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Op 14 september 2016, kenmerk ANVS-2016/10254, heeft de toenmalige Minister van 
Infrastructuur en Milieu, onze aanvraag om goedkeuring van het Ontmantelingsplan 2016 
voor de kernenergiecentrale Dodewaard (hierna: KCD), te Dodewaard, gehonoreerd. 
De Minister maakte GKN in genoemde brief erop attent dat ieder Ontmantelingsplan elke 
vijf jaar moet worden geactualiseerd (art. 29, eerste lid, Bkse) en dat wijzigingen van/ in het 
Ontmantelingsplan zijn voorafgaande goedkeuring behoeven (art. 27, eerste lid, Bkse). 

Gegeven het gestelde in de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu heeft GKN 
een nieuw Ontmantelingsplan voor de KCD opgesteld dat dient als actualisatie van het 
vigerende Ontmantelingsplan 2016 KCD. In het nieuwe Ontmantelingsplan 2021 KCD is 
dezelfde computerprogrammatuur en is dezelfde technische methodiek gehanteerd zoals 
die ook bij het vigerende Ontmantelingsplan 2016 KCD zijn gebruikt. 

Bij het tot stand komen van het Ontmantelingsplan 2021 KCD heeft de ANVS een opgave 
van de kosten voor het verkrijgen van een Kernenergiewetvergunning voor amovering van 
de centrale Dodewaard en de jaarlijkse bijdrage in het kader van het Besluit vergoedingen 
Kernenergiewet aan GKN verstrekt. 

COVRA heeft de eisen te stellen aan verpakkingen van radioactief afval en de kosten van 
aanschaf, transport en opslag / eindberging van deze verpakkingen opgegeven. Ook heeft 
COVRA tarieven voor (grootschalige) vervalopslag opgegeven. Alle adviezen en eisen van 
zowel ANVS als COVRA met betrekking tot deze onderwerpen zijn verwerkt in het 
Ontmantelingsplan 2021 KCD. 

Het plan is opgesteld door Siempelkamp NIS lngenieurgesellschaft mbH. Deze firma heeft 
ook de plannen van 1994, 2009 en 2016 opgesteld. Al deze plannen zijn in het bezit van de 
ANVS. GKN heeft een aantal documenten aan het Ontmantelingsplan 2021 KCD 
toegevoegd teneinde te voldoen aan de eisen welke in het Bkse aan een 
Ontmantelingsplan worden gesteld. 
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B.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 
Brief aan de ANVS ref. DR-21-015, 25 augustus 2021 . 

In het Ontmantelingsplan 2021 KCD is bij de berekening van de benodigde gelden geen 
inflatiepercentage opgenomen en ontbreekt een opslagpercentage voor onzekerheden. Wel 
is in hoofdstuk 11 van het Ontmantelingsplan 2021 KCD een beschouwing opgenomen van 
de diverse onzekerheden zoals deze zijn herkend uit eerdere ontmantelingsprojecten in de 
omringende landen. Deze beschouwing is gebaseerd op jarenlange ervaring van 
Siempelkamp NIS lngenieurgesellschaft mbH met meerdere ontmantelingsprojecten in 
Europa. 

GKN verzoekt de ANVS bij deze GKN's Aanvraag tot goedkeuring van het 
Ontmantelingsplan 2021 KCD positief te beoordelen en tot goedkeuring over te gaan. 

Bij deze brief zijn de volgende documenten bijgesloten. 

Bi jlage 1. 
Ontmantelingsplan 2021 Kernenergiecentrale Dodewaard 
Document opgesteld door Siempelkamp NIS lngenieurgesellschaft mbH, GKN Dodewaard 
Decommissioning cost estimate 2021 , Task: Deferred Scenario, Starting date of 
decommissioning: 2045, Clearance levels: KEW, Release Date 02.07.2021 , 
Document No.: 9596 / CA / F 011618 7 / 00. 

Dit document wordt verder aangeduid als Ontmantelingsplan 2021 KCD en betreft de 
ontmanteling van de kernenergiecentrale Dodewaard vanaf de voorbereidingsfase (periode 
2042 - 2045) tot en met de oplevering van het terrein als "groene weide". Het document 
beschrijft de ontmanteling, de uitvoering, de benodigde mankracht, 
verpakkingsmethodieken, de planning en de ontmantelingskosten. 

In het Ontmantelingsplan 2021 KCD zijn de kosten voor ontmanteling in 2045 berekend op 
EUR 194,8 miljoen. In het Ontmantelingsplan 2016 KCD zijn de kosten berekend op EUR 
160,5 miljoen. In bijlage 6 is een overzicht van de belangrijkste parameters en hun 
verschillen van de beide plannen opgenomen. 

Bijlage 2. 
Inhoud Ontmantelingsplan 2021 KCD vergeleken met tabel Bkse artikel 26. 
In het Besluit Kerninstallaties Splijtstoffen en Ertsen (Bkse) artikel 26 is voorgeschreven 
welke onderwerpen tenminste in een ontmantelingsplan dienen te worden opgenomen. In 
deze bijlage zijn deze onderwerpen opgesomd en is een verwijzing naar de betreffende 
hoofdstukken in het door Siempelkamp NIS lngenieurgesellschaft opgestelde 
Ontmantelingsplan 2021 KCD opgenomen. 

Bi jlage 3. 
GKN Dodewaard Decommissioning Cost Estimate 2021- Technica! Requisition File Cost 
Estimate 2021 d.d. 10 maart 2021 . 
In dit document zijn de uitgangspunten en parameters beschreven die toegepast zijn bij het 
opstellen van het Ontmantelingsplan 2021 KCD. De technische inhoud van het Technica! 
Requesition File 2021 is gelijk aan het Technica! Requesit ion File 2016. De diverse kosten 
van materialen en manuren zijn geactualiseerd naar de waarden zoals GKN deze heeft 
opgevraagd of berekend. 

Bijlage 4. 
Uurtarieven medewerkers ontmanteling als opgenomen in de Technica! Requesition File 
2021 KCD. 

2 



Bijlage 5. 

B.V. Gemeenschappelijke Kernenerg iecentrale Nederland 
Brief aan de ANVS ref. DR-21-015, 25 augustus 2021 . 

Vergelijk ISDC met Cost Estimate 2021 KCD. 
A ls bijlage 5 is een tabel opgenomen, opgesteld door Siempelkamp NIS, waarin de 
hoofdstukken (Workpackages) van de Cost Estimate 2021 KCD worden vergeleken met de 
International Standard Decommissioning Cost (ISDC) tabel van OECD/NEA Deze tabel is 
op verzoek van de ANVS toegevoegd in het Cost Estimate van 2016, als leeswijzer bij een 
vergelijk van het Ontmantelingsplan 2016 KCD naar !SOC-documenten, maar maakt geen 
deel uit van het Ontmantelingsplan 2021 KCD. Tijdens een bespreking op 19 april 2016 bij 
Siempelkamp NIS te Alzenau, heeft NIS in aanwezigheid van ANVS-medewerkers, 
uitdrukkelijk gesteld dat een één op één vergelijk van de NIS-Workpackages met 
hoofdstukken in de ISDC-indeling niet opgaat omdat diverse onderdelen van de NIS
Workpackages in fracties in !SOC-documenten zijn opgenomen en andersom. 

Bijlage 6. 
Vergelijking van de belangrijkste verschillen in kosten per WP in het Ontmantelingsplan 
2021 KCD met het Ontmantelingsplan 2016 KCD. 
De grootste kostenverschillen in OP2016 en OP2021 worden veroorzaakt door de stijging in 
de hoeveelheid-, de kosten van verpakkingen- en de opslagtarieven van het radioactieve 
afval. 

Bijlage 7. 
Kostenreductie Ontmantelingsplan 2016 KCD als gevolg van innovatie en overige 
ontwikkelingen. 
Dit rapport was oorspronkelijk toegevoegd aan OP2016 en geeft mogelijkheden tot 
kostenreductie aan. Deze mogelijkheden zijn ook van toepassing op OP2021 . Daarom heeft 
GKN het rapport ter informatie toegevoegd. 

Met vrie 

Bijgesloten: Bijlagen 1 t/m 7 als genoemd in deze Aanvraag. 
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