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ambitieus en complex project. “Ik heb er veel
respect voor dat het zittende team in een jaar
van grote onzekerheid (red: voor het alloceren
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van de financiering, dienden nog een aantal
randvoorwaarden te worden ingevuld,
waaronder de oprichting van de Stichting.)
het project zo goed bewaakt is en dat er
ondanks alles ook stappen vooruit zijn gezet.
Er is veel voorbereid, vooral op het gebied
van ontwerp en vergunningen.
Ik ervaar dit als een mooie startpositie.”

Het Pallas-project, dat moet leiden tot de bouw van de
nieuwe onderzoeksreactor in Petten, heeft sinds het begin
van dit jaar een nieuwe directeur: Hermen van der Lugt
(1966). De benoeming volgt op de oprichting van een
onafhankelijke organisatie voor het PALLAS-project, de
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (16 december 2013).

Van der Lugt merkt tevens veel ‘commitment’
bij de overheid, lees: de provincie NoordHolland en het ministerie van Economische
Zaken, die ieder 40 miljoen euro hebben
vrijgemaakt voor de eerste fase van het
PALLAS-project (vergunningen en ontwerp). “Er
wordt constructief en doelgericht gewerkt. Er
moet nog veel gebeuren maar ik ben daar
optimistisch over”, aldus Van der Lugt. Op dit
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Dit alles moet bijdragen tot het succesvol
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graag een grote bijdrage leveren aan het

de ontwikkeling van internet, mobiel
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