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1. Hoofdpunten voor het MER 

De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (hierna ‘PALLAS’) wil in de gemeente Schagen, op 

de onderzoekslocatie Petten, een nieuwe onderzoeksreactor met een vermogen van maximaal 

55 MW bouwen en exploiteren. Met deze reactor zullen medische en industriële isotopen 

worden geproduceerd en zal nucleair onderzoek worden gedaan. Hij zal de Hoge Flux Reac-

tor (hierna ‘HFR’) vervangen, die zich op diezelfde onderzoekslocatie bevindt en op enig mo-

ment zal worden gesloten en ontmanteld.  

 

Voor de bouw en exploitatie zijn onder andere vergunningen op grond van de Kernenergie-

wet (Kew), de Waterwet en mogelijk ook de Natuurbeschermingswet nodig. Ter onderbouwing 

van het besluit over de Kew-vergunning wordt een project-MER opgesteld. De Minister van 

Infrastructuur en Milieu is het bevoegd gezag voor de Kew. De coördinatie van de vergun-

ningverlening berust bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling (ANVS).  

 

De mededelingsnotitie stelt dat voor de realisatie van het voornemen niet alleen een aantal 

vergunningen vereist is, maar dat ook het bestemmingsplan van de onderzoekslocatie Petten 

moet worden herzien en dat hiervoor een separate procedure zal worden doorlopen. Voor 

deze planherziening zal een plan-MER worden opgesteld. De Commissie voor de milieuef-

fectrapportage (hierna ‘de Commissie’)1 geeft in dit advies aan wat de reikwijdte en het de-

tailniveau dienen te zijn van het op te stellen project-MER voor de vergunningaanvraag. Het 

advies is dus niet geschreven voor het op te stellen plan-MER. 

 

Reikwijdte van het MER 

De Commissie adviseert om het MER niet te beperken tot een gedetailleerde beschrijving van 

(de effecten van) het bouwen en exploiteren van de reactor. Ook (de effecten van) de stappen 

die daaraan voorafgaan (zoals de productie van splijtstoffen) en erop volgen (zoals de distri-

butie van isotopen en de verwerking van kernsplijtingsafval) moeten globaal in beeld worden 

gebracht. De Commissie beveelt aan om aandacht te besteden aan de gehele keten ook al 

gaat het hier om een reactor voor de productie van isotopen, die qua aard en zeker qua 

grootte van een andere orde is dan een kernenergiecentrale. De Commissie doet deze aanbe-

veling vanwege het voortdurende maatschappelijk debat over de toepassing van kernsplijting 

in het algemeen en over de voor- en nadelen van diverse technieken voor de productie van 

medische isotopen in het bijzonder.2  

  

De gevolgen van het voornemen waarvoor PALLAS vergunning vraagt, moeten in detail en lo-

catie-specifiek worden uitgezocht en beschreven, zowel voor de aanlegfase als voor de ex-

ploitatiefase. De fase waarin de nieuwe reactor eventueel samen met de HFR in gebruik is, 

moet afzonderlijk worden beschouwd. De onderdelen van de productieketen die door andere 

                                                                        

1  De samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens staan in bij-

lage 1 van dit advies. Projectstukken, voor zover digitaal beschikbaar, vindt u door op www.commissiemer.nl project-

nummer 3042 in te vullen in het zoekvak. 

2  De meeste zienswijzen bepleiten een brede verantwoording van de toepassing van kernsplijting voor de productie van 

(medische) isotopen en vragen (de effecten van) de afvalproblematiek in het MER te behandelen. 
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partijen worden uitgevoerd kennen hun eigen (vergunningen)procedures. Voor de milieuef-

fecten van deze onderdelen van de productieketen kan worden volstaan met een beschrijving 

aan de hand van beschikbare (kwantitatieve) gegevens. 

 

Hoofdpunten 

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil 

zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming het MER in ieder 

geval onderstaande informatie moet bevatten: 

 de onderbouwing van de beoogde doelen van het voornemen, zoals: de vraag naar medi-

sche isotopen en de bijdrage die de reactor kan leveren mede in het licht van de ontwik-

keling van alternatieve productiemethoden, en de vraag naar experimenteel bestralings-

onderzoek; 

 een beschrijving van de milieueffecten van de hele keten (zowel de splijtstofketen als de 

productieketen van medische en industriële isotopen). Doe dat gedetailleerd en locatie-

specifiek voor de alternatieven van dat waarvoor vergunning wordt aangevraagd3 en op 

basis van beschikbare gegevens voor de overige onderdelen van de keten; 

 een beschrijving van de veiligheidssituatie en maatregelen om de veiligheid te waarbor-

gen; 

 de gevolgen voor het Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en Zwanenwater & Pet-

temerduinen. 

 

2. Onderbouwing, beleidskader en besluiten 

2.1 Onderbouwing behoefte en reactorvermogen 

De doelstelling staat helder beschreven in paragraaf 2.1 van de mededelingsnotitie. De noti-

tie geeft aan dat de HFR ongeveer 30 % van de wereldproductie van medische isotopen levert, 

dat de behoefte aan deze isotopen verder zal stijgen door de sterke vergrijzing, de stijgende 

levensverwachting en de welvaartsgroei, en dat de levering van isotopen bij onderhoud van 

de bestaande reactoren onder druk staat. De nieuwe reactor moet bijdragen aan een continue 

beschikbaarheid van medische isotopen. Ook zal hij worden ingezet voor nucleaire onder-

zoeksprogramma’s, zoals dat ook nu voor de HFR het geval is. 

 

Neem de doelstelling en argumentatie over in het MER en onderbouw verder de keuze voor 

een reactor in Nederland en van deze omvang (vermogen). Onderbouw in welke mate de re-

actor zal worden gebruikt voor de productie van (medische) isotopen en voor onderzoek. De 

meeste zienswijzen stellen het nut van het voornemen ter discussie en verwijzen naar de 

deeltjesversneller als mogelijk alternatief voor de productie van medische isotopen. De Com-

missie beveelt aan op basis van beschikbare gegevens de voor- en nadelen van beide pro-

ductiemethoden uit te werken in het MER om de keuze voor een reactor te motiveren. Onder-

                                                                        

3  Zoals bouwhoogte/diepte en vormgeving van het koelsysteem. 
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scheid daarbij voorzienbare en onzekere ruimtelijke, technologische en economische ontwik-

kelingen en hun betekenis voor de haalbaarheid van dit voornemen.4 In paragraaf 2.2.3 van 

de mededelingsnotitie is daarmee al een begin gemaakt.  

 

2.2 Beleidskader en te nemen besluiten 

De mededelingsnotitie geeft aan dat het belangrijkste te nemen publiekrechtelijke besluit 

voor de onderzoeksreactor een vergunning ingevolge de Kernenergiewet is. Geef in het MER 

aan welke besluiten en regelingen samenhangen met de Kernenergiewet en welke randvoor-

waarden daaruit naar voren komen.5 

 

Geef in het MER aan welke andere besluiten nog moeten worden genomen om het voornemen 

te kunnen realiseren, zowel de vervolgbesluiten als de ruimtelijke besluiten. Ga in op de be-

sluiten die moeten worden genomen voor de verwerking en berging van gebruikte splijtstof-

fen en overig vrijkomend radioactief afval. Ga bijvoorbeeld in op de opslagmogelijkheden bij 

de COVRA en de procedures die hiervoor moeten worden doorlopen. Ga ook in op de vergun-

ningen voor buiten gebruik stelling en ontmanteling die voor de bestaande reactor moeten 

worden aangevraagd en te zijner tijd voor de nieuwe reactor. 

 

Voor de realisatie van het voornemen is een herziening van het bestemmingsplan met bege-

leidend plan-MER nodig. Het is niet ongebruikelijk om in een situatie als deze één MER op te 

stellen voor zowel de plan- als de vergunningenprocedure. PALLAS kiest er echter voor om 

beide procedures te scheiden en stelt zich tot doel om de planprocedure later te starten maar 

eerder af te ronden dan de vergunningenprocedure.6 De Commissie adviseert in lijn met de 

gekozen aanpak en binnen de kaders van de m.e.r.-procedure voor de Kew-vergunning. 

  

                                                                        

4  Voorbeelden zijn: ontwikkelingen bij de andere bedrijven op de onderzoekslocatie Petten waarmee PALLAS een relatie 

heeft (zie bijvoorbeeld de zienswijze van de Dorpsraad Petten), ontwikkelingen in de vraag naar bepaalde typen isoto-

pen en de onzekerheid omtrent de levensduur van de HFR (zie bijvoorbeeld de zienswijze van LAKA). Beschouw daarbij 

niet alleen de periode waarin de reactor wordt gebouwd, maar ook die waarin hij operationeel zal zijn. 

5  Een voorbeeld zijn de grenzen die het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen stelt aan de kans op ongevallen 

waarbij de effectieve dosis of het aantal slachtoffers een bepaalde waarde overschrijdt. 

6  Op 29 juni, tijdens een bezoek van de Commissie aan de onderzoekslocatie Petten, heeft PALLAS aangegeven voor deze 

keuze de volgende argumenten te hebben: de planprocedure is minder complex, uitgebreid en arbeidsintensief dan het 

aanvragen van de Kew-vergunning en voor de locatieafweging is minder en minder gedetailleerde informatie nodig dan 

voor de afweging van uitvoeringsvarianten. 
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3. Voorgenomen activiteit en alternatieven 

3.1 Algemeen 

De voorgenomen activiteit omvat de bouw en de exploitatie van een nieuwe onderzoeksreac-

tor ter vervanging van de HFR. Aanbevelingen omtrent de beschrijving van het voornemen 

staan in paragraaf 3.3 van dit advies en die over de alternatieven (in het vervolg van dit ad-

vies ‘uitvoeringsvarianten’ genoemd) in paragraaf 3.4. 

 

De voorgenomen activiteit en de uitvoeringsvarianten moeten worden beschreven voor zover 

deze gevolgen hebben voor het milieu. Motiveer de keuze van de uitvoeringsvarianten. Voor 

de onderlinge vergelijking moeten de milieueffecten van de uitvoeringsvarianten volgens de-

zelfde methode en met hetzelfde detailniveau worden beschreven. Maak in de beschrijving 

onderscheid tussen de activiteiten die plaatsvinden in de aanlegfase, de fase waarin beide re-

actoren eventueel samen operationeel zijn, en de fase waarin alleen de nieuwe reactor nog in 

bedrijf is. Geef bij elk alternatief aan of en welke preventieve, mitigerende en compenserende 

maatregelen worden getroffen. Voorbeelden zijn maatregelen om het inzuigen van vis of an-

dere organismen met het koelwater te voorkomen of maatregelen die nu kunnen worden ge-

troffen om later bij de ontmanteling minder afval te produceren. 

 

3.2 Locatiekeuze 

De Commissie constateert dat in 2009 nog twee locaties voor vestiging in aanmerking kwa-

men, namelijk Borssele en Petten. Sindsdien is de locatie Borssele afgevallen. Maak in het 

MER duidelijk op grond van welke overwegingen de locatiekeuze tot stand is gekomen en in 

hoeverre milieueffecten daarbij een rol hebben gespeeld. Uit de mededelingsnotitie blijkt 

verder dat de vestigingslocatie van de reactor binnen de onderzoekslocatie Petten globaal 

vastligt. Onderbouw deze locatiekeuze.7 

 

3.3 Beschrijving voorgenomen activiteit  

Vallen transporten van bestraalde targets naar afnemers onder het voornemen? En hoe zit dat 

voor de opslag, de bewerking en het vervoer van de verschillende stromen radioactief afval? 

En als dergelijke activiteiten geen onderdeel uitmaken van het voornemen, wie is dan verant-

woordelijk, welke zijn de milieurisico’s en hoe is het beheersen ervan geregeld? Het MER 

moet helder beschrijven wat wel en wat niet onder de te vergunnen activiteit valt. Die infor-

matie is nodig om goed te kunnen verantwoorden van welke activiteiten de milieueffecten in 

detail worden beschreven en vergeleken voor de uitvoeringsvarianten van het voornemen. Te 

beheersen risico’s van activiteiten die geen deel uitmaken van het voornemen, maar die er 

                                                                        

7  Voor de informatie die in paragraaf 3.2 van dit advies wordt gevraagd, kan worden verwezen naar het MER dat ter on-

derbouwing van de herziening van het bestemmingsplan wordt opgesteld, gegeven dat de planprocedure eerder wordt 

afgerond.  
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wel onlosmakelijk mee samenhangen, moeten slechts op hoofdlijnen worden beschreven. Met 

name paragrafen 3.3.2 en 3.3.4 gaat over deze afbakening van het voornemen. 

3.3.1 Keuze reactortype en veiligheidsprincipes 

In de mededelingsnotitie wordt uitgegaan van een ‘tank-in-pool’ reactor en de werkingsprin-

cipes ervan worden uitgelegd. Neem dit over in het MER. Geef aan wat de voordelen van dit 

type reactor zijn voor de voorgenomen activiteiten. Beschrijf in het MER eventuele andere 

mogelijke typen onderzoeksreactoren en brandstoffen die in aanmerking kunnen komen voor 

het uitvoeren van de beoogde activiteiten. Geef aan op grond van welke overwegingen is ge-

kozen voor de ‘tank-in-pool’ reactor en een bepaald type brandstof, en in hoeverre milieuef-

fecten daarbij een rol hebben gespeeld. 

 

De mededelingsnotitie stelt dat de reactor maximaal een vermogen van 55 MW dient te heb-

ben, maar dat het ook substantieel lager kan zijn. Het MER dient de mogelijkheden te be-

schrijven voor het realiseren van reactoren met lagere vermogens en de risico’s en milieuef-

fecten ervan. Geef aan op grond van welke overwegingen het uiteindelijke vermogen zal wor-

den bepaald. 

 

In de mededelingsnotitie wordt summier ingegaan op de veiligheidsprincipes die worden ge-

hanteerd en wordt aangegeven dat die principes in het MER zullen worden uitgewerkt. Be-

schrijf op hoofdlijnen de principes waarop de waarborging van de veiligheid bij normaal be-

drijf en bij ongevallen berust, zodanig dat dit voor een breed publiek begrijpelijk is. Betrek 

daarbij zowel de installatietechnische als de organisatorische onderdelen ervan. Verwijs waar 

nodig voor de details naar het veiligheidsrapport. Indien voor de onderbouwing van de veilig-

heidsprincipes wordt verwezen naar vertrouwelijke documenten, geef dan aan om welke do-

cumenten het gaat en voor wie die toegankelijk zijn. 

3.3.2 Productieketens van radionucliden 

Splijtstofcyclus 

De verrijking van de splijtstof en de (eind)berging van het afval zijn geen onderdelen van de 

voorgenomen activiteit. Deze activiteiten worden door andere partijen uitgevoerd en er zijn 

of worden aparte vergunningprocedures voor doorlopen. Wel zijn deze activiteiten onlosma-

kelijk verbonden met het voornemen. Daarom vraagt de Commissie in het MER duidelijk te 

maken hoe en waar deze activiteiten geregeld worden en waar de milieueffecten ervan in de-

tail zijn of worden beschreven. Ga ook in op de mogelijkheden voor definitieve berging van 

radioactief afval en op de mogelijkheden om de gebruikte splijtstof en targets in een later 

stadium alsnog op te werken en te recycleren. Welke opties worden momenteel voorzien, wat 

is de aannemelijkheid daarvan en welke stappen worden daarvoor door wie genomen? 

 

Ga in op de benodigde verkeer- en transportstromen en op de aard van de vervoerde materi-

alen, de transportmiddelen, de frequenties, de hoeveelheden en de risico’s. Geef aan welke 

maatregelen worden genomen voor de veiligheid. Breng, voor zover bekend en openbaar, de 

transportroutes in beeld. Ga in op de verantwoordelijke partijen en de verantwoordelijkheden 

tijdens de transporten.  
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Medische isotopen 

In de mededelingsnotitie wordt al ingegaan op de productie van de medische isotopen. Werk 

dit in het MER nader uit. Geef aan in opdracht van wat voor type bedrijven ze worden gepro-

duceerd, welke targets worden gebruikt, welke afvalstoffen hierbij ontstaan en hoe de ver-

werking en opslag hiervan is geregeld. 

 

Ga in op de bestemming(en)/toepassing(en) van de medische isotopen, en geef aan welke 

vervolgbewerkingen nodig zijn om tot de eindbestemming(en) te komen en waar deze even-

tuele vervolgbewerkingen plaatsvinden. Maak duidelijk in het MER hoe en waar deze activitei-

ten zijn geregeld. Ga in op het transport in deze productieketen, zowel binnen het terrein van 

de onderzoekslocatie Petten als daarbuiten. Geef aan welke maatregelen worden genomen 

voor de veiligheid. Ga in op de vervoerswijzen en frequenties, op de verantwoordelijke par-

tijen en de verantwoordelijkheden tijdens de transporten en de eventuele verdere bewerkin-

gen.  

 

Industriële isotopen en nucleair technologisch onderzoek 

De mededelingsnotitie gaat slechts summier in op de andere functies waarvoor de reactor zal 

worden aangewend: de productie van industriële isotopen en het uitvoeren van nucleair tech-

nologisch onderzoek. Werk dit uit in het MER. Geef aan voor welke type bedrijven het nucleair 

technologisch onderzoek wordt uitgevoerd en om welk type onderzoek het gaat. Geef aan 

voor welk type bedrijven industriële isotopen worden geproduceerd, welke dat zijn, welke af-

valstoffen hierbij ontstaan en hoe de verwerking en opslag hiervan is geregeld. 

 

Ga in op de bestemming(en)/toepassing(en) van deze isotopen. Geef aan of en welke ver-

volgbewerkingen nodig zijn om tot de eindbestemming(en) te komen en waar deze eventuele 

vervolgbewerkingen plaatsvinden. Maak in het MER duidelijk hoe en waar deze activiteiten 

zijn geregeld. Ga in op het transport in deze productieketen (vervoerswijzen en frequentie), 

zowel binnen het terrein van de onderzoekslocatie Petten als daarbuiten. Geef aan welke 

maatregelen worden genomen voor de veiligheid. Ga in op de verantwoordelijke partijen en 

de verantwoordelijkheden tijdens de transporten en de eventuele verdere bewerkingen.  

3.3.3 Aanleg  

Beschrijf de aanlegwerkzaamheden, de fasering en de duur van de aanlegfase. Betrek hierbij 

eventuele heiwerkzaamheden, ontgraving en ontwatering. 

3.3.4 Ontmanteling 

Hoewel de ontmanteling van de nieuwe reactor niet direct deel uitmaakt van het voornemen, 

hangt deze er wel mee samen. Ga daarom in op de ontmanteling en welke effecten daarvan 

te verwachten zijn. Omdat voor de ontmanteling te zijner tijd apart vergunning wordt aange-

vraagd, kan deze beschrijving op hoofdlijnen zijn. Ga in op de samenstelling en de hoeveel-

heid afval die vrijkomt en op maatregelen die nu kunnen worden getroffen om later bij de 

ontmanteling minder afval te produceren. Denk aan het gebruik van laag-activerende materi-

alen. Geef aan hoe met het afval wordt omgegaan. Ga in op de nu voorziene tijdsplanning 

voor buiten gebruikstelling en ontmanteling. 

 



 

-7- 

 

3.4 Alternatieven/uitvoeringsvarianten 

3.4.1 Uitvoeringsvarianten: koeling 

In de startnotitie uit 2009 was nog sprake van koelsystemen gebaseerd op koeling aan de 

lucht, al of niet in combinatie met koeling met oppervlaktewater. Geef op hoofdlijnen aan op 

grond van welke (milieu-) overwegingen voor waterkoeling is gekozen. 

 

Breng de mogelijke locaties in beeld voor de inname en voor de uitlaat van koelwater voor 

zowel het ‘zoet-zout’- als het ‘zout-zout’-koelsysteem. Motiveer de uiteindelijke locatie-

keuze en geef deze nauwkeurig aan op kaart. Beschrijf  

 hoe het systeem wordt aangelegd; 

 de inlaatconstructie, het instroomdebiet (m3/s), de instroomsnelheid en de inlaatdiepte 

(voor zover relevant bij extreem hoog en bij laag water); 

 de uitlaatconstructie (breedte, hoogte en diepte), het debiet, de uitstroomsnelheid en de 

warmwaterpluim; 

 de doorsnijding van de primaire waterkering voor de lozing van koelwater en, als voor 

koeling met zeewater wordt gekozen, voor de aanvoer ervan; 

 de chemische en/of thermische reinigingstechnieken en andere maatregelen om blok-

kade, dichtslibben of dichtgroeien van de inlaat en het koelsysteem en om corrosie van 

het systeem (belangrijk bij gebruik zeewater) te voorkomen; 

 maatregelen die worden getroffen om het inzuigen van vis en andere organismen te 

voorkómen (zeefconfiguratie met visterugvoer, visdeflectie door licht en geluid); 

 hoe bij de dimensionering van de benodigde koelwatercapaciteit/-voorzieningen reke-

ning gehouden wordt de gevolgen van klimaatverandering (lagere zoetwaterstanden en 

hogere temperatuur van het koelwater). 

3.4.2 Uitvoeringsvarianten: bouwhoogte/diepte 

Terecht geeft de mededelingsnotitie aan dat de hoogte van de reactor de zichtbaarheid van-

uit het omliggende duin- en polderlandschap bepaalt. De positionering van het reactorge-

bouw ten opzichte van het maaiveld lijkt echter al vast te liggen.8 De Commissie vindt het 

belangrijk dat verschillende mogelijkheden voor de verdiepte ligging van de reactor als vol-

waardige varianten vergeleken worden in het MER, gegeven de grote invloed die de bouw-

diepte kan hebben op bijvoorbeeld de geluidhinder, de bodem, de grondwaterstromen, de 

primaire waterkering en de natuur in de aanlegfase en de lekkagekansen in de operationele 

fase. Ook bepaalt de bouwhoogte de gevolgen van het reactorgebouw voor het landschap.9 

  

                                                                        

8  Zie par. 3.2 van de mededelingsnotitie. 

9  Het belang van dit alternatief wordt onderstreept door onder andere de zienswijzen van het Hoogheemraadschap Hol-

lands Noorderkwartier waarin zorgen worden geuit over de (grond)watersituatie en positionering van de reactor tussen 

twee waterkeringen en meerdere zienswijzen, onder andere van de Dorpsraad en Natuurmonumenten, waarin de zicht-

baarheid van de reactor direct wordt gekoppeld aan de economische perspectieven voor recreatie in de regio. 
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3.5 Referentiesituatie 

Beschrijf de bestaande toestand van het milieu in het studiegebied10 en de te verwachten mi-

lieutoestand als gevolg van de ‘autonome ontwikkeling’. Het beschrijven van beide situaties 

is nodig om de te verwachten milieueffecten van het voornemen in perspectief te kunnen 

plaatsen. Onder de ‘autonome ontwikkeling’ wordt verstaan: de toestand van het milieu in 

2025 als er geen nieuwe reactor wordt gebouwd. De autonome ontwikkeling vormt het refe-

rentiepunt voor de vergelijking van de milieueffecten van (de uitvoeringsvarianten van) het 

voornemen. Ga bij de beschrijving van de autonome ontwikkeling uit van de huidige activitei-

ten in het studiegebied en van nieuwe activiteiten waarover al een besluit is genomen.11 

 

Over de sluiting van de HFR is nog niet besloten, zodat sluiting — formeel gezien — geen 

onderdeel kan uitmaken van de autonome ontwikkeling. De mededelingsnotitie kiest voor dat 

uitgangspunt. Ze stelt dat de HFR in gebruik blijft zolang dat technisch en economisch ver-

antwoord is. Echter, de nieuwe reactor wordt gebouwd vanwege de onzekere technische le-

vensduur van de HFR. De Commissie adviseert daarom aan te nemen dat de HFR op enig mo-

ment sluit en dat te beschouwen als autonome ontwikkeling. Verder is zowel de sluitingsda-

tum van de HFR onzeker als de datum waarop de nieuwe reactor in bedrijf zal worden geno-

men. De Commissie adviseert daarom ook om met scenario’s te werken: 

 scenario 1: de HFR blijft nog een tijd in functie nadat de bouw van de nieuwe reactor is 

afgerond of sluit kort daarna. Voor de bouw- en (beginnende) exploitatiefase moeten dan 

de cumulatieve effecten van beide reactoren worden vergelijken met de situatie waarin de 

HFR niet meer aanwezig is. Het gaat dan vooral om de cumulatieve behoefte aan en ef-

fecten van koelwater, de landschappelijke effecten, de cumulatieve ongevalskansen en de 

cumulatieve stralingsdoses door reguliere emissies. 

 scenario 2: de HFR blijft niet lang meer operationeel en is buiten bedrijf gesteld als met 

de bouw van de nieuwe reactor wordt begonnen. 

 

4. Bestaande milieutoestand en milieugevolgen 

4.1 Algemeen 

Neem bij de beschrijving van de milieugevolgen de volgende algemene richtlijnen in acht: 

 beschrijf de gevolgen in de aanlegfase en in de exploitatiefase, alsmede in de overgangs-

fase waarin de HFR geleidelijk buiten gebruik wordt gesteld; 

 beschrijf de cumulatie met effecten van andere bronnen. Voor de fase waarin beide reac-

toren (deels) operationeel zijn, moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de bij-

drage van de HFR aan de onttrekking en de lozing van koelwater en radionucliden en aan 

het stralingsniveau aan de terreingrens; 

                                                                        

10  Het gebied waar nog effecten van de voorgenomen activiteit kunnen optreden. De omvang van dat gebied kan per mili-

euaspect verschillen. 

11  De zienswijze van de Dorpsraad Petten vermeldt een aantal ontwikkelingen waarvan de mededelingsnotitie geen mel-

ding maakt. De status ervan moet worden aangegeven waarna kan worden bepaald of ze al dan niet behoren tot de au-

tonome ontwikkeling. 
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 maak de manier waarop milieugevolgen zijn bepaald inzichtelijk door de basisgegevens 

op te nemen in bijlagen of door expliciete verwijzing naar geraadpleegd achtergrondma-

teriaal; 

 vermeld onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in ge-

bruikte gegevens en de betekenis ervan voor het onderscheid tussen de uitvoeringsvari-

anten; 

 beschrijf de eventuele gevolgen in andere landen bij calamiteiten. 

 

Hoofdstuk 5 van de mededelingsnotitie beschrijft in algemene zin de milieuaspecten die zul-

len worden onderzocht. Hierna werkt de Commissie een aantal aspecten in meer detail uit. 

 

4.2 Veiligheid 

Beschrijf in het MER de kansen op en gevolgen van 

 ongevallen met de aanwezige gevaarlijke stoffen; 

 radiologische emissies bij normale en bijzondere bedrijfsomstandigheden;12, 13 

 externe calamiteiten, zoals de inslag van een vliegtuig of een overstroming14, en de ge-

volgen voor de stralingsveiligheid en de leveringszekerheid; 

 andere incidenten met radioactief materiaal, zoals met afval dat tijdelijk is opgeslagen. 

 

4.3 Afval 

Geef een overzicht van de diverse soorten geproduceerd radioactief en gevaarlijk afval. Maak 

onderscheid tussen het afval dat ontstaat bij de productie van de medische isotopen, bij de 

productie van de industriële isotopen en bij technologisch onderzoek. Geef van ieder een in-

dicatie van de hoeveelheid, de samenstelling, de wijze van verwerking en opslag aan, en de 

hieraan verbonden (radiologische) risico’s. Ga conform paragraaf 5.4 van de mededelingsno-

titie in op de zekerheid dat tijdig voldoende capaciteit voor verwerking en opslag van radio-

actieve afvalstoffen beschikbaar komt. 

 

4.4 Bodem en water 

In paragraaf 5.7 van de mededelingsnotitie is aangegeven hoe met het afval- en koelwater 

zal worden omgegaan. Werk deze aspecten uit in het MER. Besteed aandacht aan de vereisten 

van en toetsing aan de Kaderrichtlijn Water, uitgewerkt in het Besluit kwaliteitseisen en moni-

toring water 2009. Maak duidelijk dat het afvalwater zal worden behandeld in overeenstem-

ming met de Waterwet. Betrek daarbij, zoals dat ook in de mededelingsnotitie is opgenomen, 

de mogelijke aanwezigheid van radioactiviteit in het afvalwater.  

                                                                        

12  Zie in dit verband ook de zienswijze van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden. 

13  Te postuleren voorzienbare afwijkende bedrijfssituaties en gebeurtenissen met enkel- of meervoudig falen zijn be-

schreven in de Handreiking voor een veilig ontwerp en het veilig bedrijven van kernreactoren van ANVS.  

14  Beschrijf in het MER het risico op overstroming, inclusief de noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van ongewenste 

scenario’s bij een overstroming. Neem hierbij de gevolgen van klimaatverandering mee (stijging van de zeespiegel; toe-

name van extreem weer).  
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Beschrijf wat de temperatuur van het koelwater rond het lozingspunt is en hoe snel de tem-

peratuur afneemt (verspreiding van het koelwater). Maak inzichtelijk hoeveel koelwater nodig 

zal zijn voor de nieuwe reactor en de beide reactoren samen en waar dit koelwater kan wor-

den betrokken.15  

 

De aanwezigheid van bodemverontreiniging en de effecten van graafwerkzaamheden op 

grondwater(stromen) en de op stabiliteit van de bodem moeten in het MER worden beschre-

ven, zoals ook is aangegeven in de mededelingsnotitie. 

4.5 Natuur 

Het plangebied grenst aan de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en Zwanenwater & 

Pettemerduinen, waarop het beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet van toe-

passing is. Geef de gebieden aan op kaart. Het voornemen kan in de aanleg-, de overgangs- 

en de exploitatiefase gevolgen hebben voor natuurwaarden in de omgeving. In de aanlegfase 

kunnen onder andere verdroging bij graven van de bouwput voor de fundering, verstoring 

door (onderwater-) geluid bij het heien16 en vertroebeling bij het aanleggen van de koelwa-

terin- en uitlaat optreden. In de exploitatiefase zijn vooral gevolgen te verwachten bij inzui-

gen van vis(larven) met het koelwater en door lozing van warm koelwater. 

 

Als niet kan worden uitgesloten dat het voornemen afzonderlijk dan wel in combinatie met 

andere plannen of projecten, significante gevolgen kan hebben voor één of meer Natura 

2000-gebieden, geldt dat een Passende beoordeling moet worden opgesteld.17 Uit de wetge-

ving volgt dat het project alleen doorgang kan vinden als de zekerheid wordt verkregen dat 

de natuurlijke kenmerken van nabijgelegen Natura 2000-gebieden niet worden aangetast, of 

de zogenaamde ADC-toets18 met succes wordt doorlopen. 

  

Aanlegfase 

Beschrijf de effecten die bij de aanleg kunnen optreden. Besteed daarbij in ieder geval aan-

dacht aan:  

 (onderwater)geluid, licht en trillingen; 

 de gevolgen van de aanleg van de koelwaterin- en uitlaat, waaronder vertroebeling. Geef 

nauwkeurig aan in hoeverre sprake is van werkzaamheden in de Natura 2000-gebieden; 

 effecten op grondwater(stromingen) en kwel en gevolgen daarvan voor de natuur; 

 deposities van NOx op de Natura 2000-gebieden. Gebruik daarvoor het rekenprogramma 

AERIUS en toets aan de grenswaarden uit het PAS om te bepalen of aantasting van na-

tuurlijke kenmerken is uit te sluiten. 

                                                                        

15  De beschikbaarheid van voldoende koelwater is een aandachtspunt dat ook in de zienswijzen wordt genoemd, bijvoor-

beeld die van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Er wordt op gewezen dat met name in droge perioden 

spanning kan ontstaan tussen de waterbehoeften van de verschillende functies in het gebied. 

16  Door heien in of nabij water (dus ook op land) worden laagfrequente impulsgeluiden met hoge geluidsniveaus geprodu-

ceerd. Het kan resulteren in ernstige fysiologische schade bij vissen en zeezoogdieren. 

17  De Commissie beveelt aan om deze op te nemen in het MER. 

18  Dit houdt op grond van art. 19g en 19h van de Natuurbeschermingswet 1998 respectievelijk in: A: zijn er Alternatieve 

oplossingen voor een project of handeling? inclusief locatiealternatieven, D: zijn er Dwingende redenen van groot open-

baar belang waarom het project toch gerealiseerd moet worden?, C: welke Compenserende maatregelen worden getrof-

fen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000-gebieden bewaard blijft?  
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Overgangs- en exploitatiefase 

Beschrijf de gevolgen van de reactor in bedrijf voor de omliggende kwetsbare/beschermde 

natuur en besteed in ieder geval aandacht aan: 

 inzuigen van vis (inclusief juveniele vis en vislarven) en andere organismen via het koel-

water, en de eventuele gevolgen voor de gehele voedselketen; 

 chemische en/of thermische reiniging van het koelwatersysteem en de gevolgen daarvan 

voor het onderwaterleven, en, wanneer relevant, voor de verdere voedselketen (bijv. op-

name chloroform in vis bij toepassing van chlorering);  

 de afzonderlijke en cumulatieve gevolgen van thermische lozing voor het aquatisch mi-

lieu.  

 

Gevolgen voor beschermde gebieden en soorten  

Beschrijf voor het voornemen afzonderlijk en in cumulatie de gevolgen voor de instandhou-

dingdoelstellingen van het Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en Zwanenwater & Pet-

temerduinen. Besteed daarbij nadrukkelijk ook aandacht aan indirecte effecten (voedselketen) 

en maak bij kennisleemtes gebruik van worst case-scenario's. Beschrijf de eventuele gevol-

gen voor de wezenlijke kenmerken en waarden van de omliggende EHS-gebieden19 en ver-

wachte veranderingen in de populaties van beschermde en/of rode lijstsoorten in het studie-

gebied ten gevolge van het voornemen.20 

4.6 Woon- en leefmilieu 

4.6.1 Ioniserende straling 

Breng het stralingsniveau aan de terreingrens en de emissies van radiologische stoffen naar 

de lucht bij normale en onder bijzondere bedrijfsomstandigheden in beeld, zoals is aangege-

ven in de mededelingsnotitie. Geef indien van toepassing immissiecontouren. Geef aan welke 

mitigerende maatregelen mogelijk zijn en welke effecten deze hebben op de emissies van ra-

diologische stoffen.  

4.6.2 Geluid 

Geef de geluidcontouren tijdens de aanlegwerkzaamheden en tijdens de gebruiksfase weer 

op kaart. Doe dat ook voor het onderwatergeluid dat wordt geproduceerd tijdens de aanleg-

fase. Geef aan welke invloed mitigerende maatregelen hebben. 

 

                                                                        

19  Volgens de Spelregels EHS hoeft alleen getoetst te worden aan ingrepen in de EHS maar milieugevolgen voor de EHS via 

externe werking dienen in het MER wel in beeld te worden gebracht.  

20  Deze analyse kan beperkt blijven tot beschermde soorten (tabel 2, tabel 3 en vogels conform het 'vrijstellingbesluit'; 

AMvB Art. 75 Flora- en faunawet) en eventuele overige relevante soorten zoals Rode lijstsoorten. Geadviseerd wordt ook 

de informatie op te nemen die nodig is om eventueel een ontheffing aan te vragen. Motiveer op grond waarvan wordt 

verondersteld dat ontheffing zal worden verleend. Houd er rekening mee dat voor verstoring van broedvogels in begin-

sel geen ontheffing kan worden verleend. 
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4.7 Landschap en cultuurhistorie 

In aanvulling op paragraaf 5.13 van de mededelingsnotitie adviseert de Commissie de gevol-

gen voor de landschappelijke waarden van het Zwanenwater in beeld te brengen.  

 

5. Overige aspecten 

5.1 Monitoring en evaluatieprogramma 

Ga in op de monitoring van de koelsystemen, transporten van materiaal (in en uit) en de mo-

nitoring van personen. Geef een beschrijving van het meetprogramma voor het bewaken van 

de omgevingskwaliteit. Beschrijf hoe wordt gewaarborgd dat de beheersing van de veiligheid 

optimaal blijft (“continuous improvement of nuclear safety”). Denk hierbij onder andere aan 

opleiding en training van personeel, interne en externe audits, periodieke veiligheidsevalua-

ties, de evaluatie van incidenten (zowel in de eigen inrichting als elders) en de internationale 

samenwerkingsverbanden dienaangaande. 

 

Neem in het MER ook de aanzet op van een monitoringprogramma voor het onderwatergeluid 

dat tijdens de bouwfase wordt geproduceerd. Beschrijf de verwachte meetmethodiek. 

 

Het bevoegd gezag moet bij het besluit aangeven hoe en op welke termijn een evaluatieon-

derzoek verricht wordt om de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten 

te vergelijken en zo nodig aanvullende maatregelen te treffen. Het verdient aanbeveling dat 

het MER een aanzet daartoe geeft en daarbij een verband legt met de geconstateerde leemten 

in informatie en onzekerheden.  

 

5.2 Vorm, presentatie en samenvatting van het MER 

De Commissie adviseert het MER zo op te stellen dat het voor een breed publiek begrijpelijk 

en toegankelijk is. Daarvoor kan het nodig zijn de hoofdtekst van het MER te beperken tot 

hoofdlijnen en een meer gedetailleerde uitwerking te geven in bijlagen.  

 

Geheime informatie 

Het kan zijn dat sommige onderdelen van het MER slechts kunnen worden onderbouwd in 

geheime documenten, bijvoorbeeld om dat ze terrorismegevoelige informatie bevatten. Op 

grond van artikel 19.3 van de Wet Milieubeheer en artikel 10 van de WOB is geheimhouding 

van dergelijke gegevens mogelijk, op verzoek van de initiatiefnemer en ter beslissing van het 

bevoegd gezag. De Commissie dient van de beslissing op de hoogte te worden gesteld.  

 

Samenvatting 

Besluitvormers en insprekers lezen in de eerste plaats de samenvatting van het MER. Daarom 

verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig document 

leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. 



 

  

BIJLAGE 1: Projectgegevens reikwijdte en detailniveau MER 

Initiatiefnemer: Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor 

 

Bevoegd gezag: Minister van Infrastructuur en Milieu 

 

Besluit: verlenen van vergunningen op grond van de Kernenergiewet en de Waterwet 

 

Categorie Besluit m.e.r.: C22.2 

 

Activiteit: bouwen en exploiteren van een onderzoeksreactor voor de productie van medische 

en industriële isotopen en voor het uitvoeren van nucleair onderzoek 

 

Procedurele gegevens: 

aankondiging start procedure in De Staatscourant, het Schager weekblad, Noord-Hollands 

Dagblad en de Volkskrant van 3 juni 2015 

ter inzage legging van de informatie over het voornemen: 4 juni 2015 t/m 15 juli 2015 

adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 18 mei 2015 

advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 13 augustus 2015 

 

Samenstelling van de werkgroep: 

Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 

voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 

dhr. dr.ir. J.L. Kloosterman 

dr.ir. J.A.M.M. Kops 

dhr. dr. J. Lembrechts (secretaris) 

dhr. mr. C.Th. Smit (voorzitter) 

dhr. drs. J. van der Winden 

dhr. drs. G. de Zoeten 

 

Werkwijze Commissie bij advies reikwijdte en detailniveau: 

In dit advies geeft de Commissie aan welke onderwerpen naar haar mening behandeld dienen 

te worden in het MER en met welke diepgang. De Commissie heeft de hierna genoemde in-

formatie van het bevoegde gezag ontvangen. Deze informatie vormt het uitgangspunt van 

haar advies. Om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie heeft de Commissie een lo-

catiebezoek afgelegd. Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie 

www.commissiemer.nl op de pagina Commissie m.e.r.  

 

Betrokken documenten:  

De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies: 

 Mededelingsnotitie Milieueffectrapportage, PALLAS, mei 2015  

 

De Commissie heeft kennis genomen van 50 zienswijzen en adviezen, die zij tot en met 6 

augustus 2015 van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Zij heeft deze, voor zover relevant 

voor m.e.r., in haar advies verwerkt. 
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