloeistof, die 
gebruikt worden voor een speciale meettechniek (vloeistofscintillatietel
ling) die bij vele instellingen en ziekenhuizen wordt toegepast. De flesjes 
worden in grote aantallen tegelijk, verzameld in een opslagvat, aangebo
den. 
De telpotjes worden vermalen, waarna een scheiding in een vaste en een 
vloeibare fase wordt bewerkstelligd. 

Vloeistofscheidingsinstallatie 
In deze installatie worden vloeistoffen behandeld teneinde een scheiding 
in een organische en een anorganische fractie te bewerkstelligen. 

Waterbehandelingsinstallatie 
De anorganische vloeistoffen worden in dit systeem gereinigd, waarna het 
afvalwater wordt bemonsterd. Na controle op aanwezige verontreinigin
gen wordt het gereinigde water naar de Westersehelde geloosd. Het bij 
deze reiniging gevormde slib wordt met cement vermengd tot een vast 
produkt. 
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In deze installatie worden de organische stoffen, die aanwezig zijn in 
vloeibaar radioactief afval, op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze 
verbrand. Het verbrandingsproces garandeert de veilige verbranding van 
koolwaterstoffen. De vrijkomende verbrandingsgassen worden gereinigd 
met behulp van een nat en een droog rookgasreinigingssysteem. De natte 
rookgasreiniging gebeurt door middel van een waskolom, waarin voorna
melijk HCl, HF en S02 worden uitgewassen. In het daarop volgende 
droge rookgasreinigingssysteem wordt het rookgas gereinigd met behulp 
van voorfilters en absoluutfilters. In het afvoerkanaal worden de rookgas
hoeveelheden en de emissies gemeten. 

Verbrandingsinstallatie voor kadavers 
Deze installatie is gelijksoortig aan de verbrandingsinstallatie voor 
vloeistoffen. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde luchttoevoereenheid 
en hetzelfde rookgasreinigingssysteem, waardoor beide ovens niet tegelijk 
in bedrijf kunnen zijn. 
De gevormde as wordt via een sluis afgevoerd in een vat ten behoeve van 
de as-immobilisatie en cementering. 

As-immobilisatie- en cementeerinstallatie 
In dit systeem wordt as afkomstig uit de verbrandingsinstallatie voor 
kadavers geïmobiliseerd door toevoeging van cement. In de installatie 
worden daarnaast bronnen, niet-persbare verschrotte stukgoederen en de 
vaten met vastgemaakt slib uit de waterbehandelingsinstallatie in beton 
verpakt. 

Persinstallatie 
In deze installatie wordt vast persbaar afval in stalen vaten onder hoge 
druk geperst tot schijven die daarna in beton worden verpakt. Eventueel 
bij het persen vrijkomende vloeistoffen worden in het vloeistofopvangsys
teem onder de pers verzameld en afgevoerd naar de vloeistofscheidingsin
stallatie. 

Verschrottinginstallatie 
Afval dat qua afmeting niet geschikt is om te worden verperst, wordt in 
de schrootcel verkleind door middel van zagen, knippen, snijden, buigen, 
of voorpersen met behulp van een balenpers. Hierna wordt het afval 
geperst in de persinstallatie of meteen in beton verpakt. 

4.3.3 Opslag van laag- en middelradioactief afval 

Het in het A VG verwerkte en verpakte afval wordt, na meting van 
gewicht en oppervlaktedosistempo, opgeslagen in één van de beschikbare 
opslagcompartimenten van het LOG. Naast afval uit het A VG wordt ook 
afval, dat reeds bij leveranciers van radioactief afval is verwerkt en 
verpakt, rechtstreeks in een LOG geplaatst. 

In een LOG wordt het afval naar oppervlakte-dosistempo gesorteerd, in 



Figuur 4.3 De opslag van laag- en middelradioactief afval in het LOG 
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groepen ingedeeld en vervolgens conform een vooraf vastgesteld stapel
plan opgeslagen (zie figuur 4.3). Ter invulling van het ALARA-principe 
wordt de opslag zodanig uitgevoerd dat de vaten met een laag stralingsni
veau langs de buitenwanden van het opslaggebouw worden opgestapeld. 
Dit biedt een extra afscherming voor de vaten met een hoger ~tralingsni
veau die meer binnenin zijn opgestapeld. Bij de stapeling van de afvalva
ten in de binnenste vakken worden de vaten met een hoger stralingsni
veau zoveel mogelijk onderin en binnenin de stapels geplaatst. Vaten met 
een lager stralingsniveau aan buiten- en bovenzijde zorgen op die wijze 
voor een relatief laag stralingsniveau in de opslagcompartimenten. Dit is 
van belang ter beperking van de stralingsdosis voor de medewerkers in 
het gebouw. 
Tussen de vakken met afval bevinden zich inspectiepaden. Inhoud en 
positie van het verpakte laag- en middelradioactief afval wordt geregis
treerd in het administratiesysteem. 

4.3.4 Behandeling van secundair radioactief afval 

In het afvalverwerkingsgebouw ontstaan, als gevolg van het bedrijven van 
diverse verwerkingsinstallaties, secundaire afvalstromen. Dit betreft 
ondermeer: 

afvalwater, zoals waswater van de rookgasreiniging van de verbran
dingsinstallaties; dit water wordt behandeld in de waterbehandelingsin
stallatie, 
vast afval, zoals verbruikte filtermaterialen; dit afval wordt behandeld 
op dezelfde wijze als het door diverse leveranciers aangeboden vast 
afval. 

4.4 Behandeling en opslag van hoogradioactief afval 

De twee opslaggebouwen voor hoogradioactief afval, die eveneens zijn 
vergund, zijn tot op heden niet gebouwd. Momenteel wordt er door 
COVRA geen hoogradioactief afval behandeld danwel opgeslagen. 

4.5 Huidige opgeslagen hoeveelheden laag- en middelradioactief afval 

Per 1 januari 1995 zijn bij COVRA ruim 19.000 vaten met verwerkt en 
verpakt laag- en middelradioactief afval in opslag genomen (zie tabel 4.1 
en tabel 4.2). In de tabellen zijn de hoeveelheid en de activiteit van het 
afval per 1 januari 1995 aangegeven. Het aangeleverde afval wordt 
verwerkt en verpakt ingedeeld naar een viertal categorieën. 



Categorie A: 

Categorie B: 
Categorie C: 

Categorie D: 
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alfa-houdend afval van ziekenhuizen, de industrie en 
onderzoeksinstellingen; 
beta/gamma-houdend afval van de kernenergiecentrales; 
beta/gamma-houdend afval van ziekenhuizen, de indus
trie en onderzoeksinstellingen met een halveringstijd 
langer dan 15 jaar; 
beta/gamma-houdend afval van ziekenhuizen, de indus
trie en onderzoeksinstellingen met een halveringstijd 
korter dan 15 jaar. 

In figuur 4.3 is de ontwikkeling van het volume van het verwerkte en 
verpakte afval als functie van de tijd tot 1 januari 1995 weergegeven. In 
dit afval is in totaal bijna 450 TBq aan activiteit aangeleverd. Rekening
houdend met het radioactieve verval was daar op 1 januari 1995 nog· iets 
meer dan 380 TBq van over. In figuur 4.4 is de ontwikkeling van de totale 
actîviteitsinhoud in het afval als functie van de tijd weergegeven. Daarbij 
is de activiteit weergegeven zowel met als zonder het radioactieve verval. 

Tabel 4.1 Overzicht van het aantal opgeslagen vaten per 1 januari 1995 verdeeld 
naar categorieën 

Vattype Aantal vaten 

Cat.A Cat.B Cat.C Cat.D Totaal 

200-liter 2.007 5.626 7.191 3.021 17.845 

400-liter 2 2 

600-liter 9 4 27 2 42 

1000-liter 11 1.268 4 1.283 

1500-liter 2 50 2 2 56 

I Totaal I 2.029 I 6.948 I 7.226 I 3.025 11 19.2281 
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Tabel 4.2 Overzicht van de opgeslagen activiteit in GigaBecquerel (GBq) per 
1 januari 1995 verdeeld naar categorieën 

Vattype 

200-liter 

400-liter 

600-liter 

1000-liter 

1500-liter 

Totaal 

Figuur 4.3 

Opgeslagen activiteit in GBq 

Cat.A Cat.B Cat.C Cat.D Totaal 

16.817 8.451 11.283 193.119 229.670 

0 

846 129 532 145 1.652 

10.632 77.639 127.971 216.242 

105 1.906 2 7 2.020 

28.400 88.125 139.788 193.271 449.584 

Volume van het verwerkte en verpakte laag- en middelradioactief 
afval als functie van de tijd, tussen januari 1985 en januari 1995 

8.000 ,---------------------------, 

s.ooo 
11 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I -4.000 M 
E 

~ 
::J -
~ 
I 3.000 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

2.000 

1
"
000 

1.95 1.96 1.87 1.98 1.89 1.90 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 

------TrJd-----> 



Figuur 4.4 

-34-
MER- COVRA NV 
revisie 0 

Activiteit van het verwerkte en verpakte laag- en middelradioac
tief afval als functie van de tijd, met en zonder radioactief verval 

A 
40D 

I 
I 
I 
tr 
m 
1-
s: 300 -
..... -41 
..... 
> :ZDD 

..... 
(J 
<( 
I 
I 
I 100 

1.85 1.85 1.87 1.88 1.89 1.90 1.91 1.82 1.83 1.94 1.115 

------TIJd-----> 
_._ rotale actlvitelt zonder verval 

-.-Totale actlvitelt met verval 



-35-

5. BESTAANDE TOESTAND VAN HET MILIEU 

5.1 Autonome ontwikkelingen 
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De flora en fauna in de omgeving van COVRA zijn uitgebreid beschre
ven in het eerder uitgebrachte MER 1989 voor de lokatie Sloe. In het 
beschouwde gebied hebben zich sinds 1989 geen . belangrijke wijzigingen 
voorgedaan, die de toestand van het milieu hebben veranderd. 

In figuur 5.1 is een plattegrond opgenomen van de woon- en industriege
bieden rond COVRA. 

Bij de invulling van het haven- en industriegebied is het gedeelte ten 
westen van de Sloebaven en Quadeshaven in grote lijnen bestemd voor 
activiteiten op het gebied van transport en scheepsbouw. Het deel ten 
oosten van de genoemde havens heeft een gevarieerde industriële 
bestemming. Hiervan is het gedeelte rondom het terrein van COVRA in 
principe bestemd voor categorie lil-inrichtingen waaronder de meest 
belastende bestemmingscategorie wordt verstaan. 

Op circa 1,5 km afstand ten oosten van COVRA is een composteringsbe
drijf en een slibvergassingsinstallatie voor communaal zuiveringsslib 
gebouwd. Voorts wordt ten noordwesten van COVRA een opslag- en 
doorvoerbedrijf voor metaalertsen gevestigd. Sinds 1989 hebben op het 
industrieterrein geen andere belangrijke wijzigingen plaatsgevonden. In 
het haven- en industriegebied werken circa 5000 personen. 

Met betrekking tot de agrarische sector kan worden vermeld dat er 
plannen zijn voor enkele glastuinbouwprojecten op Zuid-Beveland. Voor 
het glastuinbouwproject west Zuid-Beveland bestaan drie mogelijke 
lokaties, waarvan een locatie van 250 ha ten noorden van Nieuwdorp 
momenteel het meest in aanmerking komt. Volgens de plannen zou rond 
het jaar 2000 met de realisatie van het project gestart kunnen worden. 

Het Sloegebied wordt omgeven door een dijk die 4 tot 5 meter boven de 
aangrenzende polders ligt. Het industrie- en havengebied steekt als een 
besloten massa af tegen de open polders met een voornamelijk agrari
sche functie. Om het landschappelijk contrast te verminderen is enige 
jaren geleden begonnen met de aanplant van bos in het overgangsgebied 
tussen de kernen Borssele en Nieuwdorp. Op deze wijze wordt het 
Sloegebied enigszins afgeschermd van de dorpen in de directe omgeving. 
Het door de gemeente Borsele onlangs gepresenteerde beleid ten 
aanzien van de Sloe-rand streeft naar een geleidelijker overgang van het 
Sloe naar de polders door onder meer de verdere aanplant van bos. 
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5.2 ~~missies 

5.2.1 Algemeen 
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In het navolgende wordt ingegaan op de emissies van radioactieve en 
niet-radioactieve stoffen naar de atmosfeer, het oppervlaktewater en de 
bodem, de emisissie van directe straling naar de omgeving en het veroor
zaken van geluid. In tabel 5.1 zijn de emissies in de afgelopen jaren 
verzameld en is ter vergelijking een vergunningslimiet of grenswaarde 
opgenomen. 

5.2.2 Emissies naar de atmosfeer 

De emissies van luchtgedragen radioactieve stoffen en van verbrandings
gassen door de ventilatieschacht van het A VG worden, tijdens de be
drijfsvoering, door middel van metingen. bewaakt en gecontroleerd. Uit 
analyse van deze metingen blijkt dat emissies van verbrandingsgassen in 
de geloosde ventilatielucht beneden de grenswaarden blijven, zoals 
vermeld in het besluit luchtemissies afvalverbranding van 7 januari 1993. 
De emissie van radioactieve stoffen is in de afgelopen jaren ruim bene
den de vergunde emissies gebleven. Hierbij · dient echter te worden 
aangetekend dat de verwerking van het afval pas in september 1993 is 
gestart voor een aantal installaties en dat in 1994 uitsluitend de kada
ververbrandingsoven in bedrijf is geweest gedurende 54 bedrijfsdagen. 
De vloeistofverbrandingsoven was in 1994 alleen gedurende het proefbe
drijf actief. De emissies in 1993 en 1994 zijn derhalve niet maatgevend 
voor een volledige bedrijfsvoering. 

5.2.3 Emissies naar het oppervlaktewater 

Voorafgaand aan het lozen van bedrijfsafvalwater uit de lozingstank op 
de Westersehelde wordt er representatief bemonsterd met behulp van 
een proportioneel monstername systeem. Uit analyses van deze monsters 
blijkt dat afvalwaterlozingen beneden de in de Wvo-vergunning vermelde 
grenswaarden blijven en dat ook de radioactieve bestanddelen in de 
lozingen kleiner zijn dan volgens de vigerende Kew-vergunning is toege
staan. 

5 .2.4 Directe straling 

Om te bepalen of het toelaatbare stralingsniveau aan de terreingrens van 
COVRA niet wordt overschreden, wordt periodiek de stralingsdosis 
gemeten op diverse punten aan de terreingrens. De dosis aan de ter
reingrens wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de natuurlijke achter
grond straling die afkomstig is uit de ondergrond en de kosmos. In 
figuur 5.1 is het dosistempo aan de terreingrens tengevolge van deze 
natuurlijke achtergrondstraling en de straling die door het opgeslagen 



- 38-
MER- COVRA NV 
revisie 0 

Tabel 5.1 Emissies van de COVRA-installaties in 1993 en 1994 in vergelijking 
tot Kew- en Wvo-vergunningslimieten of andere grenswaarden 

1993 1994 limiet of opmer-
grenswaarde kingen 

Emissies naar de atmo-
sfeer 
radioactieve stoffen 
- a-emitters 3.103 Bq 1.104 Bq 2,5.104 Bq 
- 3Hj14C 3.108 Bq 4.1010 Bq 5.1011 Bq 
- B/y-emitters 2.105 Bq 2.105 Bq 2,5.1010 Bq 

niet-radioactieve stoffen 
-NO - 42-74 mg/Nm3 70 mg/Nm3 

x 

- so2 - 2-5 mg/Nm3 40 mg/Nm3 

-co - 2-6 mg/Nm3 50 mg/Nm3 

Emissies naar het opper-
vlaktewater 
radioactieve stoffen 
- a-emitters 0 Bq 0 Bq 1,5.107 Bq 
- 3Hf14C 6.107 Bq 2.1010 Bq 1.1012 Bq 
- 6/y-emitters 0 Bq 2.106 Bq 1.1011 Bq 

niet-radioactieve stoffen 
-stof gemiddeld 3 mg/1 3 mg/1 

maximaal 5 mg/1 4 mg/1 5 mg/1 
-ZM gemiddeld 46 p.g/1 65 p.g/1 

maximaal 83 p.g/1 142 p.g/1 500 p.g/1 
- MAK gemiddeld 20 p.g/1 35 p.g/1 

maximaal 84 p.g/1 118 p.g/1 500 p.g/1 
- EOCL gemiddeld 2 p.g/1 30 p.g/1 

maximaal 5 p.g/1 72 p.g/1 100 p.g/1 
- czv gemiddeld 560 mg/1 109 mg/1 

maximaal 1060 mg/1 300 mg/1 1100 mg/1 

Directe straling 
- verhoging aan de 0,006 mSv 0,008 mSv 0,150 mSv 

terreingrens (continu) per jaar per jaar per jaar 

1 driejaarsgemiddelde waarde uit de Kew-vergunning 
2 de emissies betreffen de laagste en hoogste daggemiddelde waarde in de 

rookgassen voordat deze met een faktor 30 worden verdund in de ventilatie
schacht; de limiet betreft de grenswaarden "luchtemissie afvalverbranding" 

3 waarde uit de Wvo-vergunning 
ZM: zware metalen, MAK: monocyclische aromatische koolwaterstoffen, 
EOCl: extraheerbare organische halogenen, CZV: chemisch zuurstofver
bruik 

4 waarde uit Kew-vergunning 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

1 
1 
1 

3 

3 

3 

3 

3 

4 
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radioactief afval wordt veroorzaakt in een grafiek weergegeven. Uit de 
figuur kan worden geconcludeerd dat door COVRA sinds de ingebruik
name van de inrichting in 1991 geen significante bijdrage is geleverd aan 
het dosistempo aan de terreingrens. Op dit moment is nog slechts een 
beperkt gedeelte van het totale terrein in gebruik en, gelet op de wijze 
van stapeling van het afval in het LOG (zie paragraaf 4.3.3), is overeen
komstig de verwachting, de veroorzaakte dosisverhoging aan de 
terreingrens tot nu toe klein. De gemiddelde verhoging in 1994 bedroeg 
0,008 mSv per jaar bij continue blootstelling. Dit ligt ruimschoots onder 
de vergunningslimiet van 0,15 mSv per jaar. 

Figuur 5.1 Dosistempo in mSv per jaar aan de terreingrens van COVRA in de 
jaren 1991 - 1994. 

a.s 

a ... 

.... ...... 
~ o.a 'g 

~ ... 
~ 0,2 

~ 
'0 

jaar 

Ronderarond ~kosmos • COVRA 

5.2.5 Emissies naar de bodem 

Er zijn in 1993 en 1994 besmettingsmetingen van gras, wier en slib in de 
omgeving van COVRA uitgevoerd door een extern meetinstituut. Gecon
cludeerd is dat in de omgeving van COVRA verhogingen van besmet
tingsniveau's ten gevolge van lozingen van COVRA niet aangetoond 
kunnen worden. Daarnaast zijn in 1994 besmettingsmetingen op het 
terrein van COVRA uitgevoerd. Ook op het terrein kunnen verhogingen 
van het besmettingsniveau niet worden aangetoond. 
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De werkzaamheden die bij COVRA worden verricht, vinden plaats in de 
gebouwen. Buiten de gebouwen is de geluidsbijdrage van deze werkzaam
heden niet meetbaar ten opzichte van het reeds aanwezige geluidsniveau 
op het industrieterrein. 

5.3 Veiligheid 

5.3.1 Uitgangspunten 

Uitgangspunt ten aanzien van de veiligheid van de inrichting van CO
VRA is dat zowel onder normale bedrijfsomstandigheden, als bij storin
gen en ongevallen, nooit een toestand mag ontstaan, waarbij het perso
neel, de medewerkers van de omliggende bedrijven en de omwonende 
bevolking ontoelaatbaar geachte schade zou kunnen worden toegebracht. 
Dit betekent dat bij het ontwerp van de installaties en de gebouwen er 
voor wordt gezorgd dat het individuele risico voor werknemers van 
omliggende bedrijven en omwonenden kleiner is dan 10"6 per jaar en dat 
er naar wordt gestreefd om een niveau van 10"8 per jaar te bereiken. 

De stralingsdoses voor de omwonenden en de medewerkers van de 
omliggende bedrijven wordt zo laag als redelijkerwijs mogelijk gehouden 
door toepassing van stralingsafscherming, door het reinigen van het te 
lozen water door middel van de waterbehandelingsinstallatie, door het 
reinigen van de te lozen lucht door middel van de rookgasreinigings
installatie en de filters in het ventilatiesysteem, door middel van werk
procedures en door de vereiste kwaliteit van de installaties en de gebou
wen. 
De stralingsdosis voor het personeel wordt zo laag als redelijkerwijs 
mogelijk gehouden door toepassing van zonering, stralingsafscherming, 
werkprocedures en de vereiste betrouwbaarheid van installaties. 

5.3.2 Interne invloeden 

Bij het ontwerp van de installaties en de gebouwen voor verwerking en 
opslag van radioactief afval wordt rekening gehouden met storingen en 
ongevallen, zoals het uitvallen van de externe elektriciteitsvoorziening, 
falen van installaties en componenten, een interne brand en het vallen 
van verpakkingen met radioactief afval. Deze storingen en ongevallen 
zijn ten aanzien van hun consequenties geanalyseerd waarbij aan de hand 
van de berekende emissies bij storingen en ongevallen is beoordeeld of 
voldaan is aan het uitgangspunt dat geen ontoelaatbare schade wordt 
veroorzaakt. 

5.3.3 Externe invloeden 

Externe invloeden die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van 
COVRA betreffen overstromingen, aardbevingen, windhozen, gaswolk-
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explosies, vrijkomen van toxische en corrosieve stoffen, een neerstortend 
vliegtuig en een externe brand. Ook deze ongevallen zijn ten aanzien van 
hun consequenties geanalyseerd waarbij aan de hand van de berekende 
emissies bij storingen en ongevallen is beoordeeld of voldaan is aan het 
uitgangspunt dat geen ontoelaatbare schade wordt veroorzaakt. 
Gezien de buitendijkse ligging van COVRA is bijzondere aandacht 
besteed aan de eventuele overstromings- en onderspoelingsrisico's. 

Het terrein ligt op een gemiddelde hoogte van circa 5,2 m +NAP voor 
het onbebouwde gedeelte en circa 5,6 m voor het bebouwde gedeelte. 
Aan de zijde van de Westersehelde is bescherming aanwezig tegen 
golfaanvallen vanuit de Westerschelde. Er is geen waterkerende be
scherming. Indien de waterstand in de Westersehelde hoger wordt dan 
het maaiveldniveau van het terrein komt het terrein onder water te 
staan. In tabel 5.2 zijn enige karakteristieke waterhoogten gegeven. 

Tabel 5.2 Karakteristieke waterhoogten van de Westerschelde. 

Hoogwater Laagwater 

Gemiddeld tij 2,02 m +NAP 1,80 m- NAP 
Gemiddeld doodtij 1,53 m +NAP 1,49 m- NAP 
Gemiddeld springtij 2,39 m +NAP 2,03 m- NAP 

1 februari 1953, Borssele 4,70 m +NAP 

Op verzoek van COVRA is door Rijkswaterstaat (RWS) onderzoek 
verricht naar de overstromings- en onderspoelingsrisico's van de vesti
gingsplaats. Door R WS is vastgesteld dat voor de vestigingslokatie de 
kans op overschrijding van een waterhoogte van 5,55 m +NAP, het zoge
naamde basispeil, 10·4 per jaar bedraagt. Om de kans van overschrijding 
te verlagen tot 10·6 per jaar dient volgens RWS met een extra bescher
mingshoogte van 1,2 m te worden gerekend. Het nucleair basispeil met 
een overschrijdingskans van 10·6 per jaar is voor de vestigingsplaats 
derhalve 6,75 m +NAP. 

Dit nucleaire basispeil dient te worden verhoogd met de effekten van 
onder meer zeespiegelstijging, lokale opwaaiing, golfwerking en buisto
ten. Het peil, dat aldus ontstaat, ligt op een niveau van 9,96 m + NAP 
en wordt als nucleair ontwerppeil gehanteerd (zie tabel 5.3). Deze 
bevindingen wijken niet wezenlijk af van het inzicht dat ten tijde van de 
eerdere vergunningaanvraag en het MER 1989 bestond. Toen werd als 
nucleair ontwerppeil een waarde van 10 m +NAP gehanteerd. 
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Aangezien bij overstroming van het terrein mogelijke onderspoeling aan 
de orde kan zijn, is ook daarnaar door R WS onderzoek verricht. Dit 
onderzoek toont aan dat bescherming van het grondoppervlak rondom 
gebouwen door grind, steen of een grasmat voldoende is om onder
spoeling te voorkomen. 

Tabel 5.3 Overstromingsniveau in meters ten opzichte van NAP 

Terreinhoogte ca. 5,60 m + NAP 

Basispeil (10"4/jaar) 5,55 m +NAP 

Nucleair Basispeil (10-6/jaar) 6,75 m +NAP 

Verhoging nucleair Basispeil ten gevolge van: 
Zeespiegelstijging + 0,66 m 
Invloed Deltawerken incl. basispeil 
Lokale opwaaiing en buistoten + 0,75 m 
Seiches (lange golven) + 0,30 m 
Golftophoogte + 1,50 m 

Totaal Nucleair Ontwerppeil (10"6/jaar) 9,96 m +NAP 

5.4 Beleving 

Het grote aantal bezwaarschriften dat is ingediend bij de Kew-vergun
ningenprocedure in 1989 en afkomstig was uit de provincie Zeeland, 
toonde aan dat de activiteiten van COVRA door een deel van de bevol
king als negatief werden ervaren. Ten tijde van de bouwvoorbereidingen 
hebben een aantal keren demonstratieve acties plaatsgevonden alsmede 
een kantoorblokkade en bezetting van het bouwbureau in Middelburg. 

Ook het begin van de transporten van verwerkt afval van de tijdelijke 
COVRA-lokatie in Petten (Noord-Holland) naar de in 1991 gereedge
komen opslaggebouwen op de huidige vestigingsplaats leidde tweemaal 
tot een kleine demonstratie. Voor het overbrengen van de in totaal 
16.000 vaten van Petten naar Vlissingen-Oost waren 250 transporten met 
steeds twee vrachtwagens nodig. Deze transporten hebben geduurd tot 
april 1993 en er hebben zich hierbij geen verdere verstoringen of inci
denten voorgedaan. 

Nu de faciliteiten van COVRA in gebruik zijn genomen, bestaat voor 
belangstellenden de mogelijkheid om de bedrijfsgebouwen te bezoeken. 
Gebleken is dat met name bewoners van de provincie, maar ook perso
nen die verder weg wonen, geïnteresseerd zijn in deze bedrijfsbezoeken. 
Bij deze bezoeken wordt aan groepen meestal een voordracht gegeven 
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over "radioactiviteit, straling en de rol van COVRA" waarna een rondlei
ding plaatsvindt langs de diverse verwerkingsinstallaties en het opslagge
bouw voor laag- en middelradioactief afval. 
In 1993 zijn 49 groepen met in totaal 610 bezoekers rondgeleid. In 1994 
waren dit 44 groepen en 662 bezoekers. 

Zowel bij de rondleidingen als. bij sollicitatiegesprekken voor nieuwe 
medewerkers blijkt dat weinig kennis aanwezig is over het gebruik van 
radioactieve stoffen, radioactiviteit, straling en de werkzaamheden van 
COVRA. Wel weet iedereen van de ramp in Tsjernobyl en wordt straling 
direct gerelateerd aan kanker. Nuttig gebruik van straling in de industrie 
anders dan kernenergiecentrales en de aanwezigheid van natuurlijke 
achtergrondstraling zijn veelal onbekend. 

De lokale nieuwsmedia tonen zich in het algemeen zeer geïntereseerd in 
de activiteiten van COVRA. Hierbij is naar de mening van COVRA 
sprake van een neutrale, informatieve houding. 

Er worden op dit moment door COVRA geen negatieve belevingsaspee
ten waargenomen. 

5.5 Evaluatie 

In de vigerende Kew-vergunning is vastgelegd dat de ontwikkelingen bij 
COVRA moeten worden geëvalueerd in het licht van hetgeen is beschre
ven in het MER dat in 1989 werd uitgegeven. 
In eerdere paragrafen is reeds aangegeven dat de emissies naar de 
omgeving kleiner zijn geweest dan in de Kew- en Wvo-vergunningen 
genoemd. 
Recentelijk is door het ministerie VROM opdracht gegeven tot het 
uitvoeren van een evaluatie over de eerste bedrijfsjaren van COVRA. 
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6. LAAG- EN MIDDELRADIOACTIEF AFVAL, 
VOORGENOMEN AKTIVITEIT 

6.1 Inleiding 
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In hoofdstuk 2 zijn de wijzigingen ten aanzien van de het aanbod van 
laag- en middelradioactief afval in hoofdlijnen aangegeven. In dit hoofd
stuk wordt de voorgenomen aktiviteit ten aanzien van de verwerking en 
opslag van laag- en middelradioactief afval beschreven waarbij ingegaan 
wordt op de diverse verwerkingsprocessen voor de diverse categorieën 
afval. Afvalsoorten en verwerkingsprocessen die in het MER 1989 niet 
werden beschreven, worden apart genoemd. 

De relatie tussen de diverse verwerkingssystemen en -installaties is 
weergegeven in figuur 6.1. 

6.2 Aanbod van laag- en middelradioactief afval 

6.2.1 Afvalcategorieën 

Het laag- en middelradioactief afval dat aan COVRA wordt aangeboden 
kan, in het algemeen, worden ingedeeld in: 
a. onverwerkt bedrijfsafval, 
b. verwerkt en verpakt bedrijfsafval, 
c. opwerkingsafval, 
d. ontmantelingsafval. 

a. Onverwerkt bedriifsafval 
Tot deze categorie behoort het radioactieve bedrijfsafval van zieken
huizen, de industrie, onderzoeksinstellingen en de kernenergiecentra
les. Deze categorie is nader onder te verdelen in te verwerken afval 
en niet te verwerken afval. 

al. Te verwerken afval 
De samenstelling van het afval dat door COVRA moet worden ver
werkt is erg gevarieerd en bestaat uit niet meer te gebruiken stoffen, 
radioactief besmette voorwerpen, alsmede stoffen en voorwerpen die 
mogelijk met radioactieve stoffen in aanraking zijn geweest. 

Door COVRA wordt, op basis van de aard van het afval en/of de toe 
te passen verwerkingsmethode, onderscheid gemaakt tussen vloeistof
fen, telpotjes, telmatjes, slurries/slib, kadavers, persbaar (vast) afval, 
stralingsbronnen en overig afval. 
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Tot de vloeistoffen behoren mengvloeistoffen, organische vloeistof
fen en anorganische vloeistoffen. Tot het persbare afval behoren 
onder andere papier, karton, hout, katoen, kunststoffen, laboratori
ummateriaal, doekfiltermateriaal en actieve koolfilters. Onder het 
overige afval worden ondermeer grote metalen delen, grote gereed
schappen en (delen van) installaties verstaan. 

Het te verwerken afval kan, in het algemeen, in door COVRA aange
leverde standaardverpakkingen worden aangeboden, waaronder 100-
liter vaten voor vast afval, 30- en 60-liter vaten voor vloeibaar afval 
en 60-liter boxen voor kadavers. Voor bijzondere afvalcategorieën 
worden afwijkende verpakkingen toegepast. V oorbeelden hiervan zijn 
het vloeibare en het vaste radioactieve afval dat ontstaat bij de 
produktie van radioactief molybdeen voor medische toepassingen. 

Het te verwerken afval wordt door COVRA na verwerking verpakt 
en vervolgens opgeslagen. Het doel van de verwerking is primair een 
voor langdurige opslag geschikt produkt te verkrijgen, daarnaast 
volumereductie te bereiken en zo nodig reductie van het stralingsni
veau te bewerkstelligen. 

Het te verwerken afval dat in het MER 1989 niet werd beschouwd 
wordt hierna beschreven. 

Afval van de molybdeenproduktie 
In Nederland wordt radioactief molybdeen voor medische toepassin
gen geproduceerd. Het afval dat vrijkomt bij de produktie van dit 
molybdeen is radioactief en wordt aan COVRA aangeboden. Het 
bestaat uit een vloeibare en vaste fractie. Het vloeibare afval ( anor
ganische vloeistoffen) wordt voor transport en verwerking aangebo
den in kleine hoeveelheden van circa 30 tot 50 liter. Het vaste afval 
wordt aangeboden in stalen bussen met een inhoud van circa 60 liter 
en kan uit diverse procesonderdelen zoals filters, kolommen en 
oplosvaten bestaan. 

Slurries en slib 
De aangeboden slurries/slib betreffen met name olie- en/of conden
saathoudende slurries of slib van de olie.., en gaswinning, met een 
specifieke activiteit groter dan 100 Bq per gram dat als radioactief 
afval wordt aangemerkt. Naast natuurlijke radionucliden bevat het 
slib 10-25% condensaat en soms metallisch kwik. Ook wordt door 
andere afvalproducenten slib of slurries aangeboden, veelal afkomstig 
van onderhoudswerkzaamheden, met een vergelijkbare activiteitsin
houd. 

a2. Niet te verwerken afval 
Tot het aangeboden afval dat, gezien haar aard en activiteit, geen 
verwerking behoeft, behoort ondermeer radioactief afval dat afkom-
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stig is uit produktieprocessen van de ertsverwerkende- en procesin
dustrie. Het verarmd uranium van de uraniumverrijkingsindustrie 
behoeft evenmin verwerking. Deze afvalstromen zijn in het MER 
1989 niet beschouwd en worden hierna kort beschreven. 

Verarmd uranium 
Bij de produktie van verrijkt uranium in Nederland ontstaat verarmd 
uranium. De uraniumverrijkingsindustrie heeft te kennen gegeven dit 
verarmd uranium (gedeeltelijk) naar COVRA te willen afvoeren in 
de vorm van uraniumoxide (U30 8). 

Het verarmde uraniumoxide wordt aangeboden in containers met een 
inhoud van circa 3,5 m3 die rechtstreeks in opslag kunnen worden 
genomen. Om een voor langdurige opslag geschikt produkt te verkrij
gen is het verarmde uraniumhexafluoride (UF 6), omgezet in uranium
oxide (U30 8). Dit omzettingsproces vindt plaats in het buitenland 
waarbij het ontstane korrelvormige U30 8 wordt verpakt in containers, 
alvorens het naar Nederland wordt teruggebracht. Het verarmde 
uraniumoxide bestaat grotendeels uit U-238 en bevat minder dan 0,7 
gewichtsprocent U-235. 
Kenmerkend voor dit verarmde uranium is dat potentiële gebruiks
waarde als grondstof nog aanwezig is. Zolang daarover geen zeker
heid bestaat, dient het verarmd uranium voor een (mogelijk) lange 
termijn verantwoord te worden opgeslagen. Wanneer geen gebruiks
mogelijkheden ontstaan, zal het materiaal te zijner tijd als afval 
moeten worden beschouwd. 

Slakken/reststoffen 
Ook enige afvalstromen met een relatief groot volume afkomstig van 
de ertsverwerkende- en procesindustrie met een specifieke aktiviteit 
groter dan 100 Bq per gram worden als radioactief afval aangemerkt. 
Dit afval betreft vaste, korrelige reststoffen zoals sintels, slakken of 
ander restmateriaal, waarbij de activiteit (bestaande uit nucliden van 
de uranium- en thoriumreeks) homogeen is verdeeld over de vaste 
stof en waarvan de aktiviteit is ingesloten in de matrix van die stof. 
De activiteit van dit afval ligt in de orde van grootte van enige 
honderden tot enige duizenden Bq per gram. Op grond van hun 
chemische samenstelling zouden deze afvalstoffen veelal ook als 
gevaarlijk afval (categorie C23 of C34

) kunnen worden aangemerkt. 
Sommige van deze stoffen zouden na een vervalperiode van circa 

C2-afvalstoffen zijn niet verwerkbare, sterk uitloogbare vaste anorganische afvalstoffen, die slechts 
op of in de bodem kunnen worden gebracht, indien de beheersmaatregelen en de voorzieningen 
zodanig zijn, dat percolaatvorming wordt yoorkomen, zodat emissies naar de bodem verwaarloos
baar kunnen worden geacht. 

C3-afvalstoffen zijn niet verwerkbare, matig uitloogbare vaste anorganische afvalstoffen, die slechts 
op of in de bodem kunnen worden gebracht, indièn de beheersmaatregelen en de voorzieningen 
zodanig zijn, dat het percolaat slechts verwaarloosbare emissies naar de bodem kan veroorzaken. 
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100 jaar niet meer als radioactief afval worden beschouwd. Op dat 
moment kan het afval worden verwerkt volgens de dan geldende 
inzichten en worden overgebracht naar een geschikte deponie. 

Een voorbeeld van deze reststoffen wordt gevormd door het calcinaat 
dat ontstaat bij de fosforproduktie. Het bestaat uit een korrelvormig 
produkt dat wordt aangeboden in standaard containers van circa 40 
m3 die door COVRA rechtstreeks in opslag kunnen worden genomen. 

b. Verwerkt en verpakt bedriifsafval 
Tot deze categorie behoort het door diverse producenten met eigen 
verwerkingsinstallaties reeds in verwerkte en verpakte vorm aange
boden laag- en middelradioactief afval. Een voorbeeld hiervan is het 
vastgemaakte slib uit de waterbehandelingsinstallaties van de kern
energiecentrales in Nederland. In de kernenergiecentrales worden 
residuen (slib) van waterreinigingssystemen, zoals filterhulpmidde
len, indamperconcentraten en ionenwisselaarharsen geïmmobiliseerd 
en verpakt in 200-liter vaten of in containers met een inhoud van 
1000 of 1500 liter. Dit produkt kan door COVRA rechtstreeks in 
opslag worden genomen. 

'=- Opwerkingsafval 
Bij het opwerkingsproces van de bestraalde splijtstofelementen van 
de kernenergiecentrales in Nederland ontstaat naast hoogradioactief 
afval tevens laag- en middelradioactief bedrijfsafval, zoals pijpen, 
kleppen, pompen, laboratoriummateriaal, bedrijfskleding en verpak
kingsmateriaal. Dit afval wordt in het buitenland door de opwer
kingsinstallaties verwerkt en als een geïmmobiliseerd en verpakt 
produkt naar Nederland teruggebracht. Dit produkt wordt door 
COVRA rechtstreeks in opslag genomen. 

d. Ontmantelingsafval 
Een deel van het afval dat ontstaat bij het onderhoud, het modifi
ceren en het ontmantelen van kernenergiecentrales, onderzoeksreac
toren en laboratoria, waarin met radioactieve stoffen wordt gewerkt, 
is radioactief en bestaat ondermeer uit geactiveerde constructiedelen 
en besmette componenten. Het grootste gedeelte hiervan behoort tot 
de categorie laag- en middelradioactief afval en wordt door de 
diverse producenten in onverwerkte of in verwerkte (verpakte) vorm 
aangeboden. 

6.2.2 Hoeveelheden laag- en middelradioactief afval 

Het uitgangspunt voor de capaciteit van de inrichting, de berekening van 
de optredende emissies en de bepaling van de mogelijke risico's die aan 
de inrichting verbonden zijn, wordt gevormd door de verwachte hoeveel
heden en de activiteit van het aangeboden radioactief afval. 
De totale hoeveelheden laag- en middelradioactief afval die naar ver-
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wachting, na circa 100 jaar in de inrichting aanwezig zullen zijn, zijn 
aangegeven in tabel 6.1. Deze hoeveelheden zijn afgeleid uit het huidige 
afvalaanbod van ziekenhuizen, de industrie en onderzoeksinstellingen en 
redelijkerwijs te maken aannamen betreffende het stilleggen van onder
zoekreactoren en het tijdsschema voor ontmanteling van de kernenergie
centrales. In de werkelijkheid zal de gegeven prognose zowel een over
schatting als een onderschatting kunnen zijn. 

De in tabel 6.1 opgenomen hoeveelheden betreffen de, na eventuele 
verwerking en verpakking, in opslag te nemen geraamde totale hoeveel
heden laag- en middelradioactief afval. De aangegeven activiteit betreft 
de totale hoeveelheid aangeboden activiteit van het afval. 

Aangezien het jaarlijks aanbod aan laag- en middelradioactief afval kan 
variëren zijn de jaarlijks aangeboden hoeveelheden bij de berekening van 
de optredende emissies en de bepaling van de mogelijke risico's conser
vatief ingeschat. 

Tabel 6.1 Verwachting van de totale hoeveelheden in opslag te nemen laag- en 
middelradioactief afval in volume en activiteit in de komende 100 
jaar. 

Afvalcategorie Volume Activiteit 
(m3) (TBq) 

Onverwerkt bedrijfsarval 
- Te verwerken 50.000 13.500 
- Niet te verwerken 108.000 1.600 

Verwerkt (verpakt) bedrijfsarval 10.000 800 

Opwerkingsarval 2.000 4.000 

Ontmantelingsarval 18.000 6.000 

6.3 Verwerking en opslag van Jaag- en middelradioactief afval 

In hoofstuk 4 zijn de bestaande verwerkingssystemen voor laag- en 
middelradioactief afval beschreven. Deze verwerkingsystemen bevinden 
zich in het afvalverwerkingsgebouw A VG, waarvan een plattegrond is 
opgenomen in figuur 6.2. In het navolgende wordt voor de afvalstromen 
die in het MER 1989 niet werden beschouwd, danwel de wijze van 
verwerking aanpassing behoeft, aangegeven waaruit de voorgenomen 
aktiviteit ten aanzien van verwerking en opslag zal bestaan. 
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Figuur 6.2 Schematische indeling van het AfvalVerwerkingsGebouw, AVG 
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In figuur 6.1 is aangegeven dat het vloeibaar afval van de molybdeenpro
duktie, eventueel na tussenopslag, verwerkt wordt in een cementeerin
stallatie. Het vaste afval wordt, na tussenopslag om kortlevende nucliden 
te laten vervallen, verpakt in beton. Het verwerkte en verpakte afval 
wordt vervolgens opgeslagen in een laag- en middelradioactief afvalop
slaggebouw (LOG, zie figuur 6.3). 

Slu"ies en slib 
De organische bestanddelen zijn er de oorzaak van dat slurries/slib niet 
eenvoudig tot een vast produkt zijn om te zetten. Als eerste behande
lingsstap wordt deze organische component dan ook verwijderd door 
middel van verbranding. Door het slib in te brengen in de kadaveroven 
kunnen in de verbrandingskamer bij relatief 1age temperatuur het nog 
aanwezige water en de organische stoffen worden verdampt. De organi
sche stoffen verbranden in de naverbrandingskamer. Het zand, de sintels 
en de as, die bij de verbranding ontstaan, worden vervolgens verperst en 
gecementeerd. Het gecementeerde produkt wordt opgeslagen in een 
LOG. Het gecementeerde produkt wordt opgeslagen in een LOG. 
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Figuur 6.3 Schematische indeling van de opslaggebouwen voor laag- en middel
radioactief afval LOG: Laag- en middelradioactief afval OpslagGe
bouw; COG: Container Opslag Gebouw en VOG: Verarmd uranium 
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Een deel van de aangeboden radioactieve afvalvloeistoffen die wel qua 
hoeveelheid in de eerdere vergunningaanvraag zijn beschouwd, bevatten 
organische bestanddelen zoals suikers, eiwitten, aromaten, alcoholen en 
dergelijke. Deze zijn met behulp van chemische flocculatie gevolgd door 
filtratie niet te verwijderen. Aangezien de Wvo-vergunning lozing van 
deze niet-radioactieve componenten slechts toestaat bij zeer lage con
centraties moeten ook deze componenten worden verwijderd. Een 
voorbehandeling in de vloeistof- of de kadaveroven ontdoet deze vloei
stoffen van de organische bestanddelen. Het gereinigde water van de 
rookgasreiniging van de ovens kan vervolgens worden geloosd. 

Slakken/reststoffen 
De radioactieve vaste, korrelige reststoffen zullen worden opgeslagen in 
standaard containers met een inhoud van circa 40 m3 die, afhankelijk van 
de aard van het daarin opgeslagen materiaal, aan de binnenzijde met 
folie worden bekleed, teneinde corrosie te voorkomen. De containers 
zullen op elkaar gestapeld worden opgeslagen in Container Opslag 
Gebouwen ( COG ). Deze gebouwen worden in staal opgetrokken en 
bestaan uit opslagruimten verbonden door een ontvangstruimte (zie 
figuur 6.3). De afmetingen van een COG dat in fasen kan worden 
gerealiseerd, zijn circa 60 bij 90 m. De hoogte van een COG zal onge
veer 15 meter bedragen. 

Verarmd uranium 
Het verarmd uranium wordt, in de vorm van uraniumoxide, aangeboden 
in containers met een inhoud van circa 3,5 m3

, die direct in opslag 
kunnen worden genomen. De containers zullen op elkaar gestapeld wor
den opgeslagen in Verarmd uranium Opslag Gebouwen (VOG). Een 
dergelijk opslaggebouw wordt in beton opgetrokken en bestaat uit 
identieke opslagruimten verbonden door een ontvangstruimte (zie 
figuur 6.3). De totale afmetingen van een VOG zijn circa 60 bij 90 m. 
De hoogte van een VOG zal ongeveer 8 m bedragen. 

Voorzien is de slakken/reststoffen en het verarmd uranium tijdelijk, in 
afwachting van de realisatie van de daartoe bestemde opslaggebouwen, 
op te slaan in het bestaande LOG of het AVG. Ditzelfde geldt voor 
tijdelijke opslag van transportcontainers met slurries en slib afkomstig 
van de olie- en gasindustrie, in afwachting van vervoer naar een noodza
kelijke (tussen )verwerking. 

De terreinsituatie, die in de loop van de tijd zal kunnen ontstaan is 
weergegeven in figuur 6.4. In figuur 6.4 is tevens het hoogradioactief 
afval behandelings- en opslaggebouw (HABOG) aangegeven, dat in 
hoofdstuk 10 wordt beschreven. De jaartallen in figuur 6.4 zijn indicatief. 
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Figuur 6.4 Bestaande terreinsituatie en de mogelijke nieuwe situatie rond 2015, 
2030, 2060 en 2095 
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Hieronder wordt, voor de in paragraaf 6.3 beschreven afvalstromen, 
aangegeven op welke wijze aan de criteria ten aanzien van Isoleren, 
Beheersen en Controleren (lBC) wordt voldaan. 

Isoleren 
De insluiting van het te verwerken afval, waaronder het radioactief afval, 
afkomstig van de molybdeenproduktie en de slurries/slib, komt tijdens de 
verwerking tot stand door de verwerkingsinstallaties en het ventilatiesys
teem van het afvalverwerkingsgebouw. Verbrandingsgassen en een 
beperkt deel van de radioactieve stoffen die vrijkomen bij de verbranding 
van het afval en die niet door het rookgasreinigingssysteem en de abso
luutfilter worden ingevangen, komen vrij in de atmosfeer. 

De insluiting van het verwerkte en verpakte afval komt tot stand door 
het opslagvat en de cementmatrix, die voorkomen dat radioactieve 
stoffen in het milieu terecht kunnen komen. Het afval wordt opgeslagen 
in een opslaggebouw (LOG), dat eveneens een insluitende functie heeft, 
maar niet hermetisch dicht is. 

De insluiting van het verarmd uranium en de slakken/reststoffen komt 
tot stand door de matrix van het materiaal zelf en door de containers, 
waarin het afval is verpakt. De containers worden opgeslagen in een 
opslaggebouw (VOG/COG), dat eveneens een insluitende functie heeft, 
maar niet hermetisch dicht is. 
Door verval van de natuurlijke radionucliden in het afval zullen gasvor
mige nucliden, met name het edelgas radon, worden gevormd. Dit radon 
ontwijkt deels uit de containers en zal worden geëmitteerd. 

De stralingsafscherming van het opgeslagen radioactief afval komt tot 
stand door middel van de verpakking van het afval, de wijze van stape
ling van de vaten en containers en de gebouwconstructie. De stralings
dosis aan de terreingrens wordt hierdoor zo laag mogelijk gehouden. De 
opslag van het verpakte afval in gebouwen maakt het mogelijk om, zo 
nodig, aanvullende afscherming aan te brengen. 

Beheersen 
De duurzaamheid van de vaten en de containers wordt verzekerd door 
de luchtvochtigheid in de opslaggebouwen te beperken door middel van 
een ontvochtiger. Corrosie wordt daardoor voorkomen. 

Omdat ook verarmd uranium nog een hoeveelheid splijtbaar uranium-235 
bevat, is toekomstig gebruik niet uitgesloten. Doordat het verarmd 
uranium onverwerkt in containers wordt opgeslagen is het mogelijk het 
materiaal opnieuw in de verrijkingsindustrie in te zetten. 
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Voor slakken/reststoffen geldt dat deze, nadat de radioactiviteit voldoen
de is vervallen, mogelijkerwijs voor hergebruik kunnen worden ingezet of 
als niet-radioactief afval kunnen worden afgevoerd naar bijvoorbeeld een 
C2 of C3 deponie. Door dit materiaal op deze wijze op te slaan wordt 
deze hergebruiks- of afvoermogelijkheid niet belemmerd. Wanneer voor 
afvoer als niet-radioactief afval te zijner tijd nog een verwerking nodig 
is, kan deze verwerking volgens de dan geldende inzichten optimaal 
worden uitgevoerd. 

De vaten, containers en opslaggebouwen zijn in beperkte mate bestand 
tegen externe invloeden, zoals een overstroming, een windhoos, een 
gaswolkexplosie, een aardbeving of een neerstortend vliegtuig. Deze 
externe invloeden zijn nader in beschouwing genomen in hoofdstuk 8, 
waarbij de consequenties voor de omgeving worden aangegeven, indien 
beschadiging optreedt. 

Controleren 
De opslag van vaten en containers in een opslaggebouw vindt plaats op 
een wijze waarbij inspectie van de integriteit mogelijk blijft. Indien 
noodzakelijk kan het afval worden overgepakt of kunnen reparaties 
worden uitgevoerd. Bij de opslag vindt controle plaats op contaminatie 
van de vaten en containers, op het optreden van luchtbesmetting en op 
het stralingsniveau. 

De emissies van radioactieve en niet-radioactieve stoffen naar de 
atmosfeer en naar het oppervlaktewater uit het afvalverwerkingsgebouw 
komen vrij via de ventilatieschacht of via de lozingsleiding en worden 
gemeten. De emissies van luchtgedragen radioactieve stoffen uit de 
opslaggebouwen treden verdeeld over het oppervlak van de gebouwen op 
en worden op indirecte wijze gecontroleerd aan de hand van metingen 
van de in de lucht aanwezige activiteit binnen de gebouwen. Voor het 
bepalen van de gevolgen voor het milieu ten gevolge van de opslag van 
afval in de opslaggebouwen is uitgegaan van berekende emissies van 
luchtgedragen radioactieve stoffen. 
De verhoging van het stralingsniveau aan de terreingrens, ten gevolge 
van de directe straling, afkomstig van het A VG en de diverse opslagge
bouwen wordt periodiek gemeten. Op grond van de meetresultaten kan 
worden besloten dat het aanbrengen van aanvullende afscherming of het 
aanpassen van de gekozen stapeling zinvol is. 
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het Nul-alternatief en uitvoeringsva
rianten ten aanzien van de verwerking en opslag van laag- en middelradi
oactief afval. Deze uitvoeringsvarianten zijn in beschouwing genomen 
voor de opslag van slakken/reststoffen van de ertsverwerkende- en de 
procesindustrie. 

Voor het afval afkomstig van de molybdeenproduktie, voor het vloeibare 
afval met organische verbindingen en voor slurries/slib zou als uitvoe
ringsvariant gedacht kunnen worden aan het onverwerkt opslaan van 
deze materialen. Dit levert voor de lange-termijn-opslag, waarvan bij 
COVRA sprake is, een duidelijk onveiliger en milieu-onvriendelijker 
situatie op en is derhalve geen reëel alternatief. Omdat het vloeibare 
afval met organische verbindingen slechts een relatief klein volume van 
enige tientallen m3 betreft en de totale emissie aan milieuverontreinigde 
stoffen derhalve beperkt is, zou overwogen kunnen worden deze vloei
stoffen te lozen op de Westerschelde. Duidelijk is dat dit geen milieu
vriendelijke variant is en derhalve is deze variant niet verder beschouwd. 

Voor de slurries/slib zou gedacht kunnen worden aan het direkt cemen
teren. De oliefractie in dit afval laat zich echter niet afbinden, zodat een 
niet-stabiel produkt zou ontstaan. Ook deze variant wordt niet realistisch 
geacht en is derhalve niet verder beschouwd. 

Op grond van deze overwegingen is geconcludeerd dat voor het afval 
afkomstig van de molybdeenproduktie, voor het vloeibare afval met 
organische verbindingen en voor slurries/slib geen veiligere of milieu
vriendelijkere varianten mogelijk zijn ten opzichte van de verwerking en 
verpakking, zoals die voorzien is bij de voorgenomen aktiviteit. 

In de startnotitie voor dit MER werd als alternatief voor het in gebou
wen opslaan van het slakken/reststoffen van de ertsverwerkende- en de 
procesindustrie gedacht aan het "los storten" van deze afvalsoorten in 
een deponie op het terrein. Deze gedachte was vooral ingegeven door de 
mogelijkheid dat het hier extreem grote volumina zou kunnen betreffen, 
veroorzaakt door een sterke verlaging van de ondergrens waarboven 
materialen als radioactief afval beschouwd zouden kunnen worden. Het 
hanteren van een grens van 100 Bq per gram, in afwachting van eventue
le beleidswijzigingen, beperkt het te beschouwen volume tot een hanteer
bare omvang. Vanwege de beperkte mogelijkheden om stofoverlast bij 
het "los- storten" van verarmd uranium en slakken/reststoffen te voorko
men, alsmede de beperkte beschermingsmogelijkheden van deze deponie
variant tegen externe invloeden, wordt deze variant niet meer als een 
reële optie beschouwd en is zij derhalve niet nader uitgewerkt. 
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Als variant voor het opslaan van verarmd uranium en slakken/reststoffen 
zijn, naast het Nul-alternatief, twee uitvoeringsvarianten uitgewerkt. 
Deze betreffen het cementeren van het verarmd uranium en de slak
ken/reststoffen, waarna opslag in een LOG plaatsvindt (variant 1) of 
opslag in silo's (variant 2). 

7.2 Nul-alternatief 

Volgens de huidige vergunning is niet voorzien in opslag van afvalstro
men afkomstig van de molybdeenproduktie, slurries/slib, verarmd urani
um, slakken en reststoffen. In dit alternatief kunnen deze afvalstromen 
niet door COVRA worden geaccepteerd en zullen de producenten dit 
radioactieve afval niet naar COVRA kunnen afvoeren. Gelet op het 
beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van radioactief afval en 
de acceptatieplicht van COVRA, die verbonden is aan de erkenning als 
ophaaldienst voor radioactief afval, is dit geen reële optie. 

7.3 Uitvoeringsvariant cementeren 

Bij de voorgenomen aktiviteit wordt er van uit gegaan dat het verarmd 
uranium en de slakken/reststoffen gezien hun aard en hoeveelheid, 
onverwerkt in containers in gebouwen worden opgeslagen. Uiteraard is 
het mogelijk om deze materialen met behulp van de beschikbare verwer
kingsinstallaties te verwerken en te verpakken en in een LOG op te 
slaan. 
Dit zou inhouden dat zonodig grotere brokstukken moeten worden 
verkleind, dat dit afval daarna wordt verperst en vervolgens wordt 
gecementeerd in een vat. Bij, door COVRA uitgevoerde, proeven is 
gebleken dat hierbij geen netto volumeverandering optreedt. Wel ont
staan een groot aantal kleinere verpakkingen van 200 liter vaten, die om 
aanzienlijk meer opslagruimte vragen dan de opslag in grotere rechthoe
kige containers. Uitgaande van een aanbod van circa 5.000 m3 per jaar 
en een totaal aanbod van 108.000 m3 te cementeren afval, dienen bij 
deze variant 5 extra LOG's te worden gerealiseerd, met elk vier opslag
compartimenten. De persinstallatie dient bij deze variant per jaar 
ongeveer 10 maal zoveel afval te verwerken als bij de overige varianten. 
De terreinsituatie bij realisatie van deze uitvoeringsvariant is aangegeven 
in figuur 7 .1. 

7.3.1 lBC-aspecten 

Hieronder wordt voor deze uitvoeringsvariant aangegeven, op welke 
wijze aan de critria ten aanzien van Isoleren, Beheersen en Controleren 
(lBC-criteria) wordt voldaan. 
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Figuur 7.1 Terreinsituatie indien verarmd uranium en slakken/reststof
fen worden gecementeerd 
1 Kantoorgebouw; 2. A VG; 3 LOG; 4 HABOG 

Isoleren 
De insluiting van het afval komt tijdens het verwerken primair tot stand 
door de verwerkingsinstallaties en het ventilatiesysteem van het afvalver
werkingsgebouw. Een beperkt deel van de radioactieve stoffen, die 
tijdens de verwerking vrijkomen, kan niet door de filters in het ventila
tiesysteem worden ingevangen en komt vrij in de atmosfeer. Daarnaast 
zal bij de verwerking besmetting van de installaties en verwerkingsruim
ten ontstaan die bij reiniging aanleiding geven tot te behandelen afvalwa
ter en tot enige emissie van radioactieve stoffen naar het oppervlaktewa
ter. 

De insluiting van het verpakte afval komt tijdens opslag tot stand door 
het vat en de cementmatrix, die voorkomt dat radioactieve stoffen in het 
miJieu kunnen vrijkomen. In beperkte mate zullen evenwel radioactieve 
edelgassen uit het gecementeerde afval diffunderen. Het afval wordt 
opgeslagen in een gebouw, dat een insluitende functie heeft, maar niet 
hermetisch dicht is, waardoor emissies van luchtgedragen radioactieve 
stoffen naar de atmosfeer zullen plaatsvinden. 

De stralingsafscherming van het radioactief afval komt tot stand door 
middel van de verpakking van het afval, de afschermende wanden, 
deuren en de wijze van stapeling van de vaten. De opslag van het 
verpakte afval in gebouwen maakt het mogelijk om, zo nodig, aanvullen-
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de afscherming aan te brengen. De stralingsdosis aan de terreingrens 
wordt hierdoor zo laag mogelijk gehouden. 

Beheersen 
De duurzaamheid van de vaten wordt verzekerd door de luchtvochtigheid 
in de opslaggebouwen te beperken teneinde corrosie te voorkomen. 

Hergebruik van het verarmde uranium, de slakken en het restmateriaal is 
praktisch gesproken niet mogelijk, aangezien het afval is ingesloten in 
een cementmatrix. Een deel van het geïmmobiliseerde slakkenafval kan, 
na voldoende radioactief verval, worden afgevoerd als niet-radioactief 
afval. Het uranium bevattende materiaal zal vanwege de grote halve
ringstijd van deze nucliden te zijner tijd in een eindberging gebracht 
moeten worden. 

De vaten en de opslaggebouwen zijn in beperkte mate bestand tegen een 
overstroming, een aardbeving, een gaswolkexplosie of een neerstortend 
vliegtuig. De externe invloeden worden in hoofdstuk 8 nader in beschou
wing genomen, waarbij in geval van beschadiging de consequenties voor 
de omgeving worden aangegeven. 

Controleren 
De emissies naar de atmosfeer en naar het oppervlaktewater van het 
afvalverwerkingsgebouw ten gevolge van verwerking en verpakking van 
radioactief afval worden direkt gemeten, danwel aan de hand van mon
stername bepaald. 

Door verval van de radionucliden, die in het verarmd uranium en de 
slakken/reststoffen aanwezig zijn, zullen vluchtige nucliden, met name 
het radioactieve edelgas radon, worden gevormd. Dit radon ontwijkt in 
beperkte mate uit de cementmatrix en zal worden geëmitteerd. De 
edelgas-emissies uit de opslaggebouwen treden verdeeld over het opper
vlak van de gebouwen op en worden op indirekte wijze gecontroleerd 
aan de hand van aktiviteitsmetingen van de lucht binnen de gebouwen. 
Voor het bepalen van de gevolgen voor het milieu ten gevolge van de 
opslag van afval in de opslaggebouwen is uitgegaan van berekende 
edelgasemissies. 
De verhoging van het stralingsniveau aan de terreingrens, tengevolge van 
de directe straling afkomstig van de diverse opslaggebouwen, wordt 
periodiek gemeten. 

De opslag van vaten in een opslaggebouw maakt inspectie van de integri
teit van de verpakking mogelijk. Indien noodzakelijk kan het afval 
worden overgepakt of kunnen reparaties worden uitgevoerd. 
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Verarmd uranium, en de slakken/reststoffen van de ertsverwerkende- en 
de procesindustrie bestaan uit grote en kleine brokken en korrelig 
materiaal dat in betonnen silo's kan worden gestort. Voor het thans 
voorziene aanbod zouden 30 silo's van circa 35 meter hoog en met een 
diameter van ongeveer 12 meter dienen te worden gerealiseerd. Het 
invoeren van het afval naar de silo's vindt plaats door middel van een 
van de buitenlucht afgeschermde transportband, waardoor stofemissies 
naar de omgeving worden beperkt. Daarnaast kan de ventilatielucht van 
de silo's worden gefilterd. De silo's kunnen zo nodig aan de. onderzijde 
worden gelost. 
De terreinsituatie na realisatie van deze silo's is aangegeven in 
figuur 7.2. 

Figuur 7.2 Terreinsituatie indien verarmd uranium, slakken/reststoffen worden 
opgeslagen in silo's 
1 Kanoorgebouw; 2 A VG; 3 LOG; 4 HABOG; 5 Silo's met invoerge
bouw en transportbanden 

----------·-·· . 
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Hieronder wordt aangegeven op welke wijze aan de criteria ten aanzien 
van Isoleren, Beheersen en Controleren (IBC) wordt voldaan. 

Isoleren 
De insluiting van het verarmd uranium en de slakken/reststoffen komt 
primair tot stand door de betonconstructie van de opslagsilo's, waarin 
het afval wordt opgeslagen, en door de filters van het ventilatiesysteem 
van de transportband en de silo's. Door verval van de natuurlijke radio
nucliden in het opgeslagen materiaal zullen gasvormige nucliden, met 
name het edelgas radon, worden gevormd. Dit radon ontwijkt deels uit 
de silo's en zal worden geëmitteerd. 

De stralingsafscherming van het verarmde uranium en de slakken/rest
stoffen komt tot stand door de wanden en het dak van de opslagsilo's. 
De stralingsdosis aan de terreingrens wordt hierbij zo laag mogelijk 
gehouden. Bij deze variant is het niet mogelijk om op eenvoudige wijze 
aanvullende afscherming aan te brengen. 

Beheersen 
De duurzaamheid van de silo's wordt verzekerd door de betonconstructie 
zodanig te ontwerpen en uit te voeren, dat op termijn geen aantasting 
optreedt van het beton en het wapeningsstaal. 

Hergebruik van het verarmd uranium en de slakken/reststoffen is moge
lijk aangezien de silo's aan de onderzijde kunnen worden gelost. Moge
lijk moeten wel voorzieningen worden getroffen om het opgeslagen afval, 
gezien de lange opslagduur, los te maken teneinde uitstromen uit de 
silo's te bewerkstelligen. Dit kan betekenen dat het personeel toegang 
tot de silo's dient te hebben. Door het afval op deze wijze op te slaan 
wordt de hergebruiksmogelijkheid, of de afvoermogelijkheid als niet
radioactief afval, niet belemmerd. 

De silo's bieden gezien de hoogte van de uitstroomopening, om lossen 
mogelijk te maken, bescherming tegen een overstroming. Door de cylin
drische vorm van de silo's bieden ze daarnaast ook bescherming tegen 
een windhoos, een aardbeving of een gaswolkexplosie. De silo's zijn 
slechts in beperkte mate bestand tegen een neerstortend vliegtuig. Deze 
externe invloeden zijn nader in beschouwing genomen in hoofdstuk 8, 
waarbij de consequenties voor de omgeving worden aangegeven, indien 
beschadiging optreedt. 

Controleren 
De emissies van luchtgedragen radioactieve stoffen uit de silo's treden 
met name op bij het storten van het afval in de silo's. Deze emissies 
worden beperkt door de filters in het ventilatiesysteem van de silo's. Het 
edelgas radon dat door radioactief verval op termijn vrijkomt kan niet 
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door de filters worden ingevangen en komt vrij in de atmosfeer. Voor 
het bepalen van de gevolgen voor het milieu ten gevolge van de opslag 
van afval in de silo's is uitgegaan van berekende edelgasemissies. 
De verhoging van het stralingsniveau aan de terreingrens, tengevolge van 
de directe straling, afkomstig van de diverse opslaggebouwen wordt 
periodiek gemeten. 

De integriteit van de opslagsilo's met het verarmde uranium en de 
slakken/reststoffen kan vanaf de buitenzijde worden vastgesteld. Zonodig 
kan het in een silo aanwezige afval naar een reserve silo worden overge
bracht, teneinde eventuele reparaties te kunnen uitvoeren. 
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In dit hoofdstuk worden de gevolgen voor het milieu beschreven, die de 
voorgenomen aktiviteit en de varianten kunnen hebben bij normaal 
bedrijf en indien zich een storing of ongeval mocht voordoen. In para
graaf 8.2 en 8.3 wordt, respectievelijk voor de voorgenomen aktiviteit en 
de varianten, ingegaan op de milieugevolgen bij normaal bedrijf. In 
paragraaf 8.4 worden de milieugevolgen van de voorgenomen aktiviteit 
en de varianten vergeleken. 

Bij de beoordeling van de gevolgen voor het milieu moeten ook de 
emissies worden beschouwd, die kunnen optreden bij storingen en 
ongevallen. In paragraaf 8.5 en 8.6 worden de ongevallen die maatgevend 
zijn ten aanzien van de gevolgen voor de omgeving beschreven voor 
respectievelijk de voorgenomen aktiviteit en de varianten. In paragraaf 
8. 7 worden de gevolgen van de voorgenomen aktiviteit en de varianten 
bij de maatgevende ongevallen vergeleken. 

Het berekeningsmodel 
In de uitgevoerde emissieberekeningen en risico-analyses is uitgegaan 
van een volledig gevulde inrichting. De hoeveelheden laag- en middelra
dioactief afval die hierbij in beschouwing zijn genomen zijn vermeld in 
hoofdstuk 6. Aangezien het jaarlijks aanbod van laag- en middelradioac
tief afval kan varieren, zijn de jaarlijks aangeboden hoeveelheden afval, 
voor de berekening van de optredende emissies en de bepaling van de 
mogelijke risico's, conservatief ingeschat. 

Op basis van de berekende emissies naar de atmosfeer bij normaal 
bedrijf zijn dosisberekeningen uitgevoerd met behulp van het compu
termodel NUDOS. Dit model is, tezamen met een aantal aanbevelingen 
voor parameterkeuze, een verbijzondering van het zogenaamde Nationaal 
Model, een in Nederland algemeen aanvaarde en toegepaste voorspel
lingsmetbode voor contaminantentransport via de lucht, gebaseerd op 
het gaussisch pluimmodeL De dosisberekeningen voor storingen en 
ongevallen zijn uitgevoerd met het computerprogramma MACCS. Zowel 
NUDOS als MACCS berekenen de individuele dosis via meerdere 
blootstellingsroutes. 
De belangrijkste daarvan zijn: 

inhalatie van lucht, 
bestraling vanuit de lucht, 
bestraling vanaf de bodem, 
ingestie door consumptie van gewassen. 
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De dosisberekeningen voor de emissies naar het oppervlaktewater, zowel 
tijdens normaal bedrijf als bij storingen en ongevallen, zijn gebaseerd op 
de aanbevelingen van het IAEA, waarbij consumptie plaatsvindt van 
schaaldieren en vissen, die zich uitsluitend in het water hebben opgehou
den, waarop is geloosd (ref. 1). 

Deze computermodellen zijn, met uitzondering van het programma 
MACCS, ook in het MER 1989 gebruikt voor het berekenen van de 
gevolgen van de verspreiding van radioactieve stoffen in de atmosfeer en 
het oppervlaktewater. Desondanks zijn de resultaten van de huidige 
berekeningen slechts in beperkte mate vergelijkbaar met de resultaten 
van het MER 1989 aangezien zich, ten aanzien van de berekening van 
stralingsdoses en risico's een aantal wijzigingen hebben voorgedaan. Dit 
betreft met name de dosisconversiecoëfficiënten, de parameterwaarden 
voor depositie en voedselopname en de dosis-effectrelatie. 

Dosisconversiecoëfficiënten 
Dosisconversiecoëfficiënten geven aan welke stralingsdoses bij personen 
optreden, indien een bepaalde hoeveelheid aktiviteit van een nuclide 
door inhalatie of ingestie wordt opgenomen. Op basis van de huidige 
kennis zijn deze dosisconversiecoëfficiënten door de overheid vastgelegd. 
Voor een aantal nucliden zijn deze coëffiënten sinds 1989 gewijzigd. 

Parameterwaarden 
In de berekeningsmodellen wordt gebruik gemaakt van parameterwaar
den zoals depositiesnelheden ten behoeve van de berekening van de 
gedeponeerde concentraties van radioactieve stoffen op de bodem en 
waarden voor consumptie van gewassen, schaaldieren en vis. Deze 
parameters zijn sinds 1989 gewijzigd. 

Dosis-effectrelatie 
Opslag en verwerking van radioactief afval leidt tot een verhoging van 
het stralingsniveau in de omgeving van de inrichting door directe straling 
en tot emissie van radionucliden naar de atmosfeer en naar het opper
vlaktewater. De gevolgen hiervan zijn afhankelijk van de stralingsdosis 
die personen kunnen oplopen. Op basis van de huidige kennis van de 
relatie tussen risico en dosis wordt er van uitgegaan, dat een stralings
dosis van 0,04 mSv per jaar overeenkomt met een kans op overlijden van 
1.10"6 per jaar voor volwassenen (risicofactor 2,5 % per Sievert voor 
volwassenen). In 1989 werd uitgegaan van een risicofactor van 1 % per 
Sievert. 

De berekening van de doses in de omgeving tengevolge van directe 
straling is op dezelfde wijze uitgevoerd als in het MER 1989. 
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8.2 Milieubeïnvloeding van de voorgenomen aktiviteit bij normaal bedrijf 

8.2.1 Algemeen 

Hiernavolgend wordt de milieubeïnvloeding bij normaal bedrijf van de 
voorgenomen aktiviteit beschreven. Daarbij worden in paragraaf 8.2.2 
t/m 8.2.5 de berekende emissies naar de atmosfeer en naar het opper
vlaktewater van respectievelijk het A VG, de LOG's, de COG's en de 
VOG's aangegeven en deze worden, waar mogelijk, vergeleken met de 
eerder in 1989 beschreven waarden. De verschillen worden aangegeven 
en verklaard in het licht van de aangevraagde wijzigingen. In paragraaf 
8.2.6 wordt ingegaan op de directe stralingsbijdrage. In paragraaf 8.2. 7 
worden de dosisconsequenties voor omwonenden en werknemers van 
omliggende bedrijven gegeven. In paragraaf 8.2.8 worden de dosisconse
quenties en het risico samengevat. 

8.2.2 Emissies naar de atmosfeer en naar het oppervlaktewater vanuit het 
AVG 

Bij normaal bedrijf van het A VG komt ioniserende straling vrij en treden 
emissies op van radioactieve stoffen naar de atmosfeer en naar het 
oppervlaktewater. De emissies naar de atmosfeer vinden plaats via de 
ventilatieschacht van het A VG en zijn afkomstig van: 

de ventilatielucht van ruimten waarin opslag en verwerking van laag
en middelradioactief afval plaatsvindt, 
de verbrandingslucht van de ovens. 

De emissies naar het oppervlaktewater (Westerschelde) zijn afkomstig 
van de waterbehandelingsinstallatie. 
In tabel 8.1 en 8.2 zijn de berekende emissies naar respectievelijk de 
atmosfeer en naar het oppervlaktewater per radionuclidegroep weergege
ven zowel voor de in 1989 beschreven situatie als voor de in 1995 
voorziene situatie. Uit de tabel kan worden afgeleid dat uitsluitend de 
emissies in de alfagroep zijn gewijzigd. Dit verschil met de eerder 
beschreven situatie is gelegen in het feit dat in de nu voorgenomen 
aktiviteit alfa-houdend afval (slurries en slib) wordt verbrand in de 
kadaveroven. Op basis van de te verwachten hoeveelheid te verwerken 
afval en het vangstrendement van de rookgasreinigingsinstallatie van de 
kadaveroven wordt een emissie naar de atmosfeer van alfastralers 
verwacht van 500 kBq per jaar. 
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Tabel 8.1 Omvang jaarlijkse emissies van luchtgedragen radioactieve stoffen 
naar de atmosfeer vanuit het A VG bij normaal bedrijf; berekende 
waarden in 1995 en 1989 

Nuclidengroep Representatieve nucli- Emissie 
den 1995 1989 

Bq per jaar Bq per jaar 

1. Kobaltgroep Co-60, Mn-54 1.106 1.106 

2. Cesiumgroep Cs-137, Sb-125 9.105 9.10S 
3. Jodiumgroep I-125, I-131 7.109 7.109 

4. Zwavelgroep S-35 1.1010 1.1010 
5. Tritiumgroep alleen H-3 3.1011 3.1011 

6. Koolstofgroep alleen C-14 2.1010 2.1010 

7. Alfagroep U-238, Am-241, Ra-226 5.105 1,5.104 

Tabel 8.2 Omvang jaarlijkse emissies van radioactieve stoffen naar het opper
vlakte water vanuit het A VG bij normaal bedrijf; berekende waarden 
in 1995 en 1989. 

Nuclidengroep Representatieve nucli- Emissie 
den 1995 1989 

Bq per jaar Bq per jaar 

1. Kobaltgroep Co-60, Mn-54 6.109 6.109 

2. Cesiumgroep Cs-137, Sb-125 1.109 1.109 

3. Jodiumgroep I-125, I-131 3.1010 3.1010 

4. Zwavelgroep S-35 3.1010 3.1010 

5. Tritiumgroep alleen H-3 6.1011 6.1011 

6. Koolstofgroep alleen C-14 5.1010 5.1010 

7. Alfagroep U-238, Am-241, Ra-226 4.107 1.107 

Ook ten aanzien van de emiSSie naar het oppervlaktewater wordt een 
toename van de te lozen aktiviteit verwacht. Deze toename is eveneens 
het gevolg van de verbranding van alfa-houdend afval in de kadaveroven. 
Op basis van de te verwachten hoeveelheden te verwerken afval en de 
efficiëncy van de waterbehandelingsinstallatie wordt nu een emissie van 
alfastralers naar het oppervlaktewater verwacht van 40 MBq per jaar. 
De emissies voor de andere nuclidengroepen naar de atmosfeer en naar 
het oppervlaktewater wijzigen niet, omdat in de verwerkingsprocessen 
die deze emissies in hoofdzaak veroorzaken geen wijzigingen zijn voor
zien. 

Naast de emissies van radioactieve stoffen treden ook emissies van niet
radioactieve stoffen op uit het AVG. De niet-radiologische emissies 
betreffen de lozing van verbrandingsgassen so2, co en NOX afkomstig 
uit de oveninstallaties, de lozing van vluchtige organische koolwaterstof
fen (VOS), tengevolge van de verdamping bij diverse bewerkingen van 
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organische vloeistoffen, en geluidsemissies. Zowel voor de rookgassen 
van de e.v. installatie als voor lucht afkomstig uit de ventilatieschacht 
van het A VG geldt dat de emissiegrenswaarden zoals genoemd in het 
besluit "Luchtemissies Afvalverbrandingt' van 7 januari 1993 niet zullen 
worden overschreden. 
De VOS behoren overwegend tot de klasse 0.2 zoals vermeld in de 
Nederlandse Emissie Richtlijnen (NER). Voor de VOS-emissies geldt dat 
in de ventilatieschacht van het A VG de grenswaarde uit de NER, te 
weten 100 mg per Nm3 niet zal worden overschreden. 

Omdat de slurries en het slib die in de kadaveroven zullen worden 
verwerkt ook zware metalen zoals kwik kunnen bevatten, kunnen ook 
emissies optreden van deze metalen. Er bestaat op dit moment nog geen 
inzicht in de concentraties aan zware metalen die in de te verwerken 
slurries en slib zullen voorkomen. Gelet op de efficiency van het aanwe
zige rookgasreinigingsysteem wordt echter verwacht dat de emissies 
zullen voldoen aan hetgeen is vermeld in de Nederlandse Emissie 
Richtlijnen. 

8.2.3 Emissies naar de atmosfeer vanuit de LOG's 

Bij normaal bedrijf van de opslaggebouwen voor verwerkt en verpakt 
laag- en middelradioactief afval (LOG) komt ioniserende straling vrij en 
treden tritiumemissies op, die afkomstig zijn van de vaten met verpakt 
afval. Als gevolg van het gewijzigde aanbod van tritiumhoudend afval 
neemt de tritium-emissie ten opzichte van hetgeen in het MER 1989 is 
beschreven toe van 2.108 Bq per jaar naar 4.108 Bq per jaar. Evenals in 
1989 werd aangegeven blijft deze emissie ten opzichte van de tritium
emissie uit het A VG en het HABOG verwaarloosbaar. 

Uit de LOG's treden geen emissies naar het oppervlaktewater op aange
zien het afvalwater van de luchtbehandelingsinstallaties en het water dat 
gebruikt wordt voor de reiniging van vloeren wordt afgevoerd voor 
behandeling naar het A VG. 

De emissies naar de atmosfeer die optreden uit een LOG bij tijdelijke 
opslag van containers met verarmd uranium en de slakken/reststoffen 
zijn in het navolgende inbegrepen bij de COG's en VOG'S. 

8.2.4 Emissies naar de atmosfeer vanuit de COG's 

Bij normaal bedrijf van de containeropslaggebouwen (COG) treden 
gasvormige radon-emissies op, die afkomstig zijn van de containers met 
radioactief afval van de ertsverwerkende- en de procesindustrie. Vanuit 
het COG treden geen emissies van afvalwater op, aangezien het afvalwa
ter van de luchtbehandelinginstallatie en van het reinigen van vloeren 
wordt afgevoerd voor behandeling naar het AVG. 
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8.2.5 Emissies naar de atmosfeer vanuit de VOG's 

Bij normaal bedrijf van de verarmd uraniumoxide opslaggebouwen 
(VOG) treden gasvormige radon-emissies op, die afkomstig zijn van de 
containers met verarmd uraniumoxide. Vanuit het VOG vinden geen 
emissies plaats van afvalwater, aangezien het afvalwater van de luchtbe
handelingsinstallatie en van het reinigen van vloeren wordt afgevoerd 
voor behandeling naar het A VG. 
De afzonderlijke emissies uit de LOG's, COG's en VOG's zijn vermeld 
in tabel 8.3. 

Tabel 8.3 Omvang van de jaarlijkse luchtgedragen emissies naar de atmosfeer 
vanuit de opslaggebouwen voor laag- en middelradioactief afval 
(LOG, COG en VOG) bij normaal bedrijf (berekende waarden bij de 
voorgenomen aktiviteit). 

Opslaggebouw Nucliden- Representatieve Emissie 
groep nucliden 

1995 1989 
Bq per jaar Bq per jaar 

Laag- en middelradioactief Tritiumgroep H-3 4. 108 z.to• 
afval opslaggebouwen (LOG) 

Verarmd uranium opslagge- Edelgasgroep Rn-220, Rn-222 8 . 1010 -
bouwen (VOG) 

Containeropslaggebouwen Edelgasgroep Rn-222 2. 1011 -
(COG) 

8.2.6 Directe straling 

Bij de verwerking, behandeling en opslag van radioactief afval komt 
ioniserende straling vrij. Afhankelijk van de aanwezige verpakking en 
van de dikte van de wanden en de daken van de ruimte waarin het afval 
zich bevindt, zal deze direkte straling worden afgeschermd. Het stralings
niveau van het afval dat in elk van de gebouwen aanwezig is en de 
positie van die gebouwen op het terrein bepalen de bijdrage aan de 
verhoging van het stralingsniveau aan de terreingrens. 
Aan de terreingrens wordt uitgegaan van een verhoging van het stralings
niveau tengevolge van het opgeslagen radioactief afval van 0,15 mSv per 
jaar bij continue blootstelling. Dit betreft de verhoging ten opzichte van 
het van "nature" aanwezige niveau dat bepaald wordt door de kosmische 
straling en de straling afkomstig van de ondergrond en de aanwezige 
bebouwing en bestrating. 
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In tabel 8.4, 8.5 en 8.6 zijn de resultaten van de uitgevoerde dosisbereke
ningen aangegeven. Dit betreft de doses voor werknemers en omwonen
den tengevolge van de luchtgedragen emissies naar de atmosfeer vanuit 
het A VG, de LOG's, COG's en VOG's, de doses tengevolge van de 
emissie naar het oppervlaktewater alsmede de doses in de omgeving 
tengevolge van de directe straling van het opgeslagen radioactief afval. 
Uit tabel 8.4 blijkt dat de individuele jaardosis voor werknemers van 
omliggende bedrijven tengevolge van de emissies naar de atmosfeer 
8.1o-s mSv per jaar bedraagt. Voor omwonenden wordt de maximale 
individuele jaardosis gevonden op een afstand van circa 2,5 km van de 
ventilatieschacht van het A VG en bedraagt, exclusief ingestie, 2.10·5 mSv 
per jaar. 
In geval deze omwonenden gewassen uit eigen tuin zouden consumeren, 
treedt een extra stralingsdosis op ten gevolge van ingestie. De maximale 
individuele jaardosis bedraagt dan 7.1o-s mSv per jaar. 

In tabel 8.5 is de individuele dosis vermeld wanneer consumptie plaats
vindt van schaaldieren en vis die zich in het water hebben opgehouden 
waarop is geloosd. De berekende stralingsdosis bedraagt 1.10·5 mSv per 
jaar. Volgens de "Handleiding beleidstandpunten stralingshygiëne" dient 
deze dosis apart te worden beschouwd en moet niet worden opgeteld bij 
de in tabel 8.4 vermelde doses voor werknemers en omwonenden. 

In tabel 8.6 zijn de stralingsdoses voor werknemers en omwonenden op 
verschillende afstanden van de terreingrens van COVRA aangegeven. 
Voor werknemers is deze dosis dominant ten opzichte van de dosis van 
emissies naar de atmosfeer. Voor de omwonenden op 2,5 km afstand van 
de COVRA-vestiging is de dosis tengevolge van directe straling verwaar
loosbaar. 
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Tabel 8.4 Individuele jaardoses buiten de terreingrens ten gevolge van emissies 
naar de atmosfeer bij normaal bedrijf voor de verwerking en opslag 
van van laag- en middelradioactief afval (berekende waarden bij de 
voorgenomen aktiviteit) 

Maximale individuele Emissiepunt 
jaardosis (mSv per 

AVG LOG's COG's VOG's Totaal jaar) 

Werknemers van om- 5.10"5 1.10-8 3.1o-s 2.10-6 8.1o-s 
liggende bedrijven 

Omwonende bevol- 5.10"6 s.1o-to 2.10-s 3.10"7 2.10-s 
king, exclusief ingestie 

Omwonende bevol- 5.1o-s 7.10-9 2.1o-s 3.10-7 7.1o-s 
king, inclusief ingestie 

Tabel 8.5 Individuele jaardoses tengevolge van emissies op het oppervlaktewater 
bij normaal bedrijf voor de verwerking en opslag van van laag- en 
middelradioactief afval (berekende waarde bij de voorgenomen 
aktiviteit) 

Emissiepunt A VG 

Individuele jaardosis in mSv per jaar 1.10-s 

Tabel 8.6 Individuele jaardoses buiten de terreingrens tengevolge van directe 
straling bij normaal bedrijf voor de verwerking en opslag van van laag
en middelradioactief afval (berekende waarde bij de voorgenomen 
aktiviteit) 

Individuele jaardosis (mSv per jaar) 

Werknemers van omliggende bedrijven (300 m) 
5.10-4 

Omwonende bevolking 
1500 m 5.10-6 

2500 m 5.10"8 

3500 m 3.10-10 
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8.2.8 Samenvatting van de dosisconsequenties en het risico 

De dosisconsequenties en de maximale individuele risico's voor werkne
mers en omwonenden tengevolge van het normale bedrijf van de voorge
nomen aktiviteit voor het laag- en middelradioactief afval zijn samenge
vat in tabel 8.7. 

De individuele doses ten gevolge van de voorgenomen aktiviteit van 
COVRA ten aanzien van de verwerking en opslag van laag- en middelra
dioactief afval liggen meer dan een factor duizend lager dan de doses ten 
gevolge van de natuurlijke achtergrondstraling die gemiddeld in Neder
land 2 mSv per jaar bedraagt. Ze liggen ruim een factor honderd lager 
dan de dosesverschillen die mensen in Nederland ontvangen als gevolg 
van het feit dat ze op verschillende grondsoorten leven. 
De risico's zijn aanmerkelijk kleiner dan het maximaal toelaatbare risico 
van 10"6 per jaar en zijn kleiner of gelijk aan het risico van 1.10"8 per jaar 
dat als streefwaarde is gehanteerd. 

Tabel 8. 7 Gevolgen voor de omgeving van de voorgenomen aktiviteit voor laag
en middelradioactief afval bij normaal bedrijf 

voorgenomen aktiviteit 

dosis mSv per jaar individueel risico 
perjaar 

werknemers 
- directe straling s.to·4 

- emissies naar de atmosfeer s.to·s 

1.10"8 

omwonenden 
- directe straling 5.10"8 

- emissies naar de atmosfeer, exclusief ingestie 2.1o·s 

- emissies naar de atmosfeer, inclusief ingestie 7.to·s 

2.10·9 

-emissie op oppervlaktewater (ingestie dosis) t.to·s 3.to·to 



- 74-

8.3 Milieubeïnvloeding van de varianten bij normaal bedrijf 

8.3.1 Algemeen 

MER- COVRA NV 
revisie 0 

In hoofdstuk 7 is aangegeven dat er voor de opslag van slakken/reststof
fen van de ertsverwerkende- en de procesindustrie en voor het verarmd 
uranium een tweetal varianten zijn beschouwd. Variant 1 betreft het 
cementeren van dit afval gevolgd door opslag in LOG's en variant 2 
betreft de onverwerkte opslag in silo's. 
Op vergelijkbare wijze als voor de voorgenomen aktiviteit, worden in het 
navolgende de dosisconsequenties van deze varianten beschreven. De 
emissies naar de atmosfeer en naar het oppervlaktewater die het gevolg 
zijn van de verwerking van slurries en slib zijn hierbij gelijk aan die van 
de voorgenomen aktiviteit. 

8.3.2 Emissies bij de cementerings-variant 

Bij de verwerking van verarmd uranium en slakken/reststoffen in het 
A VG kunnen stofdeeltjes vrijkomen. Deze stofdeeltjes worden voor een 
groot deel afgevangen door de absoluutfilters. Het resterende gedeelte 
komt vrij in de atmosfeer en leidt tot een verhoogde emissie uit het 
A VG ten opzichte van de voorgenomen aktiviteit. Berekend is dat de 
extra vrijkomende hoeveelheid activiteit tengevolge van het cementeren 
2.106 Bq aan alfastralers en 8.105 Bq aan beta/gammastralers bedraagt. 
De overige emissies uit het AVG (zie tabel 8.1 en 8.2) blijven bij uitvoe
ring van deze variant gelijk. 
Naast stof komt er bij deze variant tijdens opslag een hoeveelheid radon 
vrij. Doordat de afvalstoffen zich bij deze variant in een cementmatrix 
bevinden, wordt de radonemissie beperkt tot circa 1% van de lozing, die 
bij de voorgenomen aktiviteit wordt verwacht (zie tabel 8.3). 
De tritiumemissies uit de LOG's (zie tabel 8.3) blijven bij deze variant 
onveranderd. 

De stralingsdosis aan de terreingrens ten gevolge van de directe straling 
van het opgeslagen afval wordt door de toepassing van afschermende 
materialen bij deze variant eveneens beperkt tot 0,15 mSv per jaar bij 
continue blootstelling alhoewel de verwerking en verpakking in beton 
van het verarmd uranium, de slakken/reststoffen waarschijnlijk verpak
kingen zullen opleveren met een lager stralingsdosistempo op het opper
vlak dan geldt voor de containers met niet-verwerkt materiaal. 

8.3.3 Emissies bij de silo-variant 

Bij het vullen van de silo's met slakken/reststoffen afkomstig van de 
ertsverwerkende- en de procesindustrie en met verarmd uranium komen 
stofdeeltjes vrij. Deze stofdeeltjes worden voor een groot deel afgevan
gen door de omhulling van de transportband en de filters van de silo's. 
De berekende hoeveelheid activiteit die vrijkomt bedraagt 6.107 Bq aan 
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De emissie van radon zal naar verwachting even groot zijn als de emissie 
bij opslag in een VOG/COG (zie tabel 8.3) aangezien het materiaal 
evenals bij de voorgenomen aktiviteit nu onverwerkt wordt opgeslagen. 

De emissies uit het A VG en de LOG's blijven bij uitvoering van deze 
variant gelijk aan die van de voorgenomen aktiviteit. 

De stralingsdosis aan de terreingrens ten gevolge van de directe straling 
van het opgeslagen afval wordt door een optimale keuze van de dikte 
van de wanden en het dak van de silo's beperkt tot 0,15 mSv per jaar bij 
continue blootstelling. 

8.3.4 Dosisconsequenties 

8.3.4.1 Cementerings-variant 

De extra emissie van radioactieve stoffen uit het A VG ten gevolge van 
het cementeren van verarmd uranium en de slakken/reststoffen leidt tot 
een beperkte extra stralingsdosis ten gevolge van luchtgedragen emissies 
in de omgeving. Deze extra stralingsdosis is dermate gering dat deze bij 
de berekende individuele jaardoses niet tot uitdrukking komt (vergelijk 
tabel 8.8 met 8.4). 

Aangezien het gecementeerde produkt in een LOG wordt opgeslagen 
zijn de individuele stralingsdoses tengevolge van emissies uit de LOG's, 
hoger dan bij de voorgenomen activiteit tengevolge van de bijdrage van 
de radonemissies uit het gecementeerde verarmd uranium en de slak
ken/reststoffen. 

De stralingsdosis tengevolge van de emissies op het oppervlaktewater uit 
het A VG is gelijk aan die bij de voorgenomen aktiviteit. De jaardosis 
voor werknemers en omwonenden ten gevolge van directe straling is 
eveneens gelijk aan die bij de voorgenomen aktiviteit. 

In tabel 8.9 zijn de dosisconsequenties en de maximale individuele 
risico's voor werknemers en omwonenden tengevolge van het normale 
bedrijf van de cementerings-variant samengevat. Ook voor deze variant 
geldt dat de berekende doses en de berekende risico's aanmerkelijk 
kleiner zijn dan hetgeen als maximaal toelaatbaar geldt. 
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Tabel 8.8 Individuele jaardosis buiten de terreingrens ten gevolge van luchtge
dragen emissies bij normaal bedrijf bij continue blootstelling (uit
voeringsvariant cementeren) 

Maximale individuele jaardosis (mSv per Emissiepunt 
jaar) 

AVG LOG's Totaal 

Werknemers van omliggende bedrijven 
5.10"5 

3.10"7 5.10"5 

Omwonende bevolking, exclusief ingestie 5.10"6 2.10"7 5.10"6 

Omwonende bevoling, inclusief ingestie 5.10"5 2.10"7 5.10"5 

Tabel 8.9 Gevolgen voor de omgeving van de cementerings-variant voor laag- en 
middelradioactief afval bij normaal bedrijf 

Cementerings-variant 

dosis mSv per jaar individueel risico per jaar 

werknemers 
- directe straling 5.10"4 

- emissies naar de atmosfeer 5.1o-s 
1.10"8 

omwonenden 
- directe straling 5.1o-s 

- emissie naar de atmosfeer, dosis exclusief 5.10"6 

ingestie 
5.10"5 

- emissie naar de atmosfeer, dosis inclusief 1.10"9 

ingestie 

- emissie naar oppervlaktewater (ingestie-dosis) 1.10"5 3.10"10 

8.3.4.2 Silo-variant 

De emissie van radioactieve stoffen bij het vullen en tijdens opslag uit de 
silo's leidt tot een extra stralingsdosis in de omgeving. De berekende 
individuele jaardoses zijn weergegeven in tabel 8.10. De stralingsdoses 
ten gevolge van emissies naar de atmosfeer uit het A VG en de LOG's 
zijn bij deze variant gelijk aan die van de voorgenomen aktiviteit (zie 
tabel 8.4). 
De stralingsdosis ten gevolge van emissies op het oppervlaktewater uit 
het A VG is gelijk aan die bij de voorgenomen aktiviteit. Hetzelfde geldt 
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voor de stralingsdosis tengevolge van de direkte straling. 

In tabel 8.11 zijn de dosisconsequenties en de maximale individuele 
risico's voor werknemers en omwonenden tengevolge van het normale 
bedrijf van de silo-variant samengevat. Uit de tabel valt af te leiden dat 
de doses en de risico's aanmerkelijk kleiner zijn dan hetgeen als 
maximaal toelaatbaar geldt. 

Tabel 8.10 Maximale individuele jaardosis buiten de terreingrens ten gevolge 
van luchtgedragen emissies bij normaal bedrijf bij continue bloot
stelling (uitvoeringsvariant silo's) 

Maximale individuele jaardosis Emissiepunt 
(mSv per jaar) 

AVG LOG's Silo's Totaal 

Werknemers van omliggende 
bedrijven 5.to·s t.to·s 5.to·s t.to·• 

Omwonende bevolking, 5.10"6 s.to·10 2.1o·s 2.to·s 
exclusief ingestie 

Omwonende bevolking, 5.10"5 7.10"9 2.1o·s 7.to·s 
inclusie ingestie 

Tabel 8.11 Gevolgen voor de omgeving van de silo-variant voor laag- en 
middelradioactief afval bij normaal bedrijf 

Silo-variant 

dosis mSv per jaar individueel risico per jaar 

werknemers 
- directe straling 5.to·4 

- emissies naar de atmosfeer 1.10·4 

2.1o·s 

omwonenden 
- directe straling 5.10"8 

- emissie naar de atmosfeer, dosis exclusief 2.1o·s 
ingestie 

7.to·s 
-emissie naar de atmosfeer, dosis inclusief 2.10·9 

ingestie 

- emissie naar oppervlaktewater (ingestie-dosis) Lto·s 3.to·lO 
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8.4 Vergelijking van de milieubeïnvloeding van de varianten bij normaal 
bedrijf 

In tabel 8.12 zijn de gevolgen voor het milieu van de uitvoeringsvarian
ten bij normaal bedrijf vergeleken met de voorgenomen aktiviteit. 
Uit de tabel blijkt dat het totale risico voor werknemers in de voorgeno
men aktiviteit en in de cementerings-variant 1.10"8 per jaar bedraagt en 
bij de silo-variant 2.10"8 per jaar. Voor omwonenden bedraagt het risico 
van de cementerings-variant 1.10"9 per jaar en voor de voorgenomen 
aktiviteit en de silo-variant 2.10·9 per jaar. 
Geconcludeerd moet worden dat de verschillen in doses en risico bijzon
der klein zijn. Op grond van de berekende gevolgen bij normaal bedrijf 
kan dan ook geen voorkeur worden aangegeven. 

Tabel 8.12 Vergelijking van de gevolgen voor het milieu van twee uitvoerings
varianten, ten opzichte van de voorgenomen aktiviteit 

voorgenomen aktiviteit cementerings-variant silo-variant 

dosis mSv individueel dosis mSv individu- dosis mSv individueel 
per jaar risico per perjaar eel risico per jaar risico per 

jaar perjaar jaar 

werknemers 
- directe straling 5.10"4 s.1o·4 5.10"4 

- emissies naar 
de atmosfeer s.1o·s 5.1o-s 1.10·4 

1.1o·• 1.1o·• 2.1o·• 

omwonenden 
- directe straling 5.1o·• s.1o·s 5.10"8 

- emissies naar 
de atmosfeer, 
dosis exclusief 2.10·S 5.10"6 2.1o·s 
ingestie 

- emissies naar 
de atmosfeer, 1.1o·s 5.10"5 1.1o·s 
dosis inclusief 
ingestie 

2.10·9 1.10·9 2.10·9 

- emissie naar 
oppervlaktewater t.to·s 3.to·to t.to·s 3.to·10 t.to·s 3.to·to 
(ingestie-dosis) 
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8.5 Emissies bij storingen en ongevallen (voorgenomen aktiviteit) 

8.5.1 Overzicht storingen en ongevallen 

Ten behoeve van de beoordeling van de gevolgen voor het milieu bij 
storingen en ongevallen zijn mogelijke storingen en ongevallen, zoals die 
in het MER 1989 werden beschouwd, opnieuw geanalyseerd en de 
consequenties voor de omgeving bepaald. De storingen en ongevallen 
zijn weergegeven in tabel 8.13 en 8.14 met de mogelijke kans van optre
den. De belangrijkste verschillen met het MER 1989 worden in het 
navolgende aangegeven. 

Tabel 8.13 Overzicht van storingen en ongevallen bij de verwerking van laag
en middelradioactief afval in het afvalverwerkingsgebouw (voorge
nomen aktiviteit) met de kans van optreden 

Ongeval kode Oorzaak Kans per 
jaar 

AVG1 Uitval van de rookgasreinigingsinstallatie bij verbranding van alfa-
houdende slurries/slib 10"1 

AVG2 Uitval van de rookgasreinigingsinstallatie bij verbranding van 
kadavers 10"1 

AVG3 Brand in de werkvoorraad organische vloeistoffen 10-2 

AVG4, 4A Brand in de werkvoorraad vast persbaar afval zonder alfastralers, 
respectievelijk met alfastralers 10"2 

AVG5,5A Brand in de buffervoorraad vast persbaar afval, respectievelijk 
organische vloeistoffen 5.10"3 

AVG 6, 6A Brand in de buffervoorraad kadavers en slurries/slib, respectieve-
lijk vast afval van molybdeenproduktie 5.10"3 

AVG 7, 7A Neerstortend vliegtuig waarbij de linker of rechter gebouwvleugel 
wordt vernietigd 5.10"8 

AVG8 Gaswolkexplosie 1.10-6 

AVG9 Overstroming 1.10"6 
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Tabel 8.14 Overzicht van storingen en ongevallen bij de opslag van laag- en 
middelradioactief afval in de opslaggebouwen (voorgenomen aktivi
teit) met de kans van optreden 

I Ongeval kode I Oorzaak l Kans per jaar I 
LOG 1/COG 1/VOG 1 Neerstortend vliegtuig s.1o·s 

LOG 2/COG 2/VOG 2 Gaswolkexplosie 1.10·6 

LOG 3/COG 3/VOG 3 Overstroming 1.10'6 

8.5.2 AVG 

In het MER 1989 is aangegeven, dat het grootste risico voor de omge
ving gevormd wordt door interne branden in de werkvoorraden van de 
perscel en in de bufferopslag voor alfahoudend afval. Het ongeval met 
de grootste dosisconsequenties was het neerstorten van een vliegtuig, 
gevolgd door brand. Uitgaande van een risicofactor van 1% per Svvoor 
volwassenen en de destijds gangbare dosisconversiecoëfficiënten lag het 
maximale individuele risico aan de terreingrens in de orde van to-s per 
jaar. 

In verband met de wijziging in de aard en de hoeveelheid van de ver
schillende afvalcategorieën, die in het A VG worden verwerkt, zijn alle 
ongevallen met consequenties voor de omgeving opnieuw geanalyseerd. 
Evenals in het MER 1989 zijn hierbij tevens externe invloeden, zoals een 
neerstortend vliegtuig, een gaswolkexplosie of een overstroming, be
schouwd. 
Uit analyse van de brontermen van de verschillende ongevallen, in 
samenhang met de kans van optreden zijn de dominante ongevallen 
geselekteerd. Voor deze ongevallen zijn met behulp van het computer
programma MACCS risicoberekeningen uitgevoerd. In tabel 8.15 zijn de 
resultaten gepresenteerd. Voor de met een kode aangegeven ongevallen 
(zie tabel 8.13 en 8.14 voor een verklaring) is het conditioneel risico, de 
kans van optreden en het onconditioneel risico aangegeven. Het conditi
oneel risico is het berekende risico uit het produkt van de stralingsdosis 
en de risicofactor per mSv. Het onconditionele risico is het produkt van 
het conditionele risico en de kans van optreden. 
Uit de tabel kan worden afgelezen dat dominant voor het risico een 
brand in de werkvoorraad persbaar alfahoudend afval en de buffervoor
raad vast molybdeenafval is (A VG 4A en A VG 6A). Het ongeval met de 
grootste dosisconsequentie blijft een neerstortend vliegtuig (AVG7A), 
maar door de kleine kans van optreden is dit ongeval verwaarloosbaar op 
het totale risico. Het totale individuele risico van ongevallen is eveneens 
opgenomen in tabel 8.15. 
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De laag- en middelradioactief afval opslaggebouwen zijn in beperkte 
mate bestand tegen externe invloeden zoals een neerstortend vliegtuig of 
een gaswolkexplosie. Bij een dergelijk ongeval kunnen radioactieve 
stoffen in de omgeving vrijkomen ten gevolge van beschadiging van de 
vaten en containers met radioactief afval. Aan de hand van uitgevoerde 
berekeningen is geconcludeerd dat het grootste risico wordt bepaald 
door een gaswolkexplosie waarbij meerdere opslaggebouwen betrokken 
raken en beschadiging van vaten en containers optreedt. De maximale 
individuele risico's van dit ongeval zijn opgenomen in tabel 8.15. 

Opgemerkt dient hierbij te worden dat de bijdrage aan deze risico's ten 
gevolge van de eventueel verhoogde directe straling uit de opslaggebou
wen niet is meegenomen bij bepaling van het totale risico. Verwacht 
wordt dat, ten gevolge van het verlies van de afscherming na het neer
storten van een vliegtuig of een gaswolkexplosie het dosistempo aan de 
terreingrens toe zou kunnen nemen met een factor 1000, of plaatselijk 
mogelijk zelfs meer. Door het nemen van eenvoudige maatregelen na 
een dergelijk ongeval kan vermeden worden dat personen langdurig aan 
deze straling worden blootgesteld. 

Bij overstroming van de lokatie kan een hoeveelheid radioactiviteit 
vrijkomen ten gevolge van uitloging van radioactieve produkten uit de 
vaten en containers. Het conditioneel risico ten gevolge van overstro
ming van de lokatie is berekend aan de hand van de optredende emissies 
uit zowel het A VG als alle opslaggebouwen tezamen en bedraagt 5.10"11 

per jaar. Dit risico is berekend voor de maximale waterhoogte die op de 
vestigingsplaats kan optreden waarbij al het laag- en middelradioactief 
afval onder water komt te staan. De kans van optreden van deze water
stand is 10·6 per jaar. Dit risico draagt verwaarloosbaar bij aan het totale 
risico. 

Het totale individuele risico van de inrichting ten aanzien van de verwer
king en opslag van laag- en middelradioactief afval ten gevolge van 
ongevallen bedraagt 9.10"9 per jaar. Deze maximale waarde treedt onge
veer aan de terreingrens op. 
In figuur 8.16 is de contourplot voor het totale risico in de omgeving 
gegeven. 
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Figuur 8.16 Contourplot voor het totale risico tengevolge van ongevallen 
(voorgenomen aktiviteit) 

1:100.000 
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Tabel 8.15 Overzicht van de maximale individuele risico's buiten de terrein
grens ten gevolge van luchtgedragen emissies bij storingen en 
ongevallen (voorgenomen aktiviteit) 

Ongeval kode Conditioneel risico Kans optreden onge- Onconditioneel risico 
volwassenen (per jaar) val (per jaar) volwassenen (per 

jaar) 

AVG2 4.10"9 10·1 4.10"10 

AVG4A s.1o·7 1o·z 5.10"9 

AVG6A s.1o·7 s.1o·3 4.10"9 

AVG7A 4.1o-s s.1o·• 2.10·12 

LOG2NOG2/ 
COG2 2.10"6 1.10·6 2.1o·tz 

Totaal 9.10"9 

8.6 Emissies bij storingen en ongevallen (uitvoeringsvarianten) 

8.6.1 Cementerings-variant 

Bij de cementerings-variant worden vaten met gecementeerd afval van de 
ertsverwerkende-, proces- en uraniumverrijkings-industrie opgeslagen in 
een opslaggebouw voor laag- en middelradioactief afval (LOG). Hoewel 
een LOG niet bestand is tegen de inslag van een neerstortend vliegtuig, 
of tegen een gaswolkexplosie, zal door de wijze waarop het afval is 
ingesloten in de cementmatrix slechts een geringe fractie van het radio
actieve afval worden verspreid in de vorm van fijne stofdeeltjes ( aëroso
len). Aan de hand van berekeningen is geconcludeerd dat het grootste 
risico wordt bepaald door een gaswolkexplosie waarbij meerdere opslag
gebouwen betrokken raken en beschadiging van vaten en containers 
optreedt. Het conditionele risico voor volwassenen van dit ongeval is 
derhalve kleiner dan de in tabel 8.15 aangegeven waarde van 2.10"6 per 
jaar voor de voorgenomen aktiviteit bij opslag in COG's en VOG's. Dit 
ongeval geeft een verwaarloosbare bijdrage aan het totale risico. 

Bij overstroming van de lokatie kunnen ten gevolge van emissies van 
vaten met onverwerkt afval in het A VG en uitloging van de vaten met 
gecementeerd afval radioactieve produkten vrijkomen. Het risico is ook 
hier kleiner dan bij onverwerkte opslag. 

Geconcludeerd kan worden dat, aangezien het totale rtstco volledig 
wordt bepaald door mogelijke branden in het A VG, het risico van deze 
uitvoeringsvarianten gelijk is aan dat van de voorgenomen aktiviteit. 
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De silo's zijn niet bestand tegen de inslag van een neerstortend vliegtuig. 
Bij de berekening van de optredende emissie is ervan uitgegaan dat de 
totale hoeveelheid van twee silo's uitstroomt, waarbij door verpulvering 
van het materiaal en door de uitstroming fijn stof in de vorm van aëroso
len vrijkomt. Het conditionele risico van dit ongeval bedraagt 2.10-3 per 
jaar. Het onconditionele risico bedraagt 1.10-10 per jaar en draagt slechts 
in beperkte mate bij aan het totale risico. 

De silo's zijn door hun vorm wel bestand tegen de gevolgen van een 
gaswolkexplosie. In dat geval zullen geen ongevalsemissies optreden. 

Het afval in de silo's bevindt zich boven het hoogst mogelijke waterni
veau, dat bij een overstroming kan optreden (boven het nucleair ont
werppeil). Bij een overstroming zullen derhalve geen radioactieve 
produkten in het water terecht kunnen komen. 

Geconcludeerd kan worden, dat aangezien ook voor deze variant het 
totale risico volledig wordt bepaald door mogelijke branden in het A VG, 
het risico van deze uitvoeringsvarianten gelijk is aan dat van de voorge
nomen aktiviteit. 

8.7 Vergelijking van de voorgenomen aktiviteit en de uitvoeringsvarianten 
bij storingen en ongevallen 

In 8.6.1 en 8.6.2 is reeds aangegeven dat het totale risico van de inrich
ting wordt gedomineerd door de risico's van branden in het AVG. De 
risico's van ongevallen van de beschouwde varianten zijn ten opzichte 
daarvan verwaarloosbaar. Derhalve is er voor het totale risico van 
storingen en ongevallen geen significant verschil tussen de voorgenomen 
aktiviteit en de beschouwde varianten. 
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In hoofdstuk 8 zijn de gevolgen voor het milieu beschreven van zowel de 
voorgenomen aktiviteit als van de twee beschouwde varianten voor de 
verwerking en opslag van de slakken/reststoffen van de ertsverwerkende
en de procesindustrie en het verarmd uranium van de uraniumverrij
kingsindustrie. De gevolgen zijn beschreven voor normale bedrijfsom
standigheden en ook voor storingen en ongevallen. Zowel voor de 
normale bedrijfssituatie als voor de storingen en ongevallen is geconclu
deerd dat de verschillen in milieugevolgen bijzonder klein zijn. 

Op grond van de berekende gevolgen van de varianten en van de voorge
nomen aktiviteit bij normaal bedrijf kan dan ook geen voorkeur voor het 
meest milieuvriendelijke alternatief worden aangegeven. De extra 
verwerkingsstap van de cementerings-variant leidt tot enige verhoging 
van de emissie van radioactieve stoffen naar de atmosfeer maar zal bij 
opslag tot een iets lagere emissie van zowel directe straling als van 
edelgassen leiden. Op grond van de berekeningen zal de balans voor 
deze variant positief uitvallen, zodat deze variant als meest-milieu
vriendelijk zou kunnen worden aangemerkt. 
Bij storingen en ongevallen zijn de gevolgen bij overstroming, een 
gaswolkexplosie of een neerstortend vliegtuig in de cementerings-variant 
enigszins kleiner dan bij de voorgenomen aktiviteit. Echter deze variant 
vraagt om meer ruimtebeslag en sluit de mogelijkheid van hergebruik 
van verarmd uranium en slakken/reststoffen uit, evenals de mogelijkheid 
om voor het deel dat op termijn zou kunnen worden afgevoerd naar een 
chemisch afvaldeponie een toegesneden keuze te maken voor de verwer
king en immobilisatie die daarvoor noodzakelijk is. Deze milieunadelen 
zijn moeilijk af te wegen tegen het eerder genoemde voordeel met 
betrekking tot de emissies. 

Voor de silo-variant geldt dat het vullen van de silo's ten opzichte van 
het stapelen van containers een kleine extra emissie met zich mee zal 
brengen. Deze extra emissies komen overeen met de extra emissies die 
ontstaan bij het verwerken in de cementeervariant. 
De emissie van edelgassen is voor de silo-variant gelijk aan die van de 
voorgenomen aktiviteit omdat in beide gevallen het afval onverwerkt 
wordt opgeslagen. Deze emissie is hoger dan voor de cementerings
variant. 
De directe stralingsemissie is bij opslag in silo's vooral afhankelijk van 
de gekozen wanddikte van de opslagsilo's. Verwacht mag worden dat 
voor de silo-variant eenzelfde bijdrage aan de directe straling aan de 
terreingrens zal optreden als bij de voorgenomen aktiviteit. Nadeel van 
de silo-variant is echter dat aanvullende afschermingsmaatregelen later 
niet zo eenvoudig uitvoerbaar zijn als bij opslag van containers in 
gebouwen in de voorgenomen aktiviteit. 
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De in tabel 8.12 gepresenteerde vergelijking toont kleine verschillen in 
de getallen. Bij de interpretatie van de getalsmatige uitkomsten van 
risicoberekeningen is de orde van grootte van het resultaat van groter 
belang dan het exakt berekende getal. Geconcludeerd kan dan ook 
worden dat voor de voorgenomen aktiviteit en voor de varianten bij 
normaal bedrijf het individuele risico voor omwonenden van de orde 10"9 

per jaar is en voor werknemers in de omgeving van de orde lo-s per jaar. 
Voor het individuele risico bij storingen en ongevallen geldt dat het 
maximale risico kleiner is dan lo-s per jaar. 

De uiteindelijke keuze voor de voorgenomen aktiviteit is, gelet op het 
ontbreken van wezenlijke milieuverschillen, gemaakt op grond van 
economische en bedrijfsvoeringstechnische aspecten. 
Voor de economische aspecten geldt dat de cementerings-variant de 
hoogste en de silo-variant de laagste kosten met zich meebrengt. De 
extra kosten van de cementerings-variant zijn, gelet op het ontbreken 
van wezenlijke milieu-winst, redelijkerwijs niet te verantwoorden. 

Voor de bedrijfsvoeringstechnische aspecten geldt dat het plaatsen van 
aangevoerde containers in een COG of een VOG eenvoudiger is dan het 
vullen van silo's of het cementeren van dit afval. Bij de silo-variant moet 
rekening worden gehouden met onderhoud van transportbanden waarbij 
extra stofoverlast kan optreden. Ook moet rekening worden gehouden 
met het leeghalen van de silo's, na een periode van langdurige opslag. 
Dit zal bijzondere voorzieningen en maatregelen vragen. 
De containeropslag houdt flexibiliteit in de bedrijfsvoering mogelijk. De 
containers zijn goed hanteerbare en verplaatsbare eenheden. Zowel 
onderhoud en eventueel herstel aan containers en aan de gebouwen is 
eenvoudig uitvoerbaar. Beheerstechnisch is dit een voordeel. 

Op grond van deze economische en bedrijfsvoeringstechnische overwe
gingen kiest COVRA voor de voorgenomen aktiviteit. 
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In hoofdstuk 2 is aangegeven dat COVRA rekening moet houden met 
een aanbod van hoogradioactief afval dat wat betreft aard en hoeveel
heid afwijkt van het aanbod dat bij de aanvraag van de vergunning in 
1989 werd voorzien. Om deze redenen is het gewenst de twee oorspron
kelijk geplande gebouwen voor hoogradioactief afval (Hoogradioactief 
afval OpslagGebouw, HOG en SplijtstofOpslagGebouw, SOG) samen te 
voegen - met handhaving van de fysieke scheiding tussen de opslag van 
warmteproducerend en niet-warmteproducerend afval. Bij de voorgeno
men aktiviteit wordt uitgegaan van opslag in één gecombineerde opslag
faciliteit, het Hoogradioactief Afval Behandelings- en Opslaggebouw 
(HABOG). 
In dit hoofdstuk wordt de voorgenomen aktiviteit ten aanzien van de 
behandeling en opslag van hoogradioactief afval nader beschreven. 

10.2 Aanbod van hoogradioactief afval 

10.2.1 Afvalcategorieën 

Het hoogradioactief afval dat aan COVRA wordt aangeboden kan 
worden ingedeeld in a. warmteproducerend en b. niet-warmteproduce
rend afval. 

a:.. Warmteproducerend hoogradioactief afval 
Deze categorie omvat afval, waarvan de warmteproduktie het noodza
kelijk maakt om voorzieningen te treffen teneinde de vrijkomende 
warmte af te voeren. Tot deze categorie wordt tevens het materiaal 
gerekend dat aanmerkelijke hoeveelheden splijtbare stoffen bevat en, 
gezien de hieraan verbonden kritikaliteits- en non-proliferatieaspecten, 
op overeenkomstige wijze moet worden opgeslagen (dit is met warmte
producerend hoogradioactief afval gelijkgesteld afval). 

Tot het warmteproducerend afval behoort het kernsplijtingsafval dat 
ontstaat bij het opwerkingsproces van de bestraalde splijtstofelementen 
van de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard. Tot het hiermee 
gelijkgestelde afval behoren bestraalde splijtstofelementen en splijtstof
houdende regelelementen van de onderzoeksreactoren in Nederland, 
alsmede splijtstofresten en splijtstof bevattend overig materiaal. 

Kernsplijtingsafval 
De bestraalde splijtstofelementen van de kernenergiecentrales Borssele 
en Dodewaard worden in het buitenland, tezamen met de elementen van 
andere buitenlandse kernreactoren, opgewerkt. Een equivalent deel van 
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het opwerkingsafval dat hierbij ontstaat, gebaseerd op de geleverde 
hoeveelheid splijtstof, wordt aan Nederland teruggeleverd. 

Tijdens de opwerking wordt het nog bruikbare deel van de splijtstof 
gescheiden van de gevormde radioactieve produkten. Deze bestaan uit de 
splijtingsprodukten die zijn ontstaan bij de kernsplijting van isotopen, 
zoals U-235, en actiniden die zijn ontstaan door het invangen van 
neutronen in niet splijtbare isotopen, zoals U-238. 

Bij het opwerkingsproces worden de splijtingsprodukten en de actiniden 
homogeen gefixeerd in een duurzame glasmatrix die zich in een roest
vaststalen canister van circa 175 liter bevindt. Dit opwerkingsafval, 
waarin het grootste deel van de bij opwerking vrijkomende activiteit is 
geconcentreerd, wordt kernsplijtingsafval (KSA) genoemd. Het KSA 
heeft, tengevolge van het radioactief verval van de splijtingsprodukten, 
een relatief hoge warmteproduktie van circa 2,5 kW per canister. Dit 
afval is zodanig verpakt dat het door COVRA rechtstreeks in opslag kan 
worden genomen. 

Bestraalde splijtstofelementen/regelelementen 
De bestraalde splijtstofelementen en regelelementen die bij COVRA 
worden opgeslagen zijn afkomstig van de onderzoeksreactoren in Neder
land. Deze elementen hebben afmetingen van circa 80 x 80 x 1000 mm 
en bestaan uit een aluminium raamwerk waarin de splijtstof is opgeslo
ten. De verrijkingsgraad van deze splijtstof kan maximaal 95% U-235 
bedragen. Tijdens het gebruik van de splijtstofelementen in de reactoren 
ontstaan radioactieve splijtingsprodukten en actiniden die opgesloten 
zitten in de metallische splijtstofmatrix. Deze bestraalde splijtstofele
menten en regelelementen worden door COVRA verpakt in roestvast
stalen canisters, die worden dichtgelast en gevuld met een inert gas. 
Deze elementen hebben, ten opzichte van KSA, een relatief geringe 
warmteproduktie. 

Een beperkt gedeelte van de aangeboden splijtstofelementen zal, vooraf
gaande aan opslag in het HABOG, worden opgeslagen in voor dit doel 
gecertificeerde containers in een LOG (zie paragraaf 10.5). 

Splijtstof( resten) 
Het splijtstofresten en splijtstof bevattend materiaal dat op overeen
komstige wijze als warmteproducerend afval wordt opgeslagen is afkom
stig van onderzoeksinstellingen in Nederland. Dit materiaal heeft ten 
opzichte van KSA een relatief geringe warmteproduktie. Het wordt door 
COVRA verpakt in roestvaststalen canisters die geschikt zijn om in 
opslag te nemen. 

b. Niet-warmteproducerend hoogradioactief afval 
Deze categorie omvat afval met een zodanig beperkte warmteproduktie 
dat geen bijzondere voorzieningen noodzakelijk zijn om de vrijkomende 
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warmte af te voeren. Dit afval wordt in het navolgende aangeduid als 
Hoog Actief Vast Afval (HAVA). 

Tot het HA V A behoort hoogradioactief afval dat ontstaat bij het opwer
kingsproces van de bestraalde splijtstofelementen van de kernenergiecen
trales Borssele en Dodewaard, hoogradioactief ontmantelingsafval en 
overig hoogradioactief afval dat ondermeer afkomstig is van onderzoeks
instellingen. 

Opwerkingsa/val 
Bij de opwerking van de bestraalde splijtstofelementen van de kern
energiecentrales Borssele en Dodewaard ontstaat naast laag- en middel
radioactief opwerkingsafval (zie paragraaf 2.4.2.1) en het KSA tevens 
hoogradioactief afval dat bestaat uit de geactiveerde constructiemateri
alen van de splijtstofelementen, zoals metalen hulzen en eindstukken, 
afval van reinigingsinstallaties, zoals geconcentreerd slib, en alfahoudend 
afval. 
Door de buitenlandse opwerkingsinstallaties wordt dit afval verpakt in 
vaten van diverse afmetingen en gefixeerd in een matrix van bijvoorbeeld 
bitumen of beton. Het hoogradioactieve opwerkingsafval is zodanig 
verpakt dat het door COVRA rechtstreeks in opslag wordt genomen. 

Ontmantelingsafval 
Een deel van het ontmantelingsafval dat beschreven is in paragraaf 
2.4.2.1 behoort tot de categorie hoogradioactief afval. Dit afval wordt 
door COVRA zonodig behandeld en verpakt alvorens het in opslag 
wordt genomen. 

Overig hoogradioactief afval 
Het overige hoogradioactieve niet-warmteproducerende afval is onder
meer afkomstig van onderzoeksreactoren en laboratoria van onderzoeks
instellingen. Dit afval is zeer divers van samenstelling en kan ondermeer 
bestaan uit generatoren van isotopen-produktie, hoogradioactieve 
bronnen en afval van expe.rimenten. 
Dit afval wordt door COVRA zonodig behandeld en verpakt alvorens het 
in opslag wordt genomen. 

10.2.2 Hoeveelheden hoogradioactief afval 

Het uitgangspunt voor de capaciteit van de inrichting, de berekening van 
de optredende emissies en de bepaling van de mogelijke risico's die aan 
de inrichting verbonden zijn, wordt gevormd door de verwachte hoeveel
heden en de activiteit van het aangeboden radioactief afval. 
De totale hoeveelheden hoogradioactief afval die naar verwachting na 
circa 100 jaar in de inrichting aanwezig zullen zijn, zijn aangegeven in 
tabel 10.1. Deze hoeveelheden zijn afgeleid uit de beschikbare gegevens 
van de producenten van hoogradioactief afval en redelijkerwijs te maken 
aannamen betreffende het tijdstip van ontmanteling van de onderzoeks
reactoren en de kernenergiecentrales. 
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De in tabel 10.1 aangegeven hoeveelheden betreffen de, na eventuele 
verpakking, in opslag te nemen geraamde totale hoeveelheden hoogra
dioactief afval. De aangegeven activiteit betreft de totale hoeveelheden 
aangeboden activiteit van het afval. 

Tabel 10.1 Verwachting van de totale hoeveelheden in opslag te nemen 
hoogradioactief afval in volume en activiteit in de komende 
100 jaar 

Afvalcategorie Volume Activiteit 
(m3) (TBq) 

Warmteproducerend en hiermee gelijkgesteld 
afval 

- splijtstofelementen, regelelementen, 40 980.000 
splijtstof( resten) 

- kernsplijtingsafval (KSA) 70 9.620.000 

Niet-warmteproducerend afval (HA VA) 

- ontmantelingsafval 2000 20.000 
- opwerkingsafval 810 300.000 
- overig hoogradioactief afval 120 16.000 

10.3 Behandeling en opslag van hoogradioactief afval 

Beschrijving HABOG 
De voorgenomen aktiviteit bestaat uit de behandeling en opslag van 
zowel warmteproducerend als niet-warmteproducerend afval in één 
gecombineerd gebouw, het HABOG (zie figuur 10.1). Dit is een in beton 
opgetrokken gebouw met dikke wanden en daken en is ongeveer 90 m 
lang en 45 m breed. Aan de zuid-oostkant is een ontvangsthal voorzien 
voor ontvangst van transportcontainers met hoogradioactief afval, die 
per spoor en/of per vrachtwagen worden aangevoerd. De hoogte van het 
gebouw, bedraagt circa 20 m. Er zijn schoorstenen voorzien voor de 
uitlaat van koellucht van het warmteproducerend afval en een ventila
tieschacht voor afvoer van de ventilatielucht van de behandelingsruimten 
(zie figuur 10.2 en 10.3). 

Het ontwerp voorziet in tenminste drie opslagcompartimenten voor 
warmteproducerend en hiermee gelijkgesteld afval en tenminste drie 
opslagcompartimenten voor niet-warmteproducerend afval (HA V A). Het 
gebouw is modulair uitbreidbaar, bijvoorbeeld voor opslag van 
hoogradioactief ontmantelingsafval. 



Figuur 10.1 
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Fotomontage van het COVRA-terrein met daarin opgenomen 
het HABOG. 
Het HABOG is rechtsboven op de foto te zien, links van het 
midden zijn op het voorste terrein gedeelte van rechts naar links 
te onderscheiden: de parkeerplaats, het kantoorgebouw, het 
afvalverwerkingsgebouw en het laag- en middelradioactief afval 
opslaggebouw 
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Figuur 10.3 Dwarsdoorsneden Hoogradioactief Afval Behandelings- en Op
slagGebouw (HABOG) 
A. dwarsdoorsnede ter plaatse van de behandelingsruimten 
B. dwarsdoorsnede ter plaatse van de opslagruimten 

11 

9 
L UCHTINLAAT -

11 
7 

f" 

12 

'---

3. ONTLAADRUIMT 
4. VERPAKKINGSR 

E 
UIMTE. 
ER. 5. CONTROLE KAM 

&. TRANSPORTRUI MTE NIET 
'WARMTE PRODU CEREND AFVAL <TUNNFL>. 

11. TECHNISCHE R UIMTEN. 
lé?. SCHOORSTEEN 

3 5 11 

4 
3 ·--·· 

6 

DIJARSDOORSNEDE A 

f" 

t 6. TRANSPORTRU 
12 'WARMTE PROD 

7. OPSLAGCOMP 

IMTE NIET 
UCEREND AFVAL <TUNNFL>. 

AR TIMENTEN 
IJARMTEPRODU CEREND AFVAL 

8. OPSLAGCOMPA RTlMENTEN NIET-
W'ARMTEPRODU CEREND AFVAL. 

9. LAADRUIMTE. 
12.SCHDORSTEEN. 

(L UCHTUITLAA T> 

IR 
8 

~ 

DIJARSDOORSNEDE B 

L-----------------------------------------------------------------------~ 



- 95-
MER- COVRA NV 
revisie 0 

In figuur 10.4 zijn de te verrichten handelingen schematisch weerge
geven. 

Aanvoer van hoogradioactief afval 
Hoogradioactief afval dat in het HABOG moet worden opgeslagen komt 
aan in de ontvangsthal. In de ontvangsthal wordt de transportcontainer 
van de vrachtauto of spoorwagon gehesen en worden de schokdempers 
van de transportcontainer verwijderd. De transportcontainer wordt op 
een lorrie geplaatst ten behoeve van intern transport. 
Van de ontvangsthal rijdt de lorrie met de transportcontainer naar de 
sluis, die zich tussen de ontvangsthal en de ontlaadruimte bevindt. In de 
sluis wordt de transportcontainer gecontroleerd en worden de bouten 
van het deksel verwijderd. 

Behandeling van hoogradioactief afval 
Vanuit de sluis worden de transportcontainers naar de ontlaadruimte 
getransporteerd. In de ontlaadruimte wordt het deksel van de transport
containers met verpakt afval verwijderd. Het verpakte afval wordt, met 
behulp van een op afstand bediende kraan, uit de transportcontainer 
getild en geïnspecteerd. 
Onverpakt afval, waaronder splijtstofelementen, wordt eerst in de 
verpakkingsruimte verpakt, voordat dit naar de ontlaadruimte wordt 
getransporteerd en in opslag wordt genomen. Zonodig kan het afval in 
de decontaminatieruimte worden gedecontamineerd. 

Opslag van warmteproducerend hoogradioactief afval 
Het warmteproducerend en hiermee gelijkgesteld afval wordt door 
middel van een op afstand bediende lorrie vanuit de ontlaadruimte naar 
de laadruimte gebracht. Deze laadruimte bevindt zich boven de opslag
compartimenten. In deze laadruimte wordt met behulp van een op 
afstand bediende kraan de afschermplug van één van de containments uit 
de vloer getild. Vervolgens wordt het afval in het containment neergela
ten en wordt de afschermplug weer terug geplaatst. 
Een containment (zie figuur 10.5) is een lange, verticaal opgestelde, 
stalen cilinder, waarin een aantal canisters met afval bovenop elkaar kan 
worden geplaatst. De containments zijn zodanig ontworpen dat ze, na 
vulling met een inert gas, hermetisch kunnen worden afgesloten en dat 
ze de maximale temperatuurbelasting kunnen weerstaan, die gedurende 
de opslag van warmteproducerend afval kan optreden. De containments 
zijn omgeven door een mantelpijp. Koellucht stroomt tussen de mantel
pijp en het containment om de geproduceerde warmte af te voeren. 
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Figuur 10.4 Schema behandeling en opslag van hoogradioactief afval in het 
HABOG; voorgenomen aktiviteit 
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Figuur 10.5 Schematische weergave van de opslag van warmteproducerend 
afval in een containment 

LAADRUIMTE 

MANTELBUIS 

PLENUM 

CONTAlMENT 

CANISTER 

Opslag van niet-warmte producerend hoogradioactief afval 
Vanuit de ontlaadruimte worden de verschillende typen vaten (colli) met 
niet warmteproducerend hoogradioactief afval met behulp van een op 
afstand bestuurde lorrie naar het gewenste opslagcompartiment gebracht. 
De colli worden van de lorrie naar de opslagruimte verplaatst met 
behulp van een op afstand bediende kraan, die is voorzien van speciaal 
ontworpen grijpers om de verschillende soorten colli te kunnen hanteren. 
De colli worden in de opslagcompartimenten gestapeld volgens een van 
te voren vastgestelde methode. 

Recente ervaringen 
Bij het huidige ontwerp is rekening gehouden met recente ervaringen 
met het ontwerp en de bedrijfsvoering van overeenkomstige gebouwen in 
België, Frankrijk en Engeland zoals: 
- het gebruik van mantelpijpen rondom de containments en één lucht

uitlaat per compartiment, waardoor een beter gedefinieerde lucht
stroom ontstaat; 

- het ontwerp van het gebouw is zodanig dat niet alleen de opslagruim
ten, maar ook de kraan, die het warmteproducerend afval in de 
containments plaatst, beschermd is tegen een neerstortend vliegtuig. 
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Hieronder wordt voor de in 10.2 beschreven afvalstromen aangegeven op 
welke wijze aan de criteria Isoleren, Beheersen en Controleren (IBC) 
wordt voldaan. 

Isoleren 
Het isoleren van het hoogradioactief afval wordt in de eerste plaats 
bereikt door de insluiting van radioactieve produkten in een vaste matrix 
en de verpakking van het afval. Deze vormen de eerste barrière tegen 
het vrijkomen van radioactieve produkten. De tweede barrière wordt 
voor het warmteproducerend afval gevormd door het containment en 
voor het niet-warmteproducerend afval door het opslaggebouw. Het 
opslaggebouw biedt zowel voor warmteproducerend als niet-warmtepro
ducerend afval bescherming tegen externe invloeden, zodat de eerste 
barrière niet kan worden beschadigd. 

De ventilatielucht uit ruimten, die tijdens de behandeling van het afval 
mogelijk kunnen worden gecontamineerd, wordt door filters geleid 
teneinde de emissie van radioactieve stoffen naar de omgeving te beper
ken. 

De stralingsafscherming van het hoogradioactief afval wordt bereikt door 
stralingsafschermende wanden en daken en de pluggenvloer, die de 
bovenafscherming van de opslagcompartimenten met warmteproducerend 
afval vormt. De luchtinlaten voor koeling van het warmteproducerend 
afval, alsmede de schoorstenen voor de afvoer van de koellucht, zijn 
zodanig vormgegeven, dat deze eveneens afdoende bescherming tegen 
straling bieden. 

Bescherming tegen besmetting van grondwater wordt bereikt door het 
gebouw als een waterdichte betonconstructie uit te voeren. 

Beheersen 
De behandeling van splijtbare stoffen vereist dat het optreden van 
kritikaliteit wordt voorkomen. Kritikaliteit is een toestand waarbij door 
het vrijkomen van neutronen een zichzelf onderhoudende kettingreactie 
ontstaat. Om kritikaliteit te voorkomen worden constructieve maatrege
len genomen. Deze maatregelen bestaan uit: 
- de materiaalkeuze van de opslagcanisters en de rekken in de canisters 

met splijtstofelementen ten behoeve van neutronenabsorbtie, 
- de vormgeving en de opslaggeometrie van de canisters en contain

ments teneinde een kritische configuratie te voorkomen. 

KSA, en in mindere mate splijtstofelementen en regelelementen, produ
ceren warmte tijdens opslag. De temperatuur van de splijtstofelementen 
dient bij normaal bedrijf beperkt te blijven tot 250°C; voor het KSA 
geldt 500°C. Gezien de warmteontwikkeling van met name het KSA is 
koeling noodzakelijk. Deze koeling vindt plaats door middel van natuur-
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lijke ventilatie. Het koelsysteem is dusdanig ontworpen dat de tempera
tuur van het opgeslagen afval, de betonconstructies en de containments 
beneden de maximaal toegestane temperaturen blijven. Om vervuiling 
van de opslagcompartimenten te voorkomen wordt de kan koellucht 
worden gefilterd. 

Het niet-warmteproducerend afval behoeft niet te worden gekoeld. 
Aangezien bepaalde soorten niet-warmteproducerend hoogradioactief 
afval een beperkte hoeveelheid edelgassen en tritium emitteren, die moet 
worden afgevoerd, kunnen de opslagcompartimenten met dit afval 
worden geventileerd. Tevens kan met het ventilatiesysteem het vochtge
halte in de opslagcompartimenten worden beperkt ten einde corrosie te 
voorkomen. 

Het is mogelijk om het hoogradioactief afval uit de opslagcomparti
menten te verwijderen ten behoeve van overpakken of opslag in een 
ander compartiment. 

Het hoogradioactief afval wordt door het gebouw beschermd tegen 
externe invloeden. Hiertoe zijn een aantal constructieve maatregelen 
getroffen, zoals: 
- het op voldoende hoogte boven het maaiveld situeren van de ventila

tieopeningen en de toegangsmogelijkheden tot de opslagruimten voor 
zowel warmteproducerend als niet-warmteproducerend hoogradioac
tief afval teneinde waterintreding ten gevolge van een overstroming te 
voorkomen; 

- het dak en de wanden van het gebouw bestand te maken tegen externe 
invloeden zoals een neerstortend vliegtuig, een gaswolkexplosie, een 
aardbeving en een windhoos. 

Controleren 
De insluiting van het warmteproducerend afval kan worden gecontro
leerd door middel van bemonstering van het inerte gas in de contain
ments en door middel van drukmetingen. Daarnaast worden de optre
dende temperaturen in de opslagcompartimenten met warmteproduce
rend afval gemeten. De insluiting van het niet-warmteproducerend afval 
kan worden gecontroleerd door bemonstering van de ventilatielucht in de 
opslagcompartimenten. De emissie van radioactieve stoffen naar de 
atmosfeer via de ventilatieschacht wordt gecontroleerd door middel van 
bemonstering en direkte metingen. 

10.5 Tijdelijke opslag van containers met splijtstofelementen 

10.5.1 Beschrijving tijdelijke opslag in een LOG 

Nadat op de aanvraag tot wijziging van de Kew-vergunning van COVRA 
is beschikt, zal het nog tot ongeveer het jaar 2000 duren voordat daad
werkelijk hoogradioactief afval in het HABOG kan worden opgeslagen. 
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In afwachting van de realisatie van het HABOG zullen tijdelijk, vanaf 
circa 1998, maximaal 400 hoogverrijkte splijtstofelementen moeten 
worden opgeslagen in 12 gecertificeerde containers in een laag- en 
middelradioactief opslaggebouw (LOG). Deze containers zijn speciaal 
ontworpen voor transport en opslag van splijtstofelementen en bestaan 
uit zware stalen cilinders met wanddikten van enige tientallen centime
ters. Deze cilinder is afgesloten met een dubbel deksel en wordt, ten 
behoeve van transport, voorzien van schokdempers (zie figuur 10.6). Als 
gevolg van de zware constructie van de container heeft deze een massa 
van 20 à 25 ton. 
De containers vervullen zowel een insluitende, stralingsafschermende als 
een warmtegeleidende functie en voorkomen dat kritikaliteit kan ont
staan. 

Figuur 10.6 Doorsnede tekening van een stalen container ten behoeve van 
transport en opslag van bestraalde splijtstofelementen 

Deksel 1 

Deksel 2 

1 Meter 
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Isoleren 
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Het isoleren van de radioactieve produkten ontstaat in de eerste plaats 
door de insluiting in de splijtstofelementen zelf, aangezien de splijtings
produkten opgesloten zitten in een metallische splijtstofmatrix. Deze 
matrix vormt de eerste barrière tegen het vrijkomen van radioactieve 
produkten. De tweede barrière wordt gevormd door de container die 
hermetisch is gesloten. Uit de container treden geen emissies van 
radioactieve stoffen op. 
De container is ontworpen om weerstand te bieden aan de gevolgen van 
extreme ongevallen. Ten behoeve van de toetsing van het ontwerp is de 
container beproefd en onderworpen aan belastingen die representatief 
zijn voor de belastingen die bij ongevallen zouden kunnen optreden, 
zoals een val van 9 m, penetratie met een scherp object, een brand en 
onderdompeling in water met een diepte van 200 m. Bij de ongevallen, 
zoals die bij het ontwerp van de intichting van COVRA, in beschouwing 
zijn genomen zoals een overstroming, een aardbeving, een gaswolkexplo
sie of een neerstortend vliegtuig kunnen dan ook geen emissies van 
radioactieve stoffen uit de containers optreden. 

De stralingsafscherming van de splijtstofelementen wordt vooral bereikt 
door de dikke stalen wanden van de container (zie figuur 10.6) en in 
beperkte mate door de wanden van het opslaggebouw. Aangezien de 
container gecertificeerd is voor transport over de weg, is het oppervlakte 
dosistempo vergelijkbaar met dat van het opgeslagen laag- en middelra
dioactief afval waarvoor dezelfde limieten gelden en daarom zijn voor de 
afscherming geen bijzondere voorzieningen noodzakelijk. 

Beheersen 
De opslag van splijtstofelementen vereist dat kritikaliteit wordt voorko
men. Deze sub-kritikaliteit. wordt verzorgd door de opslaggeometrie, de 
materialen van de container en de aanwezige voorzieningen in de 
container. 
De splijtstofelementen produceren warmte. De temperatuur van de 
elementen dient beperkt te blijven tot 250°C, zodat afvoer van warmte 
noodzakelijk is. Deze warmteafvoer wordt verzekerd door warmte afgifte 
via de wanden van de container aan de lucht in de opslagruimte. De 
geproduceerde warmte is beperkt (circa 700 Watt per container) en 
vereist geen bijzondere ventilatievoorzieningen. 
De beveiliging van de opgeslagen containers komt onder andere tot 
stand door de bij COVRA voortdurend aanwezige bewaking en doordat 
de toegang tot de opslagruimte alleen kan worden verkregen na autori
satie. Daarnaast vereist verwijdering van de container uit het opslagge
bouw inzet van speciale hefwerktuigen, die ter plekke niet aanwezig zijn. 

Controleren 
De insluiting van de splijtstofelementen kan worden gecontroleerd door 
middel van bemonstering van de atmosfeer in de containers en drukme-
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tingen. De containers worden daarnaast zodanig opgesteld dat uitwen
dige inspectie mogelijk is. 



11. HOOGRADIOACTIEF AFVAL 
ALTERNATIEVEN 

11.1 Inleiding 
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In dit hoofdstuk wordt het Nul-alternatief ten aanzien van de opslag van 
hoog radioactief afval beschreven. Andere alternatieven of uitvoerings
varianten, zoals de in de startnotitie vermelde varianten met een ringdijk 
rondom het HABOG of het toepassen van geforceerde koeling van het 
warmteproducerend hoogradioactief afval, worden niet verder beschre
ven, omdat er bij nadere beschouwing geen milieu-winst ten aanzien van 
vermindering van emissies en verhoging van het veiligheidsniveau wordt 
behaald ten opzichte van de voorgenomen aktiviteit. 

De aanleg van een ringdijk leidt, ingeval van overstroming, niet tot een 
hoger veiligheidsniveau in vergelijking met de voorgenomen aktiviteit. 
Immers de luchtinlaatopeningen voor de toevoer van koellucht voor het 
warmteproducerend afval bevinden zich op voldoende hoogte zodat bij 
overstromingen, met een kans van optreden van 10"6 per jaar, geen water 
bij het afval kan komen. 

Geforceerde ventilatie voor koeling van het warmteproducerend hoogra
dioactief afval, vereist onderhoud, is storingsgevoelig en is milieu-on
vriendelijker ten gevolge van het energieverbruik. Aangezien het warmte
producerend afval zich bevindt in hermetisch afgesloten containments 
treden geen emissies op en leidt de toepassing van geforceerde ventilatie 
in combinatie met filters niet tot vermindering van de milieugevolgen. 
Een passief koelsysteem, gebaseerd op natuurlijke ventilatie zoals be
schreven bij de voorgenomen aktiviteit, verdient zeker voor de lange 
termijn opslag veruit de voorkeur. 

11.2 Nul-alternatief 

Het Nul-alternatief houdt in dat de beide gebouwen voor opslag van 
hoogradioactief afval (HOG en SOG), conform het reeds in 1989 vergun
de ontwerp, worden gebouwd. In paragraaf 11.2.1 wordt ingegaan op het 
gebouw voor de behandeling en opslag van niet-warmteproducerend 
hoogradioactief afval (HOG). In paragraaf 11.2.2 wordt ingegaan op het 
splijtstofopslaggebouw (SOG) dat bestemd is voor warmteproducerend 
hoogradioactief afval. In figuur 11.1 is aangegeven welke handelingen 
worden verricht bij de opslag van hoogradioactief afval. In paragraaf 
11.2.4 wordt kort ingegaan op de verschillen tussen het HOG/SOG en 
het HABOG. 
Een belangrijk kenmerk van het Nul-alternatief is dat afvalstromen die 
niet werden beschreven in het MER 1989, zoals de bestraalde splijtstof
elementen van onderzoeksreactoren en overig hoogradioactief afval, niet 
kunnen worden opgeslagen. Indien afvoer van deze elementen naar het 
buitenland niet mogelijk is dienen deze elementen bij uitvoering van het 
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Nul-alternatief bij de producenten in opslag te blijven. 
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11.2.1 Behandeling en opslag van niet-warmteproducerend hoogradioactief 
afval 

Het Hoogradioactief afval OpslagGebouw (HOG), zoals beschreven in 
het MER 1989, is bestemd voor de opslag van niet-warmteproducerend 
afval. Het HOG bestaat uit een ontvangst-, behandelings- en opslagge
deelte (zie figuur 11.2). Aanvoer van transportcontainers vindt plaats in 
de ontvangsthal. Het ontladen van de transportcontainer vindt plaats in 
het behandelingsgedeelte van het gebouw. Via een transportruimte wordt 
het afval naar de opslagruimten van het gebouw getransporteerd. Het 
ontwerp van het opslaggebouw voorziet in modulaire uitbreiding, afhan
kelijk van de ontwikkeling van het werkelijke afvalaanbod. 

11.2.2 Behandeling en opslag van warmteproducerend hoogradioactief afval 

Het Splijtstof OpslagGebouw (SOG), zoals beschreven in het MER 1989, 
is bestemd voor opslag van kernsplijtingsafval afkomstig van de opwer
king van de splijtstofelementen van de kernenergiecentrales Dodewaard 
en Borssele en voor direkte opslag van splijtstofelementen in geval geen 
opwerking plaatsvindt. Het ontwerp is derhalve afgestemd op het verpak
ken van splijtstofelementen van deze lichtwaterreactoren en niet op het 
verpakken van splijtstofelementen van onderzoeksreactoren zoals dat bij 
de voorgenomen aktiviteit in het HABOG is voorzien. Belangrijke 
verschillen tussen de splijtstofelementen van lichtwaterreactoren en van 
onderzoeksreactoren worden gevormd door de verrijkingsgraad van de 
elementen, de splijtstofmatrix en de oppervlaktebesmetting ( contamina
tie). De verrijkingsgraad van de splijtstofelementen van onderzoeksreac
toren is weliswaar hoger maar de emissies en de oppervlaktebesmetting 
van deze elementen zijn geringer tengevolge van de insluiting van radio
actieve produkten in de dichte metallische splijtstofmatrix. 

Het SOG bestaat uit een ontvangst-, behandelings- en opslaggedeelte. 
Aanvoer van transportcontainers vindt plaats in de ontvangsthal. Het 
uitladen van de transportcontainers en het verpakken van splijtstof
elementen en/of KSA-canisters vindt plaats in de behandelingsruimten. 
In één van deze ruimten worden de splijtstofelementen in cilinders 
verpakt (in de zogenaamde gecontamineerde hot-cell). Vervolgens 
worden de KSA-canisters of verpakte splijtstofelementen in een volgen
de verpakkingsruimte in containments geplaatst (in de zogenaamde niet 
gecontamineerde hot-cell). De dichtgelaste containments worden met 
behulp van de laadmachine, die zich in de laadruimte bevindt, in de 
opslagruimte onder de pluggenvloer geplaatst (zie figuur 11.3). Het 
ontwerp van het opslaggebouw voorziet in modulaire uitbreiding, afhan
kelijk van de ontwikkeling van het werkelijke afvalaanbod. 
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Figuur 11.1 Schema behandeling en opslag van hoogradioactief afval 
(Nul-alternatief) 
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Figuur 11.2 Het opslaggebouw voor niet-warmteproducerend hoogradioactief 
afval, HOG (Nul-alternatief) 
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Figuur 11.3 Het opslaggebouw voor warmteproducerend hoogradioactief afval, 
SOG (Nul-alternatief) 
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11.2.3 lBC-aspecten 
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In het navolgende wordt aangegeven op welke wijze aan de criteria ten 
aanzien van Isoleren, Beheersen en Controleren (lBC) bij het 
HOG/SOG wordt voldaan. 

Isoleren 
Het isoleren van het hoogradioactief afval wordt in de eerste plaats 
bereikt door de insluiting van radioactieve produkten in een vaste matrix 
en de verpakking van het afval. De containments voor het warmteprodu
cerend afval vormen de tweede barrière tegen het vrijkomen van radioac
tieve produkten. Voor het niet-warmteproducerend afval wordt de 
tweede barrière gevormd door het opslaggebouw. Het opslaggebouw 
biedt tevens bescherming tegen externe invloeden, zodat de eerste 
barrière niet wordt beschadigd. Deze bescherming wordt bij het warmte
producerend afval (KSA en splijtstofelementen) aan de bovenzijde 
gevormd door de pluggenvloer. De laadmachine, die de containments in 
de opslagruimte plaatst, is niet beschermd tegen externe invloeden, zoals 
een neerstortend vliegtuig. 

De ventilatielucht van de behandelingsruimten, die mogelijk kunnen 
worden gecontamineerd, wordt door filters geleid, teneinde de emissie 
van radioactieve stoffen naar de omgeving te beperken. 

De stralingsafscherming van het hoogradioactief afval wordt bereikt door 
middel van stralingsafschermende wanden, daken en de pluggenvloer, die 
de bovenafscherming van de opslagcompartimenten met warmteproduce
rend afval vormt. 
De luchtinlaten voor koeling van het warmteproducerend afval, alsmede 
de luchtuitlaatschacht voor afvoer van de koellucht, zijn zodanig vormge
geven, dat deze eveneens afdoende bescherming bieden tegen straling. 

Besmetting van grondwater wordt voorkomen door de gebouwen als een 
waterdichte betonconstructie uit te voeren. 

Beheersen 
Kritikaliteit bij de opslag van de splijtstofelementen wordt voorkomen 
door de materiaalkeuze en de opslaggeometrie van de containments in 
de opslagruimtes. 

De koeling van het warmteproducerend afval vindt plaats door middel 
van natuurlijke ventilatie. Dit koelsysteem is dusdanig ontworpen dat de 
temperaturen van het afval, de containments en de betonconstructie 
beneden de maximaal toegestane waarden blijven. Ten behoeve van de 
afvoer van de, door bepaalde soorten niet-warmteproducerend afval 
geproduceerde, edelgassen en tritium worden de opslagruimten met dit 
afval geventileerd. 
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Het is mogelijk om het hoogradioactief afval uit de opslagruimtes van 
beide gebouwen te verwijderen ten behoeve van overpakken of opslag in 
een ander compartiment. 

Het hoogradioactief afval is beschermd tegen externe invloeden. Hiertoe 
zijn een aantal constructieve maatregelen genomen, zoals: 
- het op voldoende hoogte boven het maaiveld situeren van de ventila

tie-openingen teneinde waterintreding naar de opslagcompartimenten 
met warmteproducerend afval, ten gevolge van een overstroming, te 
voorkomen; de opslagcompartimenten met niet-warmteproducerend 
afval zijn evenwel niet beschermd tegen overstroming; 
de gebouwen bestand te maken tegen externe invloeden, zoals een 
aardbeving, een neerstortend vliegtuig, een gaswolkexplosie en een 
windhoos. Voor het warmteproducerend afval wordt de bescherming 
aan de bovenzijde gevormd door de pluggenvloer. 

Controleren 
De optredende temperaturen in de opslagcompartimenten met warmte
producerend afval kunnen worden gemeten. De ventilatielucht van de 
gebouwen wordt bemonsterd en er vinden metingen plaats van de optre
dende emissies naar de atmosfeer. 

11.2.4 Belangrijkste verschillen HOG/SOG en HABOG 

In deze paragraaf zijn kort de belangrijkste verschillen tussen het Nul
alternatief (HOG/SOG) en de voorgenomen aktiviteit (HABOG) weerge-
geven: 
- In tegenstelling tot de voorgenomen aktiviteit bestaat het Nul-alterna

tief uit twee gebouwen, die gescheiden van elkaar op het perceel staan 
geprojecteerd (zie figuur 11.4). 
Het SOG is ontworpen voor het verpakken en opslaan van splijtstof
elementen ingeval geen opwerking plaatsvindt. Deze situatie is voor 
de aanwezige kernenergiecentrales in Nederland niet meer realistisch. 
Het HABOG is ontworpen voor het verpakken en opslaan van splijt
stofelementen van onderzoeksreactoren. 
In het SOG wordt afval in het behandelingsgedeelte in een contain
ment geplaatst. De dichtgelaste containments worden vervolgens in de 
opslagruimte geplaatst. In het HABOG zijn de containments reeds 
geplaatst onder de pluggenvloer en wordt het afval met behulp van 
een kraan in de containments geplaatst. Het aantal handelingen met 
het hoogradioactief afval wordt hierdoor beperkt. 
Bescherming tegen externe invloeden wordt bij het SOG geboden door 
het opslaan van warmteproducerend afval onder een pluggenvloer, die 
bestand is tegen een neerstortend vliegtuig. De laad-
machine is niet beschermd tegen een neerstortend vliegtuig. Bij het 
HABOG worden de pluggenvloer, de laadkraan en de containments 
beschermd door het dak en de wanden van de laadruimte en de 
opslagruimten, die bestand zijn tegen een neerstortend vliegtuig. 
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- Het niet warmteproducerend afval in het HOG is niet beschermd 
tegen een eventuele overstroming. In het HABOG daarentegen is al 
het afval beschermd tegen een overstroming. 

- Bij het SOG wordt een centrale ventilatieschacht voor meerdere op
slagcompartimenten toegepast. Bij het HABOG is daarentegen voor
zien in het gebruik van mantelpijpen rondom de containments en één 
schoorsteen per compartiment, waardoor een beter gedefinieerde 
luchtstroom ontstaat. 

Figuur 11.4 Terreinsituatie bij bouw van de opslaggebouwen volgens de vige
rende vergunning (Nul-alternatief). 
1 Kantoorgebouw; 2 AVG; 3 LOG; 4 SOG; 5 HOG. 

~----------------l 

I 

i~ 5 

I . 

L ___ 
I 
I 

I 
I 

4 I 
I 

I 



- 110-
MER - COVRA NV 
revisie 0 



- 111-

12. HOOG RADIOACTIEF AFVAL, 
GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

12.1 Inleiding 
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In dit hoofdstuk worden de gevolgen voor het milieu beschreven, die de 
voorgenomen aktiviteit en het Nul-alternatief kunnen hebben bij normaal 
bedrijf en indien zich een storing of ongeval mocht voordoen. In para
graaf 12.2 en 12.3 wordt, respectievelijk voor de voorgenomen aktiviteit 
en het Nul-alternatief, ingegaan op de milieugevolgen bij normaal 
bedrijf. In paragraaf 12.4 worden de milieugevolgen van de voorgenomen 
aktiviteit en het Nul-alternatief vergeleken. 

Bij de beoordeling van de gevolgen voor het milieu moeten ook de 
emissies worden beschouwd, die kunnen optreden bij storingen en 
ongevallen. In paragraaf 12.5 en 12.6 worden de ongevallen die maatge
vend zijn ten aanzien van de mogelijke gevolgen voor de omgeving 
beschreven voor respectievelijk de voorgenomen aktiviteit en het Nul
alternatief. In paragraaf 12.7 worden de gevolgen van de voorgenomen 
aktiviteit en het Nul-alternatief bij de maatgevende ongevallen vergele
ken. 
In de uitgevoerde dosisberekeningen en risico-analyses wordt uitgegaan 
van een volledig gevulde inrichting. De hoeveelheden hoogradioactief 
afval die hierbij in beschouwing zijn genomen, zijn vermeld in paragraaf 
10.2. 
Voor informatie over de gebruikte dosisberekeningsmodellen wordt 
verwezen naar paragraaf 8.1. 

12.2 Milieubeïnvloeding van de voorgenomen aktiviteit bij normaal bedrijf 

12.2.1 Emissies naar de atmosfeer vanuit het HABOG 

Bij normaal bedrijf komt uit het HABOG ioniserende straling vrij en 
treden emissies op van radioactieve stoffen naar de atmosfeer. Deze 
emissies zijn hoofdzakelijk afkomstig van het niet-warmteproducerend 
opwerkingsafval en van het overige hoogradioactief afval dat ondermeer 
afkomstig is van onderzoeksinstellingen. 
Uit de canisters met kernsplijtingsafval (KSA) zijn geen emissies van 
radioactieve stoffen te verwachten. De emissies uit de bij COVRA 
verpakte splijtstofelementen zijn verwaarloosbaar ten opzichte van de 
emissies uit het opwerkingsafval en het overige hoogradioactief afval. 

Emissies naar het oppervlaktewater treden vanuit het HABOG niet op. 
Het afvalwater dat afkomstig is van eventuele decontaminatiewerkzaam
heden wordt voor behandeling afgevoerd naar het A VG. 
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In tabel 12.1 zijn de berekende emissies naar de atmosfeer vanuit het 
HABOG per radionuclidengroep weergegeven, zowel voor de in 1989 
beschreven situatie voor het HOG/SOG als voor de nu in 1995 voorziene 
situatie. 

Uit de tabel kan worden afgelezen dat de berekende emtsstes van de 
bèta/gamma groep aanmerkelijk lager zijn dan in 1989, de tritiumemissie 
tweemaal zo groot is en de edelgasemissie gelijk blijft. De alfagroep is in 
1989 niet apart beschouwd. Deze verschillen zijn met name te verklaren 
doordat geen splijtstofelementen van kernenergiecentrales worden 
verpakt (bèta/gamma groep) en doordat het aanwezige overig hoogradio
actief afval bijdraagt aan de tritiumemissie. 

Tabel 12.1 Omvang luchtgedragen emtsstes vanuit het HABOG bij normaal 
bedrijf (berekende waarden). 

Opslaggebouw Nuclidegroep Representatieve Emissie per jaar 
nucliden (Bq per jaar) 

1995 1989 

Hoogradioactief Beta/gammagroep Sr-90 (Co-60) 6.104 3.107 

Afval Behandelings- Tritiumgroep H-3 8.1010 4.1010 

en Opslaggebouw Alfagroep U-238 6.103 --
(HABOG) Edelgasgroep Kr-85 3.1011 3.1011 

12.2.2 Directe straling 

Bij de verwerking, behandeling en opslag van het radioactief afval komt 
ioniserende straling vrij. Afhankelijk van de aanwezige verpakking en 
van de dikte van de wanden en de daken van de ruimte waarin het afval 
zich bevindt, zal deze directe straling worden afgeschermd. Het stra
lingsniveau van het afval dat in elk van de gebouwen aanwezig is en de 
positie van die gebouwen op het terrein bepalen de bijdrage aan de 
verhoging van het stralingsniveau aan de terreingrens. 
Aan de terreingrens wordt uitgegaan van een verhoging van het stra
lingsniveau tengevolge van het opgeslagen radioactief afval van 0,15 mSv 
per jaar bij continue blootstelling. Dit betreft de verhoging ten opzichte 
van het van "nature" aanwezige niveau dat bepaald wordt door de kosmi
sche straling en de straling die afkomstig is van de ondergrond en van de 
aanwezige bebouwing en bestrating. 

12.2.3 Dosisconsequenties en risico 

In tabel 12.2 zijn de resultaten van de uitgevoerde dosisberekeningen 
voor emissies van radioactieve stoffen naar de atmosfeer en directe 
straling uit het HABOG weergegeven. 
Uit de tabel blijkt dat de jaardoses tengevolge van emissies naar de 
atmosfeer ongeveer honderd keer kleiner zijn dan de totale waarden die 
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vermeld zijn in tabel 8. 7 voor de verwerking en opslag van laag- en 
middelradioactief afval. 
Het individuele risico voor medewerkers van omliggende bedrijven wordt 
gedomineerd door de bijdrage tengevolge van directe straling. Voor 
omwonenden is de directe stralingsbijdrage verwaarloosbaar klein. 

Tabel 12.2 Gevolgen voor de omgeving van de voorgenomen aktiviteit voor 
hoogradioactief afval bij normaal bedrijf 

voorgenomen aktiviteit 

dosis mSv oer iaar individueel risico oer iaar 

werknemers 
- directe straling s.1o·4 

- emissies naar de atmosfeer 1.10·7 

1.1o·s 

omwonenden 
- directe straling s.1o·8 

- emissies naar de atmosfeer, 
exclusief ingestie 1.10"7 

-emissies naar de atmosfeer, 
inclusief ingestie 1.10"6 

3.1o-u 

12.3 Milieubeïnvloeding van het Nul-alternatief bij normaal bedrijf 

12.3.1 Emissies naar de atmosfeer vanuit het HOG/SOG 

In het MER 1989 is aangegeven dat bij de opslag van niet-warmtepro
ducerend hoogradioactief afval in het HOG tritium vrijkomt uit de 
containers met opwerkingsafval. Bij de berekening van deze emissies 
werd in het MER 1989 geen rekening gehouden met opslag van hoogra
dioactief afval van onderzoeksinstellingen dat een belangrijke bijdrage 
levert ten aanzien van de emissie van tritium. Daarnaast waren in 1989 
geen gegevens beschikbaar ten aanzien van de mogelijke verspreiding 
van radioactieve stoffen tengevolge van de aanwezige oppervlakte 
contaminatie. Deze zijn nu inbegrepen in de in tabel 12.1 vermelde 
tritium-, beta/gamma- en alfa-emissies. 

In het MER 1989 is aangegeven dat bij opslag van KSA bij normaal 
bedrijf geen emissies optreden. Derhalve zouden bij realisatie van het 
SOG, evenals bij de voorgenomen aktiviteit, geen emissies optreden uit 
het warmteproducerend afval. 
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In 1989 werd als ontwerpcriterium ten aanzien van de verhoging van het 
stralingsniveau aan de terreingrens 0,15 mSv per jaar aangehouden. Dit 
is derhalve identiek aan de nu voorgenomen aktiviteit. 

12.3.3 Dosisconsequenties en risico 

De dosisconsequenties tengevolge van luchtgedragen emissies zoals die 
vermeld staan in het MER 1989 voor het Nul-alternatief (in het scenario 
zonder uitbreiding van het nucleair vermogen in Nederland) kunnen niet 
vergeleken worden met die van de voorgenomen aktiviteit aangezien de 
berekende stralingsdoses in 1989 betrekking hadden op de opslag van 
splijtstofelementen van de kernenergiecentrales. 
Dominant in de omgevingsbeïnvloeding is ook voor het Nul-alternatief 
de dosis tengevolge van de directe stralingsbijdrage. Deze stralingsdosis 
is voor de voorgenomen aktiviteit en het Nul-alternatief gelijk. 

12.4 Vergelijking van de milieubeïnvloeding van de alternatieven bij normaal 
bedrijf 

Aangezien de milieubeïnvloeding dominant wordt veroorzaakt door de 
verhoging van de stralingsdosis aan de terreingrens ten gevolge van 
directe straling, die maximaal 0,15 mSv per jaar bij continue blootstelling 
bedraagt, bestaat er geen wezenlijk verschil in milieubeïnvloeding tussen 
de voorgenomen aktiviteit en het Nul-alternatief. 

12.5 Emissies bij storingen en ongevallen (voorgenomen aktiviteit) 

12.5.1 Storingen en ongevallen 

Ten behoeve van de beoordeling van de gevolgen voor het milieu bij 
storingen en ongevallen zijn mogelijke storingen en ongevallen, zoals die 
in het MER 1989 werden beschouwd, opnieuw geanalyseerd en zijn de 
consequenties voor de omgeving bepaald. De maatgevende ongevallen 
zijn met de kans van optreden weergegeven in tabel 12.3. De belangrijk
ste verschillen met het MER 1989 zijn in het navolgende aangegeven. 

12.5.2 Interne storingen en ongevallen 

Tot de interne storingen en ongevallen, met mogelijke consequenties 
voor de omgeving, die bij het ontwerp van het HABOG in beschouwing 
zijn genomen behoren de ongevallen, zoals vermeld onder Hl t/m H7 en 
H14 en HlS in tabel 12.3. In het ontwerp zijn voorzieningen getroffen 
teneinde schade aan het hoogradioactief afval, door storingen en onge
vallen, te voorkomen. Hierdoor wordt voorkomen dat als gevolg van het 
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verlies van de elektrische energievoorziening, het mechanisch ventilatie
systeem of door mechanisch falen van hijsmiddelen schade aan de 
verpakking van het hoogradioactief afval zou kunnen ontstaan. Zouden 
desondanks beschadigingen van bijvoorbeeld splijtstofelementen optre
den dan worden de hierbij vrijkomende radioactieve produkten door de 
filters van het ventilatiesysteem ingevangen. Als gevolg hiervan treden 
bij het HABOG bij storingen en ongevallen geen emissies op, die groter 
zijn dan de emissies die reeds bij normaal bedrijf optreden. 

Tabel 12.3 Overzicht van storingen en ongevallen bij behandeling en opslag 
van hoogradioactief afval (voorgenomen aktiviteit). 

Ongeval- Oorzaak Kans per jaar 
kode 

Hl Blokkade in natuurlijk ventilatiesysteem van de op- to·4 

slagcompartimenten met warmteproducerend afval 

H2 Verlies van het mechanisch ventilatiesysteem to·1 

H3 Verlies van de elektrische energievoorziening to·1 

H4 Mechanisch falen van hijsmiddelen, respectievelijk 10"1 
mechanische beschadiging van een transportcontainer, 
een splijtstofelement, een vat of een containment. 

H5 Verlies van de insluiting to·1 

H6 Brand in de installatie to·1 

H7 Explosie binnen het gebouw 10-6 

HS Overstromingen to·6 

H9 Aardbevingen to·6 

H 10 Windhozen to·6 

Hll Gaswolkexplosies 10"6 

H 12 Vrijkomen van toxische of corrosieve stoffen 10·6 

H 13 Neerstortend vliegtuig 5.10"8 

H 14 Onbedoelde verwaarlozing n.v.t. 

H 15 Kritikaliteit n.v.t 

12.5.3 Externe ongevallen 

Gezien de aard en hoeveelheid hoogradioactief afval, die in het 
HABOG wordt opgeslagen, dient het HABOG bestand te zijn tegen de 
inwerking van externe invloeden (zie tabel 12.3: H8 t/m H13). Deze 
externe invloeden zijn naar oorzaak te onderscheiden in: 
- invloeden met een natuurlijke oorsprong, zoals overstromingen, 
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- invloeden met een niet-natuurlijke oorsprong, zoals gaswolkexplosies, 
vrijkomen van giftige en/of corrosieve stoffen en een neerstortend 
vliegtuig in combinatie met een kerosinebrand. 

Invloeden van natuurlijke oorsprong 
Op basis van studies, die zijn uitgevoerd door respectievelijk Rijkswater
staat, Grondmechanica te Delft en het Koninklijk Nederlands Meteoro
logisch Instituut, zijn deze invloeden gekwantificeerd en is de bestendig
heid van het gebouw tegen deze externe invloeden onderzocht. In het 
ontwerp zijn voorzieningen getroffen ten einde de integriteit van het 
gebouw te verzekeren en schade aan het hoogradioactief afval te voorko
men. 

Invloeden van niet-natuurlijke oorsprong 
Aangezien het gebouw is gesitueerd op een industrieterrein en in de 
nabijheid van de Westersehelde (ca. 2 km vanaf de vaargeul) is onder
zocht of gebeurtenissen op het industrieterrein of de Westersehelde 
invloed kunnen hebben op het HABOG. Uit dit onderzoek blijkt dat het 
HABOG bestand is tegen de gevolgen van ongevallen, die zich op het 
industrieterrein of de Westersehelde kunnen voordoen. Daarnaast zijn 
voorzieningen getroffen, zodat ook bij ontruiming van de inrichting de 
veiligheid gewaarborgd blijft. Dit laatste aspect is in tabel 12.3 vermeld 
onder onbedoelde verwaarlozing. 

Het gebouw is zodanig ontworpen dat het een neerstortend vliegtuig kan 
weerstaan en voorkomen wordt, dat optredende brandstofbranden leiden 
tot het vrijkomen van radioactieve stoffen. Als gevolg hiervan treden bij 
het HABOG bij externe ongevallen geen emissies op die groter zijn dan 
de emissies die reeds bij normaal bedrijf optreden. 

12.6 Emissies bij storingen en ongevallen (Nul-alternatief) 

12.6.1 Storingen en ongevallen 

Ten behoeve van het MER 1989 en de vergunningaanvraag zijn ongeval
sanalyses uitgevoerd voor de verwerking, behandeling en opslag van 
hoogradioactief afval. De resultaten van deze analyses zijn hieronder 
weergegeven. 

12.6.2 Interne storingen en ongevallen 

Een tweetal ongevallen werd ten behoeve van het MER 1989 nader 
uitgewerkt. Dominant was in beide gevallen de beschadiging van splijt
stofstaven van een splijtstofelement van de Nederlandse kernenergiecen
trales. Deze situaties zijn niet meer representatief aangezien de splijt
stofelementen van de kernenergiecentrales opgewerkt worden zodat KSA 
moet worden opgeslagen. Bij het Nul-alternatief werd niet voorzien in de 
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Eén van de toen beschouwde ongevallen heeft echter ook betrekking op 
de opslag van KSA. Het betreft het beschadigen van een KSA canister, 
terwijl het door de laadmachine in de opslagruimte wordt geplaatst. 
Deze situatie is alleen denkbaar indien een containment, met daarin een 
canister, zich niet volledig in de laadmachine bevindt terwijl de laadma
chine zich in horizontale richting verplaatst. De bij dit ongeval vrijko
mende vluchtige nucliden en radioactieve aërosolen zullen via de ventila
tieschachten in het milieu terecht kunnen komen. 
Het grootste individuele risico wordt veroorzaakt door dit laatste onge
val. Het berekende individuele risico van dit ongeval, gebaseerd op de 
huidige dosis-effectrelaties (zie paragraaf 5.1) bedraagt 5.10-9 per jaar. 

12.6.3 Externe ongevallen 

Naast ongevallen met interne oorzaak zijn ook een aantal ongevallen 
met externe oorzaak, zoals een overstroming, een gaswolkexplosie of een 
neerstortend vliegtuig onderzocht. 

Het afval dat is opgeslagen in het SOG is beschermd tegen overstroming. 
Het afval dat is opgeslagen in het HOG is niet beschermd in geval van 
een overstroming. Ten gevolge van uitloging kunnen op deze wijze 
radioactieve stoffen in de omgeving vrijkomen. De berekende maximale 
stralingsdosis zoals die werd aangegeven in het MER 1989 bedroeg 
hierbij 6.10-4 mSv. Rekening houdend met de huidige inzichten en 
berekeningsmodellen, ten aanzien van de berekening van de stralingsdo
sis, zou deze waarde momenteel een factor 100 lager liggen en overeen
komen met een conditioneel risico van 1.10-10 per jaar. Rekening hou
dend met de kans van optreden van een overstroming leidt dit tot een 
onconditioneel risico dat verwaarloosbaar is. 

De pluggenvloer in het SOG is zodanig ontworpen dat deze de inslag van 
een neerstortend vliegtuig kan weerstaan. Alleen in het geval dat de 
laadmachine wordt getroffen door een neerstortend vliegtuig tijdens een 
handeling met KSA, is het mogelijk dat er een radioactieve emissie naar 
de atmosfeer plaatsvindt. 
Die emissie is gelijk aan het onder 11.6.2 beschreven emissie. De kans 
van optreden van dit ongeval is echter een factor 104 kleiner. Dit ongeval 
draagt derhalve verwaarloosbaar bij aan het totale risico. 
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12.7 Vergelijking van de voorgenomen aktiviteit en het Nul-alternatief bij 
storingen en ongevallen 

In paragraaf 12.5 is aangegeven dat bij de voorgenomen aktiviteit, door 
de getroffen voorzieningen in het HABOG, geen emissies optreden naar 
de omgeving tengevolge van storingen en ongevallen die groter zijn dan 
de emissies die reeds bij normaal bedrijf optreden. Bij het Nul-alterna
tief kunnen, als gevolg van de mogelijke beschadiging van een KSA 
canister wel emissies optreden. Deze emissies leiden tot dosisconsequen
ties in de omgeving die overeenkomen met een maximaal individueel 
risico van circa 5.10"9 per jaar. 
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In hoofdstuk 12 zijn de gevolgen voor het milieu beschreven van de 
voorgenomen aktiviteit en het Nul-alternatief ten aanzien van de behan
deling en opslag van hoogradioactief afval. Aangezien de milieubeïnvloe
ding bij normaal bedrijf dominant wordt veroorzaakt door de directe 
straling bestaat er geen wezenlijk verschil tussen beide varianten ten 
aanzien van de consequenties voor de omgeving. De getroffen voorzie
ningen ter bescherming van het milieu bij storingen en ongevallen, leiden 
bij uitvoering van de voorgenomen aktiviteit tot een verdere beperking 
van de risico's voor de omgeving. 

Bij uitvoering van het Nul-alternatief zou alleen het opwerkingsafval van 
de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard kunnen worden opgesla
gen. Voor het hoogradioactief afval van de Nederlandse onderzoeks
reactoren te Petten en Delft zou het Nul-alternatief geen opslagmoge
lijkheid bij COVRA bieden. Dit is in feite geen reële optie. Immers het 
beleid van de Nederlandse overheid is er op gericht dat alle radioactief 
afval op één locatie bij COVRA wordt opgeslagen. Het is ongewenst dat 
voor een aantal radioactieve afvalstromen geen afvoer naar COVRA 
mogelijk is, zodat dat afval voor onbepaalde tijd bij de producenten 
opgeslagen zou moeten blijven. 

De voorgenomen aktiviteit voor het hoogradioactief afval is derhalve ook 
het meest milieuvriendelijke alternatief. 
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14. SAMENVATTEND OVERZICHT VOOR DE VOORGENOMEN AKTIVI
TEIT VOOR LAAG-, EN MIDDEL-, EN HOOGRADIOACTIEF AFVAL 

14.1 Samenvatting van de milieubeïnvloeding 

De voorgenomen aktiviteit, ten aanzien het van laag- en middelradioac
tief afval, bestaat uit verwerking van al het aangeboden afval, waarbij de 
niet eerder beschouwde afvalstromen zoals afkomstig van de molybdeen
produktie worden gecementeerd en de slurries/slib en vloeibaar afval 
verontreinigd met organische stoffen, worden verbrand. De slakken/rest
stoffen van de ertsverwerkende- en de procesindustrie alsmede het 
verarmd uranium van de uraniumverrijkingsindustrie wordt zonder 
voorafgaande bewerking opgeslagen in containers in daarvoor speciaal 
ontworpen opslaggebouwen. 
Met betrekking tot het hoogradioactief afval voorziet de voorgenomen 
aktiviteit in opslag van al het hoogradioactief afval in één gebouw. 

Eén van de gevolgen voor het milieu van de voorgenomen aktiviteit is 
het veroorzaken van een verhoging van het stralingsniveau aan de 
terreingrens. Deze verhoging wordt veroorzaakt door alle gebouwen 
gezamenlijk en is derhalve niet op te splitsen in de aktiviteit voor het 
laag- en middelradioactief afval, respectievelijk voor het hoogradioactief 
afval. 

De gevolgen voor het milieu van de gehele voorgenomen aktiviteit zijn 
samengevat in tabel 14.1. Het individueel risico bedraagt voor een 
werknemer van het meest nabij gelegen bedrijf 1.10·8 per jaar. Voor de 
meest nabije bewoner is dat een factor 5 lager. 
Het individuele risico ten gevolge van de emissies naar de Westersehelde 
bedraagt 3.10"10 per jaar. 

Het totale risico tengevolge van storingen en ongevallen wordt volledig 
bepaald door het risico zoals aangegeven voor de verwerking en opslag 
van laag- en middelradioactief afval. De behandeling en opslag van het 
hoogradioactief afval levert geen significante bijdrage op aan het totale 
risico van de inrichting aangezien voorzieningen zijn getroffen om 
emissies naar de omgeving bij storingen en ongevallen te voorkomen. De 
in figuur 8.6 gegeven contourplot voor het totale risico tengevolge van 
ongevallen voor de voorgenomen aktiviteit geldt derhalve voor het laag
en middelradioactief afval én het hoogradioactief afval gezamenlijk. Het 
maximum van de individuele risico's voor volwassenen tengevolge van 
storingen en ongevallen bedraagt 9.10"9 per jaar. 

De emissies naar de lucht en naar het oppervlakte water bij normaal 
bedrijf leiden tot een risico in de omgeving dat ruimschoots kleiner is 
dan lo-s per jaar. Bepalend voor het risico in de omgeving is de directe 
stralingscomponent en dus de verhoging van het stralingsniveau aan de 
terreingrens die maximaal 0,15 mSv per jaar bij continue blootstelling 
bedraagt. Het is van belang om met name voor deze risicobijdrage de 
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Tabel14.1 Samenvatting van de gevolgen voor het milieu van de voorgenomen 
aktiviteit bij normaal bedrijf 

Dosis in mSv per jaar tengevolge van 

Bevolkings- Directe luchtgedragen emissies tengevolge van Individueel 
straling groep risico per jaar 

verwerking en opslag behandeling en opslag voor de 
van laag- en middelra- van hoogradioactief gehele inrich-
dioactief afval afval ting 

exclusie inclusief -exclusief inclusief 
ingestie ingestie ingestie ingestie 

Werknemers s.to·4 8.10·5 n.v.t. 7.to·7 n.v.t. t.to·s 

Omwonenden s.to·s 2.to·s 7.to·s 1.10·7 1.10"' 2.to·' 

Bepalend voor de verhoging van het stralingsniveau aan de terreingrens 
is enerzijds het stralingsniveau aan de buitenzijde van de diverse gebou
wen en anderzijds de positionering van de diverse gebouwen op het 
COVRA-terrein. 
In het A VG en alle opslaggebouwen voor het laag- en middelradioactief 
afval kan aanvullende afscherming worden aangebracht ter verlaging van 
de directe stralingscomponent. Voor het HABOG is dit, praktisch 
gesproken, niet mogelijk. De aanwezige dikke betonnen wanden en 
daken zorgen voor een vaste afschermingsfactor. Deze afscherming is 
zodanig ontworpen dat, rekeninghoudend met de ligging van het HA
BOG ten opzichte van de terreingrens, de verhoging aan de terreingrens 
maximaal 0,15 mSv per jaar bij continue blootstelling zal bedragen. 
Bewust is er voor gekozen het HABOG midden op het COVRA-terrein 
te situeren. Immers, de gebouwen die om het HABOG zullen worden 
gebouwd, zullen de dosisbijdrage van het HABOG kunnen afschermen. 
De dosisbijdrage aan de terreingrens van deze omringende gebouwen 
kan in de praktijk relatief eenvoudig door de bedrijfsvoering worden be
invloed. Invulling van het ALARA-principe leidt er bij de bedrijfsvoering 
van de LOG's toe dat aan de buitenzijde in de gebouwen vaten met een 
laag stralingsniveau worden geplaatst en dat in de stapels binnen in het 
gebouw de vaten met een hoger stralingsniveau zoveel mogelijk afge
schermd staan door vaten met een laag stralingsniveau. In het COG en 
het VOG zal dezelfde ALARA-invulling plaatsvinden. Wanneer extra 
afscherming niet kan worden verkregen door gebruik te maken van 
stralingsniveau-verschillen in de aangeleverde afvalcontainers, zal zo 
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nodig met behulp van los te plaatsen afschermingsblokken voorzien 
worden in extra afscherming. De praktijkervaring in de LOG's heeft 
geleerd dat, door zorgvuldige keuze van de uitvoering van de stapeling, 
ter plekke van de LOG's de verhoging van het stralingsniveau lager kan 
worden gehouden dan 0,15 mSv per jaar. 

14.2 Aangevraagde emissielimieten 

In tabel 14.2 is een overzicht gepresenteerd van de nu aangevraagde 
emissielimieten. Ter vergelijking zijn de in 1989 vergunde limieten 
eveneens opgenomen. Omdat van jaar tot jaar variaties kunnen optreden 
in de emissies naar de atmosfeer en naar het oppervlaktewater zijn de 
gemiddelde waarden vermeld voor een drietal opeenvolgende jaren. In 
een enkel jaar zullen de emissies maximaal tweemaal zo groot mogen 
zijn als deze gemiddelde waarden. 

Uit de vergelijking blijkt dat voor de emissie naar het oppervlaktewater 
alleen de gevraagde limiet voor a-emitters is verhoogd van 1,5.107 Bq 
naar 4.107 Bq, dat voor de emissies naar de atmosfeer de limiet voor a
emitters wordt gewijzigd van 2,5.104 Bq naar 5.105 Bq en voor edelgassen 
van 5.1011 Bq naar 6.1011 Bq. Voor het overige zijn geen wijzigingen van 
emissies aangevraagd. Deze wijzigingen zijn dermate beperkt dat niet 
verwacht had mogen worden dat hierdoor een wezenlijke ander risico 
zou ontstaan. Dit laatste is in de risicoberekeningen aangetoond. 
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COVRA is opgericht met het doel blijvend en bedrijfsmatig te voorzien in 
de zorg voor alle aan haar aangeboden radioactieve afvalstoffen. In dit 
kader geldt voor COVRA een acceptatieplicht voor het aan haar aange
boden radioactief afval. Dit radioactief afval ontstaat bij werkzaamheden, 
die door diverse bedrijven en instellingen worden uitgevoerd en waarop 
COVRA geen invloed heeft. De onzekerheden die daaruit voortvloeien, 
voor wat betreft de aard en de hoeveelheid van het aangeboden radioac
tief afval, en dus ook op de werkelijke omgevingsconsequenties zijn 
inherent aan de voorgenomen aktiviteit. 

Het toekomstige radioactief afvalaanbod is afhankelijk van: 
Het aanbod van bedrijfsafval uit de kernenergiecentrales en van de 
onderzoeksreactoren. 
In dit MER is uitgegaan van een bedrijfsduur van de kernenergiecen
trales tot 2004. In de praktijk zou deze periode, door politieke, 
economische of technische factoren, zowel korter als langer kunnen 
zijn. De bedrijfssduur van de onderzoeksreactoren is nog onbekend. 
Verondersteld is een bedrijfsduur tot ongeveer 2015. 

Het aanbod van ontmantelingsafval 
Dit aanbod is afhankelijk van de nog te bepalen ontmantelingsstrate
gie. In het geval dat een kernenergiecentrale direct na stilleggen 
ontmanteld wordt, ontstaat er meer radioactief afval dan in het geval 
men enkele tientallen jaren hiermee wacht. Verondersteld is dat 
ontmanteling omstreeks het jaar 2030 zal plaatsvinden. 

Het aanbod van laag- en middelradioactiefafval van ziekenhuizen, 
bedrijven, de industrie en onderzoeksinstellingen. 
De aanvoer van deze categorie afval is voor dit MER min of meer 
constant verondersteld. De uiteindelijk te verwerken hoeveelheden 
kunnen hoger uitvallen door intensivering van het gebruik van radio
nucliden voor therapeutische en diagnostische doeleinden en voor 
wetenschappelijk of technisch onderzoek. 
De hoeveelheden kunnen ook kleiner worden, door gebruik van 
andere methoden, door meer gebruik te maken van radionucliden met 
zeer korte halveringstijden en door grotere hoeveelheden kortlevend 
afval op de plaats van ontstaan tijdelijk op te slaan. 
Het aanbod van slurries en slib uit onder andere de olie- en gasin
dustrie hangt sterk af van de natuurlijke radioactiviteit die aanwezig is 
in de aangeboorde olie- en gasvelden. 
Het aanbod van slakken/reststoffen van de ertsverwerkende- en de 
procesindustrie hangt eveneens sterk af van de natuurlijke radioacti
viteit die aanwezig is in de gebruikte grondstoffen, en kan bovendien 
afhankelijk zijn van het overheidsbeleid ter zake (zie hierna). 
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In de startnotitie van COVRA voor dit MER, in het begeleidend 
schrijven van de commissie mer bij de adviesrichtlijnen en in de door 
het bevoegd gezag vastgestelde richtlijnen voor dit MER is melding 
gemaakt van een mogelijk zeer groot volume aan reststoffen die 
mogelijk tengevolge van een wijziging van de Basisnormen van de 
Europese Unie als radioactief afval aangemeld zouden kunnen wor
den. 

Aangezien alle materialen die op aarde voorkomen radioactieve 
stoffen bevatten is het volume van hetgeen als radioactief afval wordt 
aangemerkt direkt afhankelijk van de keuze van de ondergrens waar 
beneden een stof niet langer als radioactief wordt beschouwd. 
In het huidige Besluit stralenbescherming van de Kew is als onder
grens voor vergunningsplicht voor radioactieve stoffen 100 Bq per 
gram aangegeven. Een uitzondering wordt daarbij gemaakt voor 
natuurlijke radioactieve stoffen waarvoor een grens van 500 Bq per 
gram wordt aangehouden. Volgens de "Handleiding Beleidsstand
punten Stralingshygiëne" zijn natuurlijke radioactieve stoffen, stoffen 
die hun natuurlijke matrix nog hebben behouden. Deze stoffen zijn 
derhalve niet verrijkt of anderszins chemisch of fysisch behandeld. 

In de eerder genoemde wijziging van de Basisnormen van de Europese 
Unie wordt voor de grenswaarde die moet worden gehanteerd voor 
radioactieve materialen een nuclidespecifieke activiteitsconcentratie 
aangegeven (Council Directive (Euratom) COM (94) 298 final). Wan
neer deze nuclidespecifieke grenswaarden ook van toepassing worden 
beschouwd voor de beslissing of een bepaald afvalmateriaal radioactief 
afval is of niet, kan dit tot gevolg hebben dat grote hoeveelheden 
afvalmateriaal (vele tienduizenden tonnen) afkomstig van de ertsver
werkende industrieën, maar ook uit de bouwmaterialen- en kerami
sche-industrie als radioactief afval worden aangemerkt. Beleid terzake 
is nog niet door de overheid vastgelegd, maar het lijkt ongewenst om 
dergelijke grote hoeveelheden materiaal voor opslag naar het 
COVRA-terrein te transporteren. 
In praktische zin betekent dit dat met dit afval aeen rekening wordt 
gehouden voor de bedrijfsvoering van COVRA in de gemeente Borse
le. 
Als ondergrens voor de radioactiviteitsinhoud van het afval dat bij de 
huidige COVRA vestiging zal worden opgeslagen wordt dan ook 
uitgegaan van een specifieke activiteit van 100 Bq per gram. 

De omvang van de verwerkings- en opslagfaciliteiten is beperkt tot het 
voor COVRA beschikbare oppervlak op het terrein van het Haven- en 
Industriegebied Vlissingen-Oost. De opslagcapaciteit is hierbij beperkt tot 
de hoeveelheden afval en de hiertoe benodigde gebouwen die zijn weer
gegeven in hoofdstuk 6 en 9. Gezien de onzekerheden die zijn verbonden 
aan het aanbod van radioactief afval voorziet het ontwerp van de inrich-
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ting in modulaire bouw waarbij de gebouwen en installaties, afhankelijk 
van het werkelijke aanbod, kunnen worden gerealiseerd. Op dit moment 
is derhalve niet exact aan te geven wanneer alle in dit MER beschreven 
gebouwen in hun maximale omvang zullen zijn gerealiseerd. 

De in dit MER geprognotiseerde aanbodcijfers bestrijken een relatief 
lange periode. Mogelijk wordt er binnen deze periode regeringsbeleid 
ontwikkeld met betrekking tot de definitieve berging van het radioactief 
afval. Bij de huidige wijze van verwerken kan echter nog geen rekening 
worden gehouden met verpakking en conditionering van het radioactief 
afval ten behoeve van de eindberging ervan. Herverpakking van radioac
tief afval kan noodzakelijk zijn. Met deze lacune in kennis en informatie 
wordt enigszins rekening gehouden door afval in niet al te grote, makke
lijk hanteerbare eenheden op te slaan en door een goede administratieve 
bedrijfsvoering. Voor het onverwerkte materiaal, dat in de COG's en 
VOG's zal worden opgeslagen, bestaat uiteraard wel de mogelijkheid om 
in de toekomst de eventuele herverpakking optimaal uit te voeren volgens 
de dan geldende normen. 

Bij alle verspreidingsberekeningen is gebruik gemaakt van rekenmodellen. 
Een model is altijd een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. 
De werkelijke immissieconcentraties en deposities kunnen daardoor 
afwijken van de in het MER berekende waarden. Ter voorkoming van 
onderschatting van de milieu-effecten zijn de invoergegevens zodanig 
gekozen, dat ze de werkelijke waarde altijd zullen overschatten. Dit is een 
conservatieve benadering van de werkelijkheid. 
In de berekeningen is gebruikgemaakt van de parameterwaarden die 
gelden voor volwassenen. Bekend is dat jonge kinderen gevoeliger zijn 
voor de effecten van ioniserende straling en dat opnamefactoren ver
schillen van die voor volwassenen. Op het industrieterrein zullen normaal 
gesproken geen kleine kinderen aanwezig zijn, waardoor deze keuze 
wordt gerechtvaardigd. Voor de bewoners in de nabije omgeving geldt dit 
uiteraard niet. De berekende doses en daarmee ook het risico voor 1-
jarigen kan ongeveer vijfmaal zo groot zijn als voor volwassenen. 

15.2 Evaluatie 

De uitgevoerde emissieberekeningen en risicoanalyses zijn gebaseerd op 
de aard en de hoeveelheid radioactief afval, zoals in dit MER zijn 
weergegeven. Wijzigingen in het afvalaanbod zullen zich echter kunnen 
voordoen (zie paragraaf 15.1). 
Het administratieve beheer van COVRA voorziet daarbij in het vastleg
gen van de werkelijke hoeveelheden, samenstelling en activiteit van het 
radioactief afval dat aan COVRA is aangeboden en waar het binnen de 
inrichting is opgeslagen. Deze gegevens worden aan de overheid gerap
porteerd. 
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Daarnaast worden door COVRA metingen verricht betreffende de 
emissies naar de atmosfeer en naar het oppervlaktewater en de stralings
doses aan de terreingrens van de inrichting. De resultaten van deze 
metingen worden eveneens aan de overheid gerapporteerd en vastgelegd 
in de door COVRA opgestelde Milieujaarverslagen. 
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Lijst van afkortingen 

AL ARA 
AVG 
BG 
Bkse 
Bq 
BsK 
COG 
COVRA 
ECN 
EPZ 
EU 
EZ 
GCO 
GKN 
HABOG 
HOG 
IAEA 
lBC 
ICRP 
IRI 
Kew 
LOG 
MER 
mer 
mSv 
NAP 
NMP 
ORS 
RIVM 
SOG 
Sv 
SZW 
VOG 
VROM 

VWS 
Wabm 
Wm 
Wvo 

Voorzetsels 

femto (f) 
pico (p) 
nano (n) 
micro {Jl) 
milli (m) 

As Low As Reasonably Achievable 
Afval Verwerkings Gebouw 
Bevoegd Gezag 
Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen 
Becquerel 
Besluit stralenbescherming Kernenergiewet 
Container Opslag Gebouw 
Centrale Organisatie Voor Radioaktief Afval NV 
Energie-onderzoek Centrum Nederland 
NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland 
Europese Unie 
Ministerie van Economische Zaken 
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 
NV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 
Hoogradioactief Afval Behandelings- en Opslag Gebouw 
Hoogradioactief afval Opslag Gebouw 
International Atomie Energy Agency 
Isoleren, Beheersen en Controleren 
International Commision on Radiological Proteetion 
Interfacultair Reactor Instituut 
Kernenergiewet 
Laag- en middelradioactief afval OpslagGebouw 
Milieu-Effect Rapport 
Milieu-effect rapportage (de procedure) 
Millisievert 
Nieuw Amsterdams Peil 
Nationaal MilieubeleidsPlan 
Omgaan met Risico's van Straling 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
Splijtstof Opslag Gebouw 
Sievert 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Verarmd uranium Opslag Gebouw 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube
heer 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
Wet Milieubeheer 
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater 

to·15 peta (P) 1015 

to·1• tcra (T) 1012 

to·• giga (G) to• 
10"' mcga (M) 10' 
to·• kilo (k) lOl 
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Actiniden De groep elementen met atoomnummers 89 tot en 
met 103, waaronder actinium (89), thorium (90), 
uranium (92). 

Achtergrondstraling Straling afkomstig van bronnen die niet in verband 
staan met de bedrijfsvoering bij COVRA. 

Activiteit Het aantal spontane atoomkernsplitsingen in een 
hoeveelheid radioactieve stof per tijdseenheid 
(in Bq). 

Becquerel (Bq) Eenheid van radioactiviteit. Een bron heeft een 
sterkte van 1 becquerel als er per seconde één 
atoomkern vervalt. · 

Canister Dikwandige metalen cilinder waarin radioactief afval 
kan worden verpakt. Deze cilinder wordt dichtgelast 
zodat het afval volledig is ingesloten. 

Collo Een verpakking van radioactief afval bestaande uit 
een vat, container of canister. Meervoud van collo is 
colli. 

Containment Stalen cilinder-waarin canisters kunnen worden opge
slagen. 

Contaminatie Radioactieve besmetting van materialen en onderde
len. 

Depositie Het op de bodem terecht komen van verontreinigin
gen na lozingen in de lucht. 

Directe straling Ioniserende straling, die is vrijgekomen door radio
actief verval van atomen in het radioactief afval. 

Dosis Grootheid waarmee de invloed van straling op mate
rie wordt beschreven, uitgedrukt in geabsorbeerde 
hoeveelheid energie per massaeenheid. 

Dosisconversiecoëfficiënt Coëfficiënt die wordt gebruikt om de inname van 
radioactieve stoffen om te rekenen naar de dosis. 

Emissie Uitstoot, lozing. 

Halfwaardetijd De tijd waarin de helft van de radioactiviteit is ver
vallen. 



Individueel risico 

Ingestie 

Inhalatie 

Ioniserende straling 

Isotopen 

Kritische massa 

Kritikaliteit 

Non-proliferatie 

Plenum 

Radioactief verval 

Radioactiviteit 

Radon 

Sievert (Sv) 
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Het risico dat een individu kan lopen, rekening hou
dend met de grootte van een stralingsbron en de ver
blijftijd. 

Opname van radioactieve stoffen in het lichaam door 
middel van het eten en drinken van produkten, waar
in radioactieve stoffen voorkomen. 

Opname van radioactieve stoffen in het lichaam door 
inademing ervan. 

Straling, die op haar weg door materie, daaraan ener
gie overdraagt door het wegslaan van electronen uit 
atomen of moleculen (ionisaties te weeg brengt); zie 
ook straling. 

Verschillende atomen van eenzelfde element met 
dezelfde chemisch eigenschappen, waarbij het aantal 
neutronen in de atoomkern verschilt, maar het aantal 
protonen in de atoomkern hetzelfde is. 

De minimale vereiste massa van een splijtbaar mate
riaal om een kernsplijtingsreactie als een kettingre
actie te onderhouden. 

Kritikaliteit is de situatie waarbij voldoende neutro
nen beschikbaar zijn (in een kritische massa) om een 
kettingreactie in stand te houden. 

Internationaal verdrag ter voorkoming van de ver
spreiding van kernwapens en de daaruit resulterende 
controle op splijtstoffen. 

Vrije ruimte voor toevoer van koellucht. 

Het spontaan uiteenvallen van atomen, waarbij stra
ling vrijkomt. 

Eigenschap van bepaalde atomen om spontaan deel
tjes of energie uit te zenden door een spontaan 
optredende verandering in de atoomkern. 

Edelgas, tussenstap in de vervalreeks van onder 
andere uranium. 

Eenheid van stralingsdosis. 



Splijting 

Straling 

Verarmd uranium 

Verrijkt Uranium 
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Het uiteenvallen van atoomkernen in twee ongeveer 
even zware componenten en een aantal neutronen. 
Meestal is splijting een gevolg van het invangen van 
een neutron. 

Als de kern van een atoom vervalt ( = spontaan 
verandert) komt er straling vrij. Er zijn verschillende 
soorten straling, waaronder: 
-a (alfa): bestaat uit "pakketjes" van twee proto

nen en twee neutronen. 
- J3 (bèta): bestaat uit elektronen, die met hoge 

snelheid uit de a-toomkern worden 
weggeschoten. 

- y (gamma): Bestaat uit electromagnetische golven. 

Uranium met een verlaagd gehalte van uranium-235. 

Uranium met een verhoogd gehalte van uranium-235. 
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