
De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (verder: bevoegd 
gezag) maakt het volgende bekend:

Op 15 juni 2012 is van de Nuclear Research and Consultancy Group v.o.f. 
(verder: NRG) een mededeling voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) ontvangen.

NRG verricht nucleair onderzoek voor het bedrijfsleven en de overheid op de 
Onderzoekslocatie Petten in Noord-Holland. NRG is een volle dochter van het 
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). NRG beschikt voor haar inrichting, 
die onder meer uit de Lage Flux Reactor (LFR) en diverse nucleaire laboratoria 
bestaat, over een vergunning op grond van artikel 15, onder b, van de Kern-
energiewet (Kew). 
De LFR is een kleine nucleaire onderzoeksreactor met een thermisch vermogen 
van maximaal 30 kW. December 2010 heeft NRG besloten de bedrijfsactiviteiten 
van de LFR te stoppen. 

De mededeling voor de milieueffectrapportage hangt samen met het voornemen 
van NRG de LFR buiten gebruik te stellen en te ontmantelen. 

Voor deze activiteit is onder meer vergunning nodig op grond van artikel 15, 
onder b, van de Kernenergiewet. Ten behoeve van de besluitvorming over deze 
vergunningen dient op grond van categorie 22.2 van onderdeel C bij het Besluit 
milieueffectrapportage door NRG een milieueffectrapport (MER) te worden 
opgesteld. 

Procedure
De m.e.r.-procedure wordt voorafgaand aan de vergunningprocedure doorlopen. 
Er is voor gekozen om de uitgebreide m.e.r.-procedure met inspraak te volgen. 
Daarnaast is aan de Commissie voor de m.e.r. advies gevraagd over de reikwijdte 
en het detailniveau van het door NRG te maken MER. 

Tijdens de m.e.r.-procedure wordt er geen besluit genomen over de Kernenergie-
wetvergunning. Dat gebeurt pas nadat NRG het MER heeft afgerond en tegelijk 
met het verzoek om vergunning bij het bevoegd gezag indient. 

In deze fase van de procedure krijgt u de gelegenheid om uw mening te geven 
over de door NRG voorgenomen buitengebruikstelling en ontmanteling van 
de LFR als verwoord in de mededeling m.e.r.

Inzage aanmeldingsnotitie m.e.r.
De aanmeldingsnotitie ligt vanaf 12 juli 2012 tot en met 22 augustus 2012 
ter inzage op de volgende plaatsen:
-  Informatiecentrum ministerie van EL&I, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. 

Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 
13.00 uur. Bij toegang tot het ministerie is identificatie verplicht. 

-  Gemeentehuis Zijpe, Schagerweg 97 te Schagerbrug. Het gemeentehuis is 
geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

De mededeling is ook in te zien op de website: 
www.rijksoverheid.nl/vergunningaanvragen-kernenergiewet

Inspraak
Eenieder heeft de mogelijkheid om van 12 juli 2012 tot en met 22 augustus 2012 
schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren te brengen over het voornemen 
van NRG. 

Schriftelijk: 
Schriftelijk kunnen zienswijzen worden ingediend bij:
Ministerie van EL&I 
Programmadirectie Nucleaire Installaties & Veiligheid
O.v.v. NRG aanmeldingsnotitie LFR
Aanleverpunt C/409
Postbus 20101
2500 EC  Den Haag

Per e-mail:
Per e-mail kunnen zienswijzen worden ingediend via
Postbus.AanvraagNRG-LFR@mineleni.nl, onder vermelding van 
‘NRG aanmeldingsnotitie LFR’. 

Mondeling:
Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij het Inspraakpunt 
Kernenergiewetvergunningen, telefoon 070 - 379 89 80, op maandag tot en 
met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Degene die een zienswijze inbrengt, kan verzoeken de door hem/haar vermelde 
persoonsgegevens niet openbaar te maken. 

Wat gebeurt er met uw reactie?
Alle inspraakreacties worden betrokken bij het opstellen van het advies over 
de reikwijdte en het detailniveau van het door NRG op te stellen MER.

Nadere informatie
Heeft u vragen over de inhoud van de mededeling of over de inspraakprocedure 
dan kunt u op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur en van 13.00 uur tot 
15.00 uur terecht bij het Inspraakpunt Kernenergiewetvergunningen, 
telefoon 070 - 379 89 80 of per e-mail via Postbus.AanvraagNRG-LFR@mineleni.nl, 
onder vermelding van ‘NRG aanmeldingsnotitie LFR’. Ook op de website: 
www.rijksoverheid.nl/vergunningaanvragen-kernenergiewet kunt u terecht 
voor nadere informatie.
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