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Excellentie, 

Nuclear Research and consultancy Group (NRG) verzoekt om een wijziging van de 

Kernenergiewetvergunning van NRG-HFR, kenmerk SAS/2004166322 van 7 januari 

2005, den en ander zoals omschreven in deze aanvraag en de bijlagen hierbij. 

1 Aanvrager 

De aanvrager is de Nuclear Research and consultancy Group v.o.f., Westerduinweg 3, 

1755 LE Petten, Postbus 25, 1755 ZG Petten, in deze vertegenwoordigd door de heer 

V.A. Wichers, waarnemend algemeen directeur NRG. 

2 Vigerende vergunning 

De aanvraag betreft wijziging van de vigerende integrale kernenergiewetvergunning van 

NRG met kenmerk SAS/2004166322 van 7 januari 2005, laatstelijk gewijzigd op 27 juni 

2012 met kenmerk DGETM-PDNIV / 12076353 

3 De wijziging 

De wijziging omvat de volgende vijf onderdelen: 

1. Flexibele inzetbaarheid van de hoeveelheid inerte gassen, aangegeven in artikel 

1.3 sub 10 van de vergunning; 

2. Aanvulling voorschrift E sub 3, m.b.t. de afvoer van bedrijfsafvalwater; 

3. Het voorhanden hebben en toepassen van rontgentoestellen t.b.v. beveiligings-

doeleinden; 

4. Wijziging i.v.m. het inwerkingtreden van de Regeling "buitengebruikstelling en 

ontmanteling nucleaire inrichtingen" d.d. 23 februari 2011; 

5. Wijziging i.v.m. het inwerkingtreden van de Regeling "beveiliging nucleaire 

inrichtingen en splijtstoffen". 



Voor elk van bovenstaande onderdelen volgt hier een nadere detaillering en toelichting. 

4.1 Flexibele inzetbaarheid van de hoeveelheid inerte gassen 

4 . 1 . 1 . Doel van de beoogde wijziging 

Deze wijziging houdt verband met de toegenomen behoefte aan inerte gassen 
(bijvoorbeeld stikstof en edelgassen als helium en neon) ten behoeve van conditionering 
van nieuwe geavanceerde materiaalbestralingsexperimenten.  
Het doel van de beoogde verandering is om meer flexibiliteit te creeren in de 
gasvoorraad, zonder de totaal vergunde voorraad gassen en de maximale hoeveelheid 
brandbare gassen, te wijzigen. Dit wordt bereikt door het volume aan gassen dat in de 
huidige vergunning is benoemd voor brandbare gassen, te kunnen benutten voor inerte 
gassen. Chemisch inerte gassen (stoffen die niet of nauwelijks met vrijwel alle andere 
stoffen reageren) hebben een veel geringere gevaarzetting dan brandbare gassen. 

4. 1 . 2. Inhoud van de beoogde verandering 

De beoogde verandering heeft betrekking op artikel 1.3 van de vergunning ("Inhoud en 
geldigheid van de vergunning") waar in sub 10 , de hoeveelheid gassen, welke aanwezig 
mogen zijn op de HFR-inrichting, is aangegeven. 

De door ons beoogde tekst van artikel 1.3 sub 10 zou luiden: 
• gassen 7000 liter waterinhoud waarvan ten hoogste 

3000 liter waterinhoud brandbare gassen. 

4. 1 . 3. De gevolgen van de beoogde verandering 

Door de wijziging kunnen meer chemisch inerte gassen worden ingezet en dat leidt 
vanwege de aard van deze gassen niet tot andersoortige of grotere gevaarzetting dan op 
grond van de bestaande vergunning en de daaraan verbonden voorschriften. De opslag 
van gassen, evenals het toezicht hierop, blijft voldoen aan gestelde eisen in onze interne 
voorschriften VGWM module 5.19.03 waarmee de veiligheid onverminderd blijft 
gewaarborgd. 

4.2 Aanvulling voorschrift E sub 3, m.b.t. de afvoer van bedrijfsafvalwater  

4 . 2. 1 . Beoogde wijziging 

De HFR vergunning (artikel 1.3 "Inhoud en geldigheid van de vergunning" en voorschrift 
E sub 3) suggereert dat het NRG niet is toegestaan om vloeistoffen (met daarin 
radioactieve stoffen) onder de vrijstellingsgrens op het riool te lozen. Wettelijk is het niet 
verboden om met in achtneming van de vrijstellingsgrenzen op het openbare riool te 
lozen (Besluit Stralingsbescherming art 35, lid 2 onder b en art.108, lid 2). Wij vragen het 
betreffende voorschrift in de vergunning aan te passen, zodat de tegenstrijdigheid dat de 
HFR onder geen enkele voorwaarde op het openbare riool mag lozen, wordt 
weggenomen. 
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4. 2. 2. Toelichting op de beoogde wijziging 

Aanleiding voor de gevraagde wijziging is het optreden van een bijzondere 

omstandigheid nl. een lekkage van water uit het publieke waterleidingnet. Voor een 

veilige bedrijfsvoering is het van belang om in dit soort gevallen het lekwater snel en 

veilig af te kunnen voeren. Afvoer op het riool ter voorkoming van erger 

(veiligheidsrisico's zoals kortsluiting en elektrocutie) zou hierbij een nuttige optie 

geweest kunnen zijn, want op het moment dat de lekkage optrad, was de capaciteit bij 

DWT om radioactief afvalwater in te nemen, beperkt. Door deze grote hoeveelheid gelekt 

water op te slaan in het HFR bedrijf watersysteem alvorens dit verder te kunnen afvoeren 

via DWT creeert in potentie onnodig veel radioactief afvalwater. 

NRG verzoekt deze wijziging mede in verband met harmonisatie met de Kew-vergunning 

van NRG-Petten, kenmerk DGM/SAS/200104911 van 2 augustus 2001. Een 

gelijkluidend wijzigingsverzoek van een vergelijkbaar voorschrift in deze vergunning is 

bij wijziging DVM/SAS/2008090855 van 14 oktober 2008 vergund. 

4. 2. 3. De gevolgen van de beoogde wijziging 

Uitgangspunt is en blijft dat bedrijfsafvalwater uit bewaakte en gecontroleerde zones via 

de waterbehandeling van DWT wordt afgevoerd. In bijzondere situaties zou kunnen 

worden besloten om tot afvoer via het riool over te gaan om andere problemen te 

voorkomen. Een voorbeeld is wateroverlast in en rond de HFR. De beslissing om over te 

gaan tot afvoer via het riool wordt door de Reactor Manager (of diens plaatsvervanger of 

de geconsigneerde) genomen uitsluitend na advies te hebben ingewonnen bij de 

Algemeen Stralingsdeskundige (of diens plaatsvervanger of de geconsigneerde 

stralingsdeskundige). Het geloosde water dient zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, te 

worden bemonsterd en de geloosde hoeveelheden te worden geregistreerd.  

4.3 Het voorhanden hebben en toepassen van ioniserende straling 

uitzendende toestellen t.b.v. beveiligingsdoeleinden 

4. 3. 1 . Beoogde wijziging 

Gevraagd wordt het in 1.3 "Inhoud en geldigheid van de vergunning" onder 9 vergunde te 

wijzigen in: Het voorhanden hebben en toepassen van ten hoogste vijf ioniserende 

straling uitzendende toestellen met een maximale hoogspanning van 300 kV ten behoeve 

van beveiligingsdoeleinden. 

Met `beveiligingsdoeleinden' wordt in deze bedoeld de controle van goederen en bagage 

op de aanwezigheid van — uit beveiligingsoogpunt — niet toegestane voorwerpen en 

materialen. 

4. 3. 2. Toelichting op de beoogde wijziging 

Thans is in de feitelijke situatie den toestel vergund met een maximale hoogspanning van 

160 kV ten behoeve van bagagecontrole. Wij vragen het betreffende voorschrift in de 

vergunning aan te passen, zodat flexibeler ingespeeld kan worden op de toenemende 

beveiligingseisen, infrastructurele wijzigingen (andere of meerdere locaties van controle) 

en de aanwezigheid van reserve-, of af te voeren toestellen. 
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4. 3. 3. Gevolgen van de beoogde wijziging 

De toestellen t.b.v. beveiligingscontrole, waaronder bagagescanners, voldoen aan de eis 
dat op 10 cm afstand van enig bereikbare buitenzijde van het toestel, het 
omgevingsdosisequivalenttempo niet meer clan 1 gSv/h mag bedragen. Voor vijf 
toestellen op dezelfde plek zal op 1 m. van de buitenzijde (ca. 1,20 m van het focus van 
de rontgenbuis) en bij een geschatte bestralingstijd van 3600 s per week, de blootstelling 
ca. 15 iiSv/j bedragen. Deze schatting is conservatief, omdat de afschermende werking —
en die is substantieel bij deze lage foton-energieen — van bijv. behuizing, muren en ramen 
niet is meegenomen. Dientengevolge zal het gebruik van de toestellen een te 
verwaarlozen bijdrage leveren aan de blootstelling van personen buiten de gebouwen en 
aan de terreingrens. Controles op dosistempo en goede werking van de toestellen zijn 
opgenomen in het reguliere inspectie- en onderhoudsprogramma.  

4.4 Wijziging i.v.m. het inwerkingtreden van de Regeling buitengebruikstelling 
en ontmanteling nucleaire inrichtingen d.d. 23 februari 2011 

Hierbij verzoeken wij u de voorschriften A.48 t/m A.53 over de ontmanteling van de 
HFR te laten vervallen in verband met het inwerkingtreden van de Regeling 
buitengebruikstelling en ontmanteling nucleaire inrichtingen d.d. 23 februari 2011. 
Tevens dient voorschrift K.1 (achter het eerste en het tweede aandachtstreepje) waarin 
wordt verwezen naar de genoemde voorschriften A.48 t/m A.53, te worden aangepast. 

4.5 Wijziging i.v.m. het inwerkingtreden van de Regeling beveiliging nucleaire 
inrichtingen en splijtstoffen 

Hierbij verzoeken wij u voorschrift I.1 m.b.t. beveiliging in lijn te brengen met de 
vigerende Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen. Tevens dient 
voorschrift K.1 (achter het derde aandachtstreepje) waarin wordt verwezen naar het 
genoemde voorschrift I.1, te worden aangepast. 

5 Effect op de risicoanalyses 

De vijf aangevraagde wijzigingen houden geen veranderingen in van reeds gestelde 
limieten voor terreingrensdosis, lozingen in water of lozingen in lucht en vallen binnen de 
geldende risicoanalyse als bedoeld in art.6, eerste lid onder h en i van het Bkse. De 
aangevraagde wijzigingen vereisen derhalve ook geen aanpassing van het 
Veiligheidsrapport, waarnaar wordt gerefereerd in artikel 1.7 lid A van de vigerende 
HFR-vergunning. 

Wij vertrouwen erop hiermee een adequate beschrijving en onderbouwing te hebben 
opgesteld voor wijziging van vergunning SAS/2004166322 van 7 januari 2005. 

Hoogachtend, 

V.A. Wichers, waarnemend algemeen directeur NRG. 
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