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onderwerp

Aanbieding aanvraag Kew-vergunningswijzigingen m.b.t. gebruik
STEK-hal en de productie van het isotoop 1-125.

Geachte heer Van den Heuvel,
Hierbij treft u in de bijlage twee wijzigingsaanvragen van onze Kew vergunning
NRG-Petten overige installaties.
a. STEK-hal
NRG is voornemens de inrichtingsgrens van de STEK-hal zo te veranderen dat alle
logistieke handelingen met transportverpakkingen en andere bronnen van en naar
de STEK-hal worden uitgevoerd binnen de NRG-inrichting. Bovendien wordt de
beschrijving van de STEK-hal in het Veiligheidsrapport (VR) verduidelijkt qua
gebruik en hoeveelheden radioactieve stoffen en splijtstoffen. Deze verduidelijking
houdt in dat de STEK-hal als faciliteit uit VR-deel 8 Laboratories’ wordt gehaald en
wordt beschreven in een apart onderdeel van het VR deel 4 Hot Ceil Laboratories’,
VR deel 4d. Hiervoor is een wijziging aan onze Kew-vergunning (NRG-Petten:
overige installaties) nodig. Hierbij doe ik u het aanvraagdocument en bijbehorend
Veilig heidsrapport toekomen.

NRG zal zorg dragen dat eveneens een aanvraag zal worden gedaan voor wijziging
van de inrichtingsgrens van de omgevingsvergunning van de stichting ECN.
b. 1-125 productie
Tevens wenst NRG het productportfolio van medische isotopen te verbreden met de
productie van elementair 1-125 dat verwerkt wordt tot jodiumzaadjes voor de
behandeling van prostaat- en borstkanker. Hiervoor is een geringe tekstuele
wijziging in paragraaf 2 van het veiligheidsrapport deel 4a (HCL-RL) noodzakelijk.
Omdat deze paragraaf volgens de vigerende vergunning (onder 1.4
Vergunningsdocumenten’) deel uitmaakt van de vergunning, moet dit worden
gezien als een wijziging van de Kew-vergunning NRG-Petten.
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Omdat beide aanvragen geheel gescheiden delen in de vergunning betreffen, is in
het vooroverleg met de medewerkers van uw dienst afgestemd dat NRG twee
separate aanvragen indient die in één procedure zullen worden afgehandeld.
Tenslotte vragen wij aandacht voor het volgende. Bij het verlenen van beschikking
ANVS-201 7/5709 van 30 mei 2017 is de tekst ‘radioactieve stoffen’ in “1.2 Inhoud
en geldigheid van de vergunning” onder 2 abusievelijk weggevallen. ANVS heeft
aangegeven deze
bij een volgende wijzigingsaanvraag te corrigeren.
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Bijlagen:
a. STEK-hal
Aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning van NRG-Petten i.v.m.
gebruik STEK-hal, K6120/19.149456 QHSE/FSD/SK, 21-02-2019
b. 1-125 productie
Aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning van NRG-Petten i.v.m.
1-125 productie; 24145/19.148773, 21-02-2019.
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