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Persbericht 
 

Bestemmingsplan onderzoeksreactor Petten 
 
Milieueffecten Pallasreactor goed beschreven 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport beoordeeld voor het plan waar-
mee een nieuwe onderzoeksreactor in Petten mogelijk wordt gemaakt. Zij vindt 
dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. 
 
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-
eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 
de gemeenteraad van Schagen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 
 
Het plan 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen wil op de on-
derzoekslocatie Petten de bouw van de Pallas-reactor mogelijk maken. Met deze on-
derzoeksreactor zullen onder andere medische en industriële isotopen worden gepro-
duceerd. Hij gaat de Hoge Flux Reactor vervangen. Voor de gemeenteraad van Scha-
gen een besluit neemt over dit plan, zijn de milieueffecten van de reactor beschreven in 
een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rap-
port te beoordelen. 
 
Het advies 
Het rapport benoemt de bedrijfsmatige kansen en risico’s die zijn verbonden aan het 
bouwen van een nieuwe onderzoeksreactor. Verder onderzoekt en vergelijkt het de mi-
lieueffecten van verschillende varianten voor de bouwhoogte en voor de koeling van de 
reactor. In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen effecten die optreden in de 
bouwfase en in de gebruiksfase van de reactor. Daarbij is ook naar het eventuele tijdelijk 
in werking zijn van beide reactoren gekeken. 
 
Het rapport laat zien waar maatregelen nodig zijn om te kunnen voldoen aan wettelijke 
eisen. Het beschrijft ook welke aspecten aandacht vragen bij het uitwerken van de vol-
gende fase, waarin de aanvraag van een vergunning op grond van de Kernenergiewet 
wordt voorbereid. 
 
In het plan wordt nog geen keuze gemaakt voor de wijze van koelen en voor de hoogte 
van de reactor. De Commissie adviseert de gemeente om bij haar besluit aan te geven 
wanneer en hoe dat zal gebeuren. 
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