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Diverse onderwerpen op het gebied van nucleaire 
veiligheid en stralingsbescherming 

 

Aanleiding 
• U informeert de Kamer periodiek (in Q2 en Q4) over de stand van zaken 

van verschillende onderwerpen op het gebied van nucleaire veiligheid en 
stralingsbescherming. Dit mede naar aanleiding van eerdere moties en 
toezeggingen.  

• Bijgaand treft u deze informatie voor de brief van het vierde kwartaal.  
• Op 9 december worden er vanuit EZK en IenW separaat beleidsbrieven 

met betrekking tot nucleaire veiligheid in relatie tot de ambitie van het 
kabinet op het gebied van kernenergie aan de Kamer gestuurd. 
Bijgevoegde brief is complementair aan deze beleidsbrieven en daarmee 
afgestemd. Onderwerpen uit de beleidsbrieven komen in voorliggende 
brief dan ook niet aan de orde, met uitzondering van de precisering m.b.t. 
radioactief afval. 

• U wordt geadviseerd de bijgevoegde brief ná de Beleidsbrief IenW (maar 
vóór het kerstreces) aan de Kamer te sturen. 

• De brief zal naar verwachting geagendeerd worden bij het 
Commissiedebat nucleaire veiligheid van 15 februari 2023. 

Geadviseerd besluit 
• U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de inhoud van de brief zodat 

deze in december aan de Kamer kan worden verzonden. 

Kernpunten 
In de brief worden zeven onderwerpen behandeld. In onderstaande toelichting 
wordt waar nodig hier nader op ingegaan per onderwerp: 

1. Uitkomsten Joint Convention 
2. Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid (CNS) 
3. Internationale missies in 2023 
4. Espoo (grensoverschrijdende milieurapportage) 
5. Nationaal programma radioactief afval 
6. Tarieven COVRA 
7. Voortgang afvoer historisch afval Petten 

Krachtenveld 
• De onderwerpen in de brief zijn eerder aan bod gekomen in correspondentie 

met de Kamer. Er zijn geen bijzondere knelpunten te melden.  
• Intern IenW is de brief afgestemd met ANVS en HBJZ.  
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• De passage over Tarieven COVRA is afgestemd met het ministerie van Fin. 
De passage over Nationaal programma radioactief afval is afgestemd met de 
ministeries van Financiën, EZK en VWS. Voor Voortgang afvoer historisch 
afval is gebruik gemaakt van input van de ANVS.  

• Met betrekking tot uw portefeuille is het Nationaal programma radioactief 
afval het meest op de voorgrond springende aandachtspunt. 

Toelichting op relevante onderwerpen in de Kamerbrief  
Internationale missies in 2023 
• Het is gebruikelijk om op gebied van nucleaire veiligheid onderwerp te zijn 

van diverse internationale collegiale toetsingen onder verantwoordelijkheid 
van het IAEA.  

• Er is ervoor gekozen om in 2023 drie missies (naar Nederland) in één jaar te 
laten doen. Doel hiervan is kritische reflectie op het nucleaire veiligheidsbeleid 
(en beheer radioactief afval) en het toezicht daarop in Nederland. 

 
Espoo/Aarhus 
• Er is nog geen definitief antwoord van het Nalevingscomité van het Verdrag 

van Aarhus op de schriftelijke vragen van Nederland met betrekking tot de 
twee lopende nalevingszaken over de kerncentrale Borssele. De Kamer wordt 
geïnformeerd als die antwoorden ontvangen zijn. 

• De mogelijkheid voor inspraak op ontwikkelingen in buurlanden hebben de 
afgelopen jaren aandacht gekregen in de Kamer en de media. Hierbij wordt 
met name aandacht gevraagd voor de mogelijkheden voor bewoners om 
inspraak op nieuwe ontwikkelingen te kunnen geven.  

• U informeert de Kamer over de aankomende inspraakmogelijkheden op de 
wetswijziging van de bedrijfsduurverlenging van de kerncentrales in België. 
Verder informeert u dat de inwoners van Nederland inspraak hebben kunnen 
leveren op de bouw van kernreactoren in Polen.  

 
Nationaal programma radioactief afval 
• Eerder is de Kamer geïnformeerd dat het opstellen van een geactualiseerd 

Nationaal Programma radioactief afval (NPRA) dit jaar zal worden gestart. 
Deze studies bieden op hoofdlijn ondersteuning aan het beleid, de 
aanbevelingen worden bij de verdere beleidsontwikkeling meegenomen. 

• U informeert de Kamer voor het eerst over de in dit kader uitgevoerde studies 
en de hoofdlijnen van het geactualiseerde NPRA. 

 
Voortgang afvoer historisch afval Petten 
• Op 19 september 2022 heeft de ANVS het door NRG opgestelde plan van 

aanpak goedgekeurd. De ANVS heeft geconstateerd dat er nog 
(onvermijdelijke) onzekerheden zijn met betrekking tot de planning en kosten 
van het plan van aanpak. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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Bijlagen 
 

Volgnummer Naam Informatie 

1. Joint Convention, Seventh 
Review Meeting of the 
Contracting Parties, Summary 
Report, 2022 

Het officiële conferentieverslag 
van de 7e toetsingsconferentie 
van de Joint Convention.  

2.  CNS, National Report of the 
Kingdom of the Netherlands for 
the combined 8th and 9th Review 
Meeting in 2023 

Het 9e Nederlandse rapport dat 
t.b.v. de CNS 
toetsingsconferentie is 
ingediend. Beschrijft de huidige 
stand van zaken van de 
nucleaire veiligheid van de 
reactoren van Borssele en 
Petten en bevat een overzicht 
van het stelsel van Nederlandse 
wet- en regelgeving op het 
gebied van nucleaire veiligheid 
en stralingsbescherming. 

3.  NPRA Uitgevoerde onderzoeken Een korte duiding van de 
rapporten die als onderdeel van 
de voorbereiding voor de 
tweede NPRA zijn uitgevoerd.   

 
Leeswijzer bij onderliggende beslisnota’s 
 

Datum Naam beslisnota Toelichting 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 


