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1. Het besluit
1.1 Goedkeuring
Bij brief van 26 mei 2020 met uw referentie: K6017.10/20.173834 en de
bijbehorende rapportage (referentienr: NRG-K6017/20.173835) hebben de
Stichting NRG en Stichting ECN Nucleair in hun hoedanigheid van vennoten van de
v.o.f. Nuclear Research and consultancy Group (hierna: NRG), gevestigd aan de
Westerduinweg 3, 1755 LE te Petten, een verzoek ingediend tot wijziging van het
goedgekeurde plan van aanpak Radioactive Waste Management Programme 2019
(hierna: plan van aanpak RWMP 2019). Dit verzoek is door NRG aangevuld met
het document van 27 augustus 2020 met uw referentie: 2020-180889. NRG is op
grond van vergunningvoorschrift D.9 verplicht om significante wijzigingen ten
opzichte van dit plan van aanpak voor te leggen aan de ANVS.
De wijziging van het plan van aanpak ziet op het afvoeren van de Intermediate
Level Waste (ILW) vaten gevormd door herverpakking van het afval in de
projecten RAP en RAP-Alfa. De ANVS heeft de wijziging getoetst aan artikel 10.7,
derde lid, van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) in
samenhang met artikel 19 van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
(Bkse), dat voorschrijft dat het radioactief afval zo snel als redelijkerwijs mogelijk
moet worden afgevoerd. De ANVS is van oordeel dat NRG met de verzochte
wijziging op het plan van aanpak hieraan voldoet. Daarom verleent de ANVS
goedkeuring aan de wijziging van het goedgekeurde plan van aanpak RWMP 2019.
Aan deze goedkeuring wordt een voorwaarde en een beperking verbonden zoals
opgenomen onder 1.2.
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1.2 Voorwaarde en beperking aan de goedkeuring van de wijziging
I. Voorwaarde
1. NRG dient het afval te blijven scheiden in aparte Intermediate Level Waste Low (hierna: ILW-L) en Intermediate Level Waste - High (hierna: ILW-H) fracties,
totdat er zekerheid is dat het aanbieden van één gemengde fractie ILW geen
consequenties heeft voor de opslag bij COVRA, voor toekomstige
verwerkingsopties en voor de eindberging. Vooralsnog gaat de ANVS ervan uit dat
dit in ieder geval niet eerder het geval is dan dat zeker is dat COVRA het nieuwe
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gebouw in gebruik neemt en de acceptatievoorwaarden voor afval dat in het
nieuwe gebouw wordt opgeslagen dit ondersteunen.
II. Beperking
De voorliggende wijziging is een afwijking op het plan van aanpak RWMP 2019,
waarvan de goedkeuring geldig is tot 1 november 2022, de goedkeuring van deze
wijziging is daarom ook geldig tot 1 november 2022.
1.3 In werking treden van het besluit
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 voorzieningenrechter 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.
2. Het verzoek
2.1 Tot het verzoek behorende documenten
- Het verzoek om goedkeuring van 26 mei 2020 met kenmerk
K6017.10/20.173834, door mij ontvangen op 27 mei 2020, met daarbij het
rapport met de uitwerking van de wijziging van het plan van aanpak van 26 mei
2020 met referentienummer NRG-K6017/20.173835.
- De antwoorden op gestelde vragen van 27 augustus 2020 met kenmerk 2020180889
2.2 Aanleiding en inhoud van het verzoek
2.2.1 Aanleiding verzoek
Het verzoek van NRG tot goedkeuring van een wijziging van het plan van aanpak
RWMP 2019 is gebaseerd op voorschrift D.9 uit de Kernenergiewetvergunning van
NRG.
De nu voorliggende wijziging op het plan van aanpak RWMP 2019 betreft de
afvoer van het ILW gevormd door sortering en herverpakking van het afval in de
projecten RAP en RAP-Alfa van de Onderzoekslocatie Petten (OLP). NRG heeft in
samenwerking met COVRA een nieuwe route ontwikkeld en uitgewerkt met als
doel de risico's op kostenoverschrijdingen en vertraging met betrekking tot de
afvoer te verkleinen.
2.2.2 Inhoud van het verzoek
NRG werkt al sinds 2012 aan de uitvoering van het RAP en de voorbereiding van
de andere afvalstromen in het RWMP.
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De voorliggende wijziging op het plan van aanpak betreft het direct afvoeren van
het ILW van NRG naar COVRA zonder verwerkingsstap bij
in België.
In deze nieuwe route zal dit afval bij COVRA in een nog te vergunnen en nog te
bouwen gebouw worden opgeslagen in een bestaand type containers, ontworpen
voor de opslag van vergelijkbare afvalstromen. Het ILW wordt niet meer
gescheiden in ILW-L en I LW-H, omdat het nieuwe gebouw andere acceptatiecriteria
zal hebben, waardoor ongescheiden ILW daarin kan worden opgeslagen.
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Dit verzoek gaat niet over het te bouwen gebouw bij COVRA of de
acceptatiecriteria voor het afval die door COVRA voor dit gebouw gebruikt zullen
worden. Deze onderdelen vallen daarmee niet onder de goedkeuring.
3. Toetsingskader
Het verzoek om goedkeuring van de wijziging van het plan van aanpak RWMP 2019
is getoetst aan artikel 10.7, derde lid, van het Besluit basisveiligheidsnormen
stralingsbescherming (Bbs) in samenhang met artikel 19 van het Besluit
kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Bkse). Daarnaast heeft toetsing aan
vergunningvoorschrift 0.8 van de verleende kernenergiewetvergunning
plaatsgevonden. Verder is het beschouwd in het licht van de Genera! Safety
Requirements Part 5: Predisposal management of radioactive waste van het
Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA). Ook is steeds gekeken wat het
verschil is ten opzichte van de oude en de nieuwe route met betrekking tot het
toetsingskader.
Artikel 10.7, derde lid, van h et Bbs juncto artikel 19 van h et Bkse
Op grond van artikel 10.7, derde lid, van het Bbs in samenhang met artikel 19 van
het Bkse geldt de verplichting tot het zo snel als redelijkerwijs mogelijk afvoeren
van radioactief afval naar de COVRA. Deze verplichting is een uitvloeisel van het
Nederlandse radioactief afvalbeleid dat 3 hoofdkenmerken kent, te weten: isoleren,
beheren en controleren. Dit om te voorkomen dat de radioactieve afvalstoffen op
ongecontroleerde wijze in het milieu terechtkomen. In het kader van de isolatie
past ook een beleid dat gericht is op een centrale inzameling van afval. Als
belangrijk uitgangspunt bij de verplichting tot het zo snel als redelijkerwijs
mogelijk afvoeren van radioactief afval naar de COVRA blijft uiteraard altijd gelden
dat dit veilig moet gebeuren.
Vergunningvoorsch rift D.8
Vergunningvoorschrift 0.8 is aangepast bij de vergunningswijziging van 8 januari
2018 (met kenmerk ANVS-2017/15420) en bevat eisen ten aanzien van de inhoud
van het plan van aanpak RWMP. Deze eisen zijn in de beoordeling meegenomen
met betrekking tot die onderwerpen waarop de wijziging van toepassing is.
IAEA General Safety Requirements Part 5 "Predisposal management of
radioactive waste"
Dit document van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) beschrijft
22 vereisten waaraan veilige verwerking en opslag van radioactief afval,
voorafgaand aan eindberging, moet voldoen. Het is geen onderdeel van het
wettelijk toetsingskader, maar is als leidraad bij de beoordeling gebruikt.
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4. Beoordeling
Het betreft hier de beoordeling van een wijziging van het plan van aanpak RWMP
2019. Bij de beoordeling is naast het toetsingskader gebruik gemaakt van
praktijkervaring met de lopende projecten, richtlijnen en aanbevelingen van het
IAEA met betrekking tot dit onderwerp en de beleidsuitgangspunten van het
Nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte
splijtstoffen, te weten: 1) minimalisatie van het ontstaan van radioactief afval 2)
veilig beheer van radioactief afval 3) geen onredelijke lasten op de schouders van
latere generaties 4) de veroorzakers van radioactief afval dragen de kosten van
het beheer ervan.
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In het plan van aanpak RWMP 2019 wordt beschreven hoe NRG van plan is het
afval te verwerken en af te voeren. Hierbij kan het gaan om nog niet bestaande
routes of onderdelen die nog niet volledig uitgewerkt zijn. Bij de voorliggende
wijziging is dit ook het geval. De beoordeling betreft dan ook de wijzigingen ten
opzichte van het plan van aanpak RWMP 2019, waarbij uit wordt gegaan van de
door NRG genomen uitgangspunten. Het geheel van de route inclusief de door
NRG voorgestelde opslag bij COVRA wordt in ogenschouw genomen. Het ontwerp
van het opslaggebouw bij COVRA, de voor het afval gestelde acceptatiecriteria van
COVRA en de geschiktheid van het beoogde type container wordt niet beoordeeld,
maar de uitgangspunten waarvan NRG is uitgegaan wel. Deze goedkeuring zegt
dus alleen iets over de aanvaardbaarheid van deze route in het plan van aanpak
en staat los van andere stappen die (bij COVRA) gezet moeten worden.
4.1 Toetsing aan artikel 10.7, derde lid, van het Bbs juncto artikel 19 van
het Bkse
Veiligheid en Stralingsbescherming
De stappen die het afval bij NRG doorloopt zijn hetzelfde als in de oude route.
Alleen bij de stap scheiden en sorteren verwacht NRG een aanpassing. Deze
aanpassing betreft het niet meer scheiden van ILW-H en ILW-L. Dit werd gedaan
zodat er zoveel mogelijk afval in het LOG kon worden opgeslagen (laag maximaal
dosistempo, lage kosten) en zo min mogelijk afval in het HABOG (hoog
dosistempo, hoge kosten). COVRA heeft NRG gemeld het ILW ongescheiden op te
kunnen slaan in het nieuwe gebouw. Een onzekerheid is dat het nieuwe gebouw
nog moet worden vergund, gebouwd en pas dan zeker kan zijn dat het gebouw
ook in gebruik wordt genomen. Daarnaast is op dit moment niet onderbouwd of
het stoppen met scheiden in deze fracties consequenties heeft op eventuele
toekomstige verwerkingsopties en eindberging. Daarom is (onder 1.2) een
voorwaarde aan de goedkeuring opgenomen die inhoudt dat NRG het afval
vooralsnog dient te blijven scheiden in aparte ILW-L en ILW-H fracties.
Voor het rechtstreekse transport van ILW van NRG naar COVRA kunnen de reeds
voor de oude route ontwikkelde containers gebruikt worden, waarbij per transport,
net als bij ieder transport, moet worden voldaan aan de transportwetgeving.
De ANVS stelt vast dat de beoogde containers voor de opslag bij COVRA, in het
buitenland geschikt zijn bevonden voor opslag en eindberging van vergelijkbare
soorten vast radioactief afval. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat er in de toekomst
geen extra stappen meer plaats hoeven te vinden. Als er in de toekomst op basis
van voortschrijdend inzicht redenen zouden zijn om het afval nog verder te willen
behandelen (bijvoorbeeld bepaalde materialen eruit halen) om het nog veiliger op
te kunnen slaan, blijft dit tot de mogelijkheden behoren.
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Zo snel als redelijkerwijs mogelijk
NRG stelt dat de directe afvoer naar COVRA, zonder de verwerkingsstap in België
ervoor zorgt dat risico's in tijd in de afvoer verminderd worden en dat de kans op
het halen van de planning wordt vergroot. De ANVS stelt vast dat de risico's met
betrekking tot het tijdig afvoeren anders worden. Niet is gebleken dat de risico's
door de gevraagde wijziging vergroot worden. Hierbij is het volgende van belang.
Door de extra verwerkingsstap in België niet te maken, zijn er minder
ketenpartners waarbij mogelijke vertraging kan ontstaan en zijn er minder
transportbewegingen, waardoor minder tijd nodig is.
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Het is redelijk te verwachten dat het aantal ontvangsten dat COVRA van dit soort
afval kan hebben per jaar zullen toenemen, doordat men niet meer afhankelijk is
van de beperkte ontvangstcapaciteit van het HABOG, waardoor de snelheid van
afvoeren zou kunnen toenemen. De nieuwe route introduceert wel de onzekerheid
van een nog niet gerealiseerd opslaggebouw, waarin NRG afhankelijk is van de
snelheid waarmee COVRA de vergunning aanvraagt en het gebouw kan bouwen en
in gebruik nemen. Voor deze risico's heeft NRG aangegeven al maatregelen te
hebben genomen die deze risico's verkleinen, zoals intensieve samenwerking met
COVRA. NRG is van plan de afspraken met betrekking tot de tijdsplanning en de
onderlinge verantwoordelijkheid vast te leggen in een contract met COVRA.
4.2 Toetsing aan vergunningvoorschrift D.8
Hieronder wordt aangegeven of de wijziging van het plan van aanpak voldoet aan
de vereisten in vergunningvoorschrift D.B. De beoordelaars van de ANVS hebben
zich gericht op die aspecten waar de belangrijkste verschillen liggen ten opzichte
van het plan van aanpak RWMP 2019. Deze verschillen, en het oordeel van de
ANVS over deze verschillen, worden hieronder kort uiteengezet.
Technische uitvoering en wijzigingen aan de installatie
De belangrijkste wijziging in de technische uitvoering ligt in het niet meer
scheiden van ILW-L en ILW-H en het niet compacteren/cementeren van het afval
in België, maar het ongeconditioneerd opslaan van het afval. NRG geeft in het
verzoek aan dat deze scheiding bepaald werd door de maximale dosis van het LOG
bij COVRA. COVRA en NRG hebben onderling afgestemd dat het scheiden niet
meer nodig is en in het nieuwe gebouw ongescheiden ILW opgeslagen zou kunnen
worden. Dit zorgt voor één stap minder bij het verwerken van het afval voor
transport bij NRG. Aan de gebouwen en installaties bij NRG verandert niets, omdat
de overige stappen hetzelfde blijven.
Wat betreft minimalisatie van het afval geldt dat het ILW door de wijziging niet
wordt gecompacteerd, waardoor het totale volume afval tijdens de opslag bij
COVRA iets zal toenemen. De verwachting is dat voor het afval in de eindberging
niet meer volume nodig is. De hoeveelheid radioactiviteit in het afval verandert
niet. De ANVS ziet hierin geen reden de wijziging niet toe te staan.
De beoogde containers voor de opslag, hebben als optie om ook afval met een
lastige chemische samenstelling op te slaan. Hiervoor kunnen de containers
gemakkelijk worden aangepast.
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Planning
NRG geeft aan dat de huidige route op dit moment te maken heeft met zulke
tegenslagen en risico's dat het lastig wordt de huidige planning voor het ILW te
halen. Door de nieuwe route zou een deel van deze tegenslagen en risico's worden
weggenomen en wordt een aantal andere risico's verkleind. Hierdoor zou de
huidige planning met meer zekerheid gehaald kunnen worden.
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Kosten
In de financiële paragraaf zet NRG de kosten van de huidige en de alternatieve
route tegen elkaar af. NRG heeft hierbij voor beide routes zowel een optimistisch,
best estimate en pessimistisch scenario uitgewerkt. Bij de bestaande route wordt
een aanzienlijke toename van kosten verwacht. NRG geeft hierbij aan dat de
verschillende scenario's tussen de € 2,5 en € 6, 7 miljoen van elkaar verschillen,
waarbij de in deze beoordeling voorliggende alternatieve route duurder is, maar
waarbij voor de alternatieve route de onzekerheid in de kosten een stuk kleiner is.
NRG heeft de voorziene meerkosten en de extra kosten van de alternatieve route
al gedekt in de actualisatie van de voorziening 2020. De ANVS ziet in het
kostenaspect geen reden de wijziging van het plan van aanpak RWMP niet goed te
keuren.
5. Conclusie
Op grond van het bovenstaande komt de ANVS tot de conclusie dat de
alternatieve route als wijziging op het plan van aanpak RWMP 2019 voldoende is
onderbouwd. NRG heeft de in vergunningvoorschrift D.8 vereiste aspecten
voldoende uitgewerkt en beschreven. Er blijven risico's en onzekerheden zitten
aan het afvoeren van het ILW naar COVRA. NRG heeft deze risico's en
onzekerheden voldoende in kaart gebracht en aangetoond dat deze vergelijkbaar
dan wel kleiner zijn dan bij de huidige route.
Alles overziend is de ANVS van mening dat NRG met de uitvoering van het
afvoeren van het ILW volgens de ingediende wijziging voldoet aan de verplichting
van artikel 10.7, derde lid, van het Bbs in samenhang met artikel 19 van het Bkse
om het radioactief afval zo snel als redelijkerwijs mogelijk af te voeren. Op grond
van het bovenstaande komt de ANVS derhalve tot het besluit de wijziging van het
plan van aanpak RWMP, onder de genoemde voorwaarde en beperking, goed te
keuren.

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,

dr. ir. L.M. van der Heijdt,
afdelingshoofd
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Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit
besluit een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming, o.v.v. bezwaar, postbus 16001, 2500 BA Den Haag.
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Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit genoemde datum.
Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en 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 voorzieningenrechter 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.
Voorlopige voorziening
Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de
voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500EA te 's-Gravenhage verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde
spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te
worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook
via het digitale loket van de Raad van State indienen
(https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht
verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht
kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 426 4426.
Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij de hierboven
aangegeven contactpersoon.
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