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Samenvatting informatiebijeenkomst mededelingsnotitie 

Milieueffectrapportage PALLAS op 11 juni 2015 in Petten 
 

 

Inleiding 

De aanleiding van bijeenkomst was de ontvangst van de mededelingsnotitie Milieueffectrapportage 

van de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (“PALLAS”) op 26 mei 2015. In het verleden was 

een informatiebijeenkomst een verplicht onderdeel van de inspraakprocedure (onder de naam 

hoorzitting). Hoewel dat nu niet meer zo is, heeft ANVS toch besloten om een 

informatiebijeenkomst te organiseren. Doelstellingen hierbij zijn: 

1. Omwonenden en andere belangstellenden meer informatie te geven over het voornemen 

en het proces van inspraak.  

2. Aanwezigen in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen. Daarbij zijn 

medewerkers van ANVS aanwezig om hen te helpen het zienswijzeformulier in te vullen. 

3. Aanwezigen te informeren over de activiteiten van de ANVS en het beleid rond de veiligheid 

van (nieuwe) nucleaire reactoren.  

 

Locatie 

In overleg met de gemeente Schagen is als locatie gekozen de Multifunctionele Ruimte (MFR) van 

Sportpark De Pettemer Kluft (Sportweg 5, Petten). Ook de datum en tijd zijn in overleg met de 

gemeente gekozen (donderdag 11 juni 2015 van 19-21u). Burgemeester Marjan van Kampen zat 

de informatiebijeenkomst voor. 

 

Agenda 

19.00 – 19.10 Opening & agenda (Marjan van Kampen) 

19.10 – 19.20 Introductie ANVS (Anneke van Limborgh, Manager Nucleaire Veiligheid ANVS) 

19.20 – 19.40 Overzicht PALLAS-Project & m.e.r (Marco Visser, Licensing Manager PALLAS) 

19.40 – 20.00 Toelichting procedure (Lodewijk van Aernsbergen, Projectleider ANVS) 

20.00 – 20.15 Gelegenheid tot vragen (plenair)  

20.15 – 21.00 Koffie en gelegenheid in zaal voor vragen en indienen van zienswijzen 

21.00   Sluiting 

 

Publiciteit   

De kennisgeving met daarin de aankondiging van de informatiebijeenkomst is gepubliceerd in de 

volgende dagbladen: De Volkskrant, het Noord-Hollands Dagblad, het Schager Weekblad en de 

Staatscourant. De aankondiging heeft verder op de websites van de ANVS en de gemeente 

Schagen gestaan. Ook de Dorpsraad Petten heeft een aankondiging van de informatiebijeenkomst 

op haar webiste gezet. Daarnaast heeft de ANVS de betrokken bestuursorganen geattendeerd op 

de bijeenkomst. 
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Opkomst  

Ongeveer 20 belangstellenden hebben de bijeenkomst bezocht. Er waren vertegenwoordigers 

aanwezig van de gemeente Schagen, Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap, de RUD, ANVS, 

PALLAS en NRG. Verder was er een aantal belangstellenden aanwezig van de Dorpsraad, LAKA en 

de Vereniging Pettemer Duinen Kernreactor Vrij, alsmede een aantal (andere) omwonenden, een 

lid van de gemeenteraad en een vertegenwoordiger van de commissie m.e.r. 

 

Informatieuitwisseling 

Er zijn tijdens de presentaties een aantal vragen gesteld. De plenaire vragen die zijn gesteld 

betreffen: 

 de organisatie van de ANVS; 

 de betrokken bestuursorganen (wie beoordeelt); 

 de voorgenomen activiteit (o.a. luchtvervuiling, mogelijkheden voor doen van onderzoek 

het Pallas en gebruik restwarmte, site issues als bodemdaling en nabijgelegen 

aardgaswinning); 

 de relatie tussen de nieuwe PALLAS-reactor en de bestaande HFR (o.a. de mogelijkheid van 

simultaan draaien, datum uitbedrijfname HFR, de hoogte van het HFR gebouw); 

 de relatie met het eerder doorlopen proces van m.e.r.-richtlijnen in 2010 (rol van de 

destijds ingediende zienswijzen) en 

 daaraan gerelateerd de locatiekeuze (is Petten dan beter dan Borssele). 

In het niet-plenaire deel was er de mogelijkheid om met de betrokken personen te spreken. 

 

Zienswijzen 

Er zijn op de informatieavond geen zienswijzen ingediend. 


