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Samenvatting plan-MER PALLAS plot
S1

Het project

De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (verder ‘PALLAS’
genoemd) is opgericht met als doelstelling het realiseren van
de PALLAS-reactor. Deze reactor is bedoeld voor het produceren van medische isotopen, het produceren van industriële
radio-isotopen en het uitvoeren van nucleair technologisch
onderzoek. De reactor dient ter vervanging van de huidige

PALLAS-reactor te vestigen op de huidige Energy & Health
Campus Petten (hierna: EHC). Zie voor een visuele impressie van de voorziene invulling van het gebied in Figuur 1. Het
Nuclear Health Centre (NHC), dat ook valt onder de PALLASorganisatie, volgt een separate procedure, omdat dit past in
het vigerende bestemmingsplan.

Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. Het voornemen is om de

Nuclear Health Centre

Reactor- en logistiekgebouw

Supportgebouw

Kantoorgebouw

Figuur 1 Luchtvisualisatie van het PALLAS-terrein.
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S2

Herziening bestemmingsplan en milieueffectrapportage

Op 11 maart 2020 is met de uitspraak van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) het
bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’ van de gemeente Schagen
onherroepelijk geworden. Bij dat bestemmingsplan was een
plan-MER (plan-milieueffectrapport) gevoegd. Door voortschrijdende inzichten en engineering is het bestemmingsplan
‘PALLAS-reactor’ niet geheel toereikend gebleken voor de
ontwikkeling van de PALLAS-reactor, waardoor een aanvullend bestemmingsplan vereist is, ‘PALLAS plot’ geheten. De
belangrijkste toevoegingen ten opzichte van het vigerende
bestemmingsplan zijn beperkte uitbreidingen van de nucleaire bedrijfsbestemming, een toegangsweg en een tijdelijk
werkterrein en ruimtelijke specificering van de ligging van het
secundaire koelwatersysteem.
Vanwege deze aanpassingen is, net als bij het eerdere bestemmingsplan, ook bij dit bestemmingsplan een plan-MER
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PALLAS-reactor opstart terwijl de Hoge Flux Reactor (HFR) nog
in productie is, en de exploitatiefase waarbij alleen de PALLASreactor in bedrijf is.
Voor het in bedrijf nemen en exploiteren van de reactor is
een vergunning nodig in het kader van de Kernenergiewet
(Kew-vergunning), waarvoor later een project-MER zal worden
opgesteld. Voor buitengebruikstelling en ontmanteling na
decennia van gebruik van de PALLAS-reactor wordt te zijner
tijd een afzonderlijke m.e.r.-procedure doorlopen.

Voornemen

Basic design
Ten tijde van het plan-MER dat in 2017 werd opgesteld ten
behoeve van het bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’ was
een aantal onderdelen van bouw en ontwerp van de reactor
nog niet tot in detail inzichtelijk. PALLAS heeft samen met de
contractor ICHOS de afgelopen jaren een ‘basic design’ ontworpen, dat de basis vormt voor dit nieuwe plan-MER. In het
ontwerp zijn enkele keuzen gemaakt, zoals:


vereist. Het vorige plan-MER uit 2017, dat is opgesteld ten
behoeve van het bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’, is geheel
geactualiseerd en toegespitst op de keuzes die inmiddels
gemaakt zijn. Het plan-MER heeft betrekking op de milieueffecten die kunnen optreden tijdens de bouw van de reactor
met bijbehorende voorzieningen, de overgangsfase waarbij de

De secundaire koeling vindt plaats met water uit het
Noordhollandsch Kanaal. Deze keuze kwam tot stand op

basis van een afweging van: bewezen technologie, risico’s
voor leveringszekerheid, de juiste aanvoertemperatuur
voor het primaire koelsysteem (32oC), het benodigd areaal,
het risico op vergunbaarheid, risico’s op ontbreken van
draagvlak vanuit de omgeving, vergunningsinspanningen,
inspanningen om draagvlak te genereren en ontwerp-/
bouwkundige inspanningen (engineering). Daarnaast is
expliciet gekeken naar de kapitaal- en operationele kosten.
De ligging van de leidingen is nu bekend (zie Figuur 2).
Deze leidingen worden vrijwel geheel geboord.

Figuur 2 Tracé van de koelwaterleiding ten behoeve van de PALLAS-reactor en ligging van de LDA.
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Het tijdelijke werkterrein (Lay Down Area, LDA) komt op en
nabij de toekomstige PALLAS-plot op de EHC (zie Figuur 2).
Het voordeel is dat hiervoor geen ruimtebeslag met nega-



tief effect op bollenteelt aan de oostzijde van de Westerduinweg (N502) meer plaatsvindt, zoals nog in het vorige
plan-MER uitgangspunt was. De LDA wordt ontsloten door

Bouwfase

een toegangsweg van de Westerduinweg (N502) naar de
PALLAS-site.
De PALLAS-reactor wordt ‘half verdiept’ aangelegd. Dit is
een optimaal compromis tussen bestuurlijke, milieukundige en technische afwegingen van een reactor op maaiveld
en een reactor volledig verdiept.
Uit de natuuronderzoeken is een aantal voorschriften
voortgekomen, die de negatieve invloed op natuur kunnen

verminderen. Deze maatregelen zijn door PALLAS overgenomen in het ontwerp.
De reactor en de voorzieningen hebben geen gasaansluiting. Met PV-panelen wordt elektriciteit opgewekt.

In de bouwfase wordt het PALLAS-plot met het nucleaire
eiland, bijbehorende gebouwen, constructies, systemen en infrastructurele aanpassingen gerealiseerd. De bouwfase duurt
in totaal ongeveer zes jaar en omvat vijf clusters van bouwactiviteiten, die op hun beurt zijn te verdelen in bouwactiviteiten
(zie Figuur 3).

Legenda

Locatie toegangsweg
Locatie LDA/PALLAS-terrein
Locatie bij NH-kanaal

1

2

Inrichting
LDA en
toegangsweg

Bouwkuip,
fundering en
constructie
reactorgebouw

Afhekken LDA

Afhekken
toegangsweg

Grondverzet tbv LDA

Grondverzet tbv
toegangsweg

Plaatsen tijdelijke
kantoorruimte

Aanleggen
toegangsweg

Maken diepwanden

3 Constructie

Afhekken intredepunt

secundaire
koelleiding

Ontgraven

Bouw pompput

Aanbrengen
grondverbeteraar

Boren koelleiding
landzijde

Storten onderwater
beton

Trekken koelleiding
landzijde

Boren en plaatsen
palen

Boren koelleiding
zeezijde

Trekken koelleiding
zeezijde

Bouw ﬁlterhuis

4

Constructie
gebouwen,
installatie en
infrastructuur

Bouw reactor &
logistiekgebouw

Bouw supportgebouw

Bouw kantoorgebouw

5

Afronding LDA
en inrichten
terrein

Verwijderen LDA en
tijdelijke kantoorruimte

Inrichten terrein
Figuur 3 De bouwactiviteiten van de bouwfase.
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Overgangsfase
Zodra de PALLAS-reactor gereed is voor exploitatie bouwt
de HFR haar activiteiten af. Omdat nog niet zeker is op welk
moment de HFR wordt uitgefaseerd, gaat het plan-MER bij het
beschrijven van de milieueffecten uit van een overgangsfase
van 2026 tot 2030. In 2028 en 2029 zijn mogelijk beide reactoren in gebruik.

een streng beveiligde zone. Deze zone start bij het supportgebouw, dat toegang verschaft tot het reactorgebouw en het logistiekegebouw. In Figuur 4 is de inrichting van de PALLAS-plot
weergegeven met het nucleair eiland, de parkeerplaats en de
overige gebouwen: het ondergrondse pompstation voor het
secundaire koelwatersysteem (‘SCS building’) met watertoren
(‘surge tower’) en bijbehorende infrastructuur, het kantoorgebouw en het supportgebouw.

Exploitatiefase
Op het PALLAS-terrein bevindt het nucleair eiland zich binnen
De toren (surge tower)

Nucleair eiland

Reactorgebouw

Kantoorgebouw

Parkeerplaats

Pompstation

Supportgebouw

Logistiekgebouw

Nitrogen-Liander
gebouw

Figuur 4 Inrichting van het terrein, artist impression vanuit de lucht (bron: ICHOS/PALLAS, bewerking door Arcadis).
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Referentie

De EHC ligt ten westen van de Westerduinweg (N502) ter
plaatse van de Zijperzeedijk in Petten en is een deels bebouwd en verhard bedrijvengebied in het Noord-Hollandse
duingebied. Aan de oostzijde van de PALLAS-locatie ligt een
overwegend landelijk gebied met bollenvelden en aan de
westzijde grenst de EHC aan het Natura 2000-gebied ‘Pettemerduinen en Zwanenwater’.
Tegelijkertijd met de voorgenomen activiteit en in de nabije
toekomst worden enkele andere ontwikkelingen gerealiseerd
die met zekerheid bekend zijn. Zo zal middels een nieuwe
gebiedsontwikkeling de EHC uitgroeien tot een aantrekkelijke
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en inspirerende campus op het gebied van duurzame energie
en nucleaire geneeskunde. Op de campus wordt een breed
scala aan nieuwe faciliteiten gerealiseerd. Tevens is het doel
het terrein in de toekomst deels open te stellen voor publiek.
Dit landt in een omgevingsplan ter ontwikkeling van de campus. Het Nuclear Health Centre (NHC) gaat op grote schaal
bestraalde grondstoffen (medische isotopen) tot halfproduct
(radiochemicaliën) en medicijnen (radiofarmaca) verwerken
en verpakken. In de verdere omtrek van de PALLAS-locatie
zijn enkele nieuwe recreatieve ontwikkelingen voorzien. Deze
activiteiten zijn meegenomen in de referentiesituatie.

Effecten

Locatiekarakterisering

aan publiek. De uitkomst van de onderzoeken naar deze loca-

De effecten die ‘van buiten’ kunnen optreden en een mogelijk
risico kunnen vormen voor het PALLAS-project op deze locatie
zijn in kaart gebracht. Het gaat om aardbevingen en oppervlakte-breuken, meteorologie, overstroming, geotechnische

tiespecifieke omstandigheden is gebruikt om eisen en acceptatiecriteria voor het ontwerp van de PALLAS-reactor verder op
te stellen. Deze locatie-karakteriserende onderwerpen zijn niet

risico’s, vliegtuigongevallen, chemische explosies, schietterrein
Defensie en verspreiding van nucleair materiaal en blootstelling
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beschouwd in de effectbeoordeling in dit plan-MER. Redenen
daarvoor zijn dat deze effecten niet van invloed zijn op de effecten die het PALLAS-reactor project op de omgeving heeft en dat

bij het ontwerp afdoende rekening wordt gehouden met deze
externe factoren, zodat die niet kunnen leiden tot falen van de
reactor. De ANVS neemt deze wel mee in de beoordeling bij de
aanvraag om een Kew-vergunning voor de oprichting van de
PALLAS-reactor.
Effecten bouwfase
In de bouwfase treedt voor een groot aantal criteria een neu-

effecten zijn soms miniem, vallen binnen de geldende normen
of kunnen op voorhand voorkomen worden door maatregelen als onderdeel van de voorgenomen activiteit, zoals een
drainage en infiltratiesysteem rondom het reactorgebouw die
effecten op grondwater voorkomt.
In de exploitatiefase kan één negatief effect optreden, namelijk
dat er sprake kan zijn van visinzuiging bij de koelwaterinname.
Er is de mogelijkheid om, middels een visretoursysteem, dit

aantal effecten miniem is of binnen de gestelde normen blijft.
Daarnaast is dit mede te danken aan het feit dat PALLAS bij de
bouw een aantal maatregelen neemt om negatieve gevolgen,
die uit eerdere onderzoeken naar voren kwamen, te vermijden.
Enkele voorbeelden daarvoor zijn:

negatieve effect te voorkomen als het zou optreden.
Er is een aantal positieve effecten:
 Voor kernschadefrequentie en risico voor omwonenden
geldt dat 'door toepassing van verbeterde technieken en het
voldoen aan strengere eisen' er een positieve beoordeling is
ten opzichte van de HFR.



Er is in het ontwerp sprake van een gesloten grondbalans.





Om de geluidsbelasting te beperken zal PALLAS aan de aannemer eisen stellen ten aanzien van geluidsemissie, waaronder ook geluidsbeperkingen die volgen uit de passende

traal effect op. Dit neutrale effect vloeit voort uit het feit dat een









beoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming.
Er wordt gebruikgemaakt van diepwanden en onderwaterbeton om grondwatereffecten op de reactorlocatie te
voorkomen.
Verontreinigingen en zoutuittreding uit opgeslagen grond
wordt voorkomen door gebruik van folie en opvang van uittredend water.
Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid vindt bouwverkeer alleen plaats vanaf de zuidelijke route van de N502. Dit
spreekt PALLAS af met de aannemer.





Er zal worden voldaan aan de wettelijke dosis- en risicocriteria voor effectieve schildklierdosis en een beperkte verbetering van de nucleaire veiligheid van de EHC.
Het individueel risico scoort positief en voldoet bovendien
ruimschoots aan de limiet van het Besluit kerninstallaties,
splijtstoffen en ertsen.
Voor het groepsrisico geldt dat het toelaatbare risico als
gevolg van ongevallen verwaarloosbaar is, daar de effectieve
dosis onder de grenswaarden van de richtlijn liggen.
Voor waterveiligheid geldt dat in de eindsituatie van de
PALLAS-plot er sprake is van een netto toevoeging van materiaal.

Effecten overgangsfase

Negatieve effecten die het plan-MER signaleert zijn er voor de
thema’s Archeologie, Natuur en Recreatie & Toerisme:
 Voor de inrichting van de LDA en de toegangsweg is kans op

Een aantal criteria is expliciet beoordeeld op de effecten die optreden bij het gelijktijdig in bedrijf zijn van de PALLAS-reactor en
de HFR. Ook hierbij zijn overwegend neutrale effecten gevon-

het aantreffen van resten behorend tot de Napoleontische
veldslag in de Zijperzeedijk. De constructie voor de secundaire koeling doorsnijdt een archeologische verwachtingsvolle laag. Voor de bouwput van het pompgebouw en de
bouwput van de reactor geldt dat een zone verstoord wordt
met hoge verwachting op een archeologische vindplaats.
De constructie van gebouwen, installatie en infrastructuur kan archeologisch relevante lagen aantasten door de
heipalen. Vanwege de aanwezigheid van de historische dijk
en het deels afgraven ervan door de inrichting van de LDA
en toegangsweg is er sprake van aantasting van bekende
archeologische waarden. De bouw van de reactor verstoort
een bekende archeologische waarde.

den, maar daarnaast de volgende negatieve effecten:
 Er is sprake van een licht negatief effect door de visinzuiging.
 De overgangsfase kan mogelijk leiden tot een beperkte verslechtering ten aanzien van het individueel risico en ook van
het groepsrisico. Deze blijven echter binnen de wettelijke
criteria.

Er is sprake van een licht negatieve effectscore betreffende
beschermde natuursoorten (Wet natuurbescherming).
Er zijn effecten gesignaleerd op Rode Lijstsoorten. Effecten
treden alleen op in de bouwfase van de koelwatervoorziening bij het Noordhollandsch Kanaal.
De recreatieve gebruiksmogelijkheden en de recreatieve belevingswaarde staan onder druk door de bouwactiviteiten.

van de maximale koelcapaciteit van beide reactoren is de lozingsvracht van vrij beschikbaar chloor (FO), bromoform en
chloroform echter aanmerkelijk hoger dan wanneer alleen
de HFR of de PALLAS-reactor in bedrijf is.
Dat er elders op het terrein een tweede reactor in bedrijf









Wat betreft de waterbeschikbaarheid vanuit het Noordhollandsch Kanaal geldt dat het gelijktijdig in werking zijn van
de PALLAS-reactor en de HFR een toename van onttrekking
van (koel)water als gevolg heeft. Wanneer er onvoldoende
water beschikbaar is, kunnen beide reactoren afschakelen.





De lozing van stoffen via het koelwater in de overgangsfase
voldoet aan de immissietoets. Bij het gelijktijdig benutten

is, zal voor de medewerkers geen significant effect op hun
stralingsbelasting hebben.

Voor het thema Bodem is gesignaleerd dat er sprake is van een
positief effect dankzij de bouw, namelijk verbetering van de
bodemkwaliteit, omdat er een sanering plaatsvindt als gevolg
van een gevonden verontreiniging.

Sociale aspecten
In aanvulling op de milieuaspecten is in het plan-MER ook aandacht besteed aan sociale aspecten:


Effecten exploitatiefase
Ook voor de exploitatiefase geldt dat de meeste effecten neutraal zijn beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. De

Communicatie: PALLAS informeert het bevoegd gezag als
het gaat om optimale invulling van haar doelstellingen. PALLAS heeft in een vroeg stadium van de planvorming voor de
reactor de omwonenden betrokken en is op het onderdeel
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landschappelijke inpassing de dialoog aangegaan over de
uiterlijke kenmerken. Op basis van deze uitkomsten is het
huidige beeldkwaliteitsplan gestoeld. Met belanghebben-





den (grondeigenaren) is het tracé van de koelwaterleiding
van het Noordhollandsch Kanaal naar de PALLAS-locatie
regelmatig besproken. PALLAS informeert elke drie á vier
maanden de dorpsraad van Petten over de voortgang van
het project en welke (aankomende) vergunningenprocedures worden gestart of lopend zijn. PALLAS heeft een
uitgebreide openbare website (https://www.pallasreactor.
com) met projectinformatie.
Arbeidsomstandigheden: Gedurende de bouwperiode zijn
PALLAS en ICHOS verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en een veilige werkwijze, conform de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Gedurende de exploitatiefase
is PALLAS verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid
van zijn werknemers. De risico’s en maatregelen worden
door de preventiemedewerker opgenomen in de Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het bijbehorende Plan
van Aanpak, waarbij de wettelijk gestelde eisen vanuit de
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Arbowet als uitgangspunt worden gebruikt.
Calamiteiten en conventionele veiligheid: In een Veiligheid en Gezondheidsplan (V&G) wordt de veiligheid tijdens
constructie en bouw gegarandeerd. Onderdeel van het
V&G-plan is het calamiteitenplan, waarin de samenwerking
met en aansluiting op de hulpdiensten is opgenomen. Voor



de exploitatiefase draagt PALLAS zorg voor de initiatie van
een gecoördineerde respons in het geval van calamiteiten.
Het totaal aan procedures dat PALLAS ontwikkelt borgt een
gedegen afstemming, detectie, communicatie, samenwerking, respons en nazorg. PALLAS heeft in het kader van de
Kew een Veiligheidsrapport opgesteld waarin de veiligheid
rondom de (nucleaire) activiteiten van de PALLAS-reactor in
kaart is gebracht.
Bedrijfsinterne milieuzorg: Zowel het Integrated Management System (IMS) van PALLAS als het IMS van ICHOS
voldoen aan verschillende ISO-standaarden, waaronder
de ISO14001 (Milieumanagement), zoals opgenomen in de
Project Requirements.

Conclusies

De meeste effecten van de bouw-, overgangs- en exploitatiefase ten opzichte van de referentiesituatie zijn neutraal. Dit
heeft te maken met het feit dat gedurende het ontwerpproces
er door PALLAS diverse optimalisatieslagen zijn gemaakt,

verschillende vergunningenprocedures lopend (bijvoorbeeld
de ontgrondingenvergunning en de vergunning in het kader

mede met als doel om de milieueffecten te beperken. Dergelijke maatregelen zijn opgenomen in de voorgenomen activiteit
en ook verwoord in het Ontwerpkader. Tevens zijn er in 2021

houden met de omgeving door effecten te voorkomen en/of
te minimaliseren.
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Mitigerende maatregelen

Volgend op negatieve beoordelingen is nog gezocht naar
mitigerende mogelijkheden:
 De aantasting van de archeologische verwachtingswaarde
als gevolg van de aanleg van de bouwkuip, de fundering en
de constructie van het reactorgebouw scoort zeer negatief.
De bouw zal daarom plaatsvinden onder begeleiding van
een archeoloog. Indien archeologische resten gevonden
worden en behoud van behoudswaardige archeologische
resten in de bodem niet mogelijk is, worden de archeologi-



sche resten ex situ behouden door middel van opgraven.
Dit is de best haalbare mitigatiemaatregel voor archeologie
en zal bij de vergunningverlening worden vastgelegd.
De milieueffecten op Rode Lijstsoorten tijdens de bouw- en
exploitatiefase zijn negatief beoordeeld. Voor het secundaire koelwatersysteem is een visretoursysteem mogelijk
gemaakt. Dit is een mitigerende maatregel die nog niet
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van de Wet natuurbescherming) of in voorbereiding. Ook
daarbij is steeds het streven om waar mogelijk rekening te

direct wordt ingezet, maar op grond van monitoring kan
hiertoe worden besloten. Dit zal in afstemming met de
waterbeheerder worden georganiseerd.


Tijdens de overgangsfase kan er sprake zijn van waterinname door de PALLAS-reactor en de HFR. Er is zorg dat
in de periode dat er minder water beschikbaar is in het
Noordhollandsch Kanaal de extra waterinname tot problemen kan leiden, dit is negatief beoordeeld. Er is een reëel
risico dat één of beide reactoren terug moeten in capaciteit
of zelfs moeten uitschakelen. Als mitigerende maatregel
is de inzet om regulier onderhoud aan de HFR te plannen
in de periode waarin water het meest schaars is, dus in de
zomermaanden (juli-augustus). Het risico op gedwongen
afschakelen wordt zo verkleind. Dit vergt internationale
afstemming met andere reactoren, om de isotopenlevering
te garanderen.
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Leemten in kennis

Ondanks de leemten in kennis kan op grond van het plan-MER
besluitvorming plaatsvinden over het bestemmingsplan ‘PALLAS plot’. Voor het bestemmingsplan is sprake van gedetailleerdere milieu-informatie dan eerder was gegeven voor het
bestemmingsplan PALLAS-reactor. Het beeld van leemten in
kennis is:




gegevens over vissen, vogels, zeezoogdieren en de ecologische factoren die de verspreiding van deze soorten bepalen.
Van vogels en zeezoogdieren bestaat wel globale informatie
over het vóórkomen op de Noordzee. Op basis van deze
globale informatie, en gebruikmakend van het voorzorgsbeginsel bestaat echter voldoende inzicht in het optreden van

Archeologie: Er wordt in archeologische onderzoeken
gesproken over verwachtingen. Er zal voor verschillende
geplande bodemingrepen archeologisch vervolgonderzoek
moeten worden uitgevoerd. Er is een onderzoeksplan opgesteld.



Bodem: Er is nog geen ‘dekkend’ inzicht in bodemkwaliteit.



Mogelijk is dus sprake van een onderschatting van het
aantal locaties met bodemverontreiniging. Dit zou kunnen
leiden tot meer bodemsanering. De uitkomst is daarmee
positiever.




Geluid: Er zijn nog onzekerheden betreffende de geluidsbronnen. Afwijkingen van de gehanteerde uitgangspunten



Stralingsbescherming en Nucleaire Veiligheid: Ontwerp en
organisatie van de PALLAS-reactor worden verder uitgewerkt. In deze detail-engineering fase worden aanvullende
maatregelen genomen om de stralingsbelasting van medewerkers verder te optimaliseren. Op detailpunten kan het
invloed hebben op de nucleaire veiligheid, maar het doet
geen afbreuk aan het voldoen aan de veiligheidscriteria.



Trillingen: Er zijn geen metingen van trillingen beschikbaar.

(doorlatend) zand voorkomt. Wanneer dit niet het geval is,
kunnen mitigerende maatregelen getroffen worden.
Luchtkwaliteit: Elk jaar worden emissiefactoren en achtergrondconcentraties vastgesteld conform de nieuwste
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mogelijke effecten en daaraan verbonden voorschriften om
te waarborgen dat de activiteiten in overeenstemming met
natuurbeschermingswetgeving uitgevoerd kunnen worden.
Oppervlaktewater: Berekende lozingsconcentraties van
de belangrijkste omzettingsproducten van vrij beschikbaar
chloor zijn gebaseerd op gangbare vuistregels uit de literatuur, aangevuld met enkele conservatieve (worst-case) aannames. De aannames zijn naar verwachting een overschatting en berekende lozingsconcentraties zijn worst-case.



kunnen leiden tot andere effecten. Dit wordt voorkomen
door hier tijdens de engineerings- en uitvoeringsfase actief
op te sturen.
Grondwater: Veranderingen in uitvoeringswijzen van
enkele constructies hebben mogelijk consequenties voor
de beschouwde grondwatereffecten, zoals de tijdelijke
keerwanden langs de LDA. Sonderingen moeten uitwijzen of

inzichten. De trend is dat de luchtkwaliteit verbetert.
Natuur: Van de Noordzeekustzone zijn weinig gedetailleerde

De tijdelijke maximale toename van het verkeer is beperkt
tot de bouwperiode en dusdanig beperkt ten opzichte van
het totaal aantal verkeersbewegingen, dat het uitvoeren van
metingen geen ander beeld zal geven op de hinderbeleving.

Monitoring en evaluatie

De volgende vormen van monitoring en evaluatie vinden
plaats:
 De PALLAS-reactor kan voldoen aan de dosiscriteria uit het
Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. De
stralingsnorm waaraan voldaan moet worden, dient gemonitord en vervolgens geëvalueerd te worden.


Ten aanzien van nucleaire veiligheid vindt tijdens de bouwfase monitoring plaats naar eventuele zettingen op andere
gebouwen.



In het kader van natuur wordt iedere drie jaar gemonitord
en geëvalueerd hoe de situatie zich ontwikkelt en wat de
effecten zijn ten opzichte van de gedefinieerde deelaspecten uit het achtergrondrapport Natuur. Monitoring en evaluatie zijn tevens van belang bij de eventuele noodzaak van









het realiseren van een visretoursysteem in het filterstation
van het secundaire koelwatersysteem.
De koelwaterinname van de PALLAS-reactor zal middels
een flowmeter real time bij de waterbeheerder (HHNK)
worden gevolgd.
De lozing van koelwater wordt gemonitord. Koelwater
wordt voorafgaand aan de lozing gecontroleerd op radioactiviteit ter voorkoming dat het koelwater in het secundaire koelwatersyteem in contact komt met radioactieve
stoffen.
De grondwatertoestand op de PALLAS-locatie zal worden
gemonitord met het peilbuizensysteem.
Tijdens de bouw zal archeologische begeleiding plaatsvinden.

S10 Vervolgbesluiten
Met het totaal aan effecten is een synthese gemaakt waaruit
conclusies kunnen worden getrokken ten behoeve van de
besluitvorming over het bestemmingsplan ‘PALLAS plot’.
Voor de Kew-vergunning voor het oprichten en in gebruik
nemen van de reactor en voor de lozingsvergunning die later
komen, biedt dit plan-MER een solide informatiebasis voor het

daarbij benodigde project-MER. Er zijn nog tientallen vergunningen, ontheffingen e.d. nodig voor de realisatie van het
gehele PALLAS-project. Deze zijn alle niet m.e.r.-plichtig.
De ontmanteling van de PALLAS-reactor zal decennia na
ingebruikstelling plaatsvinden. Daar wordt te zijner tijd een
separate m.e.r.-procedure voor gevolgd.

13

Plan-MER PALLAS

15

1

Project en
procedures PALLAS

Reactor- en logistiekgebouw

Supportgebouw

Kantoorgebouw

1.1 Een nieuwe reactor in Petten
1.1.1

De PALLAS-reactor

Voorliggend plan-milieueffectrapport (plan-MER) heeft betrekking op de realisatie van een multifunctionele nucleaire reactor
in de gemeente Schagen die geschikt is voor drie kernactiviteiten:

Het produceren van medische isotopen;

Het produceren van industriële radio-isotopen;

Het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek.
De te bouwen reactor, verder de PALLAS-reactor genoemd,
dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in
Petten, die 60 jaar operationeel is en tegen het einde van zijn
technische en economische levensduur loopt. Het voornemen is
om de PALLAS-reactor te vestigen op de huidige Energy & Health
Campus Petten (hierna: EHC). Zie voor een visuele impressie van
het gebied de afbeelding links.

1.1.2

Stichting Voorbereiding
PALLAS-reactor: PALLAS

De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (verder in dit planMER ‘PALLAS’ genoemd) is opgericht met als doelstelling het
realiseren van de eerste fase (aanbesteding, ontwerp en vergunningen) plus het aantrekken van financiering voor de tweede en
derde fase (bouw en exploitatie van de reactor) van de PALLASreactor. Voor de realisatie is de stichting via leningen gefinancierd door de Rijksoverheid en de provincie Noord-Holland. Met
de oprichting van de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor op
16 december 2013 is het project ondergebracht in een onafhankelijke entiteit.

Figuur 1 De reactor met rechts een deel van het supportgebouw.

1.2 Procedurele aspecten
1.2.1

Doorlopen procedures

Binnen het bestemmingsplan waar de voorziene PALLAS-locatie deel van uitmaakt (bestemmingsplan 'Buitengebied Zijpe')
was aanvankelijk niet voldoende ruimte bestemd om een
nieuwe reactor te realiseren. Om de PALLAS-reactor mogelijk
te maken, was daarom een nieuw bestemmingsplan vereist.
Op 2 april 2019 heeft de gemeenteraad van Schagen het
bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’ vastgesteld. Tegen dit
bestemmingsplan is beroep aangetekend. Op 11 maart 2020
zijn met de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State (ABRvS) alle beroepsgronden ongegrond
verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan PALLAS-reactor
onherroepelijk geworden [1].

Bij het bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’ is een plan-MER
gevoegd als onderdeel van de onderbouwing van de ontwikkeling [2]. Dit plan-MER is met het bestemmingsplan in
procedure geweest en is ook getoetst door de Commissie
m.e.r. In de beroepen tegen het bestemmingsplan waren ook
argumenten ingebracht tegen dit plan-MER, maar ook die zijn
door de ABRvS niet gegrond verklaard.

1.2.2

Nieuw plan-MER voor
bestemmingsplan ‘PALLAS plot’

Door voortschrijdende inzichten en engineering is het bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’ niet geheel toereikend gebleken
voor de ontwikkeling van de PALLAS-reactor, waardoor een
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nieuw bestemmingsplan vereist is. Dit plan is het bestemmingsplan ‘PALLAS plot’, dat onder andere betrekking heeft
op:
 Enkele beperkte uitbreidingen van de nucleaire bedrijfsbestemming ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’;
 Bestemmen van een toegangsweg en een tijdelijk werkterrein;


Een nadere ruimtelijke specificering van de ligging van het
secundaire koelwatersysteem.

7.2a Wm, aangezien op grond van de Wet natuurbescherming
een passende beoordeling dient te worden opgesteld.
Aangezien er sinds het vorige plan-MER uit 2017, dat is opgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’,
veel meer inzicht is verkregen in de daadwerkelijke opzet van
de reactor en voorzieningen, is het oorspronkelijke planMER geheel geactualiseerd en toegespitst op de keuzes die
inmiddels gemaakt zijn. Het voorliggend plan-MER is hiervan
het resultaat. Dit plan-MER dient ter onderbouwing van het
bestemmingsplan ‘PALLAS plot’.

Vanwege deze aanpassingen is, net als bij het eerdere bestemmingsplan, ook bij dit bestemmingsplan een plan-MER

De inhoud van dit plan-MER vormt later ook de basis van het
project-MER voor de aan te vragen Kernenergiewet-vergun-

vereist. In de Wet milieubeheer is in hoofdstuk 7 geregeld dat
van plan- en besluitvorming met mogelijk grote milieugevol-

ning (Kew-vergunning) en voor de Waterwet-vergunning voor
de lozing van koelwater.
Voor het bestemmingsplan is de gemeenteraad van Schagen
het bevoegde gezag. De gemeente Schagen is betrokken
geweest bij de opstelling van dit nieuwe plan-MER.

gen, de effecten op het milieu in beeld gebracht moeten worden. In de bijlage bij het Besluit m.e.r. is bepaald voor welke
activiteiten een m.e.r.-procedure doorlopen moet worden. In
het geval van dit plan voor de PALLAS-reactor is de categorie
C.22.3 (de oprichting van een kerncentrale en andere kernreactoren) relevant. Door grenscorrecties van de EHC breidt
zowel de bedrijfsbestemming als de nucleaire bestemming
uit. Dit heeft tot gevolg dat het nieuwe bestemmingsplan kaderstellend is voor onder meer een vergunning op grond van
de Kernenergiewet. Op die grondslag is het plan plan-m.e.r.plichtig. Het bestemmingsplan is dat ook op grond van artikel

1.2.3

Eisen en scope plan-MER

De eisen waaraan dit plan-MER dient te voldoen, zijn ontleend
aan een aantal documenten. De belangrijkste zijn:




Wet milieubeheer, met name de vereisten die zijn gesteld
in de artikelen 7.7 en 7.23.
Advies Reikwijdte en Detailniveau van de gemeente
Schagen voor het plan-MER voor het bestemmingsplan (5

Grondstofwinning

Splijtstofketen

Levensfase
van de reactor

Isotopenketen
Verrijking

Verrijking

Productie
splijtstofelementen

Productie
van targets

Aanvoer splijtstoﬀen

Aanvoer van targets

Bouwfase

Buitengebruikstelling
en ontmanteling

Bedrijfsvoering

Afvoer gebruikte
splijtstoﬀen

Afvoer targets

Isotopen extractie

Opslag bij Covra

Legenda
Beschouwde activiteiten Plan-MER 2021
Beschouwde activiteiten Plan-MER 2017
Splijtstofketen
Isotopenketen

Figuur 2 Activiteiten PALLAS-reactor beschouwd in het plan-MER.
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Opslag bij Covra

Gebruik
van radioisotoop





september 2016).
Voor zover mogelijk is ook al het Advies Reikwijdte en
Detailniveau van de ANVS voor het project-MER voor de
Kew-vergunning (17 september 2015) gevolgd.
Aandachtspunten die naar voren zijn gekomen bij de
vaststelling van het bestemmingsplan PALLAS-reactor,
onder andere opgenomen in de Nota van Beantwoording
zienswijzen, 2 april 2019.

Dit plan-MER heeft betrekking op de milieueffecten die
kunnen optreden tijdens de bouw van de reactor met
bijbehorende voorzieningen, de overgangsfase waarbij de
PALLAS-reactor opstart terwijl de HFR nog in productie is, en

gedeeld met deze overheden en (semi)overheidsinstanties. Zij
zijn ook in de gelegenheid gesteld om de achtergrondrapporten en het plan-MER te reviewen.
De Commissie m.e.r. gaat dit plan-MER toetsen. Gelijktijdig
hiermee wordt aan het publiek de gelegenheid gegeven om
het plan-MER in te zien en hierop zienswijzen in te dienen.
Indien nodig wordt een aanvulling op het plan-MER opgesteld.
Volgend op het besluit waarvoor dit plan-MER is opgesteld,
zijn ook andere vergunningen en toestemmingen nodig ten
behoeve van de realisatie van de PALLAS-reactor van verschillende overheden en overheidsinstanties. Dit wordt beknopt
behandeld in paragraaf 4.5 van dit plan-MER.

de exploitatiefase waarbij alleen de PALLAS-reactor in bedrijf

1.2.6

is. De aanlevering van grondstoffen en het transport van en
naar de PALLAS-locatie zijn ook onderdeel van dit plan-MER,
alsook het vervoer naar de tijdelijke opslag van nucleair afval
in de COVRA-opslag in Borssele. Dit staat uitgebreid beschreven in de bijlage Ontwerpkader. Buitengebruikstelling en
ontmanteling van de PALLAS-reactor komen beknopt aan de
orde. Hiervoor wordt te zijner tijd een afzonderlijke m.e.r.procedure doorlopen. De scope van dit onderhavige plan-MER
is verbeeld in Figuur 2.

Als gevolg van dit project worden geen of geen belangrijke
grensoverschrijdende nadelige milieugevolgen verwacht. In
het kader van het Espoo verdrag is een grensoverschrijdende
consultatie dan ook niet vereist. Uit zorgvuldigheid hebben
de gemeente Schagen en de ANVS in het kader van het planMER' dat is opgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan
'PALLAS-reactor'' besloten ook de landen die zijn aangesloten
bij het Espoo verdrag en in het kader van het plan-MER destijds gereageerd hebben te informeren over het voornemen
van de realisatie van de PALLAS-reactor.

1.2.4

Te volgen procedure

Dit plan-MER staat, zoals gezegd, ten dienste van het bestemmingsplan PALLAS plot. Het bestemmingsplan ‘PALLAS plot’
heeft de volgende procedure:


Afronding plan-MER in samenspraak met bevoegd gezag
en andere overheden,



Indienen plan-MER bij het ontwerpbestemmingsplan
‘PALLAS plot’,



Ter visie legging plan-MER en ontwerpbestemmingsplan
‘PALLAS plot’,



Toetsing plan-MER door Commissie m.e.r.,
Verwerking zienswijzen en toetsingsadvies Commissie
m.e.r.,








Indien nodig: aanvulling plan-MER,
Vaststelling bestemmingsplan ‘PALLAS plot’ in gemeenteraad Schagen,

Grensoverschrijdende effecten

Espoo verdrag
Op 25 februari 1991 is in Espoo (Finland) het VN-verdrag
over grensoverschrijdende milieueffectrapportage tot stand
gekomen. Kern van het Espoo-verdrag is dat in het geval van
mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen het publiek
en autoriteiten in het buurland op dezelfde wijze en tijd
worden betrokken bij de m.e.r.-procedure als de autoriteiten
en het publiek in Nederland. Het verdrag is op 10 september
1997 in werking getreden en heeft doorwerking gevonden
naar de Europese richtlijn ‘betreffende de milieubeoordeling
van bepaalde openbare en particuliere projecten’ (97/11/EG2)
en de Europese richtlijn ‘betreffende de beoordeling van de
gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s’ (2001/42/EG). Zowel het verdrag als de betreffende
artikelen van de Europese richtlijn zijn geïmplementeerd in de
Wet milieubeheer.

Eventuele beroepsprocedure bestemmingsplan ‘PALLAS
plot’.

1.2.5

Betrokken partijen

Het bevoegde gezag voor het bestemmingsplan ‘PALLAS
plot’, waarvoor dit plan-MER ter onderbouwing dient, is de
gemeenteraad van Schagen. Daarnaast is een aantal andere
overheden en overheidsinstanties betrokken geweest bij de
totstandkoming van dit plan-MER:








ANVS,
Provincie Noord-Holland,
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord,
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,
Staatsbosbeheer,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
Rijkswaterstaat.

De voortgang en de inhoud van het plan-MER is ieder kwartaal
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2

Voornemen en
referentie
PALLAS heeft tot doel de realisatie van een multifunctionele (‘multi purpose’)
reactor, die geschikt is voor het produceren van medische isotopen en industriële
isotopen, het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek en de aanleg van
alle voorzieningen die daarvoor nodig zijn. Dit hoofdstuk beschrijft in paragraaf
2.1 de doelstelling, nut en noodzaak van de PALLAS-reactor. In paragraaf 2.2 wordt
de voorgenomen activiteit nader toegelicht aan de hand van het ontwerpproces
en het (tevens als bijlage opgenomen) Ontwerpkader. Paragraaf 2.3 gaat in op de
referentiesituatie waar de huidige situatie en autonome ontwikkelingen behandeld
worden. Paragraaf 2.4 gaat in op de locatiekeuze en -karakterisering.

2.1 Doelstelling, nut en noodzaak
2.1.1

Doelstelling van PALLAS

PALLAS heeft van de Rijksoverheid en de provincie NoordHolland opdracht gekregen te zorgen voor de realisatie van
een moderne en veilige reactor, om de continue levering
van medische isotopen zeker te stellen. Daarnaast wordt de
nieuwe reactor gebruikt voor de productie van industriële
isotopen en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek.
De doelstelling van PALLAS is statutair als volgt vastgelegd:
1 Het (doen) ontwerpen en realiseren van een hoge flux
reactor die bestemd is voor de medische en industriële
radio-isotopenproductie en nucleair technologisch onderzoek in de gemeente Schagen;
2 Het (doen) exploiteren van de PALLAS-reactor.

2.1.2

Nut en noodzaak

Nut en noodzaak zijn bij monde van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) onderschreven in
de uitspraak van 11 maart 2020, ECLI:NL: RVS:2020:741 [1],
waarmee het bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’ onherroepelijk is geworden. De Afdeling kan zich vinden in de afweging
van de alternatieven en kan zich er dientengevolge in vinden
dat er geen reële alternatieven zijn om de productie van
isotopen veilig te stellen.
Deze sub-paragraaf zet nut en noodzaak verder uiteen door
in te gaan op de besluitvorming inzake de vervanging van de
HFR en de maatschappelijke relevantie om te blijven voorzien
in de behoefte aan medische radio-isotopen. Hierbij is ook
gebruikgemaakt van de meest recente informatie uit de
brieven van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 9 december 2020 (Kamerstuk 33 626, nr.13) [3] en van 11 maart
2021 (Kamerstuk 33 626, nr.14) [4] over de Stand van zaken
Pallas-reactor.
De besluitvorming inzake de vervanging van de Hoge Flux
Reactor
De huidige HFR is circa 60 jaar oud en loopt tegen het einde
van zijn economische levensduur. Dit betekent dat onderhoudsprogramma’s duurder en intensiever worden, en het
risico op (ongeplande) productieonderbrekingen groter. Een
productiestop brengt de internationale leveringszekerheid
van medische isotopen ernstig in gevaar. Het kabinet heeft
in het voorjaar van 2012 besloten tot vervanging van de HFR
waarbij de gemeente Schagen is aangewezen als locatie voor
de nieuwe PALLAS-reactor [5]. Daarbij is expliciet gesteld dat
voorkomen moet worden dat sluiting van de HFR plaatsvindt
op het moment dat een nieuwe reactor nog niet operationeel
is. Volgens het kabinet zou dat “een mondiaal probleem in
de voorziening van medische radio-isotopen en een gat in de
nucleaire kennisinfrastructuur betekenen” [5]. In het vervolg
hebben de Rijksoverheid en de provincie Noord-Holland in
2013 afspraken gemaakt over de oprichting van de zelfstandige entiteit ‘Stichting Voorbereiding Pallas-reactor’.

Maatschappelijke relevantie; de behoefte aan medische
radio-isotopen
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft
verschillende malen onderzoek gedaan naar de leveringszekerheid van diagnostische en therapeutische radio-isotopen voor
Nederland (en voor de rest van de wereld) en naar de effecten
van het niet bouwen van de PALLAS-reactor. Het laatste onderzoek stamt uit 2020 [6]1. Hieruit is het volgende gebleken:
Medische radio-isotopen voor diagnostiek en therapie
Radioactieve stoffen kunnen worden gebruikt om een diagnose te stellen. Ook kunnen ze verschillende soorten kanker
en andere ziektes behandelen of pijn bestrijden bij terminale
patiënten, zogenoemde therapeutische radio-isotopen. De
meeste medische radio-isotopen worden gemaakt in zes kernreactoren, waarvan er één in Nederland staat (de HFR). Op één
reactor na zijn deze zes installaties wereldwijd op gevorderde
leeftijd en zullen ze vroeg of laat moeten sluiten.
Ontwikkeling van de vraag
De markt voor medische isotopen is op dit moment fragiel: als
één grote reactor of eenmn van de gespecialiseerde laboratoria onverwacht uitvalt, kunnen op wereldschaal leveringsproblemen ontstaan. Bij een onverwachte uitval kunnen de
overige reactoren de vraag lang niet altijd opvangen, wat de levering voor de wereld (en dus ook voor Nederland) vrij onzeker
maakt. Dat geldt zowel voor diagnostische als therapeutische
radio-isotopen.
De vraag naar molybdeen-99/technetium-99m – het meest
gebruikte isotoop voor diagnostiek – in de wereld zal op de
lange termijn stijgen. Geschatte percentages variëren van
enkele procenten marktgroei in Europa en Noord-Amerika tot
boven de 5% jaarlijkse stijging van de vraag in de opkomende
economieën. De groei in vraag en omzet van therapeutische
isotopen zal veel hoger zijn. Verwacht wordt dat de vraag naar
lutetium-177, de belangrijkste therapeutische isotoop die in tal
van medicijnen wordt opgenomen, met 20-30% zal stijgen in
de komende tien jaar. De huidige reactoren kunnen niet aan
deze vraag voldoen en verwacht wordt dat er in de tweede
helft van dit decennium (jaren twintig van de 21e eeuw) tekorten zullen ontstaan.
Ontwikkeling van het aanbod
In 2018-2020 is er meer duidelijkheid gekomen over de aanbodkant van medische radio-isotopen. Er zijn namelijk initiatieven gaande in Duitsland (FRM-II) en Frankrijk (Jules Horowitz
Reactor) om de bestaande productiecapaciteit voor medische
radio-isotopen te vergroten. Zelfs wanneer al deze initiatieven
slagen, zullen zij echter niet de productiecapaciteit kunnen
vervangen van de reactoren in België (BR2), Tsjechië (LVR-15),
Polen (Maria) en Nederland (HFR) die op termijn gaan sluiten.
De Europese Commissie heeft de voorzieningszekerheid

1 Het RIVM-rapport Marktontwikkeling en leveringszekerheid voor medische radio-isotopen, Aanvulling op RIVM-rapport 2019-0101, 2019 is blijkens de brief aan de Tweede Kamer later vervolgd door een update door het RIVM, welke informatie in de brief is verwerkt (zie: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan
de Tweede Kamer van 9 december 2020 (kenmerk: 1793725-215237-GMT) over de Stand van zaken Pallas-reactor).
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van medische radio-isotopen laten onderzoeken. Die studie
concludeert dat het, ondanks de genoemde initiatieven, nodig
is in de EU nóg een reactor te bouwen om de EU zelfvoorzienend te laten blijven en tekorten op wereldschaal te voorkomen. De studie wijst de PALLAS-reactor hiervoor aan als de
gerede kandidaat om de benodigde productiecapaciteit in de
komende decennia te garanderen. Dit in het bijzonder omdat
de PALLAS-reactor wordt ontworpen op een hoge capaciteit
voor medische isotopen, terwijl de bestaande en geplande
reactoren vooral zijn gericht op nucleair onderzoek [7].

deen-99. SHINE heeft besloten om ook een vestiging in Europa
te openen, beoogd is een locatie in de provincie Groningen.

Relevantie voor Nederland
Nederland is in de unieke positie dat een groot deel van de leveringsketen binnen eigen land aanwezig is: van onderzoek en
ontwikkeling, via productie van radio-isotopen tot de verwerking daarvan tot radio-farmaceutische producten. Hierdoor
heeft Nederland ook een goede positie om het land te blijven
waar nieuwe radiofarmaceutische producten ontwikkeld worden. De nabijheid van academische ziekenhuizen, een reactor
en gespecialiseerde laboratoria dragen daaraan bij.

SHINE geeft zelf aan binnenkort lutetium(-177)chloride te kunnen leveren, waarbij lutetium in reactoren wordt bestraald.

Mocht de HFR sluiten zonder dat de PALLAS-reactor wordt
gerealiseerd, dan verliest Nederland zijn positie binnen die leveringsketen. De kans is dan groot dat de radiofarmacie haar
werk van Petten naar het buitenland verplaatst. Daarnaast
zou dit grote en negatieve gevolgen voor de (lokale) werkgelegenheid in de nucleaire sector hebben: een derde van de
mensen die in Nederland in de nucleaire sector werken en
een groot aantal werknemers bij toeleveranciers zullen hun
baan verliezen. De nucleaire kennisinfrastructuur zal hieronder lijden. Ook vervallen dan de diensten die vanuit Petten
worden geleverd aan de nucleaire industrie, andere industrietakken en overheden.
SHINE
Een mogelijk alternatief voor de PALLAS-reactor is het SHINEproject waar in Amerika aan gebouwd wordt. Deze installatie
heeft een innovatieve complexe versneller-techniek en is een
gevorderd nieuwbouwproject voor het maken van molyb-

SHINE geeft zelf aan dat deze tweede fabriek in Europa in
2025 al grote hoeveelheden molybdeen-99 op de markt
zal kunnen brengen. SHINE heeft zich echter nog niet op
productieschaal bewezen. Het is nog niet zeker of de beloftes
waargemaakt kunnen worden. De opleveringsdata schuiven in
de tijd. Dit is niet ongebruikelijk voor dit soort innovatieve projecten. Naast molybdeen-99 beoogt het SHINE-concept ook de
radio-isotoop jodium-131 te leveren, dat is een therapeutische
radio-isotoop voor de behandeling van schildklierkanker.

Op de langere duur verwacht SHINE deze bestraling ook met
hun eigen apparatuur te kunnen doen, echter de opbrengst
per gram zal fysisch gezien twee of drie ordegroottes kleiner
zijn dan in een reactor. Het RIVM verwacht niet dat het met
het SHINE-concept binnen tientallen jaren mogelijk zal zijn het
hele palet aan reactor-geproduceerde medische radio-isotopen te maken. Het SHINE-concept is daarmee geen complete
vervanging van een reactor die medische radio-isotopen
maakt.
SMART (voorheen Lighthouse)
Een ander mogelijk alternatief voor de PALLAS-reactor is
SMART van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE)
in België. Het RIVM heeft in 2018 onderzoek gedaan naar de
samenloop tussen de voorbereiding van de PALLAS-reactor en
dit project [8]. Uit dit onderzoek blijkt dat het al dan niet realiseren van SMART in eerste instantie geen invloed heeft op de
leveringszekerheid van therapeutische radio-isotopen: SMART
verwacht alleen molybdeen-99 te leveren. IRE verwacht volgens de laatste berichten met SMART in 2028 molybdeen-99
te kunnen leveren. Het is volgens het RIVM nog niet te zeggen
of nieuwe initiatieven zoals SHINE en SMART een volwaardig
alternatief vormen voor een nieuwe reactor om de voorzieningszekerheid te borgen.

2.2 Voorgenomen activiteit
2.2.1

Ontwerpproces

Ten tijde van het plan-MER dat in 2017 is opgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’ was een aantal
onderdelen van bouw en ontwerp van de reactor nog niet tot
in detail inzichtelijk. PALLAS heeft samen met de contractor
ICHOS de afgelopen jaren een ‘basic design’ ontworpen. In
het ontwerp zijn daarbij enkele keuzen gemaakt waardoor de
impact op het milieu beperkt wordt:
 Het secundaire koelsysteem vindt plaats met water uit het
Noordhollandsch Kanaal. Hiermee zijn de andere varianten
afgevallen die nog stonden beschreven in het plan-MER
van 2017, te weten koeling met Noordzeewater en koeling
met lucht2. De definitieve ontwerpkeuze voor secundaire
koeling met water uit het Noordhollandsch Kanaal kwam
tot stand begin 2018. Het PALLAS-besluit vond plaats op

2
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basis van de toetsmethode Choosing By Advantages (CBA).
Hiervoor werd de volgende set van in belang afnemende
aspecten toegepast: bewezen technologie, risico’s voor
leveringszekerheid, de juiste aanvoertemperatuur voor het
primaire koelsysteem (32oC), het benodigd areaal, het risico
op vergunbaarheid, risico’s op ontbreken van draagvlak
vanuit de omgeving, vergunningsinspanningen, inspanningen om draagvlak te genereren en ontwerp-/bouwkundige
inspanningen (engineering). Daarnaast is expliciet gekeken
naar de kapitaal- en operationele kosten. Naar gelang het
toegekend belang werd in de toegepaste CBA-methode
een gewicht toegekend. De kapitaal- en operationele kosten werden financieel uitgedrukt. Dit leidt tot een rangorde
van de vier varianten, waaruit blijkt dat koeling met zoet
water uit het Noordhollandsch Kanaal het beste scoort,

Dit kan met een natte luchtkoeling en met een hybride luchtkoeling. Beide opties binnen deze variant zijn beoordeeld.

Tabel 1 Resultaten vergelijking secundaire koelsysteemvarianten volgens CBA-methode.
Rangorde

Variant

Punten

Kapitaal en operationele kosten

1

Noordhollandsch Kanaal

375

€ 17.500.000

2

Zeewaterkoeling

240

€ 28.500.000

3

Luchtkoeling (nat)

180

€ 29.000.000

4

Luchtkoeling (hybride)

160

€ 50.300.000

respectievelijk gevolgd door de variant met zeewaterkoeling, luchtkoeling (nat) en luchtkoeling (hybride). De CBAmethode leidt tot de volgende rangorde (zie Tabel 1) van
de vier varianten, waaruit blijkt dat koeling met zoet water
uit het Noordhollandsch Kanaal het beste scoort.










De leidingen die benodigd zijn voor de aanvoer van het
water vanuit het Noordhollandsch Kanaal naar de PALLASlocatie en de lozingsleiding vanaf daar naar de Noordzee
worden gerealiseerd door middel van boring. Er vindt dus
geen open ontgraving plaats. Uitgezonderd is de aansluiting op het filterstation in het agrarisch gebied, waar het
technisch gezien niet anders kan dan een plaatselijke open
ontgraving te laten plaatsvinden. Het voordeel van boren is
dat diverse belangen, onder andere van de landeigenaren
en van de natuur in de duinen, niet aangetast worden.
Het tijdelijke werkterrein wordt thans gesitueerd op en
nabij het toekomstige PALLAS-terrein op de EHC. Het
voordeel is dat hiervoor geen ruimtebeslag met negatief effect op bollenteelt aan de oostzijde van de Westerduinweg
(N502) meer plaatsvindt.
De PALLAS-reactor wordt ‘half verdiept’ aangelegd. Dit is
een optimaal compromis tussen bestuurlijke, milieukundige en technische afwegingen van een reactor op maaiveld
en een reactor volledig verdiept.

Constructie secundaire koelwatersysteem, (c) Bouwkuip,
fundering en constructie reactorgebouw, (d) Constructie
gebouwen, installatie en infrastructuur en (e) Afronding
LDA en inrichting terrein.
3 In de overgangsfase zijn er twee reactoren in bedrijf op de
EHC: de nieuwe PALLAS-reactor en de bestaande HFR.
4 In de exploitatiefase is de PALLAS-reactor in bedrijf en is de
HFR uitgefaseerd.
De belangrijkste ontwerpkeuzen die gemaakt zijn sinds
de opstelling van het plan-MER 2017 zijn beschreven in de
voorgaande paragraaf 2.2.1. Hieronder staan enkele nadere
specificaties:
 Het reactorgebouw wordt voor een deel onder het maaiveld gebouwd, om daarmee niet boven de maximaal toegestane hoogte, uit het huidige bestemmingsplan PALLASreactor, van 24 meter boven het maaiveld bij voltooiing
van de bouw uit te komen. Voor de afmetingen van het
reactorgebouw wordt uitgegaan van 42,5 meter (lengte)



Uit de natuuronderzoeken is een aantal maatregelen
voortgekomen, die de negatieve invloed op natuur kunnen
verminderen. Deze maatregelen hebben onder andere betrekking op werken buiten het broed- en foerageerseizoen
of met geluidsarme techniek, het tegengaan van visuele
verstoring, het beperken van kunstlicht en het voorkomen
van ondiepe plassen in het werkgebied en zijn door PALLAS
overgenomen in het ontwerp.

nal Drilling) techniek. Het intredepunt van de boor is op
de PALLAS-site. Het uittredepunt van de boor is op circa
300 meter vóór het filterstation, vanwege de benodigde
uitleglengte en de bocht in dit stukje tracé. Het laatste deel
van de leidingen vanaf het uittredepunt naar het filterstation wordt in open ontgraving gelegd. Figuur 3 geeft het

De reactor en de voorzieningen hebben geen gasaansluiting. Met PV-panelen wordt elektriciteit opgewekt.

2.2.2

Ontwerpkader

Het Ontwerpkader beschrijft het ontwerp van de PALLASreactor op hoofdlijnen. Het Ontwerpkader is in 2021 geactualiseerd ten behoeve van onderhavige plan-MER en is opgenomen als bijlage B bij dit plan-MER.
Het Ontwerpkader is gebaseerd op de kenmerken van de
locatie op de EHC, randvoorwaarden uit beleid en wetgeving
en kennis vanuit de huidige HFR. De hoofdpunten uit het
Ontwerpkader zijn:
1 Het PALLAS-project kent een bouwfase, een overgangsfase
en een exploitatiefase.
2 De bouwfase is opgedeeld in vijf clusters van bouwactiviteiten, te weten (a) Inrichting van het werkterrein (ook wel Lay
Down Area (LDA) genoemd) en nieuwe toegangsweg, (b)

bij 62,5 meter (breedte) en een maximale hoogte van 20,5
meter (hoogte, boven maaiveld). Het reactorgebouw krijgt
een diepte van 17 meter onder bestaand maaiveld.
Voor het secundaire koelwatersysteem worden er twee
innameconstructies bij het Noordhollandsch Kanaal gerealiseerd en wordt er een nieuw uitlaatpunt in de Noordzee
gerealiseerd. De koelleidingen worden niet gegraven, maar
geboord door middel van de HDD (Horizontal Directio-



tracé van de koelwaterleiding ten behoeve van de PALLASreactor weer.
Voor het tijdelijk werkterrein (LDA) op de EHC wordt in
verband met de beveiliging en veiligheid een toegangsweg aangelegd van de Westerduinweg (N502) naar de
PALLAS-site. Hiervoor wordt het deel van de Zijperzeedijk
aan de zijde van het EHC vergraven. Het deel van het
hoogteverschil aan de zijde van de Westerduinweg dat dan
nog resteert, wordt met een grondkerende constructie
opgevangen.

Bouwfase
In de bouwfase wordt het PALLAS plot met het nucleaire
eiland, bijbehorende gebouwen, constructies, systemen en infrastructurele aanpassingen gerealiseerd. De bouwfase duurt
in totaal ongeveer zes jaar. Gedurende de bouwfase gaat het
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Figuur 3 Tracé van de koelwaterleiding ten behoeve van de PALLAS-reactor. Aan het oostelijke uiteinde bevindt zich het onttrekkingspunt in het Noordhollandsch Kanaal, aan het westelijke uiteinde (ca. 650 m uit de Rijksstrandpalenlijn) het lozingspunt in de Noordzee.

in hoofdlijnen om de volgende clusters van bouwactiviteiten:
1 Inrichting LDA en toegangsweg
2 Constructie secundaire koelwatersysteem
3 Bouwkuip, fundering en constructie reactorgebouw
4 Constructie gebouwen, installatie en infrastructuur
5 Afronding LDA en inrichting terrein
Het bouwpersoneel arriveert in busjes op het PALLAS-terrein.
Al het (zwaar) bouwverkeer maakt gebruik van de zuidelijke
route over de N9 en de afslag bij Burgervlotbrug. De vijf bouwclusters zijn in 27 bouwactiviteiten verdeeld in Figuur 5.

eiland, waarop de ondersteunende faciliteiten zijn gelegen.
Het gehele PALLAS-terrein wordt een beperkte toegangszone. Op de EHC komt een aparte receptie waar toegang tot
het PALLAS-terrein wordt verkregen. Op het PALLAS-terrein
bevindt het nucleair eiland zich binnen een streng beveiligde
zone. Deze zone start bij het supportgebouw, dat toegang
verschaft tot het reactorgebouw en het logistiekgebouw. In
Figuur 6 is de inrichting van het PALLAS-terrein weergegeven met het nucleair eiland, de parkeerplaats en de overige
gebouwen: het ondergrondse pompstation voor het secun-

Overgangsfase

daire koelwatersysteem (‘SCS building’) met watertoren (‘surge
tower’) en bijbehorende infrastructuur, het kantoorgebouw
en het supportgebouw. Het kantoorgebouw biedt plaats

Zodra de PALLAS-reactor gereed is voor exploitatie, bouwt
de HFR haar activiteiten af. Omdat nog niet zeker is op welk
moment de HFR wordt uitgefaseerd, gaat het plan-MER bij
het beschrijven van de milieueffecten uit van een overgangsfase van 2026 tot 2030. In 2028 en 2029 zijn beide reactoren
in gebruik. De overgangsfase wordt in voorliggende rapport
niet nader beschreven, aangezien deze fase niet tot unieke
ontwerpkeuzes leidt.

aan circa 120 werkplekken en is open voor medewerkers en
bezoekers. Het supportgebouw is gelegen naast de surge
tower. Dit gebouw accommodeert circa zestig werkplekken
en is integraal onderdeel van het beveiligingsonderdeel van
het reactorgebouw. Het reactorgebouw en het L-vormige
logistiekgebouw biedt plaats aan circa veertig werkplekken.
De primaire processen van het bestralen en verwerken van
radio-isotopen vindt plaats in het reactorgebouw.

Exploitatiefase
Het PALLAS-terrein kan grofweg worden opgedeeld in twee
delen: het nucleair eiland en het terrein rondom het nucleair

Bouwfase PALLAS-reactor
2020 t/m 2026

Overgangsfase
2026 t/m 2030

Productie PALLAS-reactor
2030 ...

Productie HFR
2020 t/m 2030

Overgangsfase
2026 t/m 2030

Decommissioning &
ontmanteling 2030 ...

Figuur 4 Duiding van de overgangsfase van PALLAS-reactor en HFR.
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Legenda

Locatie toegangsweg
Locatie LDA/PALLAS-terrein
Locatie bij NH-kanaal

1

2

Inrichting
LDA en
toegangsweg

Bouwkuip,
fundering en
constructie
reactorgebouw

Afhekken LDA

Afhekken
toegangsweg

Grondverzet tbv LDA

Grondverzet tbv
toegangsweg

Plaatsen tijdelijke
kantoorruimte

Aanleggen
toegangsweg

Maken diepwanden

3 Constructie

Afhekken intredepunt

secundaire
koelleiding

Ontgraven

Bouw pompput

Aanbrengen
grondverbeteraar

Boren koelleiding
landzijde

Storten onderwater
beton

Trekken koelleiding
landzijde

Boren en plaatsen
palen

Boren koelleiding
zeezijde

Trekken koelleiding
zeezijde

Bouw ﬁlterhuis

4

Constructie
gebouwen,
installatie en
infrastructuur

Bouw reactor &
logistiekgebouw

Bouw supportgebouw

Bouw kantoorgebouw

5

Afronding LDA
en inrichten
terrein

Verwijderen LDA en
tijdelijke kantoorruimte

Inrichten terrein

Figuur 5 De bouwactiviteiten van de bouwfase3.

3

De toegangsweg zoals benoemd in het figuur is tijdelijk van aard en kent mogelijk in een later stadium een permanent karakter.
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De toren (surge towe r)

Nucleair eiland

Reactorgebouw

Kantoorgebouw

Parkeerplaats

Pompstation

Supportgebouw

Logistiekgebouw

Nitrogen-Liander
gebouw

Figuur 6 Inrichting van het terrein, artist impression vanuit de lucht (bron: ICHOS/PALLAS, bewerking door Arcadis).

2.3 Referentiesituatie
In deze paragraaf worden algemene beschrijvingen gegeven
van de referentiesituatie, bestaande uit de huidige situatie van
de projectlocatie en autonome ontwikkelingen. Referentiebeschrijvingen van afzonderlijke milieuaspecten zijn in de achtergrondrapporten beschreven.

2.3.1

Huidige situatie projectlocatie

De voorgenomen activiteit vindt plaats op de EHC, waarop
diverse andere bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. De EHC is een
deels bebouwd en verhard bedrijvengebied in het Noord-

Figuur 7 De projectlocatie inclusief aangrenzende gebieden.
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Hollandse duingebied.
Het betreft de voormalige Onderzoekslocatie Petten (OLP) ten
westen van de Westerduinweg (N502) ter plaatse van de Zijperzeedijk in Petten, gemeente Schagen. Iets ruimer bekeken
ligt aan de oostzijde van de locatie een overwegend landelijk
gebied met bollenvelden en aan de westzijde liggen duinen en
de Noordzee. De EHC grenst aan de westzijde aan het Natura
2000-gebied ‘Pettemerduinen en Zwanenwater’. Het duingebied ten westen van de locatie van de voorgenomen activiteit
is aangewezen als NNN (Natuurnetwerk Nederland). De EHC is

geëxclaveerd van het NNN. De kust wordt van zuid naar noord
gevormd door de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, een
strook jong duinlandschap dat naar het noorden toe steeds
breder wordt richting het voormalige eiland Callantsoog. De
voorgenomen activiteit vindt niet plaats binnen het Natura
2000-gebied of binnen het NNN.

2.3.2

Autonome ontwikkelingen

Tegelijkertijd met de voorgenomen activiteit en in de nabije
toekomst worden enkele andere ontwikkelingen gerealiseerd
die op dit moment met zekerheid bekend zijn.
Energy & Health Campus
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zet samen met
de EHC bedrijven in op een nieuwe gebiedsontwikkeling van
de EHC waarbij innovatie en hoogwaardige werkgelegenheid
voorop staan. Het doel is de EHC te laten uitgroeien tot een
aantrekkelijke en inspirerende campus op het gebied van
duurzame energie en nucleaire geneeskunde. Op de campus
wordt een breed scala aan nieuwe faciliteiten gerealiseerd
van waaruit campusbedrijven met relevante samenwerkingspartners kunnen werken aan duurzame energiehuishouding
en medische isotopen. Tevens is het doel het terrein in de

Figuur 8 Artist impression Nuclear Health Centre.

in opdracht van ziekenhuizen of farmaceutische bedrijven
bestraalde materialen kunnen verwerken tot medicijnen.
Het NHC wordt gebouwd op de EHC, in de nabijheid van de
huidige HFR en de toekomstige PALLAS-reactor. De productiefaciliteit is complementair aan het FIELD-LAB van NRG en
andere faciliteiten op de EHC. Dit alles heeft als voordeel dat
een geïntegreerde supply chain aanwezig is. Daardoor kan
efficiënt worden omgegaan met materialen, is het vervalver-

Nuclear Health Centre

lies van bestraalde producten te beperken, wordt radioactief
transport beperkt, is het afval beter te managen en wordt de
nucleaire kennis en ervaring van de verschillende nucleaire
bedrijven op de EHC optimaal benut. De ontwikkeling van de
EHC en het NHC zijn afzonderlijk en op zichzelf staand. Deze
ontwikkelingen en de ontwikkeling van de PALLAS-reactor zijn
complementair en versterken elkaar.

Een van de nieuwe ontwikkelingen is de realisatie van het
Nuclear Health Centre (NHC). het NHC gaat op grote schaal

Overige autonome ontwikkelingen

toekomst deels open te stellen voor publiek, zodat de aantrekkingskracht van de locatie vergroot wordt. Er wordt momenteel gewerkt aan een omgevingsplan ter ontwikkeling van de
campus.

bestraalde grondstoffen (medische isotopen) tot halfproduct
(radiochemicaliën) en medicijnen (radiofarmaca) verwerken en verpakken. Met deze producten kunnen miljoenen
patiënten in ziekenhuizen worden behandeld. In de medische
wereld is een grote behoefte aan productiefaciliteiten die

In de verdere omtrek van de PALLAS-locatie zijn enkele nieuwe recreatieve ontwikkelingen voorzien, waarvan de belangrijkste zijn een strandpaviljoen, ontwikkeling van recreatiepark
Corfwater, uitbreiding van Hotel Corfwater en het oprichten
van het experience center (ontmoetingscentrum).

2.4 Locatie
2.4.1

Locatiekeuze

2.4.2

Locatiekarakterisering

Een aantal factoren heeft een belangrijke rol gespeeld bij het
besluit van het kabinet (zie paragraaf 2.2.1) om Petten in de
gemeente Schagen als locatie aan te wijzen voor de nieuwe
reactor. Ten eerste beschikt Nederland als enige land in Eu-

De effecten die ‘van buiten’ kunnen optreden en een mogelijk
risico kunnen vormen voor het PALLAS-project op deze locatie
zijn in kaart gebracht. In Tabel 2 staat een beknopt overzicht
met belangrijke onderwerpen waarnaar onderzoek is verricht.

ropa op de EHC in Petten over een toegesneden, op één plek
geconcentreerde en complete infrastructuur voor de productie (bestraling) en verwerking van medische isotopen voor de
wereldmarkt, wat kostbaar tijdverlies voorkomt. Ten tweede
beschikt Nederland van oudsher over een sterke nucleaire
kennisinfrastructuur, die bijdraagt aan het innovatie- en
concurrentievermogen op internationaal niveau. Ten derde
vormen de activiteiten in Petten op regionaal en lokaal niveau
een zeer belangrijke bron van hoogwaardige werkgelegenheid
in de kop van Noord-Holland en daarmee economische groei
in regio’s waar de werkgelegenheid beperkt is.

De uitkomst van de onderzoeken naar deze locatiespecifieke
omstandigheden is gebruikt om eisen en acceptatiecriteria
voor het ontwerp van de PALLAS-reactor verder op te stellen.
De onderwerpen zoals weergegeven in Tabel 2 zijn gerelateerd aan milieuaspecten zoals waterveiligheid (overstroming)
of bodem (geotechnische risico’s). Echter, omdat deze effecten
niet van invloed zijn op de effecten die het PALLAS-project op
de omgeving heeft, zijn deze locatiekarakteriserende onderwerpen niet beschouwd in de effectbeoordeling in hoofdstuk
3 van dit plan-MER. De ANVS neemt ze later wel mee in de
beoordeling bij de aanvraag voor een Kew-vergunning voor de
oprichting van de PALLAS-reactor.
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Tabel 2 Overzicht van specifieke onderzoeken.
Onderwerp

Aardbevingen
en oppervlaktebreuken

Omschrijving
De regio van de locatie Petten wordt beschouwd als een stabiel continentale regio en wordt gekenmerkt door een zeer
lage seismische activiteit. Het dichtstbijzijnde tektonisch actieve gebied is de ‘Roerdalslenk’ (‘Roer Valley graben’). Dit
is een tektonische vallei gelegen op ongeveer 200 km ten zuiden van Petten. De Roerdalslenk komt overeen met de
noordwestelijke tak van het actieve Rijnslenksysteem. De seismische activiteit in dit systeem is vooral geconcentreerd
langs breuklijnen in NW-ZO richting. Uit de bestaande literatuur blijkt de aanwezigheid van twee NW-ZO-breuklijnen in de
buurt van de beoogde PALLAS-locatie. Er is geen geregistreerde aardbeving in verband gebracht met deze breuklijnen.
Toch zijn aanvullend uitgebreide veldonderzoeken en probabilistische studies uitgevoerd om dit te verifiëren. Daarbij zijn
conservatieve waarden bepaald die zijn gebruikt als eisen aan het ontwerp en ten behoeve van seismische analyses van het
ontwerp. Bijna alle in het noorden van Nederland geregistreerde seismische activiteit heeft een geïnduceerde oorsprong,
als gevolg van de exploitatie van gasvelden. De geregistreerde seismiciteit in de omgeving van Petten wordt in verband
gebracht met de productie van het gasveld Bergermeer. Tegenwoordig wordt dit gasveld echter gebruikt voor gasopslag,
waardoor de geïnduceerde seismiciteit aanzienlijk is afgenomen.

Meteorologie

Er is onderzoek gedaan naar de extreme waarden van alle mogelijke meteorologische omstandigheden, waaronder
wind (incl. tornado’s), sneeuwval, temperatuur en bliksem. De ontwerpbasisparameters met betrekking tot extreme
meteorologische omstandigheden garanderen een hoge mate van bescherming. Voor elke ontw erpbasisgebeurtenis is een
frequentie tot 10-4 per jaar gebruikt.

Overstroming

Net als bij andere natuurbedreigingen is het ontwerp voor overstromingen gebaseerd op de gevarenintensiteit die
overeenkomt met een terugkeerperiode van ten minste 10.000 jaar (of een overschrijdingskans van 10 -4 per jaar). Een
seiche, een staande golf in een (gedeeltelijk) ingesloten waterlichaam, wordt niet beschouwd als een relevant gevaar
voor de PALLAS-reactor. De kans op het gelijktijdig voorkomen van een seiche met een stormvloed wordt bovendien zeer
onwaarschijnlijk geacht. Dit is relevant omdat overstroming enkel kan optreden als gevolg van een stormvloedgolf op de
Noordzee waarbij een breuk in de duinen bij het Zwanenwater – behorende tot de primaire kering met duinhoogte van
+10 m NAP en +15 m NAP – zich voordoet én plaatselijke duindoorbraken hebben plaatsgevonden. Modelresultaten tonen
bovendien aan dat de PALLAS-locatie nog steeds beschermd is tegen overstroming in geval van een aardverschuiving (en
daaruit voortkomende tsunami) met een terugkeerperiode van ongeveer 1 op 100.000 jaar.

Geotechnische
risico’s

Geologisch en geotechnisch onderzoek toont de aanwezigheid aan van 11 geotechnische bodems in de ondergrond
van het terrein. Deze zijn gelijkmatig opgebouwd. Deze bodeminterpretatie is het uitgangspunt voor de verschillende
ontwerpberekeningen, waaronder die voor de paalfundering, bouwput, horizontale veerstijfheid, locatie respons analyse
(SRA) en liquefactie beoordeling. Tevens wordt er rekening gehouden met autonome bodemdaling. Als gevolg van
verschillende processen treedt er enige bodemdaling op. De maximaal verwachte totale bodemdaling op de PALLAS-locatie
wordt geschat op 0,32 m per eeuw.

Vliegtuigongevallen

Er is geen burgerluchtvaartroute over de EHC. Het dichtstbijzijnde actieve vliegveld bij Petten is De Kooy, gelegen bij Den
Helder op ongeveer 18 km van de EHC. Het wordt gebruikt voor militaire en kleine (privé) vliegtuigen. Voor het bepalen
van de kans dat een civiel of militair vliegtuig per ongeluk neerstort op de PALLAS -locatie zijn alleen de vliegtuigtypes
geselecteerd die mogelijk relevante schade aan de installatie kunnen toebrengen. De kans op een vliegtuigcrash op de
PALLAS-locatie voor de geschatte situatie in het jaar 2050 is bepaald op circa 6.10-9 per jaar.

Chemische
explosies

Brand en/of explosie als gevolg van nabijgelegen off-site activiteiten kan geen significante drukgolf veroorzaken op het
PALLAS-terrein. Significante gevolgen van explosies bij pijpleidingongevallen buiten de EHC zijn uitgesloten op grond van de
afstand (de dichtstbijzijnde pijpleiding bevindt zich op 4,1 km van het PALLAS-terrein).
Het risico van het vrijkomen van chemische stoffen bij off-site industriële activiteiten is verwaarloosbaar: de 10 -6
risicocontouren van alle industriële installaties buiten de EHC bereiken het PALLAS-terrein niet. Wanneer gevaarlijke stoffen
zouden vrijkomen op de EHC veroorzaken deze geen verstikking op de PALLAS-locatie. Echter kunnen toxische effecten niet
worden uitgesloten. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de contour voor toxische effecten het gevolg is van de maximaal
mogelijke uitstoot, zonder rekening te houden met de waarschijnlijkheid.

Schietterrein
Defensie

Direct naast de EHC in de kustzandduinen, op ongeveer 600 m ten westen van het PALLAS -terrein, wordt door de marine
een militaire artillerie testopstelling gebruikt voor maximaal 20 dagen per jaar. De schietrichting is zeewaarts en weggerich t
van de EHC. Er worden geen geleide projectielen gebruikt die kunnen afwijken van hun beoogde traject. De granaten
worden naar de testlocatie getransporteerd via de wegen op de EHC, ongeveer 150 m van de PALLAS -locatie. Een directe
treffer op de PALLAS-installatie door een granaat kan worden verwaarloosd op basis van de indeling van het gebied tussen
de artillerieopstelling en de PALLAS-locatie, de afstand en de manier waarop de tests worden uitgevoerd. Het effect van
druk(schok)golven als gevolg van ongeplande vroege explosies van een granaat op de testlocatie kan worden verwaarloosd.
Een granaatscherf zou de PALLAS-locatie kunnen raken, maar gezien de afstand is de impact verwaarloosbaar.

Verspreiding
van nucleair
materiaal en
blootstelling aan
publiek

Een onderzoek heeft plaatsgevonden naar de omstandigheden die een rol spelen in de verspreiding en mogelijke
inname van radioactief materiaal. Te denken valt aan meteorologische omstandigheden, verspreiding via grond - en
oppervlaktewater, gebruik van land en water in de regio en samenstelling van de lokale en regionale bevolking. Waar niet
aanwezig zijn modellen ontwikkeld waarmee een eventuele verspreiding kan worden berekend. Deze modellen zijn gebruikt
als richtlijnen voor de beoordeling van de verspreiding van reguliere en accidentele emissies van radioactieve stoffen. De
basisbeoordeling van omgevingsradioactiviteit stelt geen onverwachte afwijkingen vast en is op het niveau van natuurlijke
achtergrondstraling. Tenslotte blijkt dat de tritiumvervuiling in het grondwater niet verspreidt naar de PALLAS-locatie.
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3

Effectbeoordeling
Dit hoofdstuk beschrijft de effecten van het voornemen op de omgeving. In paragraaf
3.1 wordt eerst ingegaan op het beoordelingskader voor de milieueffecten en de
scoringsmethodiek. In paragraaf 3.2 worden de milieueffecten van de PALLAS-reactor
samengevat. Daarna komen in paragraaf 3.4 de sociale aspecten, communicatie,
veiligheid en milieuzorg aan bod. Tot slot komen in paragraaf 3.3 aan de orde de
effecten die optreden in combinatie met de HFR (de overgangsfase) en de effecten
die optreden als de HFR eerder sluit dan dat de PALLAS-reactor begint met de
isotopenproductie (dit gebeurt in de vorm van een gevoeligheidsanalyse op de reeds
uitgevoerde beoordelingen voor de relevante criteria).

3.1 Methodiek milieueffectbeoordeling
3.1.1

Beoordelingskader

Ten behoeve van dit plan-MER zijn 15 achtergrondrapporten
opgesteld (zie bijlage C). Deze achtergrondrapporten zijn gebaseerd op de huidige ontwerpinformatie weergegeven in het
Ontwerpkader (zie bijlage B), nieuwe inzichten en de actuele
regelgeving voor alle thema’s. De uitgebreide verhandelingen
per aspect over de uitgangspunten, het beoordelingskader,
methodiek, referentie, mitigerende maatregelen en leemten
in kennis zijn ook gedetailleerd terug te vinden in de achtergrondrapporten.
De milieueffecten worden in dit plan-MER op een concreter
detailniveau onderzocht dan in het eerdere plan-MER van
2017. Dit vanwege de inmiddels gemaakte ontwerpkeuzes
voor de PALLAS-reactor. Het detailniveau van het plan-MER
wordt als voldoende beschouwd voor de huidige besluitvormingsprocedures. Ondanks de kwalitatieve beoordeling van

de effecten, zijn de effecten zelf zoveel mogelijk kwantitatief
bepaald. Daar waar dat niet mogelijk of niet zinvol is geacht
zijn de effecten kwalitatief, op basis van expert judgement,
bepaald.

3.1.2

Scoringsmethodiek

De beoordeling is vanuit de achtergrondrapporten vertaald
naar een kwalitatieve beoordelingsschaal. Per aspect is een
beoordelingstabel opgesteld waarin de mogelijke milieueffecten worden samengevat. Per beoordelingscriterium is vervolgens aangegeven of er sprake is van een positief effect, van
een negatief effect of dat er geen effecten te verwachten zijn.
Hierbij is een vijfpuntschaal gehanteerd. In de onderstaande
tabel is deze scoretoekenning schematisch weergegeven. De
referentiesituatie krijgt daarbij altijd de score neutraal (0).

Tabel 3 Scoretoekenning beoordeling.
Score

Betekenis

Toelichting

Zeer positief effect

Een sterke verbetering van de milieueffecten ten opzichte van de referentiesituatie.

+

Positief effect

Een beperkte verbetering van de milieueffecten ten opzichte van de referentiesituatie.

0

Geen effecten

Geen of zeer beperkte verandering in milieueffecten ten opzichte van de referentiesituatie.

-

Negatief effect

Een beperkte verslechtering van de milieueffecten ten opzichte van de referentiesituatie.

Zeer negatief effect

Een verslechtering van de milieueffecten ten opzichte van de referentiesituatie.

++

--

3.2 Milieueffecten bouw- en exploitatiefase
De belangrijkste punten uit de achtergrondrapporten en

bepaald criterium dan staat er ‘n.v.t.’. Criteria worden neutraal

hun effectbeoordelingen voor de bouw- en exploitatiefase
zijn weergeven in Tabel 4. Er is voor alle criteria aangegeven

beoordeeld indien binnen de aspectspecifieke normen wordt
gebleven. De overgangsfase wordt afzonderlijk in paragraaf
3.4 besproken.

welke milieueffecten ze hebben en welke score is toegekend
conform Tabel 3. Indien een fase niet relevant is voor een
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Tabel 4 Effectbeoordeling plan-MER aspecten in bouw- en exploitatiefase (overgangsfase staat in Tabel 5).
Beoordelingscriterium

Score Toelichting bouwfase

Score Toelichting exploitatiefase

Archeologie
Aantasting gebieden met archeologische verwachtingswaarde
Inrichting LDA en
toegangsweg

n.v.t.

-

Voor de inrichting LDA en toegangsweg is er een
kans op het aantreffen van resten behorend tot
de Napoleontische veldslag in de historische
grond die samenhangt met de dijk.

n.v.t.

-

De constructie voor de secundaire koeling
doorsnijdt de archeologische verwachtingsvolle
laag die zich bevindt tussen de –6,70 en –8,60
m NAP, dit geldt ook voor de bouwput van het
pompgebouw.

n.v.t.

--

De bouwput van de reactor verstoort een significant deel van een zone waarvan de verwachting op het aantreffen van een archeologische
vindplaats hoog is.
Ter hoogte van de constructie gebouwen, installatie en infrastructuur is de diepte van de ingreep
zodanig dat archeologisch relevante lagen wel
worden aangetast door de heipalen.

n.v.t.

Constructie secundaire
koeling

Bouwkuip, fundering en
constructie reactorgebouw

Constructie gebouwen,
installatie en infrastructuur

-

Aantasting gebieden met archeologische waarde
Inrichting LDA en
toegangsweg

-

Constructie secundaire
koeling

0

Bouwkuip, fundering en
constructie reactorgebouw

-

Constructie gebouwen,
installatie en infrastructuur

0

Vanwege de aanwezigheid van de historische dijk
en het deels afgraven ervan door de inrichting
van de LDA en tijdelijke toegangsweg is er sprake
van aantasting van bekende archeologische
waarden.

n.v.t.

De constructie van de secundaire koeling tast
geen gebied aan met een bekende archeologische waarde.

n.v.t.

De bouw van de reactor verstoort een bekende
archeologische waarde.

n.v.t.

Er is ter hoogte van de locatie waar de constructie van de gebouwen, de installatie en de
infrastructuur zal plaatsvinden geen bekende
archeologische waarden vastgesteld.

n.v.t.

Sanering als gevolg van verontreiniging heeft een
positief effect op de bodemkwaliteit

n.v.t.

Zowel de aanleg van het secundaire koelwatersysteem als de reactor vindt plaats op een manier waarbij deze een verwaarloosbare invloed
op nabijgelegen maaiveld hebben.

n.v.t.

Het dagelijks bedrijf op de EHC en omgeving
wordt zo min mogelijk beïnvloed. Het terrein
wordt na oplevering van het PALLAS-project
teruggebracht naar oorspronkelijke staat, dan
wel wordt gebruikt als deel van het toekomstige
PALLAS-terrein. Er wordt geen bodemmateriaal
afgevoerd.

n.v.t.

Bodem
Effecten op bodemkwaliteit
Effecten op landgebruik en
funderingen van woningen

+
0

Effecten grondverzet

0

Geluid
Geluidsbelasting op
woningen

Geluidbelasting op
gevoelige gebieden
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0

0

Om aan de aanbevolen richtwaarde van de
Circulaire Bouwlawaai 2010 te voldoen, legt PALLAS aan de aannemer de eisen op ten aanzien
van de geluidsemissie zodat er sprake is van een
bronvermogen van maximaal 105 dB(A).
Voorschriften uit de passende beoordeling zijn
integraal overgenomen in het ontwerp waardoor
aantasting van Natura 2000-gebied door geluid
is uitgesloten.

0

0

Het aantal verkeersbewegingen heeft geen
relevant effect op dichtstbijzijnde woningen. Het
verkeer is al snel opgenomen in het heersende
verkeersbeeld.
De geluidscontour beperkt zich tot de EHC en de
directe omgeving. Een toename van geluid in de
exploitatiefase binnen de begrenzing voor Natura
2000 is niet aan de orde.

Beoordelingscriterium

Score Toelichting bouwfase

Score Toelichting exploitatiefase

Grondwater
Grondwaterstanden en stijghoogten
Vegetatie

0

Door de bouw worden geen duinvalleien, laaggelegen natte locaties of de kwelzone ten oosten
van het duingebied beïnvloed.

0

De grondwaterstand in de natte duinvalleien
wordt niet beïnvloed. De effecten reiken niet tot in
het Natura 2000-gebied.

Gebouwen

0

Omdat geen bemaling van de reactorlocatie
wordt toegepast, worden ter plaatse van de
gebouwen geen effecten verwacht.

0

De effecten op de grondwaterstand en stijghoogte
zijn zo gering dat er geen risico op zetting wordt
verwacht.

Duinen als onderdeel van
de waterkering

0

Landbouw

De effecten op het grondwater van de bouw van
de PALLAS-reactor resulteren niet in zettingseffecten op de primaire waterkering.

0

Omdat geen bemaling voor de bouw van de
reactor wordt toegepast, treden geen effecten in
het landbouwgebied op.
De hoeveelheid beschikbaar zoet water neemt
niet af.

0

Omdat er geen grootschalige bemaling zal
plaatsvinden, wordt geen beinvloeding verwacht
van de aanwezige monobron (bodemenergiesysteem) die zich op circa 500 m ten noorden
van de reactorlocatie bevindt. Wanneer er geen
bemaling voor de bouw wordt toegepast, worden
geen effecten verwacht op het grondwatersysteem voor het drooghouden van gebouwen en
leidingen op de EHC.

Grondwateronttrekkingsof infiltratiesysteem

Mobiele verontreiniging

0

Het gebruik van lange damwandplanken langs
de LDA en toegangsweg zal in veranderingen van
freatische grondwaterstanden en het stromingspatroon van het ondiepe grondwater resulteren.
Het is niet de verwachting dat dit de verspreiding
van de tritium-verontreiniging zal beïnvloeden.

0

0

Er treden effecten op de grondwaterstand in de
duinlichamen als gevolg van de damwanden langs
de LDA en de toegangsweg. Er wordt echter geen
zetting verwacht.
Er treedt geen verandering van de grondwaterstanden in het landbouwgebied ten oosten van de
reactor op. De totale hoeveelheid zoet grondwater
neemt niet af.
Door de aanleg van een drainage en infiltratiesysteem rondom het reactorgebouw treedt er geen
effect op voor de beheersonttrekking ter plaatse.

0

0

De tritium verontreiniging ligt buiten het invloedsgebied (het gebied waar de grondwaterstand
met 5 cm of meer verandert) van de verhoging
en verlaging van de grondwaterstanden rond het
reactorgebouw.

Grondwaterkwaliteit
Zoutgehalte

0

Verontreiniging

0

De grondwaterkwaliteit (zoutgehalte) wordt niet
negatief beïnvloed doordat er gebruik wordt
gemaakt van vloeistofdichte folie, en uittredend
water wordt opgevangen en afgevoerd.

n.v.t

Maatregelen worden getroffen om nieuwe verontreinigingen tijdens de bouwfase te voorkomen, zoals het gebruik van vloeistofdichte folie
op de tanklocaties van materieel.

n.v.t

Landschap, Cultuurhistorie en Ruimtelijke Kwaliteit
PALLAS-reactor en secundaire koelsysteem
Fysieke aantasting
landschappelijke
karakteristiek/waarden

n.v.t.

De reactor ligt binnen het reeds aangetaste deel
van de duinen. Omdat het duingebied een dynamisch systeem is en verstuiving en duinvorming

0

Fysieke aantasting
historische geografie

n.v.t.

0

plaatsvinden, zijn de negatieve effecten beperkt
en is er niet tot nauwelijks sprake van invloed op
de kwaliteit van de landschappelijke karakteristiek
als geheel.
Er zijn voor het secundaire koelsysteem geen
effecten te verwachten op landschappelijke
waarden.
Op het terrein van de EHC en in de directe omgeving zijn geen bijzondere historisch geografische
waarden aanwezig.
Bij de aansluiting op het secundaire koelsysteem
wordt rekening gehouden met de historische
geografie en zijn geen effecten te verwachten op
aantasting daarvan.
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Beoordelingscriterium

Score Toelichting bouwfase

Fysieke aantasting
historische (steden)
bouwkunde

n.v.t.

Belevingswaarde

n.v.t.

Score Toelichting exploitatiefase

0

0

Gebruikswaarde

n.v.t.

0

Toekomstwaarde

0

n.v.t.

Op het terrein van de EHC en in de directe
omgeving en ter plaatse van het secundaire koelsysteem zijn geen bijzondere historisch (steden)
bouwkundige waarden aanwezig.
Door de architectuur sluiten de gebouwen aan bij
de andere gebouwen aan de horizon. De lichte
neutrale kleurstelling van de gebouwen zorgt
ervoor dat de gebouwen niet domineren. Er is
daarmee sprake van een zeer beperkte aantasting
van de belevingswaarde vanuit de polder. Het filterstation voor het secundaire koelsysteem heeft
geen significant negatief effect op de belevingswaarde.
Er zijn geen effecten te verwachten van de PALLAS-reactor op het gebruik c.q. de geschiktheid
voor activiteiten in het landschap. Daarnaast leidt
het secundaire koelsysteem niet tot beperkingen
in het grondgebruik.
Er zijn geen effecten te verwachten op de toekomstbestendigheid van het landschap of het
adaptieve vermogen.

Licht
Directe lichtinval bij
de woningen in de
directe omgeving van de
werkzaamheden
Directe lichtinval bij Natura
2000-gebieden in de
directe omgeving van het
PALLAS-terrein

0

0

Indien aan de voorwaarden uit het achtergrondrapport Licht wordt voldaan, worden er geen effecten verwacht ten aanzien van directe lichtinval
bij de woningen.
Indien aan de voorwaarden uit het achtergrondrapport Licht wordt voldaan worden er geen effecten verwacht ten aanzien van directe lichtinval
bij Natura 2000-gebieden.

0

0

Het effect op lichtinval bij Natura 2000-gebieden
is leidend, derhalve wordt in de beoordeling op
‘lichtoverlast naar bewoning’ de grens van 0,1 lux
aangehouden. Er is geen sprake van toename.
Uit de berekening blijkt dat geen sprake is van een
toename binnen de begrenzing van het nabijgelegen Natura 2000-gebied.

Luchtkwaliteit
Effecten op NO2concentratie

Effecten op PM10- en PM 2,5concentratie

0

0

De jaargemiddelde NO 2-concentratietoename in
het maatgevende bouwjaar 2021 op zowel de te
beoordelen locaties als in het gehele studiegebied ligt ver onder de „Niet In Betekenende
Mate" grens van 1,2 µg/m³.
De jaargemiddelde PM 10- en PM 2,5-concentratietoename in het maatgevende bouwjaar 2021 op
zowel de te beoordelen locaties als in het gehele
studiegebied ligt onder de grens van 0,4 µg/m³.

0

In de exploitatiefase ligt de jaargemiddelde NO 2concentratietoename op zowel de te beoordelen
locaties als in het gehele studiegebied ver onder
de „Niet In Betekenende Mate" grens van 1,2 µg/
m³.

0

De jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM10 en
PM2,5) ligt ver onder de 0,4 µg/m³.

0

Effecten in de exploitatiefase zijn uitgesloten,
zoals beschreven in de passende beoordeling.

Natuur
Natura 2000-gebieden

0
NNN

0

De effecten op het NNN zijn in beginsel gelijk
aan de effecten op het Natura 2000-gebied “Zwanenwater & Pettemerduinen”. In de bouwfase is
sprake van een neutraal effect.

-

Vanwege de zeer beperkte effecten na overgenomen voorschriften én dat overtreding van verbodsbepalingen niet zeker is, is sprake van een
licht negatieve effectscore. Omdat de effecten
zeer gering zijn, staan beschermde soorten de
bouw van de PALLAS-reactor niet in de weg.

-

Effecten op Rode Lijstsoorten staan de bouw van
de PALLAS-reactor niet in de weg. Effecten treden
alleen op in de bouwfase van de koelwatervoorziening bij het Noordhollandsch Kanaal, maar het
grootste deel van het Noordhollandsch Kanaal
blijft beschikbaar als leefgebied.

Beschermde soorten

Rodelijstsoorten
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Zoals omschreven in de passende beoordeling is
er sprake van een neutraal effect in de bouwfase.

Effecten in de exploitatiefase zijn uitgesloten.

0

0

In de exploitatiefase is er geen sprake van negatieve effecten.

Er is sprake van een licht negatief effect door de
visinzuiging in de exploitatiefase.

-

Beoordelingscriterium

Score Toelichting bouwfase

Score Toelichting exploitatiefase

Nucleaire veiligheid
Radiologische eisen bij
veronderstelde ongevallen:

Er is aangetoond dat de radiologische gevolgen
voor het reactorpersoneel of de bewoners
(effectieve (schildklier)dosis) in de omgeving
voldoen aan de limieten van het Besluit

 Effectieve dosis voor

omwonenden
 Effectieve

0

schildklierdosis

Kernschadefrequentie

0

Toelaatbaar risico als
gevolg van ongevallen:

De kernschadefrequentie voor interne
gebeurtenissen voldoet ruimschoots aan de
limiet uit de ANVS Handreiking VOBK.

+
Er zal worden voldaan aan de wettelijke dosissen
risicocriteria. De exploitatiefase leidt tot een
beperkte verbetering van de nucleaire veiligheid
van de EHC.

+

Het individuele risico voor de meest kritische
groep voldoet ruimschoots aan de limiet van het
Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen.

 Individueel risico
 Groepsrisico

0

Grensoverschrijdende
effecten

kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en de
ANVS Handreiking VOBK.

Het risico voor omwonenden als gevolg van de
PALLAS-reactor zal lager zijn dan van de HFR door
toepassing van verbeterde technieken en het
voldoen aan strengere eisen.

0

Er wordt voldaan aan het criterium voor het
groepsrisico. Het groepsrisico is verwaarloosbaar
omdat de effectieve doses onder de grenswaarden voor deterministische effecten van de ANVS
Handreiking Niveau-3 PSA liggen.

Er hoeft geen rekening gehouden te worden
met grensoverschrijdende effecten en
grensoverschrijdende beschermingsmaatregelen
gezien de afstand tot de landgrenzen.

Door toepassing van verbeterde technieken en
het voldoen aan strengere eisen kan een positieve
beoordeling toegekend worden ten opzichte van
de HFR.
Het individueel risico scoort positief ten opzichte
van de referentiesituatie en voldoet bovendien
ruimschoots aan de limiet van het Besluit
kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen.

+

0

Het toelaatbare risico als gevolg van ongevallen
kent ten aanzien van het groepsrisico een
positievere uitwerking ten opzichte van de
referentiesituatie. Bovendien is het groepsrisico
verwaarloosbaar, daar de effectieve dosis onder
de grenswaarden van de richtlijn liggen.
Er zijn geen effecten, mede aangezien deze
effecten ook bij de HFR niet aanwezig zijn gezien
de afstand tot de landgrenzen.

Oppervlaktewater
Koelwateronttrekking
Waterbeschikbaarheid
Noordhollandsch Kanaal

n.v.t.

Langetermijngevolgen
klimaatverandering

n.v.t.

0

Voor de PALLAS-reactor wordt een vergunningsdebiet aangehouden van 3.300 m3/uur en maximaal
75.000 m3/dag. Dit komt overeen met de koelwateronttrekking van de HFR.

0

De beschikbaarheid van water vanuit het Noordhollandsch Kanaal verandert mogelijk door klimaatverandering. Dit kan invloed hebben op de hoeveelheid koelwater die beschikbaar is voor PALLAS.
Er is een extra zoetwaterbuffer in het IJsselmeer,
maar deze is niet standaard beschikbaar en de
klimaateffecten zullen dan ook niet altijd voldoende
gecompenseerd kunnen worden. In situaties van
extreme droogte is er een verdringingsreeks van
toepassing, die bepaalt dat natuur, het voorkomen
van zetting en verzilting en drinkwatervoorziening
voorrang hebben bij het gebruik van zoetwater. In
dergelijke tijden van zoetwatertekort of droogte
kan de reactor indien nodig afschakelen.

0

Het koelwater van de voorziene PALLAS-reactor
voldoet aan de koelwatertemperatuurnormen. De
mengzone (zeewatertemperatuur hoger dan 25
°C) raakt in geen enkel scenario de bodem.

0

De watertemperatuurtoename blijft onder de
norm van 2 °C, daarnaast blijft de temperatuur
onder het absoluut maximum van 25 °C. Over een
groter gebied en langere tijdschalen is de temperatuurstijging minder dan 0,20 °C.

Koelwaterlozing - warmte
Mengzone

Watertemperatuur

n.v.t.

n.v.t.
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Beoordelingscriterium

Score Toelichting bouwfase

Score Toelichting exploitatiefase

Koelwaterlozing - waterkwaliteit
(Fysisch-) chemische
waterkwaliteit

Biologische waterkwaliteit

n.v.t.

0

0

Er is geen sprake van significante negatieve
effecten op fytoplankton en macrofauna in het
waterlichaam Hollandse kust in de bouwfase.

0

De lozing van stoffen via het koelwater voldoet
aan de immissietoets. De vrachten voor de HFR en
de PALLAS-reactor zijn van dezelfde ordegrootte.
Daarom worden de effecten in de exploitatiefase
neutraal beoordeeld.
Er is geen sprake van significante negatieve
effecten op fytoplankton en macrofauna in het
waterlichaam Hollandse kust in de exploitatiefase.

Recreatie en Toerisme
Recreatieve
gebruiksmogelijkheden

-

0

Er zijn door de nieuw te realiseren gebouwen en
secundaire koeling nauwelijks effecten ten aanzien van de recreatieve gebruiksmogelijkheden in
deze fase.

-

Er is een tijdelijk effect van beperkte omvang in
een gebied met relatief beperkte waarde, mede
doordat het gebied nu al negatief beïnvloed
wordt door aanwezige windturbines en de zichtbare bedrijfsbebouwing van de EHC.

0

De hoeveelheid verkeersbewegingen neemt licht
toe, maar dit zal geen negatieve gevolgen hebben voor de doorstroming en de bereikbaarheid.

0

Tijdens de exploitatiefase neemt het aantal
verkeersbewegingen niet toe ten opzichte van de
referentiesituatie.

0

In potentie zijn er positieve en negatieve effecten. Uitgangspunt is dat deze elkaar opheffen. Er
wordt gesproken van potentiële effecten omdat
effecten op vergelijkbare cases ontbreken.

0

Naar verwachting treden er geen effecten op tijdens de exploitatiefase. Voor toeristen en recreanten is er weinig verschil ten opzichte van de HFR.

Recreatieve
belevingswaarde

Bereikbaarheid

Economische waarde

Identiteit

Er zijn beperkt negatieve effecten ten aanzien de
recreatieve gebruiksmogelijkheden in deze fase.

0

De negatieve effecten ten aanzien van rust en beleving van landschap en natuur tijdens de bouwfase zijn relatief beperkt en tijdelijk, maar niet op
het niveau van de identiteit van het gebied.

Er zijn door de nieuw te realiseren gebouwen

0

0

en secundaire koeling nauwelijks effecten ten
aanzien van de recreatieve belevingswaarde in
deze fase.

Op de lange termijn bestaat er een andere ervaring voor de beleving van landschappelijke- en
natuurlijke kwaliteiten, maar niet op het niveau
van de identiteit van het gebied.

Stralingsbescherming
Blootgestelde
medewerkers van PALLAS

0

De stralingsbelasting in de bouwfase voor
blootgestelde werknemers is verwaarloosbaar
waardoor ruimschoots wordt voldaan aan de
beoordelingscriteria.

-

Momenteel is de effectieve dosis bepaald op
basis van conservatieve aannames waarbij is
aangetoond dat voldaan wordt aan het wettelijke
criterium van 20 mSv/jr, en scoort daarmee negatief ten opzichte van de referentiesituatie. Het
doel is om de effectieve dosis van blootgestelde
medewerkers onder de 2 mSv per jaar te brengen,
waarmee het totale effect niet significant zal zijn.

Niet-blootgestelde
medewerkers en bezoekers
die zich op het PALLASterrein bevinden

0

Bevolking buiten het
PALLAS-terrein

0

De stralingsbelasting in de bouwfase voor
niet-blootgestelde werknemers en bezoekers is
verwaarloosbaar waardoor ruimschoots wordt
voldaan aan de beoordelingscriteria.
De stralingsbelasting in de bouwfase voor
omwonenden is verwaarloosbaar waardoor
ruimschoots wordt voldaan aan de beoordelingscriteria.

0

0

Trillingen
Toename trillinghinder
conform SBR Meet- en
beoordelingsrichtlijn
Trillingen deel B

0

De toename van verkeersbewegingen is zodanig
klein dat dit naar verwachting niet leidt tot een
sterkere beleving van verkeerstrillingen bij de
bewoners van de woningen langs de wegen.

n.v.t.

Alleen het zuidelijk deel van de N502 (langs
Petten) wordt gebruikt als ontsluitingsroute van
het bouwverkeer. Daarmee wordt het risico op
ongevallen met kwetsbare verkeersdeelnemers
zodanig beperkt dat de score neutraal is.

n.v.t.

Verkeer
Verkeersveiligheid
Weginrichting conform
Duurzaam Veilig (CROW
publicatie 315)
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0

Ondanks het lagere vermogen dan de HFR is de locatie op de EHC anders, evenals de afstanden tot
de inrichtingsgrenzen. Het totale effect zal echter
niet significant zijn.
De PALLAS-reactor heeft een lager vermogen
dan de HFR en is ontworpen volgens de nieuwste
stand der techniek. Derhalve zijn de directe straling buiten het reactorgebouw en de lozingen naar
de lucht naar verwachting lager dan of maximaal
gelijkwaardig aan die van de HFR, en zal de effectieve dosis als gevolg hiervan ruim onder 0,04
mSv/jaar liggen.

Beoordelingscriterium
Kwantitatief met behulp
van ongevalsgegevens
2014-2019

Score Toelichting bouwfase

0

Score Toelichting exploitatiefase

Door alleen het zuidelijk deel van de N502 te gebruiken als ontsluitingsroute voor bouwverkeer
wordt bouwverkeer bij ongevallenconcentraties
op de N502/N503 vermeden en is de score
neutraal.

n.v.t.

Aandachtspunt is het kruispunt naar de LDA.
Hier maken in het hoogseizoen dagelijks circa
800 fietsers van gebruik (in de weekenden is dit
aantal hoger). Deze kruising is conform de richtlijn ontworpen waarmee de verkeersveiligheid
wordt gewaarborgd waardoor er geen negatief
effect te verwachten is. Gesteld kan worden dat
een maximale intensiteit van 10.000 mvt per
etmaal afgewikkeld kan worden om de leefbaarheid niet te veel te beïnvloeden. Ook inclusief het
bouwverkeer blijft de intensiteit hier ruim onder
(zelfs in het hoogseizoen) waardoor er geen
negatief effect te verwachten is.

n.v.t.

Verkeersbewegingen
Toename verkeer
(procentueel en absoluut)
ten opzichte van maximale
(gewenste) intensiteit

0

Waterveiligheid
Constructiewerkzaamheden

0

Doorkruising
koelwaterleiding met
primaire kering

Doorkruising
koelwaterleiding met nietprimaire
kering

0

0

Aanleg toegangsweg

0

Plaatsing tijdelijke
damwanden
secundaire kering

0

Mogelijk is er lokaal sprake van een tijdelijk negatieve zandbalans. Zand wordt daarbij verwijderd
uit de bouwput en wordt later weer gebruikt voor
het ophogen van het terrein. Dit leidt niet tot een
negatief effect omdat de ingreep zich heel ver
landwaarts van het maatgevende deel van de
primaire waterkering bevindt.
Aangezien de leiding geboord wordt op grote
diepte (-35 m NAP) is er geen waterveiligheidsissue, temeer omdat deze landwaarts van de
grens van de B-zone start. De verstoring van het
waterstaatswerk is bij deze methode van kruisen
minimaal.
De initiatiefnemer (PALLAS) zal een beoordeling laten uitvoeren om aan te tonen dat de
leidingconfiguratie in het ontwerp (berekening
en rapport) en uitvoering (boorplan) aan de NEN
3650 serie en de richtlijn boortechnieken (RWS)
voldoet.
Het realiseren van een doorgraving van de
achterliggende duinregel is toelaatbaar omdat
deze ver landwaarts ligt van de maatgevende leggerzones en dus buiten de feitelijke waterkering
valt. Mocht de situatie zich voordoen dat er tijdens zeer uitzonderlijke omstandigheden alsnog
belang wordt gehecht aan de aanwezigheid van
een doorgaande secundaire kering dan kan de
doorsnijding tijdens de bouwfase worden gedicht
door het terugleggen van het naast de opening
aangebrachte materiaal.
Omdat dit slechts een tijdelijke situatie is en de
damwanden na afloop van de bouwwerkzaamheden zullen worden verwijderd en deze ingreep
bovendien plaatsvindt in een, zeker nu, niet
maatgevend onderdeel van de zeewering is dit
niet bezwaarlijk.

0

0

0

0

0

Eindsituatie PALLAS-terrein

0

0

Ten opzichte van de huidige situatie is er sprake
van een gesloten zandbalans. De veiligheid van de
primaire waterkering komt niet in gevaar en de
mogelijkheden tot het op lange termijn versterken
van de B-zone worden niet beperkt.

In de exploitatiefase is er geen effect aanwezig
op de veiligheid van de primaire waterkering (de
zeereep).

In de exploitatiefase is er geen effect aanwezig op
de veiligheid van de niet-primaire waterkeringen.

Ook voor de exploitatiefase is er zonder het
terugplaatsen van het materiaal in de opening
geen waterkeringstechnisch probleem aanwezig.
De doorgraving ligt immers ver landwaarts van de
hiertoe van belang zijnde leggerzones.

De plaatsing van tijdelijke damwanden betreft
een tijdelijke situatie. De damwanden worden na
afloop van de bouwwerkzaamheden verwijderd.
Daar deze ingreep bovendien plaatsvindt in een
niet maatgevend onderdeel van de zeewering is
dit niet bezwaarlijk.
Beschermingszone A wordt stabiel gehouden
doordat er sprake is van een netto grondbalans.
In de eindsituatie is er daarom sprake van een
neutraal effect op de veiligheid.
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3.3 Relatie PALLAS en HFR
3.3.1

Overgangsfase

en bijbehorende toelichting weergegeven. Criteria worden

Een aantal criteria is expliciet beoordeeld op de effecten die
optreden bij het gelijktijdig in bedrijf zijn van de PALLAS-reac-

neutraal beoordeeld indien binnen aspectspecifieke normen
wordt gebleven. Voor de overige criteria geldt dat de over-

tor en de HFR. In onderstaande tabel is de effectbeoordeling

gangsfase overeenkomt met de exploitatiefase.

Tabel 5 Criteria en milieueffecten relevant bij gelijktijdig in bedrijf zijn van PALLAS-reactor en HFR.
Beoordelingscriteria overgangsfase
(PALLAS én HFR)

Score

Toelichting overgangsfase

Natuur
Natura 2000-gebieden

0

Effecten in de overgangsfase zijn uitgesloten, zoals beschreven in de passende
beoordeling.

NNN

0

Effecten in de overgangsfase ten aanzien van NNN zijn uitgesloten.

0

In tegenstelling tot de bouwfase is er in de overgangsfase geen sprake van
negatieve effecten ten aanzien van beschermde soorten.

-

Er is sprake van een licht negatief effect door de visinzuiging in de overgangsfase.

Beschermde soorten

Rodelijstsoorten
Nucleaire veiligheid
Radiologische eisen bij veronderstelde ongevallen:
 Effectieve dosis voor omwonenden

0

 Effectieve schildklierdosis

Kernschadefrequentie
Toelaatbaar risico als gevolg van ongevallen:
 Individueel risico

0
0

 Groepsrisico

Grensoverschrijdende effecten

0

Er kan onverminderd voldaan worden aan de radiologische eisen bij
veronderstelde ongevallen ten aanzien van omwonenden en de schildklierdosis in
de overgangsfase.
Er kan onverminderd voldaan worden aan de maximaal toelaatbare
kernschadefrequentie in de overgangsfase.
Ten aanzien van het toelaatbaar risico als gevolg van ongevallen geldt dat het
effect van de voorgenomen activiteit ten opzichte van de referentiesituatie zeer
beperkt zal zijn waarbij onverminderd zal worden voldaan aan de betreffende
eisen.
Er zijn geen effecten, mede aangezien deze effecten ook bij de HFR niet aanwezig
zijn.

Oppervlaktewater
Koelwateronttrekking:
Waterbeschikbaarheid Noordhollandsch Kanaal

Langetermijngevolgen klimaatverandering

Het dubbeldraaien van de PALLAS-reactor en de HFR heeft een toename
van onttrekking van (koel)water als gevolg. Wanneer er onvoldoende water
beschikbaar is kunnen beide reactoren afschakelen, al heeft dit consequenties
voor de isotopenproductie.

n.v.t.

Koelwaterlozing - warmte
Mengzone

0

De mengzone raakt in geen enkel scenario de bodem. Het koelwater van de
PALLAS-reactor voldoet aan de koelwatertemperatuurnormen.

Watertemperatuur

0

De maximale temperatuurstijging ten opzichte van een situatie zonder
koelwaterlozingen is marginaal. In de winter is die het grootst, maar met orde 0,20
°C in de overgangsfase.

Koelwaterlozing - waterkwaliteit
(Fysisch-) chemische waterkwaliteit

-

Biologische waterkwaliteit

0

De lozing van stoffen via het koelwater in de overgangsfase voldoet aan de
immissietoets. Bij het gelijktijdige benutten van de maximale koelcapaciteit van
beide reactoren is de lozingsvracht van vrij beschikbaar chloor (FO), bromoform en
chloroform echter aanmerkelijk hoger dan wanneer alleen de HFR of de PALLAS reactor in bedrijf is.
Er is geen sprake van significante negatieve effecten op fytoplankton en
macrofauna in het waterlichaam Hollandse kust in de overgangsfase.

Stralingsbescherming
Blootgestelde medewerkers van PALLAS

Niet-blootgestelde medewerkers en bezoekers die
zich op het PALLAS-terrein bevinden
Bevolking buiten het PALLAS-terrein
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0
0

Dat er elders op het terrein een tweede reactor in bedrijf is, zal voor de
medewerkers geen significant effect op hun stralingsbelasting hebben.
Wel betekent het in bedrijf zijn van de PALLAS-reactor een toename van de
stralingsbelasting voor de blootgestelde werknemers van deze reactor.
De bijdrage van de PALLAS-reactor kan als niet significant worden gezien.
Bij het gelijktijdig bedrijven van de HFR en de PALLAS-reactor, samen met de
overige installaties op de EHC, zal de dosisbijdrage van de PALLAS-reactor aan
de terreingrens zeer beperkt zijn (namelijk ruim onder 0,04 mSv/jaar). Aan de
terreingrens zal aan de dosislimiet uit het Bbs worden voldaan.

Beoordelingscriteria overgangsfase
(PALLAS én HFR)

Score

Toelichting overgangsfase

Verkeer
Verkeersveiligheid:
Weginrichting conform Duurzaam Veilig (CROW
publicatie 315)

n.v.t.

Kwantitatief met behulp van ongevalsgegevens
2014-2019

n.v.t.

Verkeersbewegingen:
Toename verkeersbewegingen (procentueel en
absoluut) ten opzichte van maximale (gewenste)
intensiteit

3.3.2

0

De toename van verkeer tijdens de overgangsfase ten opzichte van de huidige
intensiteit is beperkt. Gezien de dusdanig lage intensiteit in de huidige situatie zal
de toename niet leiden tot een verslechtering van de verkeersafwikkeling.

Gevoeligheidsanalyse

In paragrafen 3.1 en 3.2 zijn de milieueffecten van de PALLASreactor beschreven. De milieubeoordeling vindt plaats ten
opzichte van de referentiesituatie. De referentiesituatie
bestaat uit de reeds aanwezige milieuwaarden in de huidige
situatie en de voorziene autonome ontwikkelingen die in het
plangebied plaatsvinden. Autonome ontwikkelingen betreffen
overige plannen en projecten die planologisch zijn vastgesteld. Als basisscenario is aangehouden dat de HFR op enig
moment sluit. Dit moment is nog niet bekend. In de achtergrondrapporten en in dit plan-MER wordt uitgegaan van een
basis-referentiesituatie waarbij de HFR in bedrijf is gedurende
de bouwfase en de eerste periode van de exploitatiefase van
de PALLAS-reactor, tot het moment dat de PALLAS-reactor
volwaardig de productie van de HFR heeft overgenomen (zie
Figuur 9). Voor deze situatie brengen de achtergrondrapporten ook de milieueffecten in de overgangsfase in kaart voor
de relevante criteria (zie ook Figuur 5 en paragraaf 3.2 in dit
plan-MER). Op deze wijze worden de cumulatieve effecten van
de HFR met de PALLAS-reactor inzichtelijk gemaakt.
Een andere mogelijkheid is een bijzondere referentiesituatie
waarbij de HFR buiten bedrijf is vóórdat gestart wordt met de
exploitatie van de PALLAS-reactor. Dit is een zeer ongewenste
situatie en is, afgezien van onvoorziene gebeurtenissen, niet
erg realistisch. De HFR is de op een na grootste leverancier
van medische isotopen ter wereld en is verantwoordelijk voor
bijna 30% van de mondiale productiecapaciteit. Wanneer de
HFR uit productie gaat vóórdat de PALLAS-reactor in gebruik
is, dan zou “een mondiaal probleem in de voorziening van
medische isotopen en een gat in de nucleaire kennisstructuur
ontstaan” (brief minister EZ d.d. 20 januari 2012, Kamerstuk
nr. 32646 nr.33).

Bouwfase
PALLAS-reactor
HFR

Bouwen
Exploitatie

In geval de HFR onverhoopt uit bedrijf gaat vóórdat de
PALLAS-reactor in bedrijf komt, dan geldt dat er voor enkele
criteria wijzigingen optreden in de onderzochte effecten
in deze bijzondere referentiesituatie. Ten behoeve van de
leesbaarheid is gekozen om de effectbeoordeling van de
bijzondere referentiesituatie in dit plan-MER apart in beeld te
brengen als aparte gevoeligheidsanalyse. De aspecten waarvoor de bijzondere referentiesituatie niet leidt tot significante
wijzigingen worden daarbij niet behandeld, omdat dit niet
leidt tot nieuwe inzichten. Indien in de overige hoofdstukken
in dit plan-MER gesproken wordt over de ‘referentiesituatie’,
dan wordt de ‘basis-referentiesituatie’ bedoeld.
Enkel voor de criteria waar de relevantie van het in kaart brengen van de effecten bij de bijzondere referentiesituatie wél
aanwezig is, is een volwaardige effectbeoordeling uitgevoerd.
Dit geldt voor de aspecten Stralingsbescherming, Nucleaire
Veiligheid, Oppervlaktewater en Natuur. Per aspect staat in
de rechterkolom een korte toelichting op basis waarvan de
conclusie is getrokken. Hierbij dient nadrukkelijk vermeld te
worden dat de bijzondere referentiesituatie op neutraal wordt
gezet en dat dán de effecten van bouw en exploitatie van de
PALLAS-reactor worden beoordeeld. Dit betekent voor de
bijzondere referentiesituatie respectievelijk:
 Stralingsbescherming en Nucleaire veiligheid: De HFR is
niet langer in werking, dus de bijzondere referentiesituatie
kent een lagere stralingsbelasting en minder risico’s op het
vlak van nucleaire veiligheid.


Oppervlaktewater: In de bijzondere referentiesituatie vindt
er geen onttrekking van koelwater plaats vanuit het Noordhollandsch Kanaal voor nucleaire activiteiten door de HFR.



Natuur: De HFR is niet in bedrijf, dus geen mogelijke gevolgen voor visinzuiging of lozingseffecten op de Noordzee.

Bouwfase

Exploitatiefase
Exploitatie
Uit bedrijf

Autonome
ontwikkeling

PALLAS-reactor

Exploitatiefase

Bouwen

HFR

Exploitatie
Uit
bedrijf

Autonome
ontwikkeling

Figuur 9 Basisreferentiesituatie met een overgangsfase dat de PALLAS-

Figuur 10 Bijzondere referentiesituatie waarbij de HFR eerder uit bedrijf

reactor en HFR gelijktijdig in bedrijf zijn.

gaat dan de PALLAS-reactor in bedrijf gaat.
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Tabel 6 Effectbeoordeling aspecten relevant voor bijzondere referentiesituatie: Mogelijke verandering in effecten als de HFR eerder uit bedrijf gaat dan de
PALLAS-reactor in bedrijf is.
Milieuaspect

Score

Stralingsbescherming

0

Nucleaire veiligheid

0

Onderbouwing bouwfase
De stralingsbelasting in de
bouwfase is verwaarloosbaar
waardoor ruimschoots wordt
voldaan aan de beoordelingscriteria.
De impact op de nucleaire
veiligheid in de bouwfase is
verwaarloosbaar waardoor
ruimschoots wordt voldaan
aan de beoordelingscriteria.

0

Geen koelwater nodig voor
de PALLAS-reactor, dus niet
relevant.

0

De bouwfase wijkt niet af van
die bij de andere referentiesituatie, dus is het effect op
natuur hetzelfde.

Oppervlaktewater

Natuur

Score

Toelichting exploitatiefase
De PALLAS-reactor zorgt voor een toename van de stralingsbelasting ten opzichte van de situatie waarbij de HFR niet in bedrijf
is. De PALLAS-reactor kan voldoen aan de dosiscriteria uit het
Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

-

-

Ten opzichte van een situatie zonder HFR is het effect van de
voorgenomen activiteit negatief (-). Er treedt een verslechtering
op van de veiligheid ten opzichte van een situatie zonder HFR,
maar er kan zeker voldaan worden aan de wettelijke dosis- en
risicocriteria.

--

Bij vroegtijdige uitbedrijfstelling van de HFR is daarvoor geen
koelwater meer vereist. De onttrekking van koelwater uit het
Noordhollandsch Kanaal wordt nihil. In de exploitatiefase stijgt
de koelwateronttrekking van 0 naar maximaal 3.300 m 3/uur
(dagmaximum 75.000m3/dag) voor de PALLAS-reactor en is
daarom beoordeeld als zeer negatief (--).

-

Ten opzichte van deze situatie (zonder HFR) is het exploiteren
van de PALLAS-reactor met koelwaterinname negatief, omdat
vis mogelijk ingezogen kan worden. Als de HFR vroegtijdig uit
bedrijf gaat, dan gaat de lozing van thermisch koelwater op de
Noordzee naar 0. Het opgewarmde koelwater heeft geen nadelige ecologische gevolgen voor zee- en bodemleven en scoort
net als in de basis-referentiesituatie neutraal.

3.4 Communicatie, arbeidsomstandigheden, veiligheid, milieuzorg
In de 15 achtergrondrapporten is een uitgebreide set aan
milieucriteria onderzocht. In aanvulling daarop is in deze
paragraaf kort aandacht besteed aan de sociale aspecten,
calamiteiten en conventionele veiligheid, en bedrijfsinterne
milieuzorg.

3.4.1

Demografie: menselijke activiteiten in
de omgeving

De in deze paragraaf behandelde onderwerpen zijn onder
andere van belang voor de verschillende menselijke
activiteiten nabij en tot in de wijde omtrek van de
projectlocatie:








De PALLAS-reactor komt op bedrijventerrein EHC. Op de
EHC zelf vinden diverse bedrijfsactiviteiten plaats door
enkele honderden medewerkers.
In de omgeving van de PALLAS-locatie op de EHC bevindt
zich verspreide bebouwing voor woon- en agrarische doeleinden op 300 meter en meer.
Vanaf 700 meter en meer van de beoogde PALLAS-locatie
bevinden zich recreatieparken met recreatiewoningen, een
hotel met congrescentrum en andere recreatieve voorzieningen.
Permanente bewoning in Petten (Korfwater) bevindt zich
vanaf ruim 1 km van de PALLAS-locatie, de lintbebouwing
langs de Zeeweg ligt op ongeveer 1,5 km en het dorp Sint
Maartensvlotbrug bevindt zich vanaf 1,8 km. De grootste
kern in de gemeente Schagen is Schagen zelf, gelegen
vanaf 6 km van de PALLAS-locatie.
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De duinen en het strand, vanaf respectievelijk 400 en 700
meter van de toekomstige PALLAS-locatie, worden benut



voor recreatiedoeleinden.
PALLAS is gesitueerd in de gemeente Schagen. De gemeente heeft een oppervlakte van 187 km 2 en een inwonertal
van 46.326 (stand januari 2019), dus gemiddeld 247 inwoners per km2.

3.4.2

Communicatie

Belang communicatie
Een goed en vooral open communicatie met betrokkenen in
de omgeving is tijdens de bouwfase en operationele fase van
PALLAS van wezenlijk belang. PALLAS, ICHOS, overheden en
eigenaren hebben daarin elk hun rol en lokale belang.
Algemene informatie
Algemene informatie over kernreactoren en
isotopenproductie wordt via de rijksoverheid (RIVM, ANVS)
en internationale organisaties; zoals de IAEA, de Europese
Commissie en belangenverenigingen zoals European
Association for Nuclear Medicine en de Nederlandse
Vereniging van Nucleaire Geneeskunde en Nucleair Nederland
beschikbaar gesteld. Te denken valt aan informatie en
opgedane ervaring over veiligheid van kernreactoren en de
noodzaak van medische isotopen. Deze informatie wordt door
PALLAS en het bevoegd gezag gebruikt om de omwonenden,
belanghebbenden en andere stakeholders te informeren.
Beleidscommunicatie
Het bevoegd gezag is primair verantwoordelijk voor de
communicatie over de verantwoording over de plaats en
rol van medische isotopen in dat beleid (nut en noodzaak)

en de uitleg en de verantwoording voor de locatiekeuze.
Desgevraagd ondersteunt PALLAS in de communicatie bij
realisatie van de PALLAS-reactor.
Procescommunicatie
Het bevoegd gezag is primair verantwoordelijk voor de
communicatie rondom de ruimtelijke procedures en
vergunningaanvragen. Deze communicatie gebeurt in
samenspraak met PALLAS.
Projectcommunicatie
PALLAS is primair verantwoordelijk voor de communicatie
rondom het project en communiceert proactief met
belanghebbenden over de voortgang van het project,
beslismomenten en gemaakte keuzes. PALLAS informeert
het bevoegd gezag als het gaat om optimale invulling van de
doelstellingen van PALLAS ten aanzien van de realisatie van de
PALLAS-reactor en levert informatie aan ten behoeve van de
procescommunicatie.
Landschappelijke inpassing
PALLAS heeft in een vroeg stadium van de planvorming voor
de reactor de omwonenden4 geïnformeerd over haar plannen
en is op het onderdeel landschappelijke inpassing de dialoog
aangegaan over de uiterlijke kenmerken. Zo is in 2011 en 2015
overleg geweest met de omwonenden om na te gaan welke
randvoorwaarden ten aanzien van de uiterlijke kenmerken
aan de reactor gesteld moeten worden.
Op basis van deze uitkomsten is het huidige
beeldkwaliteitsplan gestoeld.
Koelwaterleiding
Een vergelijkbare aanpak is gekozen voor het tracé van de
koelwaterleiding van het Noordhollandsch Kanaal naar de
PALLAS-locatie. Eind 2015/begin 2016 heeft PALLAS een
zoekgebied bepaald en contact gezocht met alle mogelijke
belanghebbenden5 die een belang hebben in het zoekgebied;
omdat zij daar wonen, grondeigenaar zijn of huren/pachten.
Pas nadat deze gesprekken zijn gevoerd zijn de technische
aspecten in kaart gebracht, waarna een tracé is komen vast te
staan.
Toegankelijkheid informatie
De afgelopen jaren heeft PALLAS op regelmatige basis (elke
drie á vier maanden) de dorpsraad van Petten geïnformeerd
over de voortgang van het project en welke (aankomende)
vergunningenprocedures worden gestart of lopend zijn.
Hierbij is zoveel mogelijk gestreefd naar een stabiel team
en één aanspreekpunt dat zowel per email als telefonisch
bereikbaar is. Dit aanspreekpunt is tevens bereikbaar voor
vragen of klachten ten aanzien van PALLAS. PALLAS heeft een
uitgebreide openbare website (https://www.pallasreactor.
com) zowel in het Nederlands als in het Engels, waarop zoveel
mogelijk informatie wordt gedeeld. Informatie die te maken
heeft met beveiliging, financiële en commerciële aspecten of
intellectueel eigendom is niet openbaar.

4
5

3.4.3

Arbeidsomstandigheden

Onder de sociale aspecten van dit plan-MER worden tevens
de eisen met betrekking tot communicatie met en de
werkomstandigheden van werknemers tijdens de bouw- en
exploitatiefase verstaan.
Bouwfase
Gedurende de bouwperiode zijn PALLAS en ICHOS
verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en een
veilige werkwijze, conform de Arbeidsomstandighedenwet
(Arbowet). De verschillende clusters van de bouwfase
van de PALLAS-reactor, beschreven in paragraaf 2.2.2,
geven een beeld van de uit te voeren werkzaamheden.
Er zullen gedurende de bouw verschillende aantallen
bouwmedewerkers aanwezig zijn, maar maximaal zijn dit er
op enig moment 400. De rechten van arbeiders worden door
PALLAS gedurende de bouwfase in samenspraak met ICHOS
nageleefd. Daartoe behoort onder andere het identificeren
van risico’s die kunnen optreden tijdens de werkzaamheden,
beschreven in dit plan-MER, en de bijbehorende
achtergrondrapporten. Ook informatie over het aansluiten bij
collectieve werknemersorganisaties, het niet voorkomen van
gedwongen- of kinderarbeid en discriminatie en due diligence
informatie moet beschikbaar zijn en vastgelegd worden in de
contracten met de aannemers en leveranciers. Uitgangspunt
is verder dat de bouwmedewerkers gehuisvest worden
conform de in Nederland geldende maatstaven.
Exploitatiefase
Gedurende de exploitatiefase is PALLAS verantwoordelijk voor
het welzijn en de veiligheid van zijn werknemers en externe
werknemers. De risico’s en maatregelen worden door de
preventiemedewerker opgenomen in de Risico-Inventarisatie
en Evaluatie (RI&E) en het bijbehorende Plan van Aanpak,
waarbij de wettelijk gestelde eisen vanuit de Arbowet als
uitgangspunt worden gebruikt. In de Arbowet staan de regels
voor werkgevers en werknemers om de gezondheid van de
werknemers te bevorderen.

3.4.4

Calamiteiten en conventionele
veiligheid

De wijze waarop de veiligheid tijdens de constructie- en
bouwwerkzaamheden wordt gegarandeerd, wordt vastgelegd
in een Veiligheid en Gezondheidsplan (V&G). Dit plan wordt
voor PALLAS opgesteld voordat de bouwwerkzaamheden
van de PALLAS-reactor worden gestart. In dit Veiligheid
en Gezondheidsplan worden alle voor veiligheid en
gezondheid relevante aspecten tijdens de bouw in kaart
gebracht. Ook beschrijft PALLAS in dit plan op welke manier
hoofd- en onderaannemer(s) samenwerken en welke
veiligheidsmaatregelen zij treffen om de veiligheid van de
werknemers te waarborgen. Het tot stand komen van dit plan
is een samenwerking van PALLAS en ICHOS. Onderdeel van
het V&G plan is het calamiteitenplan. In het calamiteitenplan
is de samenwerking met en aansluiting op de hulpdiensten
opgenomen.

Diegenen die in hun woon- en leefomgeving een gevolg ondervinden van de komst van de PALLAS-reactor.
Diegenen die in de omgeving van de PALLAS-reactor een ander rechtstreeks aantoonbaar belang hebben.
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Figuur 11 Informatieavond bij gemeente Schagen.

Voor de exploitatiefase draagt PALLAS zorg voor de initiatie
van een gecoördineerde respons in het geval van calamiteiten.
Het totaal aan procedures dat PALLAS ontwikkelt borgt een
gedegen afstemming, detectie, communicatie, samenwerking,

tijdens het incident tot en met de overdracht en afsluiting van
het incident. PALLAS draagt ook zorg voor de inrichting van
een Emergency Control Centre (ECC) in het kantoorgebouw,
die fungeert als coördinatiecentrum bij calamiteiten. Om

respons en nazorg. Op grond van de Wet veiligheidsregio's

deze functionaliteit te garanderen in de meest extreme
omstandigheden wordt een back-up ingericht van het ECC.
Tevens zal PALLAS in samenwerking met de Veiligheidsregio
een rampenbestrijdingsplan opstellen. In dit plan is de
samenwerking met het crisisteam verankerd.

(Wvr) kan het bestuur van de veiligheidsregio een bedrijf
aanwijzen als bedrijfsbrandweerplichtig. Uit het door PALLAS
opgestelde BedrijfsBrandweerRapport volgt dat een dergelijke
aanwijzing voor PALLAS niet noodzakelijk is, omdat geen van
de scenario’s hiertoe aanleiding geven (maatgevend noch
specifiek). De verschillende scenario’s kunnen voldoende
worden gecontroleerd en naar alle waarschijnlijkheid
beheerst. Dit wordt onder andere gewaarborgd door het
instellen van een First Responder Team (FRT). Dit FRT bestaat
uit werknemers binnen de operationele PALLAS-organisatie
die speciaal worden opgeleid om in actie te komen bij
(beginnende) calamiteiten. Het FRT is een aanvulling op de
reguliere BHV-post. Bij voorkomende incidenten dienen
daarnaast de hulpdiensten te worden gealarmeerd volgens
procedure. Ook stelt een extern bureau voor PALLAS een
bedrijfsnoodplan (bnp) op. Dit bedrijfsnoodplan is een
draaiboek waarin de procedures en werkwijze van PALLAS
staan beschreven voor wanneer zich een calamiteit voordoet,
totdat de brandweer arriveert. Hierin staan beschreven de
samenwerking, afstemming, overdracht, gidsfunctie enz.
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PALLAS werkt daarnaast, in het kader van de Kew-vergunning,
aan een Veiligheidsrapport, waarin de veiligheid rondom de
(nucleaire) activiteiten van de PALLAS-reactor in kaart worden
gebracht. In dit rapport staan onder andere verschillende
scenario’s bij nucleaire, maar ook niet-nucleaire, incidenten
beschreven en de procedures om deze calamiteiten te
voorkomen en controleren. Het achtergrondrapport
Nucleaire veiligheid geeft inzicht in een samenvatting van dit
Veiligheidsrapport en is te vinden in de bijlage.

3.4.5

Bedrijfsinterne milieuzorg

Zowel het Integrated Management System (IMS) van PALLAS
als het IMS van ICHOS voldoen aan verschillende ISOstandaarden, waaronder de ISO14001 (Milieumanagement),
zoals opgenomen in de Project Requirements.

Deze pagina is met opzet leeg gelaten
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4

Conclusies en
aanbevelingen
In dit hoofdstuk is op grond van het totaal aan effecten een synthese gemaakt,
waaruit conclusies kunnen worden getrokken ten behoeve van de besluitvorming
over het bestemmingsplan.

4.1 Analyse en synthese van effecten
De meeste effecten van de bouw-, overgangs- en exploitatiefase ten opzichte van de referentiesituatie zijn neutraal. Dit
heeft te maken met het feit dat gedurende het ontwerpproces
er door PALLAS diverse optimalisatieslagen zijn gemaakt,

verschillende vergunningenprocedures lopend (bijvoorbeeld
de ontgrondingenvergunning en de vergunning in het kader

mede met als doel om de milieueffecten te beperken. Dergelijke maatregelen zijn opgenomen in de voorgenomen activiteit
en ook verwoord in het Ontwerpkader. Tevens zijn er in 2021

houden met de omgeving door effecten te voorkomen en/of
te minimaliseren.

van de Wet natuurbescherming) of in voorbereiding. Ook
daarbij is steeds het streven om waar mogelijk rekening te

4.2 Verschilanalyse met plan-MER 2017
Voor het bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’ is in 2017 reeds
een plan-MER opgesteld. Ten opzichte van dat plan-MER
verschilt het voorliggende geactualiseerde plan-MER op drie
punten, die in de volgende paragrafen worden toegelicht.

gebouwd en bedreven kan worden. Dit is met de locatiekarakterisering (paragraaf 2.4.2) en met het veiligheidsconcept (paragraaf 3.4.4) uitgebreider beschikbaar in dit
plan-MER.


4.2.1

Geen variatie meer

In het plan-MER opgesteld ten behoeve van bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’ waren drie varianten opgenomen voor
de bouwhoogte van de reactor, de LDA was voorzien op het



landbouwgebied ten oosten van de Westerduinweg, voor het
secundaire koelwatersysteem waren drie mogelijke opties en
er werd nog uitgegaan van een open ontgraving van de koelleidingen:


In onderhavig plan-MER wordt voor de afmetingen van het
reactorgebouw uitgegaan van 42,55 meter (breedte) bij
62,55 meter (lengte). De totale hoogte van het reactorgebouw komt uit op 39,5 meter en bevindt zich deels boven
de grond en deels onder de grond. Het reactorgebouw
krijgt een diepte van 13 meter - NAP (exclusief fundering)
en een hoogte van 26,5 meter + NAP. Dit komt overeen
met een diepte van 17 meter onder het bestaande maaiveld en een hoogte van 20,5 meter boven het toekomstige
maaiveld. Dit is min of meer gelijk aan variant B2 in het
eerdere plan-MER.



In onderhavig plan-MER komt de LDA aansluitend op het
PALLAS-terrein en wordt deze ontsloten via een toegangs-

weg vanaf de Westerduinweg (N502).
Het secundaire koelwatersysteem wordt vormgegeven
door middel van een koelwaterinname vanuit het Noordhollandsch Kanaal en lozing in de Noordzee. De betreffende leidingen worden grotendeels aangebracht door een
gestuurde boring.
Deze ontwerpkeuzes zijn verder uiteengezet in het Ontwerpkader dat is opgenomen in bijlage B van dit plan-MER.









4.2.2

Meer detailinformatie

Er zijn nieuwe gegevens verkregen over de grondwatersituatie door middel van bestaande en nieuw geplaatste
peilbuizen op de PALLAS-locatie. Hiermee is het grondwatermodel verfijnd en zijn nauwkeuriger uitspraken te doen.
Er is bodemkwaliteitsonderzoek gedaan, waarmee duidelijk
is geworden hoe de situatie daadwerkelijk is ter plekke van
de PALLAS-locatie. Dit was nodig voor de grondoverdracht,
waarvoor geen bureauonderzoek volstond. Er kon daardoor beter gefundeerd een uitspraak gedaan worden over
de bodemkwaliteitssituatie ter plekke.
Er zijn voor de exploitatiefase geluidsberekeningen uitgevoerd op basis van een gedetailleerd ontwerp van de
reactor en andere voorzieningen. Hieruit kwam naar voren
dat PALLAS tijdens bedrijf kan voldoen aan de wettelijke
vereisten voor gevelbelasting op geluidsgevoelige functies.
Ten tijde van het eerdere plan-MER was het uittredepunt
van de koelwaterlozing nog niet uitgewerkt in het ontwerp.
Het lozingspunt in de Noordzee is in onderhavig plan-MER
nader gedetailleerd waardoor ook meer duidelijk is over de
berekende mengzone.
In het kader van het milieuaspect ‘Natuur’ zijn alle mogelijke gevolgen (nogmaals) onderzocht op instandhoudingsdoelstellingen door middel van het opstellen van een
passende beoordeling. Het achtergrondrapport Natuur
voor dit plan-MER verwijst tevens naar deze beoordeling. Daarnaast is een nieuwe soortenbeschermingstoets
uitgevoerd. De daarin voorgestelde maatregelen zijn alle
overgenomen door PALLAS (zie Ontwerpkader in bijlage B).

4.2.3

Gunstiger beeld effecten

Vanwege het hogere detailniveau dat beschikbaar is gekomen

uitgewerkte ontwerp in detail in op de milieueffecten van de
daadwerkelijke aanleg (bouwfase), inpassing (overgangsfase)

voor dit plan-MER én vanwege optimalisatieslagen in het ontwerpproces (zie paragraaf 4.1) is over een aantal criteria een
gunstiger beeld ontstaan dan in het eerdere plan-MER:
 In het algemeen geldt dat enkele criteria in positieve zin
wijzigen doordat bij het oorspronkelijke plan-MER een
worst-case situatie werd aangenomen en nu van een meer
realistisch beeld is uitgegaan.

en gebruik (exploitatiefase) van de PALLAS-reactor:



In onderhavig plan-MER is ten opzichte van het eerder opgestelde plan-MER voor een aantal effecten meer en gedetailleerdere informatie beschikbaar gekomen. Ten opzichte van
het eerdere plan-MER gaat dit plan-MER op basis van het



Ten tijde van het eerdere plan-MER was er beperkt informatie over veiligheid, stabiliteit en robuustheid beschikbaar om aan te kunnen tonen hoe de PALLAS-reactor veilig

Voor het aspect ‘Landschap, Cultuurhistorie en Ruimtelijke Kwaliteit’ geldt dat de ontwikkelingen niet langer
een negatief effect hebben op de fysieke aantasting van
landschappelijke karakteristiek/waarden en de belevings-
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waarde, maar een neutraal effect. Dit verschil is met name
het gevolg van de gestuurde ondergrondse boring in plaats
van open ontgraving en de half verdiepte ligging van de
PALLAS-reactor.



Ten aanzien van het aspect ‘Verkeer’ is er sprake van een
gunstiger beeld voor het beoordelingscriteria verkeersveiligheid, doordat het bouwverkeer geen gebruik zal maken
van de Zeeweg.

Ten aanzien van het aspect ‘Recreatie en Toerisme’ is er



Ten aanzien van het aspect ‘Geluid’ is een gunstiger beeld
door het verplaatsen van het werkterrein naar het landelijk
gebied met bollenvelden naast de EHC en het niet realiseren van de betoncentrale ter plaatse. Ook worden strengere eisen aan de geluidsemissie van de betonpompen

sprake van een gunstiger beeld door een neutraal effect
op beïnvloeding van recreatieve gebruiksmogelijkheden,
recreatieve belevingswaarde en de identiteit. De negatieve
score in het plan-MER is niet langer van kracht door de
keuze voor gestuurde ondergrondse boring ten behoeve
van het secundair koelwatersysteem en de half verdiepte
ligging van de PALLAS-reactor.


Door verplaatsing van het werkterrein van landelijk gebied
met bollenvelden naar de EHC in het duingebied zijn effecten in het kader van het aspect ‘Licht’ neutraal ten opzichte
van het eerder in het plan-MER toegekende negatieve

gesteld, met gunstigere effecten in de avond- en nachtperiode als gevolg.


In dit plan-MER ontstaat voor de effecten op het aspect
‘Natuur’ een gunstiger beeld doordat mitigerende maatregelen uit het eerdere plan-MER geïncorporeerd zijn in het
ontwerp. Eerdere negatieve effecten op Natura 2000 zijn
derhalve neutraal geworden.

effect.

4.3 Mitigerende maatregelen
In paragraaf 3.2 zijn de milieueffecten van de bouw- en
exploitatiefase weergeven. Over het algemeen scoren de
bouw- en exploitatiefase van de PALLAS-reactor op de meeste
criteria neutraal. In een enkel geval is er zelfs sprake van
een positieve score. In Tabel 4 komen ook negatieve en een
enkele zeer negatieve scores voor. Deze paragraaf gaat in op
de mitigerende maatregelen van negatief scorende criteria,
welke ook zijn opgenomen in de achtergrondrapporten (zie
bijlagen). De onderbouwing van de score is weergeven in
Tabel 4 in hoofdstuk 3.
Voor het aspect ‘Archeologie’ worden enkele criteria negatief
beoordeeld. De aantasting van de archeologische verwachtingswaarde als gevolg van de aanleg van de bouwkuip, de
fundering en de constructie van het reactorgebouw scoort
zeer negatief. Een archeologisch bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek zijn reeds uitgevoerd. Archeologisch
vervolgonderzoek dient mogelijk plaats te vinden, op basis
waarvan kan worden nagegaan of de archeologische waarden
alsnog kunnen worden gespaard. De bouw zal plaatsvinden

onder begeleiding van een archeoloog. Indien behoud van
behoudenswaardige archeologische resten in de bodem niet
mogelijk is, worden de archeologische resten ex situ behouden door middel van opgraven. Dit is de best haalbare mitigatiemaatregel voor archeologie en zal in de Wabo-vergunning
worden vastgelegd.
Voor het aspect ‘Natuur’ worden de milieueffecten op Rode
Lijstsoorten tijdens de bouw- en exploitatiefase negatief beoordeeld. Deze beoordeling is gegeven met in achtneming dat
de voorschriften die voortvloeien uit de passende beoordeling en de soortenbeschermingstoets reeds door PALLAS zijn
overgenomen. Hierdoor wordt er minder negatief gescoord
dan vóór het integraal overnemen van deze voorschriften het
geval was. Ook wordt voor het secundaire koelwatersysteem
een visretoursysteem mogelijk. Dit is de enige mitigerende
maatregel die nog niet direct wordt ingezet, maar op grond
van monitoring kan hiertoe worden besloten. Dit zal in afstemming met de waterbeheerder worden georganiseerd.

4.4 Leemten in kennis, monitoring en evaluatie
4.4.1

Leemten in kennis

Hierna volgt een verhandeling van de geconstateerde leemten
in kennis in de verschillende achtergrondrapportages voor dit
plan-MER en de mogelijke consequenties voor besluitvorming.
Ondanks de leemten in kennis en de monitoring en evaluatie die plaats vindt, kan op grond van onderhavig plan-MER
besluitvorming plaatsvinden over het bestemmingsplan ‘PALLAS plot’. Voor wat betreft het bestemmingsplan is er namelijk
sprake van aanzienlijk gedetailleerdere milieu-informatie dan
eerder was gegeven voor het bestemmingsplan PALLAS-reactor uit 2018, hetgeen toen reeds voldoende werd bevonden.
Voor de Kew-vergunning en de lozingsvergunning Waterwet
is de benodigde informatie benoemd in de richtlijnen van de
ANVS voor het project-MER naar verwachting grotendeels
geleverd met voorliggend plan-MER. Bij de procedure voor
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deze beide vergunningen zal dit met de daarvoor bevoegde
gezagen (de ANVS en Rijkswaterstaat) worden afgestemd.
Archeologie
Een inherent probleem voor het aspect ‘Archeologie’ is dat het
gedeeltelijk gebaseerd wordt op beperkte informatie en aannames. Er wordt daarom in de archeologische onderzoeken
vaak gesproken over verwachtingen. Dit geldt zelfs in zekere
mate voor bekende waarden, zoals afkomstig uit het inventariserend onderzoek verkennende fase: van deze waarden is
binnen het onderzoek niet bekend hoe groot de daadwerkelijke vindplaatsen zijn en hoe deze zijn geconserveerd. Totdat
de bodem wordt opengelegd is in feite niet te bepalen of
archeologische waarden aanwezig zijn, wat de precieze datering, omvang etc. ervan is. Er zal voor verschillende geplande

bodemingrepen archeologisch vervolgonderzoek moeten
worden uitgevoerd (conform het beleid van de gemeente
Schagen en het vigerende bestemmingsplan). Dit zal in eerste
instantie in de vorm van een karterend booronderzoek plaatsvinden. Hiervoor is een onderzoeksplan opgesteld. Daarnaast
wordt voorzien in een opname van het historische dijkprofiel.
Verder wordt er geadviseerd om het afgraven van de dijk
archeologisch te begeleiden, aangezien de kans bestaat dat in
deze historische grond resten van de Napoleontische veldslag
van 1799 teruggevonden worden. In gebieden die niet nader
onderzocht worden, blijft een verplichte melding van toeval
vondsten van kracht.
Bodem
Voor het aspect ‘Bodem’ is de bodemkwaliteit van de deelgebieden beoordeeld op grond van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken. Aanleiding voor deze onderzoeken was echter
niet de beoogde ontwikkeling, waardoor er geen ‘dekkend’
inzicht is in de bodemkwaliteit. Mogelijk is dus sprake van een
onderschatting van het aantal locaties met bodemverontreiniging. Voor de deellocatie ‘secundaire koelwatersysteem’ is de
bodemkwaliteit nog onbekend, vanwege de afwezigheid van
bodeminformatie. Hierdoor is het niet bekend of er bodemverontreinigingen ter plaatse van de in- en uittredepunten
aanwezig zijn en er bodemsanering nodig is. Een mogelijke
onderschatting van het aantal aanwezige locaties met bodemverontreiniging leidt echter tot meer bodemsanering. De
leemte in kennis heeft daardoor geen nadelige gevolgen ten
opzichte van de effectscore want extra vondsten van bodemverontreiniging leiden tot meer bodemsanering, en is dus niet
relevant voor de besluitvorming.

Luchtkwaliteit
Voor het aspect ‘Lucht’ wordt geconstateerd dat nieuwe
inzichten in achtergrondconcentraties en emissiefactoren
een leemte betreffen, aangezien elk jaar emissiefactoren en
achtergrondconcentraties worden vastgesteld conform de
nieuwste inzichten. De trend in luchtkwaliteit is voor zowel
de emissiefactoren voor wegverkeer als de achtergrondconcentraties dat deze verbeteren. Als de emissiefactoren en
achtergrondconcentraties worden bijgesteld gaat dit vaak om
kleine wijzigingen. In het luchtonderzoek is tevens rekening
gehouden met recente ontwikkelingen met betrekking tot
emissiefactoren van dieselmaterieel. De verwachting is, dat
eventuele nieuwe inzichten geen grote effecten hebben op de
uitkomsten van het onderzoek en daarmee de effectscore.
Natuur
Van de Noordzeekustzone zijn weinig gedetailleerde gegevens
beschikbaar over het vóórkomen van vissen, vogels, zeezoogdieren en de ecologische factoren die de verspreiding van
deze soorten bepalen (zoals variatie in het voorkomen van
voedselbronnen). Van vogels en zeezoogdieren bestaat wel
globale informatie over het vóórkomen op de Noordzee, maar
deze informatie is veelal te grof om gedetailleerde uitspraken
te doen over de effecten van activiteiten van PALLAS in de
Noordzeekustzone. Op basis van deze globale informatie, en
gebruikmakend van het voorzorgsbeginsel bestaat echter
voldoende inzicht in het optreden van mogelijke effecten en
daaraan verbonden mitigerende maatregelen om te waarborgen dat de activiteiten in overeenstemming met wetgeving
uitgevoerd kunnen worden.
Oppervlaktewater

Geluid
Op het moment van onderzoek zijn er nog onzekerheden
betreffende de geluidbronnen en de sterkte en intensiteit
hiervan. Afwijkingen van de gehanteerde uitgangspunten
kunnen leiden tot relevante andere effecten. Dit wordt echter
voorkomen door hier tijdens de engineerings- en uitvoeringsfase actief op te sturen.
Grondwater
Voor het aspect ‘Grondwater’ zijn de uitvoeringswijzen van
enkele constructies nog niet voldoende in kaart gebracht.
Veranderingen hierin hebben mogelijk consequenties voor de
beschouwde grondwatereffecten. Zo is het ontwerp van de
tijdelijke keerwanden langs de LDA nog niet definitief. Voor
het definitieve ontwerp moeten sonderingen op de damwandlocaties worden gezet. Deze sonderingen zullen uitwijzen of
tussen de dieptes van NAP -1 m en -3 m (doorlatend) zand
voorkomt. Wanneer dit niet het geval is, dan kunnen mitigerende maatregelen getroffen worden. Daarnaast wordt tussen
het filterstation en het uittredepunt van de boor (300 meter
afstand van het filterstation) de leiding in een open sleuf gelegd. PALLAS laat deze sleuf binnen wanden ontgraven, zorgt
dat deze niet tot in de klei- en veenlaag vanaf circa NAP -3 m
reikt en dat geen spanningsbemaling nodig is. In dit geval is
geen bemaling nodig, afgezien van een kleine open bemaling
binnen de wanden om ingevallen regenwater af te voeren, en
treden geen effecten naar het grondwater op.

Bij het aspect ‘Oppervlaktewater’ is de effectbeoordeling bij
koelwaterlozing – waterkwaliteit uitgevoerd met berekende
lozingsconcentraties van de belangrijkste omzettingsproducten van vrij beschikbaar chloor. Deze berekeningen zijn
gebaseerd op gangbare vuistregels uit de literatuur, aangevuld met enkele conservatieve (worst case) aannames. Zo is
niet exact bekend wat het gemiddelde bromidegehalte in het
water uit het Noordhollandsch Kanaal is en in welke verhouding bromoform en chloroform hierbij worden gevormd. De
hiervoor beschreven aannames per stof zijn naar verwachting
beide een overschatting. De berekende lozingsconcentraties
(voor PALLAS-reactor én HFR) zijn daardoor worst-case. Omdat met de huidige uitgangspunten wel voldaan wordt aan de
immissietoets zal bijstelling (naar beneden) van de berekende
lozingsconcentraties echter niet tot een negatiever beoordelingsresultaat leiden.
Stralingsbescherming en Nucleaire Veiligheid
Ten aanzien van de aspecten ‘Stralingsbescherming’ en ‘Nucleaire Veiligheid’ is relevant dat het ontwerp en de organisatie
van de PALLAS-reactor verder worden uitgewerkt als onderdeel van de detail-engineering fase. In deze detail-engineering
fase worden aanvullende maatregelen genomen om de stralingsbelasting van medewerkers verder te optimaliseren. Deze
volgende toekomstige ontwerpfase heeft naar verwachting
een positief effect op de in dit plan-MER beschreven aspecten
van de stralingsbescherming. Op detailpunten kan het invloed
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hebben op de in dit plan-MER beschreven aspecten van nucleaire veiligheid, maar het doet geen afbreuk aan het voldoen
aan de veiligheidscriteria.
Trillingen
Er zijn geen metingen van trillingen beschikbaar ter onderbouwing van de verwachting dat de streefwaarden voor
hinder door trillingen niet worden overschreden. De tijdelijke
maximale toename van het verkeer is beperkt tot de bouwperiode en dusdanig beperkt ten opzichte van de totaal aantal
verkeersbewegingen, dat het uitvoeren van metingen geen
ander beeld zal geven op de hinderbeleving.

4.4.2

Monitoring en evaluatie

De PALLAS-reactor kan voldoen aan de dosiscriteria uit het
Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. De stralingsnorm waaraan voldaan moet worden, dient gemonitord
en vervolgens geëvalueerd te worden. Ten aanzien van nucleaire veiligheid vindt een intensief monitoringsprogramma
plaats waarbij eventuele zettingen op andere gebouwen, door
mogelijke invloeden tijdens de bouwfase, gemonitord worden.
In het kader van natuur wordt iedere drie jaar gemonitord en
geëvalueerd hoe de situatie zich ontwikkelt en wat de effecten
zijn ten opzichte van de gedefinieerde deelaspecten uit het

achtergrondrapport Natuur. Monitoring en evaluatie zijn tevens van belang bij de eventuele noodzaak van het realiseren
van een visretoursysteem in het filterstation van het secundaire koelwatersysteem.
In relatie tot koelwater is bovendien monitoring en evaluatie
van het dubbeldraaien van de PALLAS-reactor en de HFR van
belang. Met betrekking tot de onttrekking van koelwater uit
het Noordhollandsch Kanaal gedurende de overgangsfase
waarin de PALLAS-reactor en de HFR in gebruik zijn, is met
name in de zomerperiode van groot belang dat er wordt
gemonitord en geëvalueerd wat de onttrekking van oppervlaktewater voor effecten heeft. Daarnaast wordt in het kader van
waterkwaliteit de lozing van koelwater gemonitord. Koelwater
wordt voorafgaand aan de lozing gecontroleerd op radioactiviteit ter voorkoming dat het koelwater in het secundaire
koelwatersyteem in contact komt met radioactieve stoffen.
De grondwatertoestand op de PALLAS-locatie zal worden gemonitord met het peilbuizensysteem. Dit is van belang tijdens
de bouw, maar ook tijdens bedrijf zal de grondwatermonitoring worden voortgezet. Tijdens de bouw zal archeologische
begeleiding plaatsvinden. Bij aantreffen van vondsten, zullen
deze voor zover mogelijk in situ worden geconserveerd, maar
als dat niet kan dan zullen ze worden gedocumenteerd en ex
situ veiliggesteld.

4.5 Vervolgbesluiten
Dit plan-MER dient voor het bestemmingsplan ‘PALLAS plot

deringen ontstaan.

2021’. Met het totaal aan effecten is een synthese gemaakt
waaruit conclusies kunnen worden getrokken ten behoeve
van de besluitvorming over dat bestemmingsplan.
Voor de aanvraag van de Kew-vergunning voor het oprichten
en in gebruik nemen van de reactor en voor de lozingsvergun-

Naast het bestemmingsplan, de Kew-vergunning en de lozingsvergunning zijn er nog tientallen vergunningen, onthef-

ning Waterwet dient gevalideerd te worden of een update of
aanvullingen op dit plan-MER noodzakelijk worden geacht.
Mogelijkerwijs zijn in de tussentijd nieuwe inzichten of veran-
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fingen e.d. nodig voor de realisatie van het gehele PALLASproject. Deze zijn alle niet m.e.r.-plichtig.
De ontmanteling van de PALLAS-reactor zal decennia na
ingebruikstelling plaatsvinden. Daar wordt t.z.t. een separate
m.e.r.-procedure voor gevolgd.

Deze pagina is met opzet leeg gelaten
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1 Inleiding
Onderhavig rapport beschrijft het ontwerp van de PALLAS-reactor op hoofdlijnen. Het
geeft een conservatieve, maar realistische inschatting van de voorgenomen activiteit.
Het is gebaseerd op de kenmerken van de locatie op de EHC (Energy & Health Campus,
voormalige Onderzoekslocatie Petten (OLP)), randvoorwaarden uit beleid en wetgeving en
kennis vanuit de huidige HFR (Hoge Flux Reactor).

1.1 Relatie met het plan-MER
In het plan-MER en de achtergrondrapporten bij het plan-MER
worden de effecten van het bouwen en exploiteren van de
PALLAS-reactor beschreven. Dit plan-MER volgt op het eerdere
plan-MER bij bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’. Ten tijde
van het opstellen van het eerdere plan-MER was de precieze inrichting en technische invulling van de reactor en het

reactorterrein nog niet bekend. Inmiddels heeft de Stichting
Voorbereiding PALLAS-reactor besluiten over het concrete
ontwerp genomen op basis waarvan dit ontwerpkader is
geactualiseerd. Voorliggend ontwerpkader is in maart 2021
geactualiseerd ten behoeve van het nieuwe plan-MER.

1.2 Leeswijzer
Onderstaand is per hoofdstuk een korte toelichting opgenomen:

Beschrijft voor de exploitatiefase aan welke randvoorwaarden de te bouwen elementen voldoen en wat hun



Hoofdstuk 2
Licht de diverse projectfasen toe die in het plan-MER worden beschouwd.



Hoofdstuk 3
Beschrijft de reactor.

maximale omvang is. Hierin is ook een beschrijving van het
secundaire koelsysteem opgenomen.
Hoofdstuk 5
Beschrijft voor de bouwfase aan welke randvoorwaarden



Hoofdstuk 4
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de bouwactiviteiten voldoen en wat hun maximale omvang
is.

2 Projectfasen
Het realiseren en bedrijven van de PALLAS-reactor is op te delen in vier projectfasen: de
bouwfase, de overgangsfase, de exploitatiefase en de buitengebruikstellings- en ontmantelingsfase.

2.1 Bouwfase
In deze fase worden de PALLAS-reactor, bijbehorende systemen en de bijbehorende infrastructurele aanpassingen
gerealiseerd. De bouwfase duurt in totaal ongeveer zeven
jaar. Gedurende deze bouwfase worden op hoofdlijnen de
volgende activiteiten uitgevoerd:
1 Inrichting tijdelijk werkterrein (ook wel Lay Down Area
(LDA) genoemd) en toegangsweg.
2 Constructie secundaire koeling.
3 Bouwkuip, fundering en constructie reactorgebouw.
4 Constructie gebouwen, installatie en infrastructuur.
5 Afronding LDA en inrichting terrein.
6 Testen.

In het kader van het plan-MER is vooral het ontgraven en
grondverzet ten behoeve van de PALLAS-reactor en de SCS
Buildingpompgebouw, en het realiseren van het secundaire
koelwatersysteem relevant. Daarnaast is relevant dat een
tijdelijk werkterrein van ongeveer 3,5 hectare moet worden ingericht. Grond en bouwmaterialen worden aan- en afgevoerd
met vrachtwagens. Uitgangspunt is dat de bouwwerkzaamheden tot zo min mogelijk hinder leiden voor de omgeving. Ook
veiligheid en toegankelijkheid zijn belangrijke aspecten, zeker
omdat de EHC in verband met beveiliging beperkt toegankelijk
is. De activiteiten in de bouwfase zijn in hoofdstuk 5 beschreven.

2.2 Overgangsfase
Zodra de PALLAS-reactor gereed is voor exploitatie bouwt de
HFR haar activiteiten af. Omdat nog niet zeker is op welk moment de HFR wordt uitgefaseerd, gaan we in het plan-MER bij
het beschrijven van de milieueffecten uit van een overgangs-

fase van 2026 tot 2030. In 2028 en 2029 zijn beide reactoren
in gebruik. De overgangsfase wordt in voorliggende rapport
niet nader beschreven, aangezien deze fase niet tot unieke
ontwerpkeuzes leidt.

Bouwfase PALLAS-reactor
2020 t/m 2026

Overgangsfase
2026 t/m 2030

Productie PALLAS-reactor
2030 ...

Productie HFR
2020 t/m 2030

Overgangsfase
2026 t/m 2030

Decommissioning &
ontmanteling 2030 ...

Figuur 1 Duiding van de overgangsfase van PALLAS-reactor en HFR.

2.3 Exploitatiefase
In deze fase is de PALLAS-reactor in bedrijf genomen. De reactor wordt veilig bedreven en onderhouden conform de specificaties
zoals beschreven in hoofdstuk 4.

2.4 Buitengebruikstellings- en ontmantelingsfase
De PALLAS-reactor stopt aan het eind van zijn levensduur op gecontroleerde wijze met de isotopenproductie. Uiteindelijk wordt
de reactor ontmanteld. Dit is na een aantal decennia. Dit onderwerp wordt niet behandeld in dit rapport Ontwerpkader. Wel
wordt de ontmanteling globaal behandeld in het plan-MER.
Vergunningsfase PALLAS-reactor
2020 t/m 2024
Bouwfase PALLAS-reactor 2020 t/m 2026

Overgangsfase
2026 t/m 2030

Productie PALLAS-reactor
2030 ...

Figuur 2 Globaal overzicht van alle fasen in het PALLAS-project (bron: PALLAS, 2020: Focus on PALLAS (https://www.pallasreactor.com/focus-on-pallas/3/10/)).
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3 De reactor
De PALLAS-reactor komt op beveiligd terrein te staan. Dit terrein is omzoomd met hekken
en is alleen via bewaakte toegangen te betreden. Het terrein bestaat grofweg uit:

Het nucleaire eiland bestaande uit de reactor met omliggend logistiekgebouw, het
supportgebouw en de SCS Building.

Alle overige ondersteunende faciliteiten, waaronder het kantoorgebouw en het parkeerterrein.

3.1 De reactor
3.1.1

Type reactor

Onderzoeksreactoren kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld naar type reactor. Dit onderscheid kan worden
gemaakt op basis van:
 Het ontwerp en het type splijtstofelementen dat gebruikt
wordt.

gebruikt wordt. Zo zijn er:
 onderzoeksreactoren waarbij de moderator in het splijtstofelement zit verwerkt, de zogenaamde TRIGA reactoren;


reactoren waarbij de splijtstofelementen bestaan uit dunne
platen (plate-type fuel), de zogenaamde Materiaal Test
Reactoren (MTR), en
reactoren waarbij de splijtstof zich in vloeibare fase bevindt
of is opgelost in een vloeistof.



Het materiaal dat gebruikt wordt voor de moderatie van
neutronen.





‘Pool-type’ of ‘tank-in-pool-type’.

De PALLAS-reactor zal, evenals de HFR, gebruik gaan maken
van ‘plate-type’ splijtstofelementen. De keuze hiervoor is
voornamelijk gebaseerd op het feit dat er veel ervaring met
dit type splijtstofelementen beschikbaar is, wat de veilige
bedrijfsvoering van de reactor bevordert.

Het ontwerp en type splijtstofelementen
Er is onderscheid te maken tussen onderzoeksreactoren op
basis van het ontwerp en het type splijtstofelementen dat

Een ‘plate-type’ splijtstofelement bestaat uit een aantal
platen met aan beide zijden een bevestigingshouder (dikkere
aluminium platen). De splijtstofplaten bevatten laag verrijkt
uranium in een aluminium matrix (samen de splijtstofmatrix).
Om deze matrix is een aluminium bekleding aangebracht zodat het uranium opgesloten zit in de splijtstofplaat. In Figuur 3
is een voorbeeld van een dergelijk splijtstofelement weergegeven. De reactorkern van de PALLAS-reactor zal uit maximaal
20 van dergelijke splijtstofelementen bestaan.
Het materiaal voor de moderatie van neutronen
Voor de moderatie van neutronen wordt er gebruikgemaakt
Figuur 3 Voorbeeld van een splijtstofelement van een onderzoeksreactor
(zijaanzicht van het hele element en bovenaanzicht waarbij de splijtstofplaten zichtbaar zijn).

bevindt dat dient als reflector van de neutronen. Het gebruik
van water als moderator in de PALLAS-reactor hangt samen
met de keuze voor het type splijtstofelementen dat gebruikt
gaat worden.

Reactorgebouw

Hot cell

Pool-type onderzoeksreactor

Koelmiddel
Reactorbassin
Reactorkern
Regelstaven

Figuur 4 Schematische weergave pool-type reactor.
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van water, zwaar water, grafiet of polyethyleen. De PALLAS-reactor wordt, evenals de HFR, een water gemodereerde reactor
waarbij zich rond de reactorkern een vat met zwaar water

Verbruikte
splijtstof

De PALLAS-reactor wordt een pool-type onderzoeksreactor.
Bij dit ontwerp is de reactorkern, die voornamelijk bestaat
uit splijtstofelementen en regelstaven, gelegen in een groot
waterbassin (zie Figuur 4 en Figuur 5). De reactorkern bevindt
zich daarbij in een tank die is aangesloten op een koelsysteem, maar die ook een open verbinding heeft met het
waterbassin.
De reactorkern produceert tijdens normaal bedrijf veel straling. Om veilig met de reactor te kunnen werken, is daarom

voldoende afscherming tussen de reactorkern en het personeel noodzakelijk. Ook moet het personeel voldoende worden
afgeschermd van de straling afkomstig van de experimenten
en isotopen. Water is hiervoor bij uitstek geschikt, omdat een
aantal meter water voldoende afscherming biedt om veilig te
werken. Het grote voordeel van een pool-type reactor is dat
het waterbassin voor voldoende afscherming zorgt tijdens
normaal bedrijf om veilig experimenten en medische isotopen
productie, inclusief het ont- en beladen, uit te voeren.
Wanneer er geen directe noodzaak is voor het gebruik van
een gesloten tank wordt er vaak gebruikgemaakt van een tank
die aan de bovenzijde open is. Dit geeft de mogelijkheid van
koeling met natuurlijke circulatie van bassinwater en vergemakkelijkt de toegang tot de reactorkern tijdens bedrijf, wat
gunstig is voor het uitvoeren van experimenten en produceren van medische isotopen. De PALLAS-reactor zal gebruikmaken van een tank die aan de bovenzijde open is.

wijze als het koelwater gekoeld, namelijk met een primaire
kringloop die via een warmtewisselaar warmte afgeeft aan het
secundaire systeem. De nominaal benodigde koelcapaciteit
van het secundaire systeem zal maximaal 29 MWth (Megawatt
thermisch) bedragen. Het primaire water in de reactor wordt
gekoeld via de warmtewisselaar met het secundaire koelsysteem, zoals is weergegeven in Figuur 5. Voor de PALLASreactor zal daartoe koelwater worden ingenomen uit het
Noordhollandsch Kanaal, dat vervolgens na opwarming wordt
geloosd in de Noordzee.
De keuze om de reactorkern te koelen met water is een direct
gevolg van de keuze voor het type splijtstofelementen en de
bestralingscondities die van de reactor worden gevraagd ten
behoeve van het uitvoeren van experimenten en het produceren van isotopen. Het gebruik van een ander koelmiddel dan
water in de primaire kringloop is daardoor uitgesloten. Tijdens
“down time” (bijvoorbeeld voor onderhoud) zal het bassin
worden gekoeld door chillers.

Koelen van de reactor (primair koelsysteem)
Figuur 5 geeft schematisch het principe van koelen van een
‘tank-in-pool-type’ reactor, dit principe is gelijk voor alle
pool-types om de koeling weer te geven. Bij het splijten van
de uraniumatoomkernen komt warmte vrij die door koeling
van de reactorkern wordt afgevoerd. De warmte wordt hierbij
overgedragen aan koelwater dat door het reactorbassin
stroomt. Het koelwater wordt rondgepompt in de zogenoemde primaire kringloop. De primaire kringloop geeft via een
warmtewisselaar de door het koelwater opgenomen warmte
af aan een secundair systeem. Het nominale vermogen van de
reactor zal 25 MW bedragen.
De reactorkern, de experimenten en isotopenproductie en de
gebruikte splijtstof staan tevens warmte af aan het reactorbassinwater. Het reactorbassinwater wordt op soortgelijke

koeling bassin
waterbassin

secundair systeem,
koelkring via
oppervlaktewater
of via luchtkoeling

reactor
primaire kringloop
Figuur 5 Schematische voorstelling van de primaire koelkring en de
secundaire koelkring voor een tank-in-pool reactor.

Figuur 6 Diepte en hoogte van het reactorgebouw t.o.v. NAP, bestaand maaiveld en nieuw maaiveld. *Het maaiveld fluctueert in het gebied en daarom is
de 4 meter + NAP bij benadering opgenomen als gemiddelde op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland.
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Hot cell

Belangrijkste kenmerken van de PALLAS-reactor

In of nabij de reactor worden meerdere hot cells gerealiseerd.
Een hot cell is een afgeschermde behandelruimte waar middels
bediening op afstand veilig gewerkt kan worden met radioactief
materiaal. De hot cell schermt degene die werkt met het materiaal dus af van de radioactieve straling binnen de hot cell. In de

In Tabel 1 is een aantal kenmerken van de PALLAS-reactor
gegeven (conform de aan Euratom geleverde informatie).

3.1.2

Veiligheidsconcept

hot cell worden experimenten gedaan en capsules of andere
radioactieve objecten gedemonteerd in verband met inspectie, reparatie of transport. Tevens kunnen er containers met

Kernreactoren moeten veilig worden bedreven. Dit wil zeggen
dat het beschermen van mens en milieu tegen de schadelijke
invloed van ioniserende straling gedurende de gehele levensduur van een kernreactor voldoende gewaarborgd is.

experimenten, nucleair afval en radio-isotopencapsules worden
beladen. Verder kan in de hot cells veilig middel- en hoogradioactief afval verpakt worden ten behoeve van transport voor
verdere bewerking of opslag bij COVRA (Centrale Organisatie
Voor Radioactief Afval).

Hiervoor bestaat uitgebreide internationale en nationale weten regelgeving, waar door het Bevoegd Gezag streng toezicht
op wordt gehouden. De levensloop van een kernreactor
omvat het ontwerp, de bouw, de inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en tenslotte de buitengebruikstelling en ontmanteling.

Het reactorgebouw
Het reactorgebouw betreft het gebouw waarin de reactor zich
bevindt met de direct daaraan gekoppelde functionaliteiten.
Een belangrijke functie van dit gebouw is dat het een fysieke
barrière betreft, ten behoeve van het insluiten van radioactieve stoffen en splijtstoffen. Het proces van het voorkomen of
beperken van het vrijkomen van radioactief materiaal naar het
milieu tijdens normaal bedrijf en tijdens mogelijke optredende
ongevallen wordt ook wel confinement genoemd.
Afmetingen reactorgebouw
Voor de afmetingen van het reactorgebouw wordt uitgegaan
van 42,55 meter (breedte) bij 62,55 meter (lengte). De totale
hoogte van het reactorgebouw komt uit op 39,5 meter en bevindt zich deels boven de grond en deels onder de grond. Het
reactorgebouw krijgt een diepte van 13 meter - NAP (exclusief
fundering) en een hoogte van 26,5 meter + NAP. Dit komt
overeen met een diepte van 17 meter onder het bestaande
maaiveld en een hoogte van 20,5 meter boven het toekomstige
maaiveld. Daarmee is de bouwdiepte en -hoogte in overeenstemming conform het vigerende bestemmingsplan.
Voor de afvoer van ventilatielucht en voor de lozing van gasvormige of luchtgedragen radioactieve stoffen is het gebouw
voorzien van een ventilatieschacht. De hoogte hiervan bedraagt
48,5 meter + NAP, vergelijkbaar met de ventilatieschacht van de
HFR, en is onafhankelijk van de hoogte van het gebouw.

Een gevaar is gedefinieerd als een gebeurtenis die binnen of
buiten de inrichting kan optreden en mogelijk of daadwerkelijk negatieve gevolgen heeft voor de veiligheid van de reactor.
Interne gevaren komen vanbinnen de inrichting, terwijl
externe gevaren vanbuiten de inrichting komen. Een voorbeeld van een intern gevaar is een brand binnen de inrichting.
De externe gevaren zijn van natuurlijke oorsprong of door
mensen veroorzaakt, zoals bliksem, aardbeving of risico’s als
gevolg van een nabijgelegen industrieterrein. Een kernreactor
dient in essentie aan de drie volgende veiligheidsfuncties te
voldoen:
1 Het beheersen van de reactiviteit (afschakelen van de reactor).
2 Het koelen van de splijtstoffen.
3 Het insluiten van de radioactieve stoffen of splijtstoffen.
Deze drie veiligheidsfuncties gelden voor alle fasen van de
levensloop van een kernreactor. Als er niet voldaan wordt aan
de veiligheidsfuncties wordt geen Kernenergiewet-vergunning
(hierna: Kew-vergunning) verleend. Bij de aanvraag om de
Kew-vergunning en het bijbehorende project-MER worden de
veiligheidsfuncties onderbouwd.
Om de bovengenoemde veiligheidsfuncties te garanderen,
wordt gebruikgemaakt van een aantal belangrijke erkende
veiligheidsbeginselen (principes), waarvan het gelaagde veiligheidsconcept en het barrière-concept de belangrijkste zijn.
Deze principes worden hieronder kort beschreven.

Tabel 1 Belangrijkste kenmerken van de PALLAS-reactor.

Parameter

Beschrijving

Reactor vermogen

25 MW

Reactor beschikbaarheid

300 Full Power Days

Aantal Hot Cells

6

Productie

Mo-99, andere isotopen voor industriële en medische doeleinden

Onderzoek

• Ondersteuning van onderzoek van medische isotopen
• Bestraling van splijtstofmonsters in capsules
• Bestraling van materiaalmonsters

Reservering voor aanpassing

Extra ruimte en infrastructuur voor introductie van één complexe splijtstof bestralingsop lossing in de toekomst (bijvoorbeeld bestraling van splijtstof in steady state, ongevals - of
ramp-up condities) of uitbreiding van bestraling van medische (zoals Mo-99 etc.) of industriële
isotopen.1

1
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Dit speelt nu niet. Mocht PALLAS dit in de toekomst willen, dan dient daarvoor een apart vergunningentraject doorlopen te worden.

Het gelaagde veiligheidsconcept
De nucleaire veiligheid van kernreactoren is gebaseerd op
het concept van gelaagde veiligheid (in het Engels ‘Defencein-Depth’). Dit veiligheidsconcept is bedoeld om ongevallen te
voorkomen dan wel de gevolgen daarvan te beperken. Het is
een samenspel van bouwkundige, technische en organisatorische voorzieningen. Er worden meerdere strategieën toegepast
om de veiligheid van de reactor onder abnormale omstandigheden en ongevalscondities te waarborgen. Dit wordt bereikt
door een aantal niveaus van beschermende maatregelen, elk
met een eigen strategie:




Een conservatief ontwerp, kwaliteitsborging en bedrijfsvoering van hoge kwaliteit voorkomt falen tijdens normale
bedrijfsvoering van de kernreactor.
Afwijkende bedrijfsvoering wordt gemonitord. Dit resulteert
in een beheersing van voorzienbare bedrijfsvoorvallen.



Veiligheidssystemen en ongevalsprocedures verhinderen
escalaties die tot kernsmelt kunnen leiden.



Bij extreme calamiteiten waarbij significante hoeveelheden
radioactieve stoffen vrijkomen, worden met beschermende
noodmaatregelen de radiologische gevolgen voor de omgeving beperkt.

Elke strategie heeft als doel alle mogelijke vormen van zowel
menselijk falen als het falen van apparatuur te voorkomen
(preventie) of de gevolgen van dat falen zoveel mogelijk te
beperken (beheersing, mitigatie).
Conform het VOBK (Handreiking Veilig Ontwerp en het veilig
Bedrijven van Kernreactoren van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)) worden voor nieuwe
reactoren de volgende types ongevallen beschouwd:
 Het falen van een intern systeem, zoals de lekkage van een
koelsysteem of het uitvallen van de stroomvoorziening.



Interne gevaren, zoals een brand.
Externe gevaren, zoals een overstroming (rekening houdend
met klimaatverandering), een aardbeving of het neerstorten
van een vliegtuig op de installatie.

Volgens de Nederlandse regelgeving dient de bestendigheid
van de installatie tegen deze ongevallen te worden aangetoond.
Barrière-concept
Het barrière-concept maakt onderdeel uit van het concept van
gelaagde veiligheid. Het doel van het barrière-concept is het
insluiten van radioactieve stoffen en (bestraalde) splijtstoffen
in de installatie. Dit concept is gebaseerd op de aanwezigheid
van meerdere achtereenvolgende fysieke barrières en retentiefuncties (zie Figuur 7). Bij functieverlies van één barrière
zorgt de volgende barrière alsnog voor de insluiting.
Het aantal barrières en de vorm ervan worden bepaald door
onder andere het type kernreactor, de configuratie en haar
vermogen. Onder barrières worden verstaan: de bekleding
van de splijtstofplaten en de warmtewisselaars die voorkomen dat lekkages via het secundaire koelsysteem naar de
omgeving kunnen optreden. De radioactieve splijtingsproducten die bij de kernreactie worden gevormd, worden door deze
barrières tegengehouden, waarbij in de normale situatie de
splijtingsproducten in de splijtstofplaat blijven.
Retentiefuncties zijn maatregelen of voorzieningen die getroffen worden om radioactieve stoffen vast te houden. Onder
retentiefuncties worden de splijtstofmatrix, het water in de
bassins en containment systeem, oftewel het af te sluiten deel
van het reactorgebouw en het bijbehorende ventilatiesysteem, verstaan. Dit containment systeem zorgt voor het behoud van onderdruk ter voorkoming van lekkage naar andere
ruimtes of naar buiten. Het bassinwater heeft een dergelijke
retentiefunctie, omdat splijtstofproducten die vrij zouden
komen bij beschadiging van een splijtstofplaat voor een groot
deel in dit water achterblijven.
Voor de veiligheid is het van belang dat de barrières onafhankelijk van elkaar functioneren. Dit betekent dat 'in geval van
een gevaar of een ongeval' een barrière niet mag falen alleen
vanwege het feit dat een andere barrière faalt. In het geval dat
er alsnog één of meer barrières falen waardoor radioactieve
stoffen vrijkomen, zorgen de retentiefuncties voor het ophouden of tijdelijk vasthouden van die stoffen.

splijtstofmatrix (1)

bassinwater

reactorgebouw (3)

splijtstofbekleding (2)
Figuur 7 Schematisch weergegeven barrières en retentiefuncties binnen het reactorgebouw.

61

3.1.3

Noodorganisatie

Voorafgaand aan de eerste opslag van splijtstofelementen en
van radioactieve bronnen en voorafgaand aan de inbedrijfstelling van de reactor zal PALLAS over een toereikende noodorganisatie en noodvoorzieningen beschikken om doeltreffend
de acties te kunnen uitvoeren die nodig zijn om mens en
milieu voor de gevolgen van een ongeval te kunnen beschermen. PALLAS zal daartoe ook beschikken over een noodplan
en verschillende noodprocedures.
Bij de ontwikkeling van het noodplan en de noodprocedures
zullen specifieke afspraken worden gemaakt met de overige
bedrijven op de EHC, waarbij rekening zal worden gehouden
met bestaande plannen en waarbij op de ervaringen van deze
bedrijven wordt voortgebouwd. De toekomstige situatie voor
de PALLAS-reactor zal op dit punt niet wezenlijk verschillen
van de huidige situatie met de HFR.
Daarnaast moeten het noodplan en de noodprocedures
zijn goedgekeurd door de ANVS en Veiligheidsregio NoordHolland Noord, die een verantwoordelijkheid hebben in de
voorbereidingen en respons op noodsituaties.
Het noodplan beschrijft onder andere de doelstellingen, het
beleid, de organisatie van de noodhulpverlening, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de wijze van de
respons op een noodsituatie. Het noodplan dient als uitgangspunt voor de ontwikkeling van andere plannen, de noodprocedures en instructies.
Noodplannen worden op verschillende niveaus opgesteld:
internationaal, nationaal, regionaal, lokaal en per faciliteit.
Deze plannen omvatten alle activiteiten die door alle relevante
organisaties en autoriteiten moeten worden uitgevoerd.

Details betreffende de uitvoering van specifieke taken die in
een noodplan zijn beschreven, zijn opgenomen in noodprocedures.
De PALLAS-noodorganisatie, noodplannen en -procedures
worden gebaseerd op de gevolgen van alle gepostuleerde en
geanalyseerde ongevalscondities, alsook andere relevante
gebeurtenissen.
PALLAS zal regelingen treffen met instanties met betrekking tot ieders verantwoordelijkheid, paraatheid en respons
bij noodsituaties. PALLAS zal zich op de hoogte stellen van
de bestaande regionale en nationale noodplannen en de
activiteiten van de openbare hulpdiensten met betrekking tot
hulpverlening in noodsituaties. Het betreft bijvoorbeeld:
 Regionaal crisisplan veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
 Rampenbestrijdingsplan nucleaire installatie PALLAS-reactor.
 Incidentenbeheersplan EHC.
 Gecoördineerde regionale incidentenbestrijdingsprocedure
(GRIP).





Nationaal handboek voor besluitvorming in crisissituaties.
Nationaal plan voor nucleaire en radiologische noodsituaties.
Responsplan: nationaal plan voor nucleaire en radiologische noodsituaties.



Subplan crisiscommunicatie voor stralingsincidenten.
De meest voor de hand liggende (primaire) partner voor
hulpverlening en voorbereiding bij/van calamiteiten is de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De veiligheidsregio omvat
de brandweerzorg, de ambulancezorg en de multidisciplinaire
voorbereiding op crises/rampen. Andere relevante partijen
zijn de politie en medische zorg.

3.2 Gebruik van de reactor
De reactor wordt gebruikt voor experimenten en isotopenproductie. De bij het splijtingsproces vrijkomende neutronen
worden met name benut voor de onderstaande medische,
wetenschappelijke en industriële doeleinden:
 Medische en industriële isotopenproductie.
 Nucleair technologisch onderzoek.

geneesmiddelen worden proefbestralingen uitgevoerd.
Daarnaast worden industriële isotopen geproduceerd, die
bijvoorbeeld gebruikt worden voor controle van pijpleidingen in
de olie- en gasindustrie (non-destructieve inspecties en lascontroles) en in elektronische chips in de halfgeleiderindustrie.
Nucleair technologisch onderzoek

Isotopenproductie
In de reactor worden grondstoffen bestraald voor de productie
van medische isotopen, die in ziekenhuizen gebruikt worden
voor diagnose, pijnbestrijding en behandeling (zie paragraaf
3.3.2). Voor de ontwikkeling van nieuwe of bestaande nucleaire

Op het gebied van nucleair technologisch onderzoek kan er
onder meer materiaalonderzoek voor bestaande en nieuwe
reactoren worden gedaan om de invloed van straling op de
veroudering van materialen te bepalen. Ook kan er splijtstofonderzoek worden gedaan.

3.3 De splijtstofketen en isotopenketen
In een onderzoeksreactor wordt splijtstof op twee manieren
toegepast. Het wordt gebruikt in de reactorkern als brandstof
en in splijtstofhoudende experimenten en isotopenbestralingen. Daarom maken we onderscheid tussen deze beide
toepassingen:
 Splijtstofketen voor het splijtstofgebruik als brandstof in de
reactorkern (paragraaf 3.3.1).
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De isotopenketen voor het gebruik van splijtstof in de experimenten en isotopenbestralingen (paragraaf 3.3.2).

De paragrafen hierna beschrijven zowel de stappen in de
splijtstofketen en de isotopenketen als de plek van de PALLASreactor hierin. In de beschrijving van de splijtstofketen wordt
ingegaan op het winnen van uranium tot en met het verwerken
van het radioactieve afval.
De laatste paragraaf 3.3.3 gaat in op non-proliferatie. Nonproliferatie heeft tot doel om het bezit van kernwapens te
beperken.

3.3.1

Splijtstofketen

Voor het bedrijven van een nucleaire reactor is splijtstof nodig
als brandstof. In deze paragraaf wordt de splijtstofketen op
hoofdlijnen beschreven. De splijtstofketen is een internationale keten. Sommige stappen (activiteiten) vinden plaats
in Nederland, anderen daarbuiten. Voor iedere stap gelden
separate wettelijke procedures en vereisten. Voor deze afzonderlijke stappen in de keten zijn dan ook separate vergunningen van toepassing, waarvoor de eventuele milieueffecten (en
te nemen maatregelen) in het kader van die procedures zijn
beschouwd en vastgelegd conform de wet- en regelgeving van
het betreffende land.
De PALLAS-reactor zal net als de huidige HFR gebruikmaken
van splijtstoffen. Er zal zich als gevolg van de realisatie van de
PALLAS-reactor geen wezenlijke verandering in de splijtstofketen voordoen, waardoor er ook geen sprake is van veranderende milieueffecten in overige stappen in de keten als gevolg
van de PALLAS-reactor. In Figuur 8 wordt schematisch de
splijtstofketen en de plek van de PALLAS-reactor in deze keten
weergeven. Na Figuur 8 worden de afzonderlijke stappen
beknopt toegelicht.
Uranium- en grondstoffenwinning
De splijtstofketen begint met de winning en zuivering van

uraniumerts. Uranium wordt voornamelijk gewonnen om als
brandstof (fuel) te dienen. Het winnen van uranium wordt
gerapporteerd door de OESO. Uit die rapporten blijkt dat de
winning van jaar tot jaar plaatsvindt in 19 landen in de wereld.
Blijkens de laatste beschikbare rapportage verzorgden de
volgende acht landen 95% van de wereldproductie in 2016:
Australië, Canada, China, Kazachstan, Namibië, Niger, Rusland
en Oezbekistan.2
Uraniumhoudend erts kan met verschillende technieken
ondergronds of bovengronds gewonnen worden. Afhankelijk
van de locatie varieert de concentratie van uranium in het erts
van 0,1% tot meer dan 2% uranium. In zogenaamde ‘ore mills’
wordt het gewonnen erts tot poeder vermalen, waarna langs
chemische weg het uranium uit het erts gewonnen wordt. Het
achterblijvende verpulverde moedergesteente, de zogenoemde tailings, wordt als mijnbouwafval zorgvuldig beheerd
omdat dit afval nog natuurlijke radioactieve stoffen bevat.
Een andere techniek om uranium te winnen wordt 'in-situ
leaching' genoemd. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het feit
dat sommige uraniumhoudende aardlagen poreus zijn. Door
water, waaraan een (zuur of alkalisch) oplosmiddel is toegevoegd, in boorgaten te injecteren kan een uraniumhoudende
oplossing naar boven gepompt worden zonder de noodzaak
het erts zelf te delven. Deze techniek wordt momenteel in

Grondstofwinning

Splijtstofketen

Levensfase
van de reactor

Isotopenketen
Verrijking

Verrijking

Productie
splijtstofelementen

Productie
van targets

Aanvoer splijtstoﬀen

Aanvoer van targets

Bouwfase

Buitengebruikstelling
en ontmanteling

Bedrijfsvoering

Afvoer gebruikte
splijtstoﬀen

Afvoer targets

Isotopen extractie

Opslag bij Covra

Gebruik
van radioisotoop

Opslag bij Covra

Legenda
Beschouwde activiteiten Plan-MER 2021
Beschouwde activiteiten Plan-MER 2017
Splijtstofketen
Isotopenketen

Figuur 8 Schematische weergave van de splijtstofketen en isotopenketen.
2

OECD-NEA & IAEA, Uranium 2018: Resources, Production and Demand ('Red Book').

63

Figuur 9 Yellow cake

bijna de helft van de mijnen toegepast. Het grootste voordeel hiervan
is dat dit mijnbouw is zonder grote
bodemverstoring. Daarnaast komt
er uranium als co-product/bijproduct van goud-, koper- of fosfaatwinningen op de markt.
Het gewonnen uraniumerts wordt
‘yellow cake’ genoemd. Dit laatste is
een stabiel, geelkleurig stof.

Het winnen van uranium kan leiden tot effecten op de gezondheid, veiligheid en stralingsbescherming van de werknemers en de lokale bevolking. Daarnaast kunnen effecten op
waterkwaliteit optreden, bijvoorbeeld doordat er waterbronnen gelegen zijn in of nabij de mijn, door het onttrekken van
water ten behoeve van het winnen of door het lozen van
proceswater. Vooral bij de winningstechniek ‘in-situ leaching’
wordt water gebruikt. Door goed watermanagement en een
uitgebreid monitoringssysteem tijdens de operatie kunnen
effecten zo veel mogelijk voorkomen worden. De bedrijver
van de uraniumwinning moet in zijn milieueffectrapport laten
zien dat de impact op de waterkwaliteit zodanig laag is dat dit
geaccepteerd wordt door het betreffende Bevoegd Gezag van
het land waarin de activiteit plaatsvindt.
Daarnaast geeft het afval dat wordt geproduceerd bij het
winnen van uranium een belangrijk milieueffect. De zogenaamde ‘tailings’ komen in droge en natte vorm voor en
bevatten zware metalen en radioactief materiaal (voorname-

hergebruikt wordt. Ook worden er steeds meer waterbehandelingsinstallaties gebouwd met als doel het water verder te
zuiveren, voordat dit geloosd wordt.
Verrijking
Om uranium te gebruiken in een nucleaire reactor moet het
gehalte van 0,7% uranium-235 verhoogd worden door verrijking. Daartoe wordt de ‘yellow cake’ omgezet in uraniumhexafluoride met behulp van chemische conversie.
In een verrijkingsfabriek wordt met fysische scheidingsmethodeprocessen dit uraniumhexafluoride gesplitst in verrijkt
en verarmd uranium. Door het toepassen van diverse filters
worden de radioactieve emissies bij dit proces geminimaliseerd. Het verarmde uraniumoxide wordt veelal opgeslagen
bij wijze van strategische reserve, omdat het (bij geschikte
economische condities) onder andere als grondstof kan dienen voor latere verrijking en productie van verrijkt uranium.
De belangrijkste milieueffecten van het verrijken van uranium
zijn de (zeer beperkte) veiligheids- en radiologische effecten
op de werknemers van de verrijkingsfaciliteit en het verarmde
uranium/radioactief afval dat ontstaat gedurende het proces.
In Nederland staat een verrijkingsfabriek (URENCO in Almelo),
maar mogelijk wordt daar geen uranium verrijkt voor de
PALLAS-reactor. Dit is afhankelijk van de definitieve keuze
voor het ontwerp van de PALLAS-reactor.
Aanvoer splijtstoffen
Het verrijkte uraniumhexafluoride wordt in een fabriek

lijk radongas). Daarom moeten deze stoffen langdurig veilig
beheerd worden. Dit gebeurt in speciaal daarvoor ontworpen
faciliteiten, vaak in of nabij de mijn. De afgelopen decennia
is veel aandacht geweest voor het reduceren van de negatieve impact van uraniumwinning. In het rapport ‘Managing
Environmental and Health Impacts of Uranium Mining’ (OECD,
2014) wordt beschreven dat er in de praktijk een groot aantal
verbeteringen is doorgevoerd om de impact van de uraniumwinning op de omgeving te minimaliseren. In de afgelopen

voor splijtstoffabricage omgezet in uraniumoxide en verder
bewerkt tot splijtstofelementen. In Nederland worden geen
splijtstofelementen gemaakt. De splijtstofelementen zullen
vanuit het buitenland naar de PALLAS-reactor in containers
worden vervoerd. Deze containers beschermen de splijtstof-

jaren is de gemiddelde jaarlijkse effectieve individuele dosis

effecten van het transport betreffen met name beveiligings-,

die mondiaal door de betreffende medewerkers ten gevolge
van de splijtstofketen wordt opgelopen, met name door radon, gedaald van 4,4 mSv (millisievert) in 1975 naar 1,0 mSv in
de periode tot 2002. Deze reductie is gerealiseerd door onder
andere bij ondergrondse mijnbouw geforceerde ventilatie toe
te passen om mensen te beschermen. Ook wordt steeds meer
de techniek ‘in-situ leaching’ toegepast, waarbij geen sprake

veiligheids- en radiologische effecten en deze laatste wordt
behandeld in het project-MER.

is van blootstelling van medewerkers aan stof en radongas.

bestraling van de experimenten. Hierdoor wordt splijtstof
verbruikt, zodat deze periodiek vervangen dient te worden.

Beroepshalve blootgestelde personen mogen maximaal 20
mSv in een kalenderjaar oplopen.
Wat betreft het proceswater geldt dat er steeds meer mijnen
zijn waar minder water wordt verbruikt, doordat het water

elementen voor invloeden van buitenaf en hebben geen extra
radiologische afscherming nodig, vanwege de lage radioactiviteit van de nieuwe splijtstofelementen. Voor het transport
binnen Nederland is een aparte vergunning nodig. De milieu-

Bedrijfsvoering
De splijtstofelementen worden als brandstof ingezet in de
PALLAS-reactor voor het bedrijven van de reactor. Daarbij produceren deze elementen neutronen, die benut worden voor

Volgens de World Nuclear Association heeft een moderne nucleaire centrale met 1000 MW elektriciteitsproductie ongeveer
16.850 kg aan verrijkt uranium per jaar nodig. Om deze hoe-

Tabel 2 PALLAS-reactor in vergelijking tot een nucleaire elektriciteitscentrale.

Rangorde

Nucleaire elektriciteitscentrale

PALLAS-reactor

Elektrisch vermogen

1000 MW

0

Thermische vermogen

± 3000 MWth

25 MWth

Verrijkingsgraad

5%

Minder dan 20%

Uraniumerts

20.000 – 40.000 ton/jaar

150 – 350 ton/jaar
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veelheid met een verrijkingsgraad van 5% te kunnen produceren is, afhankelijk van de vindplaats van het erts, tussen de
20.000 en 40.000 ton aan uraniumerts nodig. Bij een research
reactor als PALLAS, die slechts een thermisch vermogen van
25 MW heeft, is de verrijkingsgraad vier keer hoger dan bij
een nucleaire elektriciteitscentrale. Dit alles vertaald naar
de PALLAS-reactor betekent dat er een factor 30 minder aan
uraniumerts gewonnen hoeft te worden dan bij een nucleaire
elektriciteitscentrale van 1000 MW.
Na ontlading vanuit de reactorkern worden de gebruikte splijtstofelementen tijdelijk (enkele jaren) onder water opgeslagen
in het waterbassin. Door het natuurlijke verval van de radioactieve splijtingsproducten komt warmte vrij, die afneemt naar
mate er meer verval heeft plaatsgevonden.

De isotopenketen komt veelal overeen met de splijtstofketen
maar wijkt op enkele onderdelen af. Een overeenkomst is dat
ook deze keten een internationale keten is. Sommige stappen
(activiteiten) vinden plaats in Nederland, andere daarbuiten.
Voor iedere stap gelden separate wettelijke procedures en
vereisten. Voor deze afzonderlijke stappen in de keten zijn
dan ook separate vergunningen van toepassing, waarvoor de
eventuele milieueffecten (en te nemen maatregelen) in het
kader van die procedures zijn beschouwd en vastgelegd conform de wet- en regelgeving van het betreffende land.
De PALLAS-reactor zal net als de huidige HFR gebruikmaken
van splijtstofhoudende targets. Er zal zich als gevolg van de
realisatie van de PALLAS-reactor geen wezenlijke verandering
in de isotopenketen voordoen, waardoor er ook geen sprake
is van veranderende milieueffecten in overige stappen in de

Afvoer splijtstoffen
Na circa 2 jaar is deze warmteproductie zodanig afgenomen
dat de splijtstofelementen vervoerd kunnen worden in een
speciale container. De splijtstofelementen worden vanuit het
waterbassin in een daarvoor ontworpen container geplaatst,
waarna deze vervoerd wordt naar COVRA. Voor transport binnen Nederland zijn aparte vergunningen nodig. De milieueffecten hiervan betreffen met name beveiligings-, veiligheidsen radiologische effecten.
Radioactief afval
Door de Nederlandse overheid is COVRA aangewezen als de
beheerder voor het radioactief afval dat in Nederland ontstaat. Het beleid is dat het afval 100 jaar bovengronds wordt
opgeslagen en dat vervolgens eindberging plaatsvindt. De
COVRA/Nederlandse staat neemt het eigendom over van de
leverancier van het radioactief afval.
Gedurende die 100 jaar neemt, door spontaan radioactief
verval, de activiteit van het afval en daarmee ook de warmteproductie met 90% af. Dat vereenvoudigt de toekomstige
hantering van het afval, met het oog op eindberging, aanzienlijk. Momenteel heeft de Nederlandse overheid rond 2130 een
geologische eindberging met de eis van terugneembaarheid
van het afval voorzien. Effecten van de opslag van het radioactieve afval betreffen vooral veiligheids- en radiologische
effecten.
Buitengebruikstelling en ontmanteling
De buitengebruikstelling en ontmanteling zal op hoofdlijnen
worden behandeld. Hiervoor is een apart vergunningstraject
met MER noodzakelijk. Iedere 5 jaar moet een ge-update ontmantelingsplan worden overhandigd aan de toezichthouder.

3.3.2

Isotopenketen

keten als gevolg van de PALLAS-reactor. In Figuur 8 is naast
de splijtstofketen de isotopenketen schematisch weergeven.
Hieronder worden de afzonderlijke stappen beknopt toegelicht.
Uraniumwinning, opwerking en verrijking
In de isotopenketen kunnen ook andere radioactieve stoffen
worden gebruikt dan uranium, zoals iridium. Deze stappen
zijn gelijk aan de stappen zoals eerder beschreven in de splijtstofketen (zie 3.3.1).
Productie van targets
Binnen de isotopenketen is een target een stuk materiaal,
vaak van aluminium gemaakt, waarin uranium is verwerkt.
Afhankelijk van de toepassing worden één of meerdere
targets in een zogenoemde targethouder geplaatst. Deze
targethouder wordt dan in of naast de reactorkern geplaatst
en bestraald.
In een splijtstoffabricage fabriek worden de splijtstofhoudende targets geproduceerd. Eerst wordt het verrijkte
uraniumpoeder gemengd, waarvan vervolgens van vooraf
vastgestelde specificaties een plaatje of een staafje wordt
gemaakt. Deze wordt geplaatst in een gasdichte behuizing.
Met speciale meetapparatuur wordt gecontroleerd of voldaan
wordt aan de specificaties, waarna de targets gereedgemaakt
worden voor transport naar de PALLAS-reactor. De verpakking
beschermt de targets voor invloeden van buitenaf en hebben
geen extra radiologische afscherming nodig, vanwege de lage
radioactiviteit.
Aanvoer van targets
De targets worden getransporteerd vanuit het buitenland
(o.a. Frankrijk) naar de PALLAS-reactor in Nederland. Voor dit
transport binnen Nederland zijn aparte vergunningen nodig.

De PALLAS-reactor produceert enerzijds medische isotopen
en industriële isotopen, anderzijds vinden bestralingen plaats
ten behoeve van nucleair technologisch onderzoek. Bepaalde

De milieueffecten hiervan betreffen met name beveiligings-,

isotopenbestralingen en bepaalde experimenten bevatten
eveneens de splijtstofelementen uranium en maken daarom
onderdeel uit van de isotopenketen. In deze paragraaf wordt
de isotopenketen op hoofdlijnen beschreven. Meer informatie
is te vinden in het document ‘Medische isotopen. Belang voor
de wereld en kansen voor Nederland’ (Nucleair Nederland,
maart 2017).

Bedrijfsvoering

veiligheids- en radiologische effecten.

Met speciale gereedschappen worden de targets in de targethouder geplaatst alvorens in of naast de reactorkern van de
PALLAS-reactor te worden geplaatst. De vrijkomende neutronen uit het splijtingsproces in de reactor bestralen de targets.
Na een van tevoren vastgestelde bestralingsperiode worden
de targets eruit gehaald en in een container geplaatst.
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Een bestralingsperiode varieert meestal van enkele dagen tot
een maand. De milieueffecten van de bedrijfsvoering betreffen vooral radiologische en veiligheidseffecten.
Afvoer van targets
Na bestraling worden de targets in daarvoor bestemde
containers getransporteerd voor verdere verwerking voor de
productie van medische isotopen of voor het uitvoeren van
nucleair technologisch onderzoek. Dit gebeurt voor een groot
deel ook op de EHC.
Isotopen-extractie en/of bewerking van targets
Afhankelijk van de toepassing worden de targets verder
verwerkt door één of meerdere processen. Dit gebeurt voor
een groot deel op de EHC. Met chemische processen worden
de verschillende radioactieve isotopen uit de targets onttrokken en gezuiverd. Dit wordt uitgevoerd in een daarvoor
bestemde installatie die in een aantal loodcellen, gasdichte
handschoenkasten en zuurkasten is opgesteld. Na zuivering
worden de radioactieve isotopen verpakt en getransporteerd
naar ziekenhuizen of onderzoeksinstellingen. De milieueffecten van de isotopen-extractie en/of bewerking van targets zijn
beschreven tijdens vergunningstrajecten van het betreffende
proces. Voor transport binnen Nederland zijn aparte vergun-

3.3.3

Non-proliferatie

Vanwege het non-proliferatie aspect zal de PALLAS-reactor
opereren met laag verrijkt uranium, wat inhoudt dat de hoeveelheid uranium-235 minder dan 20% van de totale hoeveelheid gebruikte uranium bedraagt.

Non-proliferatie verdragen
Non-proliferatie heeft tot doel het bezit van kernwapens te
beperken. De belangrijkste internationale verdragen zijn
het Euratomverdrag (1957) en het Non-proliferatieverdrag
(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, New
York, 1 juli 1968). Onder deze verdragen wordt het gebruik
van kernenergie voor vreedzame toepassingen alleen
toegestaan onder toezicht van de Internationale Atoom
Energie Agentschap (IAEA) en in Europa onder toezicht van
de EU (Euratom). Omdat van hoog verrijkt uranium gemakkelijker kernwapens is te maken dan van laag verrijkt
uranium wordt wereldwijd het gebruik van hoog verrijkt
uranium aan banden gelegd. Als gevolg hiervan wordt
zoveel mogelijk overgegaan op laag verrijkt uranium als
splijtstof in onderzoeksreactoren en als grondstof voor de
productie van medische isotopen.

ningen nodig. Ook hier geldt dat de milieueffecten vooral
beveiligings-, veiligheids- en radiologische effecten betreffen.
Radioactief afval
Bij de verwerkingsprocessen en na gebruik in de ziekenhuizen
of onderzoekinstellingen ontstaat radioactief afval. Dit radioactief afval wordt in daarvoor bestemde containers vervoerd
naar COVRA en daar conform het Nederlands beleid opgeslagen. Effecten van de opslag van het radioactief afval betreffen
vooral veiligheids- en radiologische effecten.
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Nederland heeft zich gecommitteerd aan deze verdragen,
waardoor de PALLAS-reactor net als de HFR onder toezicht
van Euratom en de IAEA komt te staan. Dit toezicht omvat dat
Euratom en de IAEA de beschikking krijgen over de relevante
informatie betreffende de aanwezige splijtstoffen en dat ze
regelmatige inspecties zullen houden.

4 Exploitatiefase
Hoewel er aan de exploitatiefase een bouwfase voorafgaat, wordt in dit hoofdstuk eerst de
exploitatiefase beschreven om inzicht te krijgen in de locatie waar de PALLAS-reactor wordt
gerealiseerd.

4.1 Beschrijving PALLAS-terrein
De PALLAS-reactor wordt gepositioneerd op beveiligd terrein.
Dit terrein is omzoomd met hekken en is alleen via bewaakte
toegangen te betreden. Het terrein kan grofweg worden opgedeeld in twee delen: het nucleaire eiland en het terrein rondom
het nucleaire eiland, waar de ondersteunende faciliteiten zijn
gelegen. Op het PALLAS-terrein werken in de exploitatiefase
overdag ongeveer 190 fte aan personeel en 30 uitzendkrachten.
Ten behoeve van de realisatie van de PALLAS-reactor zal het
huidige bestemmingsplan 'PALLAS-reactor' partieel worden
herzien. Door middel van deze partiële herziening wordt de
bestemming "Bedrijventerrein – Bijzonder bedrijventerrein” op
een aantal plekken uitgebreid om de wijzigingen in het ontwerp
van de PALLAS-reactor te kunnen faciliteren (zie Figuur 10).
Het gehele PALLAS-terrein betreft een beperkte toegangszone.
Op de EHC komt een aparte receptie waar toegang tot het
PALLAS-terrein wordt verkregen. Het gehele PALLAS-terrein valt
onder dit beperkte toegangsregime.
Op het PALLAS-terrein bevindt het nucleaire eiland zich binnen
een streng beveiligde zone. Deze zone start bij het supportgebouw dat toegang verschaft tot het reactorgebouw en
logistiekgebouw. In Figuur 11 en Figuur 12 is de inrichting van
het PALLAS-terrein weergegeven:
1 Het nucleaire eiland.
2 Overige gebouwen: pompstation voor de secundaire
koeling (“SCS building”) met toren (surge tower) en
bijbehorende infrastructuur, het kantoorgebouw
en het supportgebouw.

Figuur 10 Omtrek voorgenomen PALLAS-site: doorgetrokken zwarte lijn.

De toren (Surge tower)

Nucleair eiland

Supportgebouw

Logistiek gebouw

Reactorgebouw

3 Parkeerzone.

Kantoorgebouw

Parkeerplaats

Pompstation

Nitrogen-Liander
gebouw

Figuur 11 Inrichting van het terrein, artist impression vanuit de lucht (bron: ICHOS/PALLAS, bewerking door Arcadis).
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Figuur 12 Artist impression van het PALLAS-terrein

3900 + NAP
3900 + NAP

5890 + NAP

3100 + NAP

3480 + NAP
3480 + NAP

5890
+ NAP

3480 + NAP

5890 + NAP

5890 + NAP

Figuur 13 Terreininrichting met maaiveldhoogten in mm t.o.v. NAP (bron: ICHOS/PALLAS).

Het terrein rond de gebouwen krijgt straks de maaiveldhoogten ten opzichte van NAP die in Figuur 13 staan aangegeven.
Het terrein van het nucleaire eiland ligt op + 5,89 meter NAP
en het overige terrein met kantoorgebouw en parkeerplaat-

Reactorgebouw

sen ligt op +3,48 meter NAP.
Hot cell

4.1.1

Nucleair eiland: Het reactorgebouw
met logistiekgebouw

Het nucleaire eiland bestaat uit het reactorgebouw, logistiekgebouw, supportgebouw en de SCS Building met bijbehorende infrastructuur. Het wordt gebruikt voor experimenten en
isotopenbestralingen zoals beschreven in hoofdstuk 3.

Koelmiddel
Reactorbassin
Reactorkern
Regelstaven

De ventilatieschacht van het reactorgebouw heeft een hoogte
van 48,5 meter + NAP en is onafhankelijk van de hoogte van
het reactorgebouw. In het reactorgebouw kunnen tevens een
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Figuur 14 Schematische weergave pool-type reactor.

Verbruikte
splijtstof

of meerdere hot cells worden gerealiseerd. Een hot cell is een
afgeschermde behandelruimte waar middels een robot veilig
gewerkt kan worden met radioactief materiaal (zie hoofdstuk
3).
Daarnaast behoren tot het nucleaire eiland onder andere:
 De bewakingspost die toegang verschaft tot het nucleaire
eiland.



Kantoor- en vergaderfaciliteiten en kleedkamers.
De controlekamer en secundaire controlekamer.



Containeroverslag en een werkplaats.
Ventilatie- en (nood)stroom voorzieningen.
De afmetingen van de bouwput voor het reactorgebouw zijn
54 meter bij 49 meter.



Rondom het reactorgebouw komt het logistiekgebouw. Dit
heeft een lagere hoogte dan het reactorgebouw en ligt er als
een L omheen (zie Figuur 15). In Figuur 16 is een schematische
weergave van het reactorbassin weergeven.

Figuur 15 Artist impression aanzicht reactorgebouw en logistiekgebouw (bron: ICHOS/PALLAS).

Figuur 16 Schematische weergave van het reactorbassin
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4.1.2

Overige gebouwen

Hierna volgt een opsomming van de gebouwen en voorzieningen die worden voorzien op het PALLAS-terrein:








Kantoor: dit gebouw wordt 24 bij 42 meter groot met
een hoogte van ongeveer 12 meter (zie Figuur 17). Bij de
receptie, die in het kantoorgebouw komt, wordt een eerste
veiligheidscontrole gedaan bij personeel en bezoekers en
kan het gebied met beperkte toegang worden betreden.
Supportgebouw: de gates in dit gebouw vormen de toegangen tot het gebied met beperkte toegang en het beschermde gebied.
Surge tower: dit gebouw heeft twee functies. Ten eerste
wordt de surge tower gebruikt om de fluctuaties in druk
als gevolg van golven en getijden in de Noordzee op het
aangesloten pompsysteem te verminderen. Ten tweede
verwijdert het (kleine) luchtbellen uit het opgewarmde
water.
Een onderstation elektriciteit dat wordt gecombineerd met
opslag van vloeibare stikstof. Stikstof wordt gebruikt in een
pneumatisch systeem om targets te laten bestralen. De
afmetingen van het gebouw zijn 8,5 x 8 meter in ruitvorm
met een bouwhoogte van ongeveer 6,35 meter en 12,1
meter. De bouwdiepte is 2,3 meter +NAP.

Ook de SCS Building voor de secundaire koeling is op het
PALLAS-terrein gerealiseerd. Een beschrijving is opgenomen
in paragraaf 4.2.

Figuur 17 Artist impression supportgebouw (bron: ICHOS/PALLAS).
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Om de geluidsbelasting op de omgeving zoveel mogelijk te
beperken wordt een aantal bronnen zoals ventilatoren, koelinstallaties en luchtbehandelingskasten in een verdiept gelegen
installatiehof op het dak van het logistiekgebouw geplaatst.
Hierdoor wordt het geluid in alle richtingen in belangrijke
mate afgeschermd. Aanvullend wordt op diverse gebouwen
een groot aantal ventilatoren, ventilatieopeningen en luchtbehandelingskasten voorzien van een geluiddemper. Door
het toepassen van deze maatregelen wordt voldaan aan de
richtwaarde voor een landelijke omgeving. Deze maatregelen
hebben allemaal betrekking op de exploitatiefase en zijn integraal overgenomen door PALLAS. De bronvermogens inclusief
demping zijn weergegeven in het achtergrondrapport Geluid.

4.1.3

Parkeerzone

Ten slotte bevinden zich op het PALLAS-terrein nog parkeervoorzieningen:


Alle auto’s worden buiten het gebied met beperkte toegang
geparkeerd.



In het beschermde gebied worden alleen parkeerplekken
voor vrachtwagens en ‘laden en lossen’ mogelijkheden
opgenomen.
Op de parkeerplaats op het PALLAS-terrein is plek voor
ruim 250 auto’s (zie Figuur 11). Dit is voldoende.



4.2 Secundair koelsysteem
Een belangrijke basisvoorwaarde voor het veilig kunnen
bedrijven van de PALLAS-reactor is het hebben van voldoende
koeling. Dit is nodig om de warmte die wordt gegenereerd bij
het bedrijven van de reactor af te voeren. De PALLAS-reactor
beschikt over een primair en een secundair koelwatersysteem.
Deze wijze van koeling is afgeleid van de huidige praktijk van
de HFR. Het secundair koelsysteem van de HFR onttrekt zijn
water uit het Noordhollandsch Kanaal, dat zoet is. Na het
primaire systeem gekoeld te hebben, wordt het water geloosd
op de zoute Noordzee. In Figuur 18 is dit schematisch weergegeven.

Onttrekken koelwater uit
Noordhollandsch Kanaal
PALLASreactor
Koelwaterlozing op Noordzee

aangroei in het koelsysteem te voorkomen. Het koelwater
wordt geloosd in de Noordzee om de warmtevracht af te
voeren. In geval van droogte is het mogelijk om PALLAS en
ook de HFR af te schakelen. In een tijdsbestek van enkele
seconden kan het koelvermogen naar 10% van het maximum
gereduceerd worden (330 m3/uur), waarna het koelvermogen
langzaam verder afgeschaald kan worden, indien nodig. Met
het afschakelen van PALLAS en de HFR is in geval van droogte
ook tijdens de overgangsfase geborgd dat er voldoende koelwater is vanuit het Noordhollandsch Kanaal. Dit afschakelen
heeft echter wel consequenties voor de isotopenproductie en
een negatieve financiële impact. In onderstaande tabel zijn de
kenmerken van de koelwateronttrekking en -lozing weergegeven.
SCS Building
Tussen het innamepunt en de reactor wordt een SCS Building
gebouwd. Deze komt op de locatie van het PALLAS-terrein. De
SCS Building beschikt over de volgende faciliteiten:




Figuur 18 Schematische weergave secundair koelsysteem

Voor het secundair koelsysteem moeten twee inn.ameconstructies bij het Noordhollandsch Kanaal worden gerealiseerd,
de inlaatconstructies worden gefundeerd met heipalen. Er
wordt een nieuw uitlaatpunt in de Noordzee gerealiseerd.
Daarnaast worden tussen de reactor, het innamepunt en
het uitlaatpunt de koelwaterleidingen met een Canal Intake
Building gerealiseerd. De ligging van de koelwaterleidingen
staat in Figuur 19.

Secundaire koelwaterpompen.
Hoofdpompen voor bluswater.
Hoofdkranen.

De inlaten bij het kanaal bestaan uit de volgende faciliteiten:
 Een grof inlaat scherm.
 Twee inlaat koelwaterleidingen.
 Ruimtereservering voor een visretoursysteem (de leiding
wordt wel geboord, maar aan beide uiteinden dichtgezet).


Bandschermen, twee keer volledige capaciteit met huisvesting en een betonnen put, met vrij chloor-dosering.



Twee leidingen die werken op basis van hevelwerking. In
de zomer worden beide leidingen gebruikt en in de winter

Uitgangspunten doorstroomkoeling

één leiding. In de winter is het water kouder en is zodoende minder water nodig dan in de zomer. Om voldoende
stroomsnelheid te verkrijgen, nodig tegen bezinking, kan

Koelwater wordt uit het Noordhollandsch Kanaal onttrokken.
Er wordt gedoseerd vrij chloor toegevoegd om biologische

dan maar één leiding worden gebruikt. In de zomer zijn
beide leidingen nodig.

Tabel 3 Uitgangspunten koelwateronttrekking en -lozing.

Aspect

3
4
5

Uitgangspunt

Vermogen reactor

25 MW

Ontrekkingsdebiet uit Noordhollandsch kanaal t.b.v. PALLAS-reactor

Maximaal 3300 m3/uur water3

Lozingsdebiet

Maximaal 3300 m3/uur water4

Lozingstemperatuur

Maximaal 35 °C

Afstand lozing uit de kust

Afstand op -9 m NAP, wat gelijk staat aan een ligging ongeveer 650
meter uit de Rijksstrandpalenlijn (RSP)5

Waterdiepte

-7 m NAP, 2 meter boven bodem van -9 m NAP

Instroomsnelheid water uit Noordhollandsch kanaal

0,2 meter/seconde

Temperatuur zeewater bij de inname

Variabel, bepaald op basis van metingen

Dit is gelijk aan de vergunde innamehoeveelheid van de HFR.
Dit is gelijk aan de vergunde lozingshoeveelheid van de HFR.
De RSP wordt door Rijkswaterstaat gehanteerd om de bodemligging tegen af te zetten.
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Figuur 19 Koelwaterleidingen tracé en beoogde ligging nieuwe reactor.

ﬁltergebouw

pompstation EHC

Filters

N502

N9

Noordhollandsch
Kanaal

vrij vervalleiding

Figuur 20 Schematische weergave zij-aanzicht van de SCS Building op de EHC en van de Canal Intake Building met inlaatconstructie bij het Noordhollandsch Kanaal. In Figuur 25 is een impressie van de aanlegdiepte van de leidingen van de Canal Intake Building naar de PALLAS-site weergeven.

Algemene uitgangspunten zijn:
 De SCS Building is circa 24 meter bij 25,5. Het bevat tevens
een waterbassin voor bluswater.
 Er komen twee kelders: één voor inkomend water en één
voor lozingswater. Gezien de beperkte temperatuurrange
voor het secundaire koelingswater kan het inkomend koelwater uit de reactor ingezet worden voor verwarming van
het ingaande koelwater.61
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Het pomphuis zal met boorpalen worden gefundeerd.
De Canal Intake Building is tot 5 meter ondergronds en
circa 7,5 x 21 meter. Bovengrondse afmetingen zijn circa
12,5 x 10 en 5 meter hoog. De Canal Intake Building wordt
voorzien van bandschermen, ruimte voor een visretoursysteem, een chloordoseerinstallatie en inlaatsysteem voor
een prop om de koelleidingen te reinigen.

Door de diepe ligging wordt de leiding geboord in plaats
van met open ontgraving aangelegd.
De SCS Building is geheel ondergronds bij een grondniveau
van 6,0 + NAP en een niveau van het pomphuis op circa 8,5
meter onder NAP.
De door diesel aangedreven bluswaterpompen worden in
een brandvrije ruimte geplaatst.

Voor een efficiënt proces moet het inkomende koelwater uit het Noordhollandsch Kanaal zich in een bepaalde temperatuurrange bevinden. Als het te koud is, wordt
reeds gebruikt, en dus opgewarmd, koelwater ingezet om het water in de vereiste temperatuurrange te brengen. Dit gebeurt in de ondergrondse SCS Building. De
ingangstemperatuur naar de reactor (dus vanuit de SCS Building) is altijd 32oC. Dus via de warmtewisselaar opgewarmd water gaat terug naar de SCS Building en wordt
daar gedeeltelijk gebruikt om het inkomende water van het kanaal op te warmen.

5 Bouwfase
In de bouwfase worden het nucleair eiland, bijbehorende systemen en de bijbehorende
infrastructurele aanpassingen gerealiseerd. De bouwfase duurt in totaal ongeveer zes
jaar.

5.1 Hoofdfasering: clusters van bouwactiviteiten
Gedurende de bouwfase van zes jaar gaat het in hoofdlijnen
om de volgende clusters van bouwactiviteiten:
1

Inrichting LDA en toegangsweg.
Constructie secundaire koeling.
3 Bouwkuip, fundering en constructie reactorgebouw.
4
Constructie gebouwen, installatie en infrastructuur.
5 Afronding LDA en inrichting terrein.
Na het testen kan PALLAS overgaan tot productie.
2

Het bouwpersoneel arriveert in busjes op het PALLAS-terrein.
De verdeling over de weg van het bouwpersoneel is 25%
via Sint Maartensvlotbrug en 75% via Burgervlotbrug. Al het
(zwaar) bouwverkeer maakt gebruik van de zuidelijke route
over de N9 en de afslag bij Burgervlotbrug. De inzet van
materieel en de aanvoer van materialen zijn aangegeven per
bouwcluster in de sub-paragrafen van paragraaf 5.2.

Voor de bescherming van soorten is een uitgebreide lijst van
maatregelen opgenomen in de Soortenbeschermingstoets en
de passende beoordeling (tabel 12), die integraal zal worden
toegepast onder deskundige begeleiding van een ecoloog.
Hier volgen enkele belangrijke punten:
 In zijn algemeenheid geldt dat het altijd buiten gevoelige
periodes werken niet mogelijk is, omdat jaarrond beperkingen zouden gelden. Daarom wordt gebruikgemaakt van de
mogelijkheid om bepaalde gebieden ongeschikt te maken
en te houden voor de relevante soorten door vegetatie te
verwijderen.


Verstorende werkzaamheden als plaatsen van damwanden/diepwanden, de koelwateruitlaat en storten van
onderwaterbeton vinden buiten het broed- en foerageerseizoen plaats of met een geluidsarme techniek.



Visuele verstoring tegengaan door schepen, volgens
voorschriften in het Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone, minimaal 500 meter afstand te laten houden van
vogelconcentraties van topper, eidereend en de zwarte
zee-eend.



Beperken van kunstlicht en voorkomen van uitstraling
vanwege vleermuizen.



Voorkomen van kolonisatie van het werkgebied door rugstreeppad en zandhagedis door schermen.



Voorkomen van vorming van ondiepe plassen in het werkgebied.



Bij de werkzaamheden voorkomen dat dieren worden ingesloten en zorgen dat ze kunnen vluchten.

In de bouwfase treedt een geringe overschrijding op bij één
woning. Om aan de aanbevolen richtlijn van de Circulaire
Bouwlawaai 2010 te voldoen zorgt PALLAS voor een bronreductie van tenminste 2 dB(A) – dus een bronvermogen van
maximaal 105 dB(A) – van de betonpompen.
Voor de bouw- en exploitatiefase van de PALLAS-reactor is een
vergunning en een ontheffing vereist op grond van de Wet
natuurbescherming. Daarvoor zijn een passende beoordeling
en Soortenbeschermingstoets opgesteld, waaruit aanbevolen
maatregelen zijn voortgekomen. Deze maatregelen hebben
allemaal betrekking op de bouwfase en zijn integraal overgenomen door PALLAS en maken deel uit van dit Ontwerpkader.
Tabel 4 Ruwe tijdsplanning hoofdfasering clusters bouwfase.
Clusters bouw
1 Inrichting LDA en toegangsweg
2 Constructie secundaire koeling
3 Bouwkuip, fundering en constructie reactorgebouw
4 Constructie gebouwen, installatie en infrastructuur
5 Afronding LDA, inrichting terrein

8 mnd
9 mnd
18 mnd
4 jaar
6 mnd
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5.2 Bouwactiviteiten
De vijf bouwclusters zijn verdeeld in Figuur 217.

Legenda

Locatie toegangsweg
Locatie LDA/PALLAS-terrein
Locatie bij NH-kanaal

1

2

Inrichting
LDA en
toegangsweg

Bouwkuip,
fundering en
constructie
reactorgebouw

Afhekken LDA

Afhekken
toegangsweg

Grondverzet tbv LDA

Grondverzet tbv
toegangsweg

Plaatsen tijdelijke
kantoorruimte

Aanleggen
toegangsweg

Maken diepwanden

3 Constructie

Afhekken intredepunt

secundaire
koelleiding

Ontgraven

Bouw pompput

Aanbrengen
grondverbeteraar

Boren koelleiding
landzijde

Storten onderwater
beton

Trekken koelleiding
landzijde

Boren en plaatsen
palen

Boren koelleiding
zeezijde

Trekken koelleiding
zeezijde

Bouw ﬁlterhuis

4

Constructie
gebouwen,
installatie en
infrastructuur

Bouw reactor &
logistiekgebouw

Bouw supportgebouw

Bouw kantoorgebouw

5

Afronding LDA
en inrichten
terrein

Verwijderen LDA en
tijdelijke kantoorruimte

Inrichten terrein

Figuur 21 De bouwactiviteiten van de bouwfase.
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De toegangsweg zoals benoemd in het figuur is tijdelijk van aard en kent mogelijk in een later stadium een permanent karakter.

5.2.1

Cluster 1: Inrichting LDA en
toegangsweg



De meeste verkeersbewegingen zullen over de Westerduinweg gaan richting het perceel van PALLAS en het werkterrein.



Er wordt een toegangsweg aangelegd van de Westerduinweg N502 naar de PALLAS-site. Hiervoor moet een deel van
de Zijperzeedijk worden afgegraven en een deel van het
hoogteverschil dat dan nog resteert wordt met een damwand
opgevangen.



Op de EHC wordt een tijdelijk werkterrein/LDA aangelegd.
Naast tijdelijke bouwketen, kantoren, kleedruimten en een
kantine kan op dit gebied opslag van materiaal, materieel en
grond plaatsvinden (in de open lucht). Op de smalle strook
tussen de westzijde van de LDA en het PALLAS-terrein lopen
ondergrondse leidingen. Dit gebied maakt daarom geen deel
uit van de LDA.
Op de EHC zal een weg worden rechtgetrokken, waarvoor
NRG zorgdraagt. Dit ‘rechttrekken’ van de weg is gereed
vóórdat de LDA wordt aangelegd. Dezelfde weg loopt door tot
waar later het reactorgebouw komt te staan. Hier zal de weg
meer zuidelijk dan nu een bocht maken.
De LDA bevat de volgende hoofdcomponenten:
 De fundering van de wegen en de LDA zal granulaat zijn.
Een deel van de LDA zal geasfalteerd worden, net als de
toegangsweg.






Wegen voor vrachtwagens en parkeerplaatsen bestaan uit
granulaat.
Pre-gefabriceerde onderdelen worden gefundeerd op
betonnen voetstukken of betonnen platen.
Constructie van een afvalwater- en regenwater riool.
Verlichting.
Nutsaansluitingen.
Grondkerende constructies.

Op het werkterrein wordt geen betonfabriek geplaatst, hetgeen ten tijde van het eerste plan-MER werd verondersteld,
maar het beton zal van buiten direct worden aangevoerd. Op
het werkterrein kunnen parkeerplaatsen voor (maximaal 400
personen) personeel worden geplaatst. De hoeveelheid en het
type werkzaamheden bepaalt hoeveel personeel aanwezig is
op het werkterrein. Dit kan oplopen tot 400 mensen per dag.
De ontwikkeling van het tijdelijke bouwterrein bestaat uit de
volgende onderdelen:
 Afgraven deel van het dijklichaam.
 Tijdelijke opslag van duinzand op de duinlocatie direct ten
zuiden van de toegangsweg.


Aanleg halfverharding en voorzieningen werkterrein, met
afvoer van regenwater naar een greppel met een overstort.



Aanleg parkeerplaatsen en tijdelijke voorzieningen.
Aanleg overige infrastructuur.
Omheining met hekwerk.
Aanleg van damwanden ter plaatse waar de waterkering
wordt afgegraven en op diverse andere locaties aan de
rand van de LDA.





Afhankelijk van het type opslag is een aanvullende fundering met geotextiel ook mogelijk.

Figuur 22 Overzicht Grondstromenplan: rood is afgraven en groen is ophogen (bron: Grondstromenplan TCF, (Arcadis, 12 juli 2019).
Tabel 5 Inzet materieel tijdens de inrichting van de LDA en de toegangsweg.

Aantal uren inzet:

Voertuigbewegingen

Graafmachine

Kraan

Betonpomp

Trucks

80

Afhekken toegangsweg

10

Grondverzet t.b.v. toegangsweg

100

240

240

Aanleggen toegangsweg

100

640

1280

Afhekken LDA

20

Grondverzet t.b.v. LDA
Plaatsen tijdelijke kantoorruimte

2200
20

Licht voertuig
120

160

480
960

120

960

240
2880

1920

Medium
voertuig

960
360

120
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Het grondverzet is verreweg het meest ingrijpende onderdeel
van dit cluster van bouwactiviteiten met de meeste inzet van
materieel, zoals blijkt uit Tabel 5. Het plaatsen van de damwanden vindt plaats buiten het broedseizoen van de tapuit,
dat loopt van maart tot augustus. Als niet kan worden voorkomen dat de plaatsing van de damwanden in het broedseizoen
moet plaatsvinden, worden de werkzaamheden geluidsarm
uitgevoerd.
Al deze faciliteiten moeten zo worden vormgegeven dat ze het
dagelijks bedrijf op de EHC en de omgeving zo min mogelijk beïnvloeden.

5.2.2

Cluster 2: Constructie secundaire
koeling



filterput) aangevoerd en tijdelijk opgeslagen. De overtollige
grond wordt afgevoerd via de parallelweg.
Vanuit een perskuip wordt een buiselement met vijzels in
de grond gedrukt. Aan de voorzijde zit een boorschild, die
de grond uitboort. Wanneer een buiselement is weggedrukt, worden de vijzels teruggetrokken en kan een nieuw
element worden aangekoppeld en weggedrukt.

Pijpleidingen van de Canal Intake Building naar
PALLAS-site
Vanaf de Canal Intake Building naar de site worden twee leidingen (diameter 900 mm) gelegd (en geboord tot -32 meter
NAP) naar de PALLAS-site. Dit vindt plaats door middel van
een HDD (Horizontal Directional Drilling) techniek. Het intredepunt van de boor is op de PALLAS-site. Het uittredepunt
van de boor is op ca. 300 meter vanaf de filterput, vanwege de

Inname uit Noordhollandsch Kanaal naar de Canal Intake
Building
Aan de kanaaloever worden twee inname-constructies gemaakt, elk voorzien van een handgeruimd krooshek. Vanuit
deze constructies worden twee leidingen (diameter 1720
mm) onder de rijksweg (N9) geboord naar de filterput. Deze
leidingen komen op een voorgeschreven afstand onder de
weg, door middel van GFT (Gesloten Front Techniek) boringen.
Deze boormethode wordt gekozen, zodat de weg niet behoeft
te worden opgebroken. In de Canal Intake Building worden
twee bandfilters opgesteld. Ook wordt er een chloordoseerinstallatie opgesteld tegen mosselgroei in de leidingen naar
de site. Via elektrolyse komt chloor vrij en dit wordt direct
in de leiding gebracht. Naast de Canal Intake Building is een
toegang (vanaf de parallelweg) voor een onderhoudswagen
en leverantie van zout voor de dosering (maandelijks).
Werkwijze uitvoering:
 In het veld (aan zijde filterput) en aan het kanaal wordt een
pers- en ontvangkuip gemaakt met stalen damwanden.
 De materialen voor de aanleg worden nabij de boring (bij

Figuur 23 Visualisatie van de GFT-boring onder de N9 door.
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benodigde uitleg-lengte en de bocht in dit tracé.
Het laatste deel vanaf het uittredepunt naar de filterput wordt
in open ontgraving gelegd, waar omheen wanden worden geslagen om de hoeveelheid bemaling te beperken. Het dan nog
bemalen water wordt opgevangen, bemonsterd, en bij voldoende kwaliteit geloosd naar het Noordhollandsch Kanaal.
Indien de kwaliteit onvoldoende is, wordt het water afgevoerd
door een erkende verwerker.
Nadat het gat geboord is, worden de leidingen, die dan op
het uitlegtracé geheel gelast en getest zijn, door middel van
de boormachine in het boorgat getrokken. Het uitlegtracé is
naar verwachting de parallelweg langs de N9 naar het zuiden.
Bij het uittredepunt wordt een kwelscherm aangebracht om
eventuele kwel vanuit de ondergrond te voorkomen. Daarna
wordt een sleuf gegraven vanaf het uittredepunt tot aan de
filterput. Daarin wordt dit deel van de leidingen gelegd en
aangevuld en aan het geboorde deel gelast. Het geheel wordt
op druk getest. Samen voeren deze leidingen de volledige
benodigde koelcapaciteit (in de zomer). In een deel van het
jaar kan worden volstaan met één leiding in gebruik. In deze
leidingen zitten vanaf de filterput tot aan de site geen open

putten; dit is een gesloten systeem. De leidingen kunnen
(indien nodig) inwendig worden gereinigd met een prop. Op
de site staat een pompstation, dat het water door de warmtewisselaars op de site pompt. In Figuur 24 is een impressie van
de aanlegdiepte van de leidingen van de Canal Intake Building
naar de PALLAS-site weergeven.
Werkwijze uitvoering gelegd deel:
 Voor het te leggen deel van de leidingen wordt een sleuf
gegraven. De uitvoeringsmethode en sleufbreedte is gericht op het minimaliseren van de grondwateronttrekking.
De grond zal op dezelfde wijze worden aangevuld als deze
is uitgegraven. Eventuele bestaande drains zullen worden
hersteld. Voor de ontgraving wordt een uitvoeringsplan
gemaakt.



gen van filterput tot site enkele maanden (2-3) duurt.
Om de positie van de boring ondergronds goed te kunnen
bepalen wordt op het maaiveld gemeten tijdens het boren.

Pijpleiding van PALLAS-site naar de Noordzee

roterende beweging één voor één de grond ingebracht. De
buizen zijn met een schroefkoppeling onderling verbonden

Vanaf de site wordt een leiding (diameter 1000 mm) gelegd
(en geboord tot -35 m NAP) tot circa 650 meter uit de kustlijn
in zee. Daar wordt het warme water boven de zeebodem via
een uitlaat onder water uitgestroomd. Deze gesloten leiding
gaat diep onder het duin en de zeebodem door. De leiding
kan (indien nodig) inwendig worden gereinigd met een prop.
Dit is een leiding (diameter 1000 mm) die door middel van een
HDD (Horizontal Directional Drilling) techniek wordt geboord.
Het intredepunt van de boor is op de site. Het uittredepunt
van de boor is op de zeebodem. Nadat het gat geboord is,
wordt de leiding, die op zee ligt en geheel gelast en getest is,
door middel van de boormachine in het boorgat getrokken.

tot een boorstreng. Het boortracé wordt verticaal (en eventueel horizontaal) gebogen uitgevoerd. Het boorproces
gebeurt in twee of drie fasen. Als eerste vindt de pilotboring plaats, gevolgd door meerdere ruimeroperaties. De

Daarna wordt een sleuf gegraven vanaf het intredepunt tot
aan de koppeling op de site. Daarin wordt dit deel van de
leiding gelegd en aangevuld en aan het geboorde deel gelast.
Het geheel wordt op druk getest.

Werkwijze uitvoering boringen:
 Naast de parallelweg worden de leidingen aangevoerd. De
leidingen worden daar uitgelegd, gelast en gekeurd. Kruisingen met toegangen naar percelen worden bereikbaar
gehouden met (tijdelijke) overkluizingen.


pilotboringen kunnen, voor een goede positiebepaling, bij
het intredepunt en het uittredepunt worden gemaakt. De
uitgekomen grond van de boring wordt op site opgeslagen.
Het boorgat is steeds gevuld met bentoniet (een kleimengsel, geschikt voor smering en steunvloeistof). Voor het
aanmaken van bentoniet wordt circa 10.000 m 3 water
verbruikt. Daarna wordt de productleiding gekoppeld en
ingetrokken. De verwachting is dat de aanleg van de leidin-

De boorstelling staat op de PALLAS-site. Met de hydraulische boorunit worden boorstangen met een duwende en

Figuur 24 Impressie van de aanlegdiepte van de pijpleidingen van de Canal Intake Building naar PALLAS-site.
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Werkwijze uitvoering gelegd deel:
 Voor het te leggen deel van de leidingen wordt een sleuf
gegraven. De uitvoeringsmethode en sleufbreedte is gericht op het minimaliseren van de grondwateronttrekking.
De grond zal op dezelfde wijze worden aangevuld als deze
is uitgegraven. Voor de ontgraving wordt een uitvoeringsplan gemaakt.
Werkwijze uitvoering boring:
Op zee wordt de gelaste leiding aangevoerd.

(zwarte zee-eend, eider, topper) te vermijden, wordt de koelwateruitlaat op de Noordzee aangelegd in een periode waarin
geen of weinig foeragerende zeevogels (met name zwarte
zee-eenden) aanwezig zijn. Daarnaast houden de schepen,
volgens de voorschriften die in het Natura 2000-beheerplan
Noordzeekustzone (Ministerie van IenM, Rijkswaterstaat,
2016) zijn opgenomen, 500 meter afstand van vogelconcentraties van de topper, eidereend en zwarte zee-eend.





De boorstelling staat op de PALLAS-site. Met de hydraulische boorunit worden boorstangen met een duwende en
roterende beweging één voor één de grond ingebracht. De
buizen zijn met een schroefkoppeling onderling verbonden
tot een boorstreng. Het boortracé wordt verticaal (en eventueel horizontaal) gebogen uitgevoerd. Het boorproces
gebeurt in twee of drie fasen.
Als eerste vindt de pilotboring plaats, gevolgd door meerdere ruimeroperaties. De pilotboringen kunnen, voor een
goede positiebepaling, bij het intredepunt en het uittredepunt worden gemaakt. De uitgekomen grond van de boring wordt op site opgeslagen. Het boorgat is steeds gevuld
met bentoniet (een kleimengsel, geschikt voor smering en
steunvloeistof). Daarna wordt de productleiding gekoppeld
en ingetrokken. De verwachting is dat de aanleg van de
leidingen van de site naar zee enkele maanden (1-2) duurt.



Om de positie van de boring ondergronds goed te kunnen
bepalen wordt op het maaiveld en op zee gemeten tijdens
het boren.

Om verstoring van de schelpdieren etende watervogels

Bouw pompstation en surge tower
Ten behoeve van het secundaire koelsysteem wordt op de
PALLAS-site ten behoeve van de SCS Building en de surgetower een bouwkuip van 45,5 bij 31,5 meter aangelegd op
een diepte van -9,3 meter t.o.v. NAP. De constructiemethode
bestaat uit het in de grond aanbrengen van diepwanden
met behulp van het Cutter Soil Mix Systeem (CSM). Dit is een
methode waarbij met behulp van een freeskop met twee cutterwielen en de injectie van een cementspecie een homogene
gemixte massa wordt gevormd, waar de freeskop door eigen
gewicht in wegzakt. Als wapening worden stalen balken in de
natte massa gedrukt. De wand wordt geheel trillingvrij en zettingsvrij aangebracht. Binnen de diepwanden wordt nat ontgraven, waarna er een bodem van onderwaterbeton gestort
wordt. Deze bodem wordt met groutankers (GEWI) verankerd
om opdrijven te voorkomen. Als het beton uitgehard is, wordt
de put drooggemalen en kan met de constructie van het bassin worden begonnen.
Het CSM-Systeem (ook wel mixed-in-place genoemd) bestaat
uit een freeskop met twee Cutter wielen. In het midden van de
freeskop, tussen de wielen, wordt cementspecie geïnjecteerd.

CSM walls
with HE reinforcement

temporary struts
and girders

+3.500
+2.000

-8.200
-8.500
- -9.300
-9.800

GEWi
micropiles

-16.500

3D view construction pit

Figuur 25 Schematische uitleg van de CSM-methode.
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Figuur 26 Constructie bouwput voor pompstation.

horizontal directional
drill hole Ø 1200
with a tolerance
of +/- 300

Tabel 6 Inzet materieel tijdens constructie secundaire koeling.

Aantal uren inzet

Voertuigbewegingen

Afhekken intrede

10

Bouw pompput

100

Boren koelleiding landzijde

50

Trekken koelleiding landzijde

50

Boren koelleiding zeezijde

40

Graafmachine

Kraan

Betonpomp

Trucks

40
560

280

Licht
voertuig

Medium
voertuig

BoorBoorinstallatie installatie
landzijde landzijde

40
70

140
800

80
400

Trekken koelleiding zeezijde
Bouw Canal Intake Building

150

600

300

Zo wordt er een homogeen gemixte massa gecreëerd, waarna
de freeskop gemakkelijk op eigen gewicht in deze gemixte
massa kan zakken.

ven. Het frame levert een goede geleiding voor de cutters en
beschermt de rand van de geul.


Uitgraven van de geulen: De geul wordt verder uitgegraven met speciale ‘cutters’ volgens de opgegeven diepte en
breedte. De cutters hangen met een kabel aan de graafmachine. De speciale vorm van de cutter zorgt ervoor dat deze
stabiel in de geul kan zakken. Om de geul te beschermen tegen instorten wordt bentoniet (een dikke vloeistof gemaakt
van klei) in de geul gepompt.



Installeren: Om een aaneengesloten waterdichte wand
te maken, moeten de panelen waterdicht geassembleerd
kunnen worden. Aan beide zijden van het paneel worden
daarvoor rubberen of stalen elementen ingebracht.



Versterking: Voordat het beton wordt gestort, wordt een
kooiconstructie in de geul aangebracht. Deze constructie
vangt de krachten op die op de wanden worden uitgeoefend.



Storten van beton: Ten slotte wordt het beton in de geul
gestort. Speciale methoden zorgen ervoor dat het beton
aaneengesloten blijft en dat er niet te veel circulatie plaatsvindt. Gedurende dit proces wordt het bentoniet uit de geul
gezogen en daarna gezuiverd voor hergebruik. De grond
wordt hergebruikt bij de naastgelegen diepwand op de EHC
locatie. Als de gehele diepwand voor de bouwput rondom
klaar is, wordt het overgebleven bentoniet afgevoerd.



Voor de toepassing van bentoniet is water nodig. Dit water
zal worden verkregen uit de pompkelder van de bestaande
HFR (er zal geen grondwater worden gebruikt) op de locatie
van de EHC.

Nadat de freeskop uit de gemixte kolom (CSM-moot) gekomen
is, kan deze gewapend worden. Type wapening is afhankelijk
van de toepassing van de CSM-wand. Stalen IPE-balken zullen
worden gebruikt als wapening voor de wand van het pompstation. De toe te passen wapening wordt boven de CSMmoot gehesen en zakt op eigen gewicht in het zojuist gemixte
CSM-moot.
Bij het frezen van een CSM-wand wordt gestart met de oneven moten. Nadat de oneven moten voldoende zijn uitgehard (ca. 1 dag) worden de even (tussen-) moten gefreesd. Op
deze manier wordt een optimale kwaliteit verkregen van elke
moot en zo wordt de stabiliteit van de omringende grondslag
gegarandeerd8.

5.2.3

Cluster 3: Bouwkuip, fundering en
constructie reactorgebouw

Het reactorgebouw wordt gebouwd met in situ gewapende
betonnen wanden, vloeren en een dak van potentieel 1,5 m
dik. Voor alle bouwmethoden geldt dat werkzaamheden in
den droge worden uitgevoerd, er wordt dus geen grondwater
onttrokken.
Methode bouwkuip
Een diepwand is een wand die gemaakt is van gewapend beton
en in de bodem wordt geconstrueerd. De dikte van de wanden
kan variëren van 0,5 tot 1,5 meter. In theorie is de diepte van de
wand ongelimiteerd, dieptes van 40 meter beneden het grondoppervlak zijn geen uitzondering. De wand is opgebouwd uit
panelen, waarvan de breedte afhankelijk is van het gebruikte
materieel.
De werkwijze voor het bouwen van de diepwand is geïllustreerd
in Figuur 27. Het materieel bestaat uit één of meer graafmachines, betonpompen en een bentonietinstallatie. De opbouw is
als volgt:
 Voorbereiding: Als eerste wordt een frame (geleidewanden
in Figuur 27) gebouwd op de plaats waar de top van de
wand komt te liggen. Langs dit frame wordt een geul gegra-

8

Uitgraven van de bouwkuip
Na het aanbrengen van de diepwanden wordt de bouwkuip
uitgegraven. De eerste meters worden boven het grondwater
afgegraven, maar het grootste deel van de put bevindt zich
onder de grondwaterspiegel. In de constructie worden groutankers aangebracht om de stabiliteit van de wanden te zekeren.
Het zand uit de bouwkuip zal tijdelijk worden opgeslagen op
een vloeistofdichte vloer om de lozing van brak water op de
onderliggende bodem en het grondwater te voorkomen. Als
het schoon is, kan het ergens op het terrein in Petten in depot
gaan.

Tekst en figuren overgenomen van: https://www.bodembouw.com/nl/cutter-soil-mixing.
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Geleidingsmuur

Waterkerende voeg
1
2
3
4

Bentoniet suspensie

Geleidingsmuur constructie
Ontgraving en toevoegen betoniet
Aanbrengen wapening
Paneel storten dmv betonspecie

Figuur 27 Werkwijze aanbrengen diepwanden.

Diaphragm wall C30/37

prefab anchor box
mounted on the
reinforcement cage of
the diaphragm wall

Aanbrengen geboorde palen en betonnen vloer

self-drilling
grouted anchor
Ø 101.6 x 30 E470
+3.200

De palen worden geboord vanaf een diepte van ongeveer 9
meter onder NAP. Binnen de diepwanden wordt de bouwput
tot deze diepte ontgraven. Er worden stalen buizen in de grond
geboord. Als alle palen erin zitten, wordt de bouwput met water
gevuld en nat ontgraven tot de gewenste diepte. Als de diepte
bereikt is, worden de diepwanden en palen schoongemaakt
door duikers. Er wordt een stabiliserende zandlaag aangebracht. Daarna wordt een betonnen vloer van onderwaterbeton gestort. Als deze voldoende sterk is (na circa drie weken)
wordt de put leeggepompt. Het oppervlak wordt schoongemaakt en er wordt een werkvloer op het onderwaterbeton
gestort. Dan worden de palen voorzien van wapening en beton.
De paalconstructie en de betonnen vloer bieden voldoende
treksterkte tegen de tegendruk van het grondwater en voorkomen dat de bodem van de put barst. Dit vanwege de opwaartse
grondwaterdruk.

-14.680
-16.180
-17.500

grouted steel injection piles
Ø610x18 S355
with lost screw head Ø711
after installation
ﬁlled with concrete
C20/25

Nu de bodem van de constructie is drooggelegd, kan het
reactorgebouw worden gebouwd. Dit vindt plaats door middel van traditionele bekisting en beton dat van buiten wordt
aangevoerd (geen betoncentrale op de LDA).
Grondwater drain

existing soil layers

underwater concrete
C30/37 h=1500

soil replacement
h=1320

Figuur 28 Schematische weergave van geboorde palen en groutankers.
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Constructie van het reactorgebouw

Om het huidige grondwaterniveau te handhaven worden op
de locatie ten westen van het gerealiseerde reactorgebouw
twee drains geplaatst. Deze drains bevinden zich op een
diepte van circa 0,0 meter NAP, en ten oosten van het reactorgebouw wordt een infiltratiedrain aangelegd.

 installeren diepwanden

 ontgraving

 plaatsen boorpalen

 installeren grondankers

 onderwaterbeton

 constructie reactorgebouw

 drainage bouwput

Figuur 29 De constructiefase.

Aanvullen omliggend terrein
Het terrein rondom het reactorgebouw wordt opgebouwd
door zand aan te brengen tot een hoogte van 6 meter + NAP.
Hiervoor wordt zand toegepast dat afkomstig is uit de bouwkuip.
Zetting
De bouwfase kan invloed hebben op de direct naastgelegen
nucleaire faciliteiten, het Hot Cell Laboratorium (HCL) en de
Molybdeen Productie Faciliteit (MPF). Daarom zal als onderdeel van de vergunningverlening benodigd voor de bouw worden aangetoond dat eventuele additionele risico's voor nabije
installaties acceptabel zijn. Dit wordt hieronder kort toegelicht.
De bouwfase levert in het kader van stralingsbescherming
mogelijk risico’s op voor de reeds aanwezige nucleaire installaties. Voor de realisatie van het reactorgebouw is een bouwput
nodig omdat dit gebouw deels in de grond zit. Er is ten aanzien
van deze risico’s een tweetal zaken te onderscheiden. Enerzijds
is dat het inbrengen van de bouwputwanden, anderzijds is dat
bij het ontgraven van de bouwput van zettingen in de omgevingen. Beide punten hebben invloed op het maaiveld en op de
nabijgelegen gebouwen.
Het inbrengen van de bouwputwanden heeft het risico van
trillingsoverlast en van geluidsoverlast. Waarbij trillingen ook
tot schade aan naastliggende gebouwen kunnen leiden. Gezien
de mogelijke gevoeligheid voor trillingen van de naastliggende
metselwerk-gebouwen wordt voor een trillingsarme bouwmethodiek gekozen. Door de keuze van diepwanden als bouwput-

wand worden de trillingen voorkomen. De bouwputwanden
worden dan geformeerd door het graven van een sleuf in de
grond, die wordt gevuld met beton.
Het ontgraven van de bouwput geeft zettingen in de omgeving.
Het invloedsgebied van deze zettingen bedraagt 1,5 keer de
diepte van de ontgraving (circa 30 m) waarbij vlak naast de
bouwput de grootste zettingen optreden. Of de direct naastliggende gebouwen in dit invloedsgebied liggen, is nog sterk
afhankelijk van de exacte locatie van de bouwput. In het
ontwerprapport van de bouwput is berekend dat de gekozen
wanden leiden tot een zettingsinvloed op maximaal 21 m
afstand. De afstand tot de bestaande gebouwen is meer dan
50 m, dus die liggen niet in het invloedgebied.
Tijdens de bouwfase treedt er eerst zout water vanuit de
bodem in de bouwput, tot aan het moment dat de onderwaterbetonvloer is gelegd en de onderliggende grondwaterstroom
geen contact meer heeft met de bouwput. Daarna vangt de
bouwput gedurende de bouwperiode zoet hemelwater op.
Het zoute water wordt terug in de bodem geïnjecteerd op
het niveau waar hetzelfde zoutgehalte aanwezig is. Het zoete
hemelwater wordt geïnfiltreerd op de bodem elders op het
PALLAS-terrein. Het freatisch grondwater in de bovenlaag van
deze bodem is ook zoet. Om te voorkomen dat verontreinigingen uit de bouwput in de bodem terechtkomen, wordt het
water eerst opgevangen in een tijdelijke voorziening. Het water
uit deze tijdelijke voorziening wordt geanalyseerd alvorens het
water wordt geïnjecteerd of geïnfiltreerd.

Tabel 7 Inzet materieel tijdens constructie bouwkuip en fundering reactorgebouw.
Voertuigbewegingen

Graafmachine

Kraan

Betonpomp

Trucks

Maken diepwanden

750

640

640

80

1280

Ontgraven

4000

640

320

Aanbrengen grondverbeteraar

350

160

40

320

Storten onderwaterbeton

300

40

40

40

Boren en plaatsen palen

900

1120

Aantal uren inzet

320

Licht
voertuig

Medium
voertuig

Pompbemaling

Betonietinstallatie

640
3000

560

500

81

Tabel 8 Inzet materieel tijdens constructie gebouwen, installatie en infrastructuur
Aantal uren inzet

Voertuigbewegingen

Graafmachine

Kraan

Betonpomp

Trucks

Licht
voertuig

Medium
voertuig

480

3840

11520

7680

Bouw reactorgebouw &
logistiekgebouw

2000

Bouw kantoorgebouw

750

1920

240

1920

5760

3840

Bouw supportgebouw

750

1920

240

1920

5760

3840

Betonpomp

Trucks

Licht
voertuig

Medium
voertuig

Tabel 9 Inzet materieel tijdens afronding LDA en inrichting terrein.
Voertuigbewegingen

Graafmachine

Kraan

Verwijderen LDA en tijdelijke kantoorruimte

500

400

200

Inrichten terrein

4000

1920

480

Opheffen toegangsweg

100

80

Aantal uren inzet

5.2.4

Cluster 4: Constructie gebouwen,
installatie en infrastructuur

nische voltooiingsinspectie ondergaan voordat het door de
constructeur wordt geaccepteerd. Pre-commissioning is een
proces van het voorbereiden van nieuw gebouwde systemen voor inbedrijfstelling en operaties, inclusief activiteiten
zoals het vullen van leidingen en tanks, hydrostatisch testen
en spoelen, elektrische integriteitscontroles, initiële werking
van pompen en andere mechanische apparaten, het controleren van kleplekkage, het kalibreren van veiligheid van apparaten en instrumentatie. Operational control betekent dat
het voor alle partijen in de PALLAS-reactor duidelijk is wie

De gebouwen worden op een traditionele wijze gebouwd met
materialen als staal, beton, hout, glas en steen. Toepassing van
geprefabriceerde elementen is een optie. De gebouwen zullen
op palen worden gefundeerd.
Nutsvoorzieningen worden op gangbare wijze uitgevoerd door
ingraven van benodigde buisleidingen en kabels. Wegen, verhardingen en parkeerplaatsen worden eveneens op gangbare
wijze aangelegd d.m.v. asfalt of steenverhardingen. Daarnaast
worden hekwerken, verlichting, bewakingscamera's en signalering aangebracht.

5.2.5

Cluster 5: Afronding LDA en inrichting
terrein

De bouwfase betreft tijdelijke bouwvoorzieningen. Na afloop
worden de voorzieningen weggehaald en ook het zand wordt
weer teruggeplaatst. Verharding en grond die gebruikt is voor
het tijdelijke werkterrein, en niet afkomstig is uit het gebied
zelf, wordt afgevoerd na afronding van de werkzaamheden.

5.2.6

Testen

Testen omvat de activiteiten die plaatsvinden ná de bouw en
vóórdat de reactor zijn volledige operationele capaciteit bereikt.
Dit kan worden onderverdeeld in drie hoofdcomponenten:
1 Vereisten voor inbedrijfstelling. De eerste stap bestaat uit
fabrieksacceptatietesten, ontvangstinspecties en acceptatietesten op locatie. Aan het einde van de bouw zal een
geordende overgang naar inbedrijfstelling worden uitgevoerd. Daartoe wordt elk systeem onderverdeeld in een

de bevoegdheid heeft om een bepaald systeem te opereren
of te laten opereren, zodat tegenstrijdige operaties niet per
ongeluk kunnen worden doorgevoerd.
2 Het inbedrijfstellingsprogramma, dat is opgezet om aan
te tonen dat de gebouwde installatie voldoet aan de eisen
en opzet van het ontwerp, zoals vermeld in dit veiligheidsanalyseverslag, bestaat uit Fase A – tests voorafgaand aan
het laden van brandstof; Fase B1 – tests voor het laden van
brandstof, initiële kritieke test en testen voor veilige en betrouwbare uitschakeling; Fase B2 – test met laag vermogen;
Fase C – drukverhoging en druktesten. De Kew-vergunning
betreft alleen Fase A. De vergunning voor de operationele
inbedrijfstelling wordt over enkele jaren aangevraagd via
een wijzigingsvergunning.
3 Activiteiten die plaatsvinden na de inbedrijfstelling en die
verband houden met de voorbereiding van de installatie
voor commerciële exploitatie, waarvoor de veiligheidsdemonstratie (inclusief demonstratie van organisatorische
capaciteit) wordt bijgewerkt. De volgende activiteiten zullen
naar verwachting worden opgenomen: prestatietests, continue bedrijfsperiode en aanloop naar commerciële activiteiten.

reeks subsystemen met duidelijk geïdentificeerde grenzen
die bekend staan als "testpaden". Elk testpad zal een mecha-

5.3 Grondwerk PALLAS-terrein
Grondwerk omvat alle activiteiten en veranderingen in het
grondwerk van het reactorgebouw, de bijbehorende gebouwen en infrastructuur, vergeleken met de huidige situatie. De
belangrijkste aspecten en algemene uitgangspunten voor het
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ontwerp en vergunningen zijn:
 Het gebied met beperkte toegang zal worden verhoogd
van 3,5 meter + NAP naar 6 meter + NAP.


Grondwerk omvat alle activiteiten en veranderingen in

het grondwerk van het reactorgebouw, de bijbehorende
gebouwen en infrastructuur, vergeleken met de huidige
situatie. Het belangrijkste is dat het gebied met beperkte
toegang zal worden verhoogd van 3,5 meter + NAP naar 6

meter + NAP. Aan de westzijde van dit perceel zullen betonnen retentiewanden worden geplaatst over een lengte
van ruim 300 meter.

5.4 Verkeer tijdens bouwfase
Het verkeer tijdens de bouwfase bestaat uit vrachtverkeer
ten behoeve van de aan- en afvoer van bouwmateriaal en het
personenverkeer ten behoeve van de werknemers.

wordt nooit of zelden het maximale motorisch vermogen aan-

5.4.1

5.4.2

Dieselmaterieel

Voor de genoemde bouwwerkzaamheden wordt dieselmaterieel ingezet. Hierbij gaat het onder andere om boorstellingen,
graafmachines, kranen, pompen en transportbewegingen van
vrachtverkeer. In deze fase van het project is de aannemer
(nog) niet bekend en dus ook het exacte dieselmaterieel dat
wordt ingezet niet.
De levensduur van dieselmaterieel is afhankelijk van het type
machine. Het dieselmaterieel dat in dit project wordt ingezet,
heeft een mediane levensduur9 tussen 6 en 12 jaar.
Motorisch vermogen
Het motorisch vermogen van het dieselmaterieel kan sterk
variëren. Voor dit onderzoek gaan we uit van relatief zwaar
dieselmaterieel.

gesproken. De gemiddelde belasting varieert voor het meeste
dieselmaterieel tussen 50 en 60%.

Transport

De diverse materialen worden per vrachtwagen aan- en afgevoerd. Per achtergrondstudie zijn andere transportcijfers als
uitgangspunt benodigd. Om het effect op geluidshinder te berekenen, wordt bijvoorbeeld het maximale aantal transportbewegingen als uitgangspunt voor berekeningen gehanteerd,
terwijl bij de berekening van luchtemissie op de omgeving
wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal transportbewegingen per etmaal. In de verschillende achtergrondstudies
is beschreven welke uitgangspunten zijn gehanteerd. In dit
ontwerpkader is ervoor gekozen om het gemiddeld aantal
transportbewegingen weer te geven.
Vrachtwagens en personenwagens
Er worden verschillende vrachtwagens ingezet. Er wordt uitgegaan van de volgende categorieën:

Motorbelasting en TAF-factor



De motorbelasting (aanspreken van motorisch vermogen) van
dieselmaterieel gedurende een werkcyclus is wisselend. Er




Zware motorvoertuigen: grote vrachtwagens/dumpers.
Middelzware voertuigen: middelgrote vrachtwagens.
Lichte motorvoertuigen: autobusjes.

9 Afkomstig uit TNO-rapport ‘Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet, EMMA’ van november 2009.
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Verklarende woordenlijst
COVRA

Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval

Dosis

Geabsorbeerde stralingsenergie per massa-eenheid (eenheid: Gray, Gy)

EHC

Energy and Health Campus (voormalige naam: Onderzoekslocatie Petten (OLP))

Emissie

Uitworp (lozing) van stoffen in het milieu

GFT

Gesloten Front Techniek (boren van leidingen)

HDD

Horizontal Directional Drilling (boren van leidingen)

IAEA

International Atomic Energy Agency

ICHOS

Bouwconsortium bestaande uit het Argentijnse Invap en de TBI-bedrijven
Croonwolter&dros – Mobilis

Ioniserende straling

Straling, te onderscheiden in onder andere a-, b- of g-straling, uitgezonden door
radioactief materiaal

Isotopen

Verschillende atomen van eenzelfde element met dezelfde chemische eigenschappen, echter met verschillend kerngewicht

Kew

Kernenergiewet

LDA

Lay Down Area (werkterrein)

MER

Milieueffectrapport

Molybdeen

Stof waarvan het radioactieve isotoop Mo-99 wordt geproduceerd ten behoeve
van de diagnostiek van kanker in ziekenhuizen

MW

Mega Watt

NAP

Nieuw Amsterdams Peil (hoogtemaat)

NHC

Nuclear Health Centre

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development (in Nederlands: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ((OESO)

Radioactieve stoffen

Stoffen die ioniserende straling uitzenden

Radioactiviteit

Eigenschap van stoffen met instabiele atomen, gekenmerkt door spontaan
optredende veranderingen in de atoomkern waarbij ioniserende straling wordt
uitgezonden (eenheid: becquerel, Bq)

Radiologisch

De leer over ioniserende straling betreffend

Risico

Ongewenste gevolgen van een bepaalde activiteit verbonden met de kans dat
deze zich zullen voordoen

SCS Building

Secondary Cooling System Building

Sievert (Sv)

De sievert (symbool Sv) is de SI-eenheid voor de equivalente dosis straling waaraan een mens in een bepaalde periode is blootgesteld, en is gelijk aan 1 J/kg. De
sievert is afhankelijk van de biologische effecten van straling. De millisievert (mSv)
is een duizendste deel van een sievert
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Bijlage

Achtergrondrapporten

De achtergrondrapporten zijn als separate documenten bijgevoegd.

Achtergrondrapport Archeologie
Achtergrondrapport Bodem
Achtergrondrapport Geluid
Achtergrondrapport Grondwater
Achtergrondrapport Landschap, Cultuurhistorie en Ruimtelijke Kwaliteit
Achtergrondrapport Licht
Achtergrondrapport Luchtkwaliteit
Achtergrondrapport Natuur
Achtergrondrapport Nucleaire veiligheid
Achtergrondrapport Oppervlaktewater
Achtergrondrapport Recreatie en Toerisme
Achtergrondrapport Stralingsbescherming
Achtergrondrapport Verkeer
Achtergrondrapport Waterveiligheid
Achtergrondrapport Trillingen
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