
Kennisgeving
Goedkeuring Plannen van aanpak afvoer radioactief afval NRG Petten, 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kernenergiewet

Bij besluit van 8 december 2015 van de Minister van Infrastructuur en Milieu is onder voor
waarden goedkeuring verleend aan de herziene en geactualiseerde plannen van aanpak 
Radioactive Waste Management Program (RWMP) en Radioactief Afval Project (RAP) van  
de Nuclear Research and consultancy Group (NRG), Westerduinweg 3 te Petten.

Het Plan van aanpak RWMP is gericht op de afvoer van:
 vaten met radioactief afval waarin splijtstoffen voorkomen;
 vaten met alfahoudend geclassificeerd afval;
  radioactief afval dat niet in vaten is opgeslagen in de Waste Storage Facility (WSF);
  radioactief afval dat aanwezig is binnen de inrichting van NRG, maar buiten de WSF.

Het Plan van aanpak RAP is gericht op de afvoer van:
  de vaten met radioactief afval aanwezig in de WSF, met uitzondering van de vaten waarin splijt

stoffen voorkomen en met uitzondering van de vaten met alfahoudend geclassificeerd afval.

Met het ter goedkeuring indienen van de plannen van aanpak voldoet NRG aan de bij beschikking 
van 24 september 2012, kenmerk DGETMPDNIV/12102211, aan NRG opgelegde verplichting. 

Het besluit is in te zien op de website van de ANVS: www.anvs.nl.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een  
bezwaarschrift indienen bij de directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, 
ter attentie van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Ministerie van Infra
structuur en Milieu, afdeling Algemeen BestuurlijkJuridische Zaken, Postbus 20901, 2500 EX  
Den Haag. Dit besluit is verzonden op 8 december 2015. 

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, de datum, de naam en het adres van de indiener 
zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen dit besluit bezwaar 
aantekent. 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor 
het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening  
is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij het Inspraakpunt Kernenergiewet
vergunningen, telefoon 070  348 73 64.
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