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Voorwoord 

qjEPz 

EPZ produceert in Borssele op veilige, milieuverantwoorde en economische wijze elektriciteit. Het 
productiepark van EPZ bestaat uit een kernenergie-eenheid, een koleneenheid waarin biomassa wordt 
meegestookt en een windmolenpark. 

Het voorliggende milieujaarverslag van de kernenergie-eenheid is de verslaglegging conform voorschrift 
II.F.1.8. van beschikking E/EE/KK/99004681, laatstelijk gewijzigd bij beschikking 
DGETM-PDNIV/13122760 van 5 september 2013 (wijziging in verband met fabricagetolerantie MOX-
brandstof) en de voorschiften 9 en 16 uit de beschikking RRW 12507, laatstelijk gewijzigd bij beschikking 
RWS/DZL-2010/5351 van 17 november 2010. 
Dit Milieujaarverslag gaat in op de ontwikkelingen op het gebied van milieuzorg en de behaalde resultaten 
in de verschillende milieucompartimenten. Het betreft zowel conventionele als radiologische milieuaspecten. 
Het verslag is opgesteld conform PO-N08-31 "Het opstellen van de milieujaarverslagen". 

Het door EPZ gevoerde en te voeren milieubeleid is in de Milieubeleidsverklaring weergegeven. Deze 
beleidsverklaring is op de volgende pagina integraal weergegeven. 

In december 2011 is het ISO 14001 certificaat vervallen. In 2012 en 2013 is een up-date uitgevoerd van het 
integraal managementsysteem. Deze up-date zal in 2014 worden voortgezet. Medio 2014 wordt door EPZ 
onderzocht of het systeem weer gecertificeerd kan worden. 
Het milieubeleid blijft echter ongewijzigd. 

Tijdens de revisie in 2013 zijn 24 nieuwe splijtstofelementen met een verrijkingsgraad van 4,4% ingezet. 
Met de kernenergie-eenheid levert EPZ een bijdrage aan het voorkomen van de uitstoot van 
broeikasgassen en de verzuring van het milieu bij de elektriciteitsproductie. 

In september is een lekkage vastgesteld aan de waterstofkoelers van de generator. Het analyseren en 
verhelpen van deze storing heeft veel van de organisatie gevergd. Hierdoor zijn niet alle voorgenomen 
acties uitgevoerd of doelstellingen behaald. Enkele doelstellingen zullen als gevolg van deze storing een 
afwijkend beeld vertonen in vergelijking met eerder jaren. 

In 2013 is de productie, naast de geplande revisie in april/mei, nog drie maal onderbroken. De geplande 
revisieperiode duurde van 12 april 18:00 uur tot 24 mei 19:40 uur. De ongeplande onderbrekingen van de 
productie waren van 29 januari 16:17 tot 2 februari 15:00 uur, van 1 juni 15:15 uur tot 2 juni 03:00 uur en 
van 13 september 17:40 tot 1 december 15:45 uur (SW2013-9). In 2013 is in 5.739 uur 2.737 TWh netto 
elektriciteit opgewekt. 

EPZ heeft het "Global Compact" van de Verenigde Naties ondertekend en spant zich in om de doelstelling 
daarvan te bereiken door gerichte acties. 

 

Directeur 
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^ E O O E L ^ O S V ^ K L A ^ ^ 

EPZis producentvan eiektriciteitmeteenconcurrerendkostprijsniveauengedraagtzichop 
maatschappelijk verantwoorde wijze. 

Hetvoortdurendverbeteren vande veiligheid, debeschikbaarheidendebedrijfszekerheidvan haar 
productie-eenheden heeftvoorEPZ de hoogsteprioriteit. 

Oe continuïteit van EPZ wordt geborgd door focus op de verbetering van de prestaties van de bestaande 
eenheden. 

Omzorgvuidig met de wereldgrondstoffenvoorradenomtegaan, wordt gewerkt met een gedifferentieerd 
pakketaan brand-en splijtstoffen. EPZsteltdedaartoebenodigdesystementerbeschikking. 

Vanuit haarmaatschappelijkeverantwoordelijkheid zal EPZ op zomilieuvriendelijkmogelijkewijze 
eiektriciteit produceren door: 

tewerkenaanemissie-enstralingsniveausdieruimonderdevergunningeisen liggen doorhet 
toepassen van'best-beschikbare-technieken', op voorwaarde dat deze verdere optimalisaties 
kosteneffectief zijn. 
hetverlagenvandemilieuhelastingvandeconventionelecentraledoorbeschikbaarstellenvan 
systemendiehetmogelijkmakenmeerbiomassaenfosforovengas mee testokenen vande 
nucieairecentraiedoorzoweinig mogelijk radioactief afvaiteproduceren. 
testrevennaareenzo hoog mogelijk conversierendementvandeproductie-eenhedeneneen zo 
laag mogelijk eigen energie-en waterverbruik. 
ervoorte zorgen dathetbedrijfs-interne milieuzorgsysteem voidoetaandeeisen zoals vastgelegd in 
I50t400t of gelijkwaardige norm, dit betekent continue verbetering van de milieuprestaties en 
verlaging vandebelastingvanhetmilieu 
openentransparantverantwoordingafteleggenaan klanten, medewerkersenomgeving. 

Oitmilieubeleid heeft een hoge prioriteit en wordtmet dezelfde inzet nagestreefd alsandere 
ondernemingsdoeisteliingen 

EPZbeseftdatbepaaidedoelenverwezenlijktmoetenwordeninsamenwerkingmetanderepartijenen 
iservanovertuigddatingoedoverlegverbeteringenmogelijkzijn. 

Oirectie,medewerkers van EPZ en medewerkers van(onder)aannemers zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoeringvanditmilieubeleidenwordengeachthieraanmeetewerken,elkaarhierinte helpen, eikaar 
eropaantesprekenen omstandigheden diedeuitvoeringvanditbeleidtegenwerkenofverstorente 
helpen voorkomen en oplossen. 

Borssele, augustuszon 

 

Directeur 

EPZ 
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^ V E R ^ O E ^ O ^ ^ O E B E O R ^ S V O ^ 

^der^ ro^d^e^vdraz^e/e^o 

In2013i5deenkelvoudigeondergrond5e transportleiding voorhydrazinevervangendooreen 
dubbelwandige leiding. Oedubbeiwandige leiding i5 voorzien van eencontinu werkend iekdeteetie^teem 
metalarmering ingeval een lekkageoptreedt. 
Vooraanvang van de werkzaamheden i^dooronderzoekva^tge^teid dat geenverontreinigingi^opgetreden 
van de bodem en het grondwet 

verontreinigingvandebodemmethydrazine te voorkomen. 

E^rer^tBerwer^enva^n^dra^ 
in 20t3i5 tijdens de revl^leperiode in april-mei het hydrazinehoudende water wat atgetapti^ uit het water-
^toom^y^teemen uit het nucleairtu^enkoel^teemopgevangenenatgevoerdnaareenexterne verwerker. 
Ook tijdens de storing in september i5 een hoeveelheid hydrazinehoudend water uit het water-5toom5y5teem 
afgetapt en atgevoerd naardeexterneverwerker. 
Hierdoor i5, gebaseerd op de concentratie hydrazine in en de inhoud van het betrettende ^y^teem, de lozing 
van hydrazine in 20t3beperkt met circa 52 kg. 

^edr^anBa/water 

in20t3i^inhetkadervaneenverder^luitingvanhetwater-5toom^teem,nogmaal5onderzoekverricht 
naar de hoeveelheid bedrijt^atvalwater tijdens vermogen^bedrijt. Op ba^i^ van de aan het secundair 
^y^teem toegevoerde hoeveelheid deminwater en de waterverliezen via de diverse ontiuchtingen op het dak 
i2 vastgesteld dat de hoeveelheid bedrijt^atvalwater via het conventioneel ontwatering^^y^teem 2,2 m^ per 
uur bedraagt. Oaarnaast ontstaat in het demlngebouw een hoeveelheid atvaiwater bestaande uit regenerant 
en spoelwater van ionenwi55elaar^. 

Kernenergie eenheid 6530 pagina^ 6maart20t4 
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2. BESCHRIJVING VAN DE MILIEUSITUATIE BS30 

2.1. Overschrijdingen / incidenten / voorvallen 

Overschrijding maximaal vergunde concentratie chloor in het nevenkoelwater 

In 2013 is drie maal de maximaal vergunde concentratie voor bleekloog (0,5 mg.l"1) overschreden: 
• op 2 september is tijdens het inregelen van de doseerinstallatie gedurende zes minuten de lozingsgrens 

overschreden, de maximum concentratie bedroeg 0,62 mg.l" ; 
• op 14 september was de concentratie gedurende twaalf minuten boven de vergunde waarde. De 

maximaal gemeten concentratie bedroeg 0,89 mg.l" . In het storingsrapport wordt geen oorzaak 
aangegeven voor deze overschreiding; 

• op 11 november is tijdens spoelwerkzaamheden van de voorraadtank en de doseerleidingen en -pompen 
aan het einde van de doseerperiode gedurende twee minuten een concentratie van 0,97 mg.l"1 

geregistreerd. Na stoppen en opnieuw starten van de doseerpomp is geen overschrijding meer 
geregistreerd. 

Deze overschrijdingen zijn bij het bevoegd gezag gemeld en intern geëvalueerd. 

Taproggeballen koelwaterinlaat 
Op 3 mei is door de KernFysische Dienst aan EPZ gemeld dat nabij het koelwaterinlaatgebouw een grote 
hoeveelheid sponsrubberen ballen waren aangetroffen. De ballen zijn daar terecht gekomen doordat bij het 
afromen van een vacuümwagen teveel bovenstaand water is afgevoerd naar de Westerschelde. Dit incident 
is gemeld bij het bevoegd gezag en is intern geëvalueerd. 
Na dit voorval worden dergelijke werkzaamheden niet meer op het koelwaterinlaatgebouw uitgevoerd. Het 
laten bezinken van schelpdierafval en slib wat vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden aan 
zeewatersystemen wordt elders op het EPZ-terrein uitgevoerd. 

2.2. Klachten 

In 2013 zijn geen klachten over de kerncentrale uit de omgeving ontvangen. 
Wel is via de Kernfysische Dienst (KFD) de melding ontvangen van een grote hoeveelheid sponsrubberen 
ballen nabij het koelwaterinlaatgebouw. De KFD had deze melding van een passant ontvangen. 

EPZ 
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^ STOOTS 

9BI. Losing van hydrazine naar de We^er^oheldeBbeperking verbruik deminwater en hydrazine 

Oeze doeisteiiingen zijn nauw met eikaar verweven en worden daarom in één paragraat besproken. 

in^Ot^isvastgesteiddatehemi^heatbraakvanhydrazinevoordeiozingvanhetbedriitsatvaiwatero 
versohiiiende wijzen mogeiiikis.Atbraakvanhydrazinegevoigddoordeiozingvanhetbedrijtsatvaiwater 
ieidtechterniettotdegewenste reductie in het gebmikvandeminwateren hydrazine. Omdeze reden is het 
idee om de hydrazine voorlezing at te breken veriaten. 

inhetatgeiopenjaarisvastgesteidopweikepiaatseninhetwater-stoomsysteemdegrootstewater-ot 
stoom-veriiezen optreden, perveriiespuntisvastgesteidwat de hydrazine-enammoniakconcentraties zijn. 
Opbasis van dezegegevensiseen besparingspotentieel metbijbehorendekosten-en batenindicatie 
opgegeid. 
Omde lozingvan hydrazineenhetverbruikvandeminwaterenproceschemicaliënte beperken isgekozen 
voor een verderesluitingvanhetwater-stoomsysteem door: 
^ hergebruik van het water van het secundair monstemamesysteem waardoor het verbruik en de lozing 

van hydrazine en het verbruik van deminwater worden beperkt: 
^ mogelijk hergebruikvan de uit decondensorsatgezogenwaterdampwaardoorhethydrazineverbruik 

wordtbeperkt.Voorterugvoereninhetwater-stoomsysteemmoethetwaterechterovereenaniontilter 
gevoerdwordenomdeaanwezigecarbonatenteverwijderen.Ooorhethergebruikvanditwaterzalde 
chemischesamenstellingvanhetwater-stoomsysteemwijzigenzodatvooratdeettectenopde 
constructiematerialen beoordeeld moeten worden: 

D atkoppelenvanhetzureregeneraatvanhetmengbedtilterindespuivandestoomgeneratoren. 
Eind20t9waren de wijzigingsplannen voorde eerstetweegenoemdeaanpassingeninconcept gereed. 

32^ Onderhoek naar de mogeliikheden chloorbleekloog in situ te bereiden 

l^ithetonderzoekblijkt dat dit uitbedrijtseconomischeredenen vooralsnog niet haalbaaris. 

39. VervangiogTL-armaturen 

0ezestudieisdoordelangdurigestoringinseptember,5W2ut^,nietuitgevoerd. 
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4. MILIEUJAARPLAN 

4.1. Verbruik van aardgas- en elektriciteit 

Doel: Het beperken van het huishoudelijk energieverbruik. 
Resultaat: Het huishoudelijk energieverbruik in de afgelopen jaren is in figuur 1 weergegeven. 

De doelstelling voor het aardgasverbruik is met 13% overschreden. De doelstelling voor het 
elektriciteitsverbruik is met een verbruik van 98% van de doelstelling behaald. De storing in 
september heeft, door de aanwezigheid van extra personeel, een negatief effect gehad op het 
behalen van de doelstellingen. 
Het cumulatieve aardgasverbruik is het hele jaar hoger geweest dan de doelstelling, vooral de 
doelstelling voor het aardgasverbruik is te laag ingeschat. Van het aan de kerncentrale toe te 
rekenen aardgasverbruik werd circa 55% in gebouw 49 verbruikt en 24% in het magazijn in 
verband met de geconditioneerde opslag van materialen. Het gasverbruik in gebouw 49 is hoog 
door de slechte bouwkundige staat van het gebouw, in het magazijn worden materialen 
geconditioneerd opgeslagen. De doelstelling voor het elektriciteitsverbruik is voor 2013 licht 
verhoogd in verband met het plaatsen van een tweede kantoorunit die elektrisch verwarmd wordt. 
De diverse niet-productiegebonden gebouwen beschikken niet over een eigen elektriciteitsmeter. 

aardgasverbruik 

125000 

100000 

75000 

50000 

25000 

0 r -— r - ~ 1 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

• verbruik • doelstelling 

elektriciteitsverbruik 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

•elektra •doelstelling 

Figuur 1: huishoudelijk energieverbruik kernenergie-eenheid BS30  

4.2. Verbruik proceshulpstoffen 

Doel: Het beperken van het verbruik van proceshulpstoffen. 
Resultaat: Het verbruik van de verschillende proceshulpstoffen is weergegeven in tabel 1. 

Hulpstof (kg .jaar ) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

chloorbleekloog 14.073 27.777 25.296 19.071 21.450 25.125 

natronloog 28.071 18.297 19.528 21.197 16.958 16.122 

zoutzuur 29.258 20.024 21.691 24.023 18.267 18.516 

hydrazine 2.588 2.459 2.474 2.744 2.636 1.867 

levoxine 45 50 67 87 14 72 

vloeibare stikstof 38.812 38.047 42.873 30.375 30.590 37.786 

ijzersulfaat 10.275 10.000 3.000 10.000 10.850 10.000 

zwavelzuur 180 70 167 223 0 0 

nalco 73360 708 315 569 696 623 847 

koelvloeistof 4.180 234 1.407 1.400 4.725 233 

boorzuur 625 350 300 900 750 875 

Tabel 1: Overzicht verbruik proceshulpstoffen 
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Antischuim wordt niet langergerapporteerd. Oeze hulpstotwordt uitsluitend in het radioactiet 
atvalwaterbehandeiingssysteem gebruikt enwordtniet geloosd maarais radioactief atval 
ve rwed 
Hetverbruikvanchloorbleekloog, natronloog, zoutzuur,hydrazineenlevoxine is weergegeven 
als kg zuivere stot. 
Het verbruik van ijzersultaat, antivries en boorzuur is gebaseerd op de onttrekking van het 
productuithetcentraiemagazijn. 

Hetverbruikvanchloorbleekloogisbijeencirca6%korteredoseerperiodecircat6%hogerdan 
in20t2.in20t3isintegenstellingtoteerderjarendeconcentratievrijchloor(hetwerkzame 
bestanddeel) in hetzeewatergemeten.Oeconcentratievrijchlooris in hetzeewaterlagerdan 
deconcentratie totaalchioorzodatmeerchloorbleeklooggedoseerdmoetwordenom eenzelfde 
concentratiechioortebereiken. Vrijwel het gehele jaariscontinu gedoseerd. 

Hetverbruikvanhydrazineisbeduidendiagerdanin20t2doordatmetdecentraleminderuren 
bedrijfisgevoerdendoordeextreem lage zeewatertemperatuuraan het begin van het jaar(bij 
een lagere zeewatertemperatuurwordt erin decondensorsminderammoniak uithef condensaat 
verwijderd: ammoniakwordt gevormd uithydrazine).Oedoelsteiiingvoorhethydrazineverbruik 
wasin20t3eengemiddeidverbruikkleinerdan6,5kg.dag,hetwerkelijkeverbruikwas7,9 
kg.dag.Oedoeisteiling is ruimschoots gehaaid. 

Levoxine is een preparaat bestaande uit hydrazine met O,t%hydrochinon als katalysator. 
Levoxinewordtin-situbereidentoegevoegdaansystemenwaarineenlagetemperatuurheerst. 

Het verbruik van vloeibare stikstof is verhoogd ten opzichte van de twee voorgaande jaren maar 
pastin hetweergegeven beeld. 

Oe hoeveelheid boorzuur is tijdens de revisieperiode in aprii en mei gebruikt om de 
boorzuurvoorraadaantevullen. Gedurende hetjaariscirca024kgboorzuurverloren gegaan, 
circa tOO kg is met het radioactief afvalwatergeloosd, het resterendedeelisals radioactief afval 
verwerkt. Hetboorzuurverliestijdensde revisieperioden bedroeg67t kg, het resterendedeei 
^53kg)istijdensvermogensbedrijfverloren.Oedoelsteilingvoorhetverliesvanboorzuurwasin 
20t3eenverlieskleinerdan350kgtijdensvermogensbedrijf zodat dedoelstellingvoorhet 
boorzuurverlies is gehaald.Tijdens5W20t3-0isals voorbereiding ophetinzettenMOX^ 
brandstot deconcentratie 8indenucieairesystemenverhoogdtotminimaal32%.Hiervooris 
circa7.000 kg boorzuurverbruiktmet een verrijkingsgraadvan 06%aan 6 

Hetverbruikvanijzersuitaatvertoont geen bijzonderheden 

Koeivioeistotwordtgebruiktaiscorrosieinhibitorindekoeisystemenvande 
noodstroomaggregaten.In 20t3is geen groot onderhoud uitgevoerd aan de aggregaten,het 
verbruikvan233kgwasomdenormaieverliezentecompenseren. 

Hetverbruikvannalco73360ishogerdandevoorgaandejaren.in20t3ishetsysteemtwee 
maai gespoeld omdat de chemische samenstelling niet binnen de gestelde speciticaties was Oe 
eerstemaalwasdeoverschrijdingtewijtenaaneennormalestijging in hetsysteem, de tweede 
maal iseen hoeveelheid industriewaterinhetsysteemgelekt.Alsgevolgvandenormale, kleine 
lekkages van het systeem is in 20t3t60 kg nalco 73360 gedoseerd (nalco 73360 is een product 
wat voor circa 65% uit water bestaat). Oe lozing van nalco 73360 wordt gecontroleerd door 
wekeiijksemetingvanhetproductindelensputtenvan het conventioneel 
gebouwontwateringssysteem 

Zwavelzuur is uitsluitend gebruikt in het nucleaire deel van de centrale en als radioactiet atval 
verwerkt. 

4.9. Verbruik drinkwater en industriewater 

Ooel: Hetbeperkenvanhetgebruikvandrinkwateren industriewater 
Resultaat: Een overzicht van het waterverbruik over de laatste jaren is gegeven in tiguur 2. 

Hetgepresenteerdeverbruikvanindustrieendeminwaterisgecorrigeerdvoorde 
deminwaterleveringaandeconventioneieeenheid.Naasthetgebruikvanindustriewatervoorde 
deminwaterbereidingwordt dit ook gebruiktvooranderedoeleinden, zoals hogedrukreinigingvan 
koelersenop niveau houden vande brandblustank ingebouwd 

Hetindustriewaterverbruikwasin20t3ietshogerdanhetverbruikin20t2,totaa^ 
2000mmeerindustriewatergebruiktwaarvant000mdeminwaterVandehoeveelheid 
ingenomen industriewaterisOt%gebruiktvoordeproductievandemlnwater.Het 
industriewaterverbruik is hoger omdat het deminwaterverbruik iets hoger is dan in 20t2en omdat 
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tijdens SW2013-9 extra reinigingswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het licht verhoogde 
deminwaterverbruik is verklaarbaar uit een verhoogd verbruik tijdens de zomermaanden door de 
hoge zeewatertemperatuur en extra spoelacties van het water-stoomsysteem tijdens het 
opstarten van de centrale in november. Het drinkwaterverbruik is circa 320 m hoger dan de 
doelstelling. De overschrijding is veroorzaakt door de lange SW-periode in april-mei waarin veel 
extra werknemers op de locatie aanwezig waren en SW2013-9 in het najaar. 
In beide SW-perioden was het drinkwaterverbruik verhoogd ten opzichte van de rest van het jaar 
De doelstelling voor het industrie- en deminwaterverbruik, een cumulatief verbruik van 58.200 m 
voor 2013, is gehaald. 

100.000 

75.000 

£ 50.000 

& 25.000 111 r • II 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
•industriewater 
• doelstelling (cumulatief) 

ld rinkwater 
Ideminwaterverbruik 

Figuur 2: waterverbruik kernenergie-eenheid BS30  

4.4. Verbruik natronloog en zoutzuur 

Doel: - Beperking van het verbruik van natronloog en zoutzuur. 
Resultaat: natronloog en zoutzuur worden gebruikt bij de regeneratie van de ionenwisselaars van het 

deminwateraanmaaksysteem en het mengbedfilter in de spui van de stoomgeneratoren. Het 
verbruik van natronloog en zoutzuur is weergegeven in figuur 3 en is gecorrigeerd voor de 
deminwaterlevering aan de conventionele eenheid. Het verbruik van natronloog en zoutzuur is, bij 
een iets lager verbruik van deminwater in vergelijking met 2012, een fractie lager dan in 2012. De 
daling is dermate gering, 1% voor natronloog en 3% voor zoutzuur, dat over de oorzaak geen 
uitspraak is te doen. 
De doelstellingen voor het natronloog- en zoutzuurverbruik zijn gehaald. 
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Figuur 3: verbruik natronloog en zoutzuur 
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4.5. Emissies naar de lucht 

Emissie van niet-radioactieve stoffen 

organische oplosmiddelen NMVOS 

Het gebruik van dergelijke stoffen is weergegeven in onderstaande tabel 

Product 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

aceton (I) 25 50 50 50 50 100 

hyprox (I, als 2-propanol) 27 36 63 45 51 90 

VOS door verfsystemen (kg) 675 389 482 155 1449 1514 

Tabel 2: emissie van organische oplosmiddelen / VOS 

De gerapporteerde hoeveelheden aceton en hyprox zijn gebaseerd op de onttrekking aan het magazijn. De 
emissie van vluchtige organische stoffen, zijnde niet methaan (NMVOS), is in relatie tot de drempelwaarde, 
(10.000 kg) bijzonder laag. Van de gerapporteerde hoeveelheid aceton is het merendeel tijdens de beide 
revisieperioden verbruikt. De hoeveelheid is afhankelijk van de lengte en de aard van de werkzaamheden 
tijdens de revisieperiode. Vooral tijdens SW2013-9 was het acetonverbruik verhoogd in verband met de 
reinigingswerkzaamheden aan de turbine en generator. Hyprox wordt gebruikt voor het ontvetten van 
materiaal en het reinigen van vloeren, vooral in het gecontroleerd gebied (minimaal 75%). Na gebruik in het 
gecontroleerd gebied wordt de hyprox als radioactief afval behandeld. De emissie van VOS door 
verfsystemen is een gevolg van het noodzakelijk "coaten" van installatiedelen en gebouwen. Van de 
gerapporteerde hoeveelheid is 395 kg geëmitteerd als gevolg van renovatiewerkzaamheden van delen van 
het koelwaterinlaatgebouw en het afvalopslaggebouw. Op het koelwaterinlaatgebouw is een aantal delen die 
in contact komen met zeewater voorzien van een antifouling. De verwachting is dat door deze gladde laag 
schelpdieren minder goed zullen hechten op de wanden zodat de hoeveelheid afvalstoffen (schelpdierafval) 
vermindert. 

De hoeveelheid vloeibare stikstof, genoemd in § 4.2, is volledig naar de lucht geëmitteerd. 

Emissie van koudemiddelen 
Alle machines die koudemiddelen bevatten zijn in 2013 gecontroleerd conform de wettelijke voorschriften. 
Desondanks is in 2013 een hoeveelheid van 13,4 kg R407C, een HFK, uit een kleinere machine bestemd 
voor koeling van een elektronicaruimte, weggelekt naar de lucht. De aangetoonde lekkages zijn verholpen 
en de machine is na het bijvullen steeds gecontroleerd op lekkages. Bij deze controles zijn geen lekkages 
aangetoond. 

Uitlaatgassen van de noodstroomaggregaten 

Na het jaarlijks onderhoud is de concentratie koolmonoxide in de uitlaatgassen van de 
noodstroomaggregaten gemeten. Aan de noodstroomaggregaten EY040, EY050 en EY008 is in 2013 in 
verband met SW2013-9 geen groot onderhoud en geen koolmonoxidemeting uitgevoerd. Om deze reden 
zijn de koolmonoxidemetingen na groot onderhoud in 2012 weergegeven Alle aggregaten voldoen aan de 
vergunning die een concentratie <1,5 volume% voorschrijft. 

Jaar EY010 EY020 EY030 EY040 EY050 EY008 EY080 

2012 0,01 0,01 0,02 

2013 0,02 0,03 0,02 0,02 

Tabel 3: koolmonoxideconcentratie in volume% in uitlaatgassen van noodstroomaggregaten 

Emissie van radioactieve stoffen 

Er heeft geen overschrijding van de vergunningslimieten plaatsgevonden. De doelstelling voor emissie van 
radioactieve edelgassen en I is gehaald. 
De lozing van edelgassen via de ventilatieschacht is laag omdat in 2013 twee lange revisieperoden zijn 
uitgevoerd en omdat de bijdrage van de in augustus vastgestelde splijtstoflekkage op de jaarlozing minimaal 
is geweest. De lozing van I is veroorzaakt tijdens een korte vermogensonderbreking eind januari/begin 
februari (9,2%), tijdens revisieperiode SW2013-4 (51,6%) en als gevolg van het testen van koolfilters in het 
ventilatiesysteem in juni (39,2%). 
De periodieke controles van de vertragingsstraat in het radioactief afgassysteem en van de afvoerfilters van 
de ventilatielucht hebben aangetoond dat deze reinigingssystemen voldoen aan de gestelde eisen. Met deze 
systemen wordt de emissie van radioactieve stoffen beperkt. 

EPZ 

Kernenergie-eenheid BS30 pagina 12 6 maart 2014 



Milieujaarverslag 2013 P2 
Er zijn in 2013 geen aërosolen of alfastralers geloosd boven de detectiegrens. De lozing van 3H en 1 4C is 
afhankelijk van de energieproductie in de reactor en is niet beïnvloedbaar. 
Een gedetailleerd overzicht van de gasvormige radioactieve emissies is gegeven in het getalsmatig deel var 
dit jaarverslag op pagina 28. 

Het verloop van de radioactieve emissies naar de lucht in de afgelopen jaren is weergegeven in 
figuur 4. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

•edelgassen Odoelstelling edelgassen "tritium •koolstof-14 
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Ojodium-131 Pdoelstellingjodium-131 •overige halgenen 

Figuur 4: emissie van radioactieve stoffen naar de lucht 

4.6. Emissies naar het water 

Emissie van niet radioactieve stoffen 

De verbruikte proceshulpstoffen genoemd in tabel 1 worden niet allemaal naar de Westerschelde geloosd 
(zie § 4.2). Natronloog en zoutzuur zijn in hoofdzaak als in water opgeloste zouten vanuit het 
neutralisatiebekken in de Westerschelde geloosd. De hoeveelheid ijzersulfaat is volledig naar de 
Westerschelde geloosd; het verbruikte chloorbleekloog wordt door afbraak van het natriumhypochloriet 
slechts voor een deel naar de Westerschelde geloosd. Het product nalco 73360 bestaat voor minimaal 85% 
uit water. Circa 665 kg van de verbruikte hoeveelheid nalco 73360 is gebruikt om het systeem te 
conserveren na het spoelen van het systeem. Uit het radioactief afvalwatersysteem is op gecontroleerde 
wijze circa 100 kg boorzuur naar de Westerschelde geloosd. Voor de berekening van de lozing zijn metinger 
op of onder de detectiegrens als een lozing met een concentratie gelijk aan de detectiegrens beschouwd. D( 
norm uit de lozingsvergunning is in 2013 niet overschreden. De lozing van hydrazine naar het 
oppervlaktewater was in 2013 lager dan in 2012 omdat tijdens beide revisieperioden in 2013 het afgetapte 
systeemwater afgevoerd is naar een externe verwerker. Hierdoor is een lozing van circa 52 kg hydrazine 
voorkomen. Van de gebruikte hydrazine is slechts een klein deel naar de Westerschelde geloosd. Hiervan 
was circa 39 kg afkomstig van de regeneratie van het mengbedfilter in de spui van de stoomgeneratoren. 

Emissie van warmte naar het water 

De warmte-emissie naar de Westerschelde bedroeg in 2013 gemiddeld 556 MJ.s"1. 

Emissie van vermestende en zuurstofverbruikende stoffen 
De vervuilingswaarde van het lenswater en het regenerant van het deminwateraanmaak- en 
spuireinigingssysteem is door Rijkswaterstaat forfaitair vastgesteld op 65 VeO(beschikking Rijkswaterstaat, 
kenmerk 217-00021). In de beschikking is een clausule opgenomen dat alleen bij afwijkende bedrijfssituaties 
de in de beschikking genoemde stoffen gemeten dienen te worden. In 2013 is tijdens afwijkende 
bedrijfsomstandigheden aan de clausule uit genoemde beschikking voldaan. Gedurende het gehele jaar zijn 
via het lenswater 20,5 vervuilingseenheden met betrekking tot het zuurstofverbruik (VeO) afgevoerd. De 
daling ten opzichte van eerdere jaren is veroorzaakt door het afvoeren proceswater naar een externe 
verwerker. 
Tijdens normale bedrijfsomstandigheden worden de in de beschikking genoemde stoffen maandelijks 
gemeten. 

Emissie van radioactieve stoffen 

Er heeft, voor wat betreft de lozingen van radioactieve stoffen naar de Westerschelde, geen overschrijding 
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van de vergunningslimieten plaatsgevonden. De doelstelling voor de lozing van radioactieve stoffen naar het 

is gehaald. oppervlaktewater (<80 MBq exclusief totaal strontium, 5 5Fe en 6 3Ni 

De emissie van radioactieve stoffen met het koelwater vertoont geen bijzonderheden. 
De emissie van radioactieve stoffen naar het water was in 2013, ondanks twee lange revisieperioden met 
een grote hoeveelheid radioactief afvalwater, een van de laagste in de bedrijfstijd van de eenheid. Door deze 
revisieperioden was het volume afvalwater groter dan in 2012. Van de geloosde radioactiviteit is 6% geloosd 
met het gereinigde afvalwater (1.590 m ), en 79% met het ongereinigde afvalwater (1018 m ). Uit het 
koelmiddelopslag- en regeneratiesysteem (962 m ) is 15% geloosd. In april is een geringe hoeveelheid (7,5 
m3) water als radioactief afvalwater geloosd uit het conventioneel gebouwontwateringssysteem. Hierin zijn 
geen radioactieve stoffen aangetoond. 
Het geloosde tritium is voor 84% afkomstig uit het koelmiddelopslag- en reinigingssysteem. Deze 
hoeveelheid is vergelijkbaar met 2012. Er is geen strontium- of alfa-activiteit geloosd. 
Voor gedetailleerde gegevens over de emissie van radioactieve stoffen naar het water wordt verwezen naar 
het getalsmatig deel van dit jaarverslag op pagina 30. 

Het verloop van de radioactieve emissies naar het water in de afgelopen jaren is weergegeven in figuur 5. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

• beta/gamma excl. Fe-55 en Ni-63 
o ijzer-55 
• nikkel -63 
• Sr-89/90 
0 doelstelling beta/gamma excl. Fe-55 en Ni-63 

2008 2009 2010 2011 2012 2013  

# volume 1 Tritium 

Figuur 5: naar het water geëmitteerde hoeveelheid radioactieve stoffen  

4.7. Bodem en grondwater 

In 2013 is 1413 m zout grondwater opgepompt (7,8% van de vergunningslimiet) en naar de Westerschelde 
afgevoerd. De opgepompte hoeveelheid is iets meer dan in 2012 omdat de beproeving van het integrale 
koelsysteem twee maal is afgebroken in verband met een iets te laag debiet. Na opnieuw inregelen van de 
installatie was het debiet in orde. Het chloridegehalte is gemeten in augustus (17.300 mg.l"1) en in december 
(18.700 mg.l" ). De gemeten chlorideconcentraties bevestigen dat het om zout grondwater gaat. 

De sanering van het grondwater na de lekkage van het conventioneel tussenkoelsysteem in december 2010 
is ook in 2013 voortgezet. Periodiek zijn de verschillende peilbuizen gecontroleerd om de voortgang van de 
sanering vast te kunnen stellen. Tijdens een van de controles is een toename van de molybdeenconcentratie 
is een van de peilbuizen vastgesteld. Daarom is in de nabijheid van de peilbuis in november een tweede 
grondwateronttrekkingspunt geïnstalleerd. 
In 2013 is circa 1000 m grondwater opgepompt waarmee ongeveer 50 gram molybdeen verwijderd is (komt 
overeen met 100 gram natriummolybdaat). 

De inspectie van de ondergrondse bedrijfsafvalwaterleidingen is in 2013 niet uitgevoerd. Door de 
revisieperiode in het najaar was bij de betreffende onderhoudsafdeling geen capaciteit beschikbaar voor de 
werkzaamheden. De ondergrondse enkelwandige hydrazineleiding is in 2012 vervangen door een 
dubbelwandige leiding met een continue lekdetectie. De werkvoorbereiding voor het verbeteren van de 
bodembeschermende voorzieningen bij gebouw 10 is gestart. De reden hiervan is gelegen in een clustering 
van projecten ten behoeve van het project "Long Term Operation". 

In 2013 is in het grondwater onder het terrein op verschillende plaatsen een tritiummeting uitgevoerd. In de 
grondwatermonsters is geen tritium boven de detectiegrens aangetoond. 
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4 .8 Atvalstotten 

^et-rad^oac^eveanBa^or^en 

Vooreen gedetailleerdoverzichtvanafgevoerdehedrijfsafvaistoffenwordtverwezen naarhet getalsmatig 
deelvanditiaarversiagopdepagina's33totenmet30. 
Oehoeveelheid onder euralcodetO.Ot.00 (20,4ton) is ontstaan tijdens het reinigen van het strand.Oeze 
hoeveelheid, die preventief uit het 
Oe hoeveelheid afvalwater onder euralcodetO.07.00 was hoorzuurhoudend afvalwater ontstaan hi| het 
verhogen van de^8-concentratie in het nucleair reservesuppietiesysteem.In 20t3is tijdens de 
perioden het ontstane hyrazinehoudende afvalwater naar een externe verwerker afgevoerd. Het hetreft een 
hoeveelheidvant204kgvermeldondereuralcodet0.t0.0t^.Oehoeveeieidafgevoerdegond, euralcode 
t7.05.04isin20ttvriigekomennadeiekkagevanhetnucieairtussenkoelsysteem.Oegrondwerdslnds 
20ttopgesagen in eencontainerop het 5PZ-terrein.Oe hoeveelheid ondereuraicode20.03.00(40,3ton) 
hetrettscheipdierafval. wat vooral vrijkomt tijdens onderhoudswerkzaamheden op het 
koelwaterinlaatgehouw.Oeafvalstroom onder euralcode20.02.03hetreftgroenafvaiwatvriikomthij 
onderhoud van de terreinen.Van de totale hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen is slechtst,7% gestort of 
geloosd. Oe resterende hoeveelheid isaangehodenvoorverderscheiding (77,2%), verhrand met 
energieterugwinning(t2,7%)ofwordtgerecyceld(8,9%). 
Hetkleingevaarlijkafvalisvoliedigafgevoerdviahetdepotophetterreinvandeconventioneleeenheid,de 
formele rapportage isopgenomen In het jaarverslagvandeconventioneieeenheid.Oeinditversiag 
weergegeven hoeveelhedendienenterindicatie 

Oehoeveeiheidhaggerslih is, conform devigerendevergunning,teruggestortinde Westerschelde 

^ad/oact/eveanBa/stor^en 
In 20t3zi|n 77 splijtstofelementen afgevoerd voor opwerking. 
Oegeproduceerde hoeveelheden radioactietatvalwaarvooreendoeisteliingisopgenomen in het 
milieuiaarplan inde afgelopen jaren is weergegeven in figuurOOedoelsteilingmethetrekkingtotde 
productie van geconditioneerde radioactieve afvalstoffen is niet gehaald doordat meer afvai gecementeerd is 
dan was voorzien. 

50,0 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

• gecementeerd afval «persbaar «doelstelling (cumulatief) 

Figuur 6: geproduceerd geconditioneerd laag radioactief afval 

De geproduceerde en afgevoerde hoeveelheid geconditioneerde radioactieve afvalstoffen evenals de 
eindvoorraad daarvan in 2013 zijn in tabel 5 op de volgende bladzijde weergegeven. Alle hoeveelheden zijn 
vermeld in m3. 
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Soort afval kalenderjaar 2012 kalenderjaar 2013 

Productie 

(m 3) 

Afvoer 

(m 3) 

voorraad 
per 31-12 

(m 3) 

Productie 

(m 3) 

Afvoer 

(m 3) 

voorraad 
per 31-12 

(m 3) 
90 l-vaten persbaar afval 10,71 10,71 0 16,65 16,56 0,09 

Vloeibaar afval 60 l-vaten 0 0 0 0 0 0 

Vloeibaar afval 30 l-vaten 0 0 0 0,27 0,24 0,03 

Filterpakketten 108 l-vaten 0 0 0 0 0 0 

200 l-vaten gecementeerd TT 6,6 0 53,6 13,4 19,8 47,2 

200 l-vaten (componenten 
gecementeerd) 8,6 10,2 5,4 9,0 9.4 5,0 

1000 l-vaten gecementeerd TT 0 0 0 0 0 0 

1000 l-vaten gecementeerd TC 0 61 56 0 0 56 

1000 l-vaten pakkingplaat 0 0 0 0 0 0 

1000 l-vaten vast cement 0 0 0 0 0 0 

Tabel 4: hoeveelheden van de diverse soorten radioactieve afvalstoffen in m 3 

4.9. Geluid 

In 2013 zijn geen bijzonderheden opgetreden met betrekking tot geluid. 

4.10. Milieurisico's, externe veiligheid, straling 

Om de invloed van het bedrijven van de kerncentrale op de omgeving vast te stellen worden regelmatig 
monsters genomen. Verder wordt op vaste plaatsen op de terreingrens en daarbuiten continu het 
dosistempo gemeten. 

Dosismetingen (Kew-vergunning voorschrift II.D.3) 
Op acht punten op de terreingrens en op acht punten in de omgeving van de kerncentrale wordt het 
stralingsdosistempo gemeten als functie van de tijd. Het aftransport van zowel gecementeerd radioactief 
afval naar COVRA als de dit jaar voortgezette aftransporten van bestraalde splijtstofelementen, is de 
belangrijkste oorzaak van de gemeten verhoging van de dosis op de terreingrens. 
Door de kortdurende stalling van een tweetal TN17/2-aftransportcontainers voor gebouw 49 is een op 
jaarbasis waarneembare bijdrage geleverd aan de netto dosis op de terreingrens. De hoogst gemeten netto 
jaardosis op de terreingrens in 2013 bedroeg 8 microSv. Met een netto jaardosis van 8 microSv op de 
terreingrens blijft EPZ ruim onder de doelstelling van 40 microSv. 

Radioactiviteitsmetingen in de omgeving (Kew-vergunning voorschrift II.D.4) 
In opdracht van KCB worden door NRG monsters verzameld in de omgeving van de kerncentrale. Aan de 
monsters worden door NRG radioactiviteitsmetingen verricht om vast te kunnen stellen of het bedrijven van 
de kerncentrale leidt tot beïnvloeding van het milieu. 

Lucht 
Aan de luchtstofmonsters worden totaal alfa- en totaal bèta- en nuclidespecifieke gamma-activiteitsmetingen 
verricht. Vanaf september 2013 zijn van meetpunt 29 geen meetwaarden beschikbaar in verband met een 
verstopping van de monsternameleiding. Met het beëindigen van de activiteiten van de ertsverwerkende 
industrie in het Sloegebied vertoont de totale alfa-activiteit in meetpunt 23 overeenstemming met de 
meetwaarden in de andere meetpunten. De totale bèta-activiteit op de meetpunten laat de afgelopen jaren 
een dalende trend zien. Onderling zijn geen significante verschillen waarneembaar. In géén van de monsters 
is 1 3 1 l , 6 0Co of 1 3 7Cs aangetoond. 

Bodem 
De verzamelde grasmonsters worden gedroogd en vervolgens wordt aan een mengmonster een 
nuclidespecifieke gamma-activiteitsmeting verricht. In de monsters is geen gamma-activiteit boven de 
detectiegrens aangetoond. Aan de verzamelde zandmonsters bij de koelwateruitlaat wordt een 
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nuclidespecifieke gamma-activiteitsmeting verricht. In alle vier de zandmonsters wordt een meetbare 
hoeveelheid Cs (circa 1,5 Bq.kg ) gerapporteerd. De gemeten activiteit is zeer gering en hoger dan 
voorgaande jaren. De toename kan veroorzaakt zijn doordat in de periode voorafgaand aan de 
bemonstering ingrijpende werkzaamheden aan de zeedijk zijn uitgevoerd. In géén van de monsters wordt 
5 4Mn, 6 0Co of 1 3 4Cs aangetroffen. 

Water 
Voor de bèta-activiteitsconcentratie (niet-tritium) in het water uit de Westerschelde worden over het jaar 
gemiddelde waarden gevonden die variëren van 0,049 kBq.m"3 2,5 km ten noordwesten van de kerncentrale, 
0,034 kBq.m"3 in het koelwaterinlaatkanaal tot 0,036 kBq.m"3 bij Ellewoutsdijk. De gemiddelde waarden zijn in 
2013 lager dan in 2012. 
Voor de bèta-activiteitsconcentratie in de vaste stof in water uit de Westerschelde worden over het jaar 
gemiddelde waarden gevonden die variëren van 1,02 kBq.kg"1 bij Ellewoutsdijk, 1,19 kBq.kg"1 in het 
koelwaterinlaatkanaal van de kerncentrale tot 1,35 kBq.kg" 2,5 km ten noordwesten van de kerncentrale. De 
variaties in de tijd zijn vergelijkbaar met de variaties van plaats tot plaats in eerdere jaren en duiden niet op 
beïnvloeding van de omgeving door het bedrijven van de kerncentrale. 
De gemiddelde waarden van de tritium-activiteitsconcentratie van het water in de Westerschelde varieert van 
3,9 kBq.m 2,5 km ten noordwesten van de kerncentrale, 3,2 kBq.m in het koelwaterinlaatkanaal van de 
kerncentrale tot 3,2 kBq.m"3 bij Ellewoutsdijk. Deze waarden zijn vergelijkbaar met de meetwaarden uit 2012. 

De verzamelde monsters van wieren in de Westerschelde worden gedroogd en vervolgens wordt er een 
mengmonster gemaakt dat gamma-spectrometrisch wordt onderzocht. De monsters zijn afkomstig van vier 
verschillende locaties. In de monsters wordt geen activiteit boven de detectiegrens aangetoond. 
De gamma-spectrometrische metingen aan mengmonsters van gedroogd sediment uit de Westerschelde 
laten een bijdrage van Cs van gemiddeld 0,71 Bq.kg zien. Deze zeer lage waarde is vergelijkbaar met 
voorgaande jaren. 

Conclusie 
Behalve een meetbare verhoging van de massieke 137Cs-activiteit bij de koelwateruitlaat, is verder geen 
meetbare verhoging aangetoond. 
Op basis van alle beschikbare gegevens wordt geconcludeerd dat de meetwaarden van 2013 niet duiden op 
beïnvloeding van de omgeving door het bedrijven van de kerncentrale. 
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5. BEDRIJFSINTERNE MILIEUZORG BS30 

EPZ 

5.1. Milieuorganisatie 

De per 1 januari 2001 opgezette milieuzorgorganisatie is in 2013 niet gewijzigd. Ook de verdeling van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden is ongewijzigd gebleven. 

5.2. Voorlichting, training en opleiding 

Voorlichting en training 

In 2013 is door de twee lange revisieperioden geen aandacht besteed aan voorlichting en training. Het 
programma uit 2013 zal in 2014 opgepakt worden. 

5.3. M ilieuzorgsvsteem 

Compliance 

In 2013 heeft het "compliance"-overleg één maal plaatsgevonden. In 2013 heeft voor de sector NO voor wat 
betreft compliance de nadruk gelegen op de Waterwet en ISO 14001. 

Waterwet 
In 2013 is het rapport van de laboratoriumtesten om hydrazine in het bedrijfsafvalwater af te breken voor 
lozing definitief geworden. Het rapport is besproken met Rijkswaterstaat. Na een heroriëntatie is de focus nu 
gericht op een verder sluiting van het water-stoomsysteem waarmee wel een besparing op het deminwater-
en hydrazineverbruik bereikt wordt. Aan het eind van het jaar waren verschillende wijzigingsplannen voor 
een verdere systeemsluiting in concept gereed. 

ISO 14001 
In 2013 is gewerkt aan het opnieuw inrichten van het integrale managementsysteem. Het doel is een 
managementsysteem wat aan de huidige normen voldoet en wat certificeerbaar is tegen de norm ISO 
14001. 

REACH 

In 2013 is in het kader van REACH de database verder aangevuld. 

Instandhouding 
In 2013 is door de afdeling Kwaliteitszorg in een interne audit vastgesteld dat in het 
Instandhoudingprogramma Milieu de milieuaspectanalyse niet volledig is geïmplementeerd. De afdeling KZ 
heeft hiervoor een major non-conformity opgesteld. 
In 2013 is het Inspectieprogramma bovengrondse opslagtanks herzien. De herziene versie is ter 
kennisgeving aan de directeur van de KFD aangeboden. 

Overleg conventionele centrale 

In 2013 heeft geen overleg plaatsgevonden 

Material Safety Data Sheetsysteem (MSDS) 

Het doel van het MSDS is een veilig gebruik van en, waar mogelijk, het beperken van de toepassing van 
gevaarlijke stoffen. Dit doel is vastgelegd in het kwaliteitzorgsysteem; het beleid op het gebied van het 
gebruik van gevaarlijke stoffen is vastgelegd in de inkoopvoorwaarden van EPZ. Tijdens interne milieu
inspecties en bij de beoordeling van de VGM-plannen van zowel EPZ als aannemers is aan dit EPZ-beleid 
uitvoering gegeven. De gebruikelijke werkzaamheden (beoordelen nieuwe producten, actueel houden en 
verbeteren van de database) zijn ook in 2013 verricht. 

Documentenbeheersing 

Eind 2013 waren negen documenten behorend tot het milieuzorgsysteem in bewerking: twee 
opstelprocedures, één uitvoeringsprocedure, drie risicobeschrijvingen en drie milieu-instructies. Van de 
negen documenten verkeerden er zeven in de bewerkingsfase. 

Interne meldingen 

Kernenergie-eenheid BS30 pagina 18 6 maart 2014 



Milieujaarverslag 2013 EPZ 
In 2013 zijn 48 interne milieumeldingen geregistreerd in het systeem voor "minor events", 12 meldingen 
minder dan in 2012. Achtentwintig daarvan hadden betrekking op de opslag en het gebruik van gevaarlijke 
stoffen (MSDS-gerelateerd), acht meldingen hadden betrekking op kleinere lekkages op de bodem en twee 
meldingen waren wetgeving gerelateerd. Eén melding had betrekking op het overschrijden van een 
voorschrift uit de watervergunning. De resterende meldingen vallen in de categorieën housekeeping, 
afvalbeheer en arbeidsomstandigheden. Uit analyse van de meldingen blijkt dat geen verontreiniging van hel 
milieu is opgetreden. 

Evaluatie van de effectiviteit van het milieuzorgsysteem door het managementteam 

De voortgang van de in het milieujaarplan opgenomen doelstellingen wordt periodiek in het 
managementteam van EPZ en sector NO besproken. Vragen of opmerkingen uit deze managementteams 
worden via de lijn aan de milieucoördinator voorgelegd. 

5.4. Audits en inspecties 

Externe audits en inspecties: 

Milieu-inspectie door de KFD in oktober 2013: Tijdens de inspectie is met de KFD het milieujaarverslag 2012 
en de opslag van vast boorzuur in de gebouwen 3 en 33 besproken. Verder is een rondgang door diverse 
gebouwen en over het terrein gemaakt. Naar aanleiding van de inspectie zijn zes actiepunten opgesteld: 
(aanleveren gegevens betreffende koelmachines met R22 als koudemiddel, twee actiepunten over 
energiebesparing/energieverbruik, twee actiepunten over gevaarlijke afvalstoffen en over minimale lekkages 
van een noodstroomaggregaat). 

Interne audits en inspecties: 

Afdeling Nucleaire Veiligheid en Kwaliteitszorg 
Van de 21 in 2013 intern te auditten bedrijfsprocessen volgens het auditjaarplan 2013, zijn 17 reguliere 
audits uitgevoerd, 4 audits uit het auditplan 2013 zijn gepland uitgesteld naar 2014. 
Een van de audits uit 2013 betrof het hoofdproces HP-08 "Milieuzorg BS30". Uit deze audit is naar voren 
gekomen dat het milieuzorgsysteem van de sector NO niet volledig voldoet aan twee normelementen uit de 
NEN-EN-ISO 14001:2004. Hiervoor is één major non conformity opgesteld in relatie tot de inrichting van het 
proces (het Instandhoudingsprogramma Milieu is niet volledig gebaseerd op cq. gekoppeld met de 
geïdentificeerde, belangrijke milieuaspecten) en één minor non conformity in de continue verbeteringscirkel 
"Milieujaarplannen-Directiebeoordeling Milieu" (in de cirkel "Milieujaarplannen-Directiebeoordelingen Milieu" 
is continue verbetering niet op alle relevante vlakken aantoonbaar aanwezig. Wanneer doelstellingen niet 
worden gehaald wordt hierop niet in alle gevallen geanticipeerd/gereageerd). 

De maatregelen ter verbetering van deze non conformities zijn opgesteld met uiterste realisatiedata van 1 
april 2014 respectievelijk 1 mei 2014. 

Uit de overige audits zijn geen non-conformities op gebied van milieu voortgekomen. 

Afdeling KMC: 
Als gevolg van de twee lange revisieperioden zijn twee interne milieu-inspecties in 2013 niet uitgevoerd. Het 
betreft de inspecties "radioactieve afvalstoffen" en "algemene inspectiepunten terrein". 
Naast formele inspecties zijn tijdens de revisieperioden diverse controlerondes uitgevoerd. Afwijkingen zijn 
waar mogelijk direct verholpen, anders zijn correctieve acties in gang gezet. 
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6. VERGUNNINGEN EN CONTACTEN MET OVERHEDEN BS30 
EPZ 

6.1. Vergunningen 

De uit milieuoogpunt belangrijkste beschikkingen zijn hieronder weergegeven: 
. Beschikking 373/1132/EEK Kernenergiewet: vergunning voor het in werking brengen en in werking 

houden van de kernenergie-eenheid, laatste wijziging/aangevullling bij: 
- Beschikking DGETM-PDNIV/13122760: Beschikking wijziging van de fabricagetolerantie MOX-

brandstofelementen. 
. Beschikking RRW 12507 Waterwet: Lozingsvergunning koelwater en bedrijfsafvalwater; laatste 

wijziging/aanvulling RWS-2014/8683; 
. Beschikking Waterwet betreffende de forfaitaire vaststelling van de vervuilingswaarde van de 

Kerncentrale-eenheid betreffende het lenswater alsmede regenerant van het 
deminwateraanmaaksysteem en het reinigingsfilter van het stoomgeneratorenspuisysteem (kenmerk 217-
00021). 

. Beschikking Waterwet 946406/1092/5 (voorheen Grondwaterwet): Vergunning voor het onttrekken van 
grondwater ten behoeve van operationeel houden en gebruiken (bij calamiteiten) van een 
reservenoodkoelwatersysteem op het terrein van de kerncentrale te Borssele, zoals gewijzigd bij: 

Beschikking 0608746: wijzigen voorschrift 4.1 en vervallen voorschriften 7.4.d en 7.4.g 
. Beschikking Wtw14221/RWS -2013/44347voor het jaarlijks storten van 90.000 m 3 baggerspecie, 

afkomstig van het koelwaterinlaatkanaal van de elektriciteitscentrales te Borssele, in de Westerschelde; 

In 2012 is vergunning aangevraagd voor het verlengen van ontwerpbedrijfsduur van de eenheid. Eind 2013 
was de vergunning nog niet definitief. 

6.2. Contacten met overheden 

Contact met de Inspectie Leefomgeving en Transport/Kernfysische Dienst 
In 2013 zijn alle in de vigerende vergunning voorgeschreven rapportages waaronder het Milieujaarverslag 
2012 en de resultaten van de kool- en aërosolfiltertesten, aan de KFD aangeboden. In 2013 is aan de KFD 
bericht dat door de lekkage van een koelwaterleiding geen verontreiniging van de bodem met ijzersulfaat is 
opgetreden. Het herziene Inspectieprogramma bovengrondse opslagtanks KCB is ter informatie aan de 
directeur van de KFD aangeboden. 

Contact met Rijkswaterstaat 

In 2013 zijn alle voorgeschreven standaard rapportages, waaronder het Milieujaarverslag 2012 en 
voorgenomen baggerwerkzaamheden, aan Rijkswaterstaat aangeboden. In 2013 is enkele malen overlegd 
over de wijziging van de watervergunning. In 2013 is door Rijkswaterstaat op aanvraag van EPZ een 
vergunning verleend voor het storten van 90.000 m baggerspecie afkomstig uit het koelwaterinlaatkanaal in 
de westerschelde. 

Contact met de Provincie Zeeland 

In 2013 zijn alle voorgeschreven standaard rapportages en meldingen, waaronder het Milieujaarverslag 
2012, tijdig aan de Provincie Zeeland aangeboden. 

Contacten met Waterschap Scheldestromen 

In 2013 is geen formeel contact geweest met het Waterschap Scheldestromen. 

Contacten met de gemeente Borsele 
In 2013 is geen formeel contact geweest met de gemeente Borsele. 
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7. MEET- EN REGISTRATIESYSTEEM BS30 

Vastlegging relevante wet- en regelgeving 

Bij de kernenergie-eenheid BS30 wordt verslag gedaan van vergunninggebonden activiteiten. 
De vergunningen van de eenheid zijn daartoe uitgewerkt in nalevingsoverzichten waarbij per vergunning 
en/of per voorschrift de wijze waarop de verantwoordelijkheden voor het voldoen aan deze vergunningen in 
de organisatie zijn belegd, is aangegeven. 

De belangrijkste nalevingsoverzichten worden in de onderstaande tabel weergegeven. 

Titel nalevingsoverzicht AVS-nummer 

Nalevingsoverzicht bedrijfsvergunning Kernenergiewet BS30 N01-27-001 

Nalevingsoverzicht vergunning voor het onttrekken van grondwater N01-27-004 

Nalevingsoverzicht lozingsvergunning N01-27-006 

Wetten (ARBO-wet) N01-27-008 

Nalevingsoverzicht voor het storten van specie in de Westerschelde N01-27-009 

Tabel 5: overzicht van de belangrijkste milieurelevante nalevingsoverzichten 

De nalevingoverzichten bevatten alleen die vergunningen die onderhouden moeten worden. 

Aanvragen wijzigingsvergunning Waterwet 

In 2013 is het idee om hydrazine in het bedrijfsafvalwater af te breken voor de lozing verlaten. Als alternatief 
wordt een verdergaande systeemsluiting voorbereid waardoor minder bedrijfsafvalwater ontstaat en 
bovendien het verbruik van diverse proceshulpstoffen vermindert. Dit is met Rijkswaterstaat besproken. 

Contra-expertise 

Op een aantal metingen ter bepaling van de radioactieve lozingen wordt door het Rijksinstituut voor de 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) steekproefsgewijs een contra-expertise uitgevoerd. 
Deze contra-expertise vindt plaats door delen van de originele monsters, eventueel na een voorbewerking, 
in de laboratoria van het RIVM nogmaals te analyseren. 

De resultaten van deze contra-expertise worden aan het bevoegd gezag gerapporteerd en over de 
resultaten vindt periodiek overleg plaats. De resultaten over het verslagjaar 2013 zijn nog niet bekend. 

Kernenergie-eenheid BS30 pagina 21 6 maart 201' 



Miiieuiaarversiag2013 

^ V O O R 0 ^ 8 ^ K 8 S 3 0 

In het |aar2014zuiien activiteiten voortvloeiend uit het Miiieuiaarpian2014en het 
5tralingsheschermlngsprogramma2014worden uitgevoerd. 

Activiteiten uit het Milieuiaarplan 2014: 
^ Aanvragen vaneenwijzigingvande Watervergunning; 
^ Verder sluiten van het water-stoomsysteem; 
D Verdergaande up-grade van het integrale zorgsysteem ais voorbereiding op de certiticering volgens 150 

14001.Naarverwachtingwordtmedio2014dewegnaarcertiticeringvastgesteld; 
^ Beheeren uitvoering van hetmilieuzorgsysteem, waaronder; 

het up-to-date houden vandedocumentenvanhethootdprocesN08. Milieuzorg; 
uitvoeren van interne milieu-inspecties; 

^ Implementatie R5AOH; zekerstellen dathetgebruikvandiversebulkchemicaliënvoldoetaan het 
geidentiticeerd gebruik (voorzover gegevensdoordeleverancier/tabrikantaangeleverdworden) en het 
correctvastleggen van rislco'sen beheersmaatregelen in diversedocumenten behorendtot het 
zorgsysteem. Vervolg uit2013; 

^ Vervolgen van de saneringswerkzaamheden van de bodem (grondwater) naar aanleiding van de 
lekkage uithetconventioneeltussenkoeisysteem eind 2010; 

D Verbeteren vandebodembeschermendevoorzieningenonderdeturbineatvalolietank; 
^ Aanvullen/completeren van het instandhoudingsbestand, deelapplicatie milieu; 

Activiteituit het Programma Stralingsbescherming; 
D Oosis op de terreingrens ^40 pSv^aar houden zonder toepassing van correctietactoren; 
^ Beperken van de radioactieve lozingen contorm intern vastgestelde prestatie indicatoren (zie 

miiieuiaarplan2014). 
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Overzicht van gebruikte afkortingen 

MP2 

Mg.i"1 

uSv 
uSv.h"1 

Bq 
Brzo 1999 
CO 
COVRA 
CPR 
EPZ 
EU-GHS 
GBq 
HCFK 
HFK 
ISO 
kBq.kg"1 

kBq.m*3 

KFD 
kg 
KMC 
KTA 1504 

kWh 
I 
MBq 
mg 
mg.l"1 

MJV 
MSDS 
MW 
MWh 
NeR 
NO 
NRB 
NRG 
PGS 
REACH 

RIVM 
RWS 
s"1 

TBq 
TJ 
TWh 
VeO 
VGM 
VOS 
WANO 

microgram per liter 
microsievert = 1 E-06 Sievert 
microSievert per uur = 1 E-06 Sievert per uur 
becquerel 
Besluit risico's zware ongevallen 1999 
conventional operations 
Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval 
Comissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen 
N.V. Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland 
Europese implementatie van het Global Harmonised System 
Gigabecquerel = 1 E+09 Becquerel 
Chloorfluorkoolwaterstoffen 
gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen 
International Standard Organisation 
kilobecquerel per kg = 1 E+03 Becquerel per kg 
kilobecquerel per m = 1 E+03 Becquerel per m 
KernFysische Dienst 
kilogram 
afdeling chemie 
(Duitse) norm met betrekking tot de bewaking en bepaling van de vloeibare 
radioactieve lozingen 
Kilowattuur = 1 E+03 wattuur 
liter 
megabecquerel = 1 E+06 Becquerel 
milligram 
miligram per liter 
milieujaarverslag 
Material Safety Datasheet 
megawatt = 1 E+06 Watt 
megawattuur = 1 E+06 wattuur 
Nederlandse emissierichtlijn lucht 
nuclear operations 
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
Nuclear Research and Consultancy Groep 
Publicatiereeks Gevaarlijk stoffen 
Europese Verordening die staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie (verlening van 
vergunningen) en restrictie (beperking) van CHemische stoffen. 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieubeheer 
Rijkswaterstaat 
per seconde 
terabecquerel = 1 E+12 Becquerel 
terajoule = 1 E+12 Joule 
terawattuur = 1 E+12 wattuur 
vervuilingseenheden m.b.t. zuurstofverbruik 
Veiligheid, Gezondheid en Milieu 
Vluchtige Organische Stof 
World Association of Nuclear Operators 
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Milieujaarverslag 2013 

N. V. EPZ 

Kernenergie-eenheid BS30 Borssele 

Getalsmatig deel 
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2. Elektriciteitscentrales 

Alg1 ALGEMENE GEGEVENS 
Naam inrichting (conform Kew-vergunning) N.V. EPZ 
Naam vestiging kernenergiecentrale Borssele 
Vestigingsadres locatie (geen postbusnummer) Zeedijk 32 
Postcode en plaats 4454 PM Borssele 
SBI-code 400010 
Contactpersoon inrichting (milieucoördinator)  
Contactpersoon MJA2 (indien afwijkend) -
Contactpersoon Benchmark Energie Effieciency (indien afwijkend) -
Telefoon  
Fax  
E-mail @epz.nl 
Datum van verzending 20 maart 2014 
Naam en handtekening verantwoordelijke bij inrichting (directie)  
Kernenergiewet (Kew) 

coördinerend 
Bevoegd gezag Kew 
Contactpersoon bevoegd gezag Kew 

ja directeur KFD dhr.  

Waterwet (Wtw) (indien van toepassing) 
Bevoegd gezag waterschap, zuiveringschap 
Contactpersoon bevoegd gezag Wtw 

nee dhr.  

Bevoegd gezag rijkswaterstaat 
Contactpersoon bevoegd gezag Wtw 

nee dhr.  

ROUTING OVERHEIDSVERSLAG 
In te vullen door inrichting: Vóór: Datum: Ingevuld door: 
Verzending overheidsverslag aan het bevoegd gezag voor de: 
- Kernenergiewet 1 april 2014 20 maart 2014  
- Wet verontreiniging oppenJaktewateren, indien van toepassing 1 april 2014 20 maart 2014  

In te vullen door coördinerend bevoegd gezag: Vóór: Datum: Ingevuld door: 
Ontvangst overheidsverslag 
Verzending beoordelingsbrief naar de inrichting 
Verzending afschriften overheidsverslag en beoordelingsbrief 

In te vullen door FO-Industrie: Vóór: Datum: Ingevuld door: 
Ontvangst overheidsverslag en beoordelingsbrief 
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Hulptabellen indeling bedrijfstakmodellen en bedrijfsgroepen 

Aht1 Indeling bedrijfstakmodellen 

Code model Omschrijving 
1 Aardgasbehandelingsinstallaties, gasverzamelinrichtingen, pomp- en distributiestations t.b.v. aardolie of gaswinning 

X 2 Elektriciteitscentrales 
3 Luchthavens 
4 Chemische industrie 
5 Rubber- en kunststofverwerkende industrie 

• 6 Raffinaderijen 

• 7 
Bierbrouwerijen, vervaardiging van(vetzuren of alkanolen uit) dierlijkeof plantaardige oliën en vetten.productie van lijmen, 
gelatine e.d. uit slachtafval, destructiebedrijven, bietsuikerfabrieken, gistfabrieken en zetmeel (derviaten) fabrieken 

8 Zuivelindustrie 
9 Glasfabrieken, vervaardiging van cement, glasvezel, glaswol, steenwol, emaille 

• 10 Vervaardiging van ijzer, staal en non-ferrometalen, sinterinstallaties en cocesfabrieken 
• 11 (overige) Metaalindustrie en aanverwante sectoren, auto- en motorenfabrieken en scheepswerven 

12 Textiel en tapijtindustrie 
13 Vervaardiging van koolelektroden 

• 14 Papier en kartonindustrie 
• 15 Afvalwateringsinstallaties en mestverwerkingsbedrijven 

16 Afvalverbrandingsinstallaties 

Aht2 Indeling bedrijfsgroepen 

Code bedrijfs
groep 

Omschrijving 

X 01 Elektriciteit-en warmteproductie 
: ' 02 Olieproductie (pre- en postraffinage) 

' 03 Petroleumraffinage 
04 Vaste brandstoffen behandeling (zoals cokesproductie) 

• ' 05 Gasproductie 
06 Mineralenproducten 

• 07 Chemische industrie 
• 

r 08 IJzer- en staalproductie 
• 

r 09 Ferro-legeringenproductie 
• 10 Aluminiumproductie 

11 Overige metalen industrie 
' 12 Pulp-en papierindustrie 

• 
r 13 Voedingsmiddelenindustrie 

14 Overige producerende industrie 
• 15 Afval verwerking 

20 Overige bedrijfsgroepen (niet producerend) 
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Emissies naar lucht 

Samenvatting Emissies naar lucht (totaal) op inrichtingsniveau 

Sin Klimaat - ozonlaagaantasting gehele inrichting 2014 
Emissies naarde lucht Jaarvracht 
CFK's (totaal) kg < drempelwaarde 
Halonen (totaal) kg < drempelwaarde 
HCFK's (totaal) kg < drempelwaarde 

HCFK 123 kg -
HCFK 22 kg -

Tetrachloormethaan (CCI4) kg < drempelwaarde 
1,1,1-Trichloorethaan kg < drempelwaarde 

Slt2 Klimaat - versterkt broeikaseffect gehele inrichting 2014 
Emissies naar de lucht Jaarvracht 
HFK (totaal) kg 13,4 

HFK 134A kg -
HFK 41 OA kg -
HFK 407C kg 13,4 

PKF (totaal) kg < drempelwaarde 

N 20 kg < drempelwaarde 
Koolmonoxide (totaal) kg < drempelwaarde 
Kooldioxide (totaal) kg < drempelwaarde 

SF 6 kg < drempelwaarde 
Methaan kg < drempelwaarde 

SHS Verzuring gehele inrichting 2014 
Emissie naar de lucht Jaarvracht 
Ammoniak (NH3) kg < drempelwaarde 
Zwaveloxiden (SO„, totaal) kg < drempelwaarde 
Stikstofoxiden (NOx, totaal) kg < drempelwaarde 
NMVOS kg < drempelwaarde 

Slt4 Verspreiding - lucht gehele inrichting 2014 
Emissie van overige stoffen naar de lucht, te weten: Jaarvracht 
Edelgassen MBq 6.13E+05 
Totaal halogenen MBq 2.88E-01 

Jodium-131 MBq 2.88E-01 
Overige halogenen MBq < detectiegrens 

Aërosolen MBq < detectiegrens 
Alfa-stralers MBq < detectiegrens 
Totaal strontium (Sr-89 en Sr-90) MBq < detectiegrens 
Koolstof-14 MBq 1.63E+05 
Tritium MBq 2.68E+05 
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Emissies naar lucht 

Specificatie radioactieve emissies naar de lucht in 2013 

radionuclide 
MDA maximaal 

(Bq.m 3) 
emissie 
(MBq) 

realisatie (% 
vergunninglimiet 

doelstelling (% 
vergunninglimiet 

Totaal edelgassen 6.13E+05 0,12 0,20 

Ar-41 8.2E+01 3.33E+05 

Kr-85 2.6E+03 < detectiegrens 

Kr-85m 3.0E+01 3.88E+04 

Kr-87 1.1E+02 < detectiegrens 

Kr-88 1,12+02 < detectiegrens 

Kr-89 3.5E+04 < detectiegrens 

Xe-131m 3.3E+02 < detectiegrens 

Xe-133 3.6E+01 8.50E+04 

Xe-133m 8.7E+01 < detectiegrens 

Xe-135 2.2E+01 1.56E+05 

Xe-135m 2.4E+02 < detectiegrens 

Xe-137 1.8E+04 < detectiegrens 

Xe-138 5.4E+02 < detectiegrens 

Overige edelgassen - < detectiegrens 

Totaal halogenen 2.88E-01 n.v.t. 

totaal 1-131 2.88E-01 0,01 0,06 

1-131 gasvormig, elementair 1.4E-03 < detectiegrens 

1-131 gasvormig, organisch 1.8E-03 2.88E-01 

1-131 aërosolgebonden 1.0E-03 < detectiegrens 

Totaal overige halogenen < detectiegrens n.v.t. 
overige halogenen gasvormig 3,72+03 < detectiegrens 
overige halogenen aërosol 3.5E-01 < detectiegrens 

Totaal aërosolen - < detectiegrens 

Totaal strontium (Sr-89 en Sr 90) 4.0E-05 < detectiegrens 

tritiumactiviteit 6.4E-01 2.68E+05 

Koolstof-14 3.7E-01 1.63E+05 

Totaal alfa-activiteit 4.2E-05 < detectiegrens 

Hoeveelheid ventilatielucht (m3) 1.10E+09 
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Emissies naar water 

Wem1 Emissie en debieten naar water gehele inrichting 2013 
BASISGEGEVENS 
Bij directe lozingen en inname 
Op een (groot) oppervlaktewater waarvoor de Minister van Verkeer en Waterstaat het bevoegd gezag is (invullen in kolom 1) 
Naam oppervlaktewater Westerschelde 
Lokatie emissiepunt (coördinaten in 
meters volgens RijksDriehoekmeting) 

X 038.530 
Y: 383.820 

Op een (klein) oppervlaktewater waa voor het bestuur van een Waterschap het bevoegd gezag is (invullen in kolom 2) 
Naam oppervlaktewater 
Lokatie emissiepunt (coördinaten in 
meteres volgens RijksDriehoekmeting) 

Naam oppervlaktewater 
Lokatie emissiepunt (coördinaten in 
meteres volgens RijksDriehoekmeting) 

X 
Y: 

Bij indirecte lozing (op riool) (invullen in kolom 3) 
Naam afvalwaterzuivering (AWZI) 
EMISSIES EN DEBIETEN (zie stoffenlijst) 

Vermestende stoffen naar water (thema vermesting) 

Jaarvracht 

Vermestende stoffen naar water (thema vermesting) Direct 
(oppervaktewater 

rijkswater) 

Direct 
(oppervlaktewater 

binnenwater) 

Indirect 
(riool) 

Stikstof Kjeldahl (N-Kj) a kg 
Stikstof nitraat (N-N03) b kg 
TOTAAL stikstof (totaal N)1 a+b kg 210 
Totaal fosfor (totaal P) kg 

Overige emissies naar water (thema verspreiding) 
Direct 

(oppervaktewater 
rijkswater) 

Direct 
(oppervlaktewater 

binnenwater) 

Indirect 
(riool) 

Bèta- en gamma-activiteit excl. tritium, totaal MBq 117,4 
Strontium, totaal MBq < detectiegrens 
Alfa-stralers, totaal MBq < detectiegrens 
Tritium MBq 6.78E+06 

Warmte MJ.s ' 556 
Nalco 73360 kg 710 
Uzers ulfaat kg 10.000 
Totaal chloor2 

kg 3.053 
Hydrazine kg 45,6 
ammoniak kg 805 
Boorzuur3 

kg 5,5 
CZV kg 155 

totaal stikstof gemeten met behulp van apparatuur van dr.  
2 gebaseerd op de meetwaarden totaal chloor voor de nevenkoelwaterkoelers. De effectieve lozing is 

lager door afbraak van chloor tussen het meetpunt en het lozingspunt 
3 lozing uit het radioactief afvalwaterverwerkingssyteem 
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Emissies naar water 

Specificatie radioactieve emissies naar het water in 2013 

radionuclide MDA maximaal 
(kBq.m 3) 

emissie 
(MBq) 

realisatie (% 
vergunningslimiet) 

doelstelling (% 
vergunningslimiet)1 

totaal beta/gamma excl. tritium 117,4 0,06% 0,04% 

Cr-51 2,1 1,76 

Mn-54 0,4 0,60 

Co-57 0,2 < detectiegrens 

Co-58 0,3 1,04 

Fe-59 0,7 < detectiegrens 

Co-60 0,5 31,06 

Zn-65 0.8 < detectiegrens 

Nb-95 0,4 7,59 
Zr-95 0,1 3,45 

Ru-103 0,3 0,05 

Ru-106 0,5 < detectiegrens 

Ag-110m 0,4 5,45 

Te-123m 0,2 0,24 

Sb-124 0,4 0,76 

Sb-125 0,9 < detectiegrens 

1-131 0,3 11,88 

Cs-134 0,2 < detectiegrens 

Cs-137 0,5 6,20 

Ba-140 1,2 < detectiegrens 
La-140 0,4 < detectiegrens 

Ce-141 0,3 < detectiegrens 

Ce-144 1,4 < detectiegrens 

Sr-89 0,5 < detectiegrens 

Sr-90 0,5 < detectiegrens 

Fe-55 24,4 

Ni-63 22,9 

H-3 40,0 6,78E+06 

Totaal alfa 0,12 < detectiegrens 

Pu-238 

Pu-239/240 
Am-241 

Cm-242 
Cm-244 

volume (m3) 3584,60 

De doelstelling voor de radioactieve emissies naar het water was een lozing van bèta- en gamma
activiteit exclusief alfa-, strontium-, ijzer-56- en nikkel-63-activiteit. Deze lozingen worden per kwartaal 
(alfa- en trontiumactiviteit) of per jaar (ijzer-56 en nikkel-63) bepaald. Sturing van de lozingen is niet 
mogelijk op deze parameters. 
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Energie 

Evt1 Verwijzingstabel WKK 2013 

Heeft de inrichting een WKK-installatie of bent u afnemer van WKK? • ja Heeft de inrichting een WKK-installatie of bent u afnemer van WKK? 
X nee 

Evt2 Verwijzingstabel energieconvenanten 2013 
Heeft u de 'Meerjarenafspraak energie-efficiency 2001-2012' (MJA2) ondertekend 
of heeft u de intentie de MJA2 te ondertekenen? 

• 

X 
ja 
nee 

Heeft u het convenant Benchmarking Energie-efficiency ondertekend en valt u 
onder de energiesector? 

• 

X 
ja 
nee 

Heeft u het convenant Benchmarking Energie-efficiency ondertekend en valt u 
onder een van de overige industriesectoren? 

• 

X 
ja 
nee 

Indien u geen van beide hierboven genoemde convenanten heeft ondertekend of gaat ondertekenen, vul dan de tabellen 
Enn1 en Enn2 in onder Energie: niet-MJA2 bedrijven en niet-Benchmarkbedrijven 

Energie algemeen (energie- en brandstofverbruik) 

Ea 11 Energieverbruik (primaire energie) gehele inrichting incl. eigen WKK 
ELEKTRICITEIT 2013 

ingekochte elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) a MWh 3.153 
zelf opgewekte duurzame elektriciteit (exclusief biobrandstof) b MWh 0 
eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie4 c MWh 0 
doorlevering elektriciteit aan derden d MWh 0 
teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet e MWh 0 

Netto verbruik elektriciteit a+b+c+d-e MWh 3.153 

AARDGAS 2013 
ingekocht aardgas (absoluut) f m 3 124.285 
doorgeleverd aardgas g m 3 0 

netto verbruik aardgas f-g m 3 124.285 

OVERIGE BRANDSTOFFEN 
(inclusief duurzame brandstoffen) 2013 

Soort en eenheid 
eenheid 

verbrandings
processen 

productie
processen 

grondstof 

uranium als 2 3 5 U 1 ton 0,39 

gasolie m 3 73.8 

Totaal overige brandstoffen 

1 met ingang van 2008 uitgedrukt als splijtbaar 2 3 5 U . De hoeveelheid is betrokken op de herlading tijdens de 
revisieperiode in april 2013 
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Energie: niet-MJA2 bedrijven en niet-Benchmarkbedrijven 

Enn1 Productiecijfers/presetatiematen gehele inrichting 2013 
Alle gebruikte prestatiematen Eenheid Bijbehorende prestaties (productievolume) 
Opgewekte elektrische energie (netto) MWh 2.736.669 

Enn2 Uitgevoerde energiebesparingsprojecten gehele inrichting 2013 

Omschrijving 

Datum 
ingebruik

name 
maatregel 

Gecalculeerde besparing (kwantificering) per jaar per genomen 
maatregel 

Vermeden 
C0 2 emissie 

Deel van de 
besparing 

dat is toe te 
rekenen aan 

de eigen 
inrichtinq: % 

Omschrijving 

Datum 
ingebruik

name 
maatregel Gas Elektriciteit Overige brandstof 

ton 

Deel van de 
besparing 

dat is toe te 
rekenen aan 

de eigen 
inrichtinq: % 

Omschrijving 

Datum 
ingebruik

name 
maatregel 

TJ m/b/s21 TJ m/b/s TJ m/b/s 
ton 

Deel van de 
besparing 

dat is toe te 
rekenen aan 

de eigen 
inrichtinq: % 

Procesetficiency besparingsmaatregelen 

Inzet van Duurzame energie (DE) 

Energiezuinige Productontwikkeling maatregelen (EZP) 
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Afvalbeheer (1), radioactieve afvalstoffen 

Hoeveelheden afevoerd gehele inrichting 2013 

Hergebruik Opslag 
Inzet als 
brandstof 

Verbranden 
Storten / 

lozen 
afvalscheidings

installatie 

Euralcode Euralomschrijving afvalstof 
aantal m 3 / jaar 

Euralcode Euralomschrijving afvalstof 
EXTERN EXTERN EXTERN EXTERN EXTERN EXTERN 

Splijtstofelementen 77 
19.12.12 Laag radioactief samengeperst afval, COVRA (m 3 / jaar) 16,56 
19.12.12 Laag radioactief gecementeerd afval, COVRA (m 3 / jaar) 29,20 
12.02.08 Organische radioactieve vloeistoffen, COVRA (m 3 / jaar) 0,24 

afvalstof afgevoerd via het gevaarlijk afvalstoffendepot op de conventionele centrale, officiële rapportage in MJV van de conventionele centrale. Genoemde hoeveelheden 
zijn indicatief. 
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Afvalbeheer (2), conventionele afvalstoffen 

Hoeveelheden afgevoerd gehele inr icht ing 2013 

Euralcode Euralomschri jving afvalstof 

afvalscheidings
installatie 

(ton) 

energieterug
w inn ing (ton) 

lozen 
(ton) 

recycl ing 
(ton) 

storten (ton) 
verbranden 

(ton) 
totaal 
(ton) 

06.02.05"' overige basen 0,05 0,05 

08.01.1 r 1 
afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke 
stoffen bevat 2,36 2,36 

08.04.09*1 
afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke 
stoffen bevat 0,26 0,26 

10.01.99 niet elders genoemd afval 20,44 20,44 

11.01.18*1 afval van ontvetting dat gevaarlijke stoffen bevat 0,08 0,08 

12.01.07*1 halogeenvrije minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen) 
0,47 0,47 

12.01.12*' afgewerkte wassen en vetten 0,15 0,15 

12.01.16*1 afval van gritstralen dat gevaarlijke stoffen bevat 0,33 0,33 

13.02.08* overige motor-, transmissie- en smeerolie 5,82 5,82 

13.05.08*1 overige motor-, transmissie- en smeerolie 0,04 0,04 

13.05.08* afvalmengsels uit zandvangers en olie/waterscheiders 35,08 35,08 

13.08.99* 1 niet elders genoemd afval 2,32 2,32 

14.06.03* 1 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen 0,15 0,15 

14.06.05* 1 slib of vast afval dat andere oplosmiddelen bevat 0,10 0,10 

15.01.01 papieren en kartonnen verpakking 1,24 1,24 

15.01.10*1 
verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is 
verontreinigd 0,53 0,53 

15.02.02*1 

absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), 
poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn 
verontreinigd 0,24 0,24 

afvalstof afgevoerd via het gevaarlijk afvalstoffendepot op de conventionele centrale, officiële rapportage in MJV van de conventionele centrale. Genoemde hoeveelheden 
zijn indicatief. 
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Afvalbeheer (3), conventionele afvalstoffen 
EPZ 

Hoeveelheden afgevoerd gehele inr icht ing 2013 

Euralcode Euralomschri jv ing afvalstof 

afvalscheidings
installatie 

(ton) 

energieterug
w inn ing (ton) 

lozen 
(ton) 

recycl ing 
(ton) storten (ton) 

verbranden 
(ton) 

totaal 
(ton) 

16.03.03"' anorganisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat 0,20 0,20 

16.04.02*' vuurwerk afval 0,06 0,06 

16.05.04"' 
gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen 
bevatten 0,10 0,10 

16.05.06* 
labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze 
bevatten, inclusief mengsels van labchemicaliën 0,44 0,44 

16.06.01*' loodaccu's 0,09 0,09 

16.06.02*' NiCd-batterijen 0,12 0,12 

16.07.09* niet elders genoemd afval (boorzuurhoudend afvalwater) 84,02 84,02 
16.10.01* waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat (hydrazinehouend 

afvalwater) 1204,16 1.204,16 

17.01.07 
niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of 
keramische producten 31,72 31,72 

17.02.01 hout 30,82 30,82 

17.03.01* bitumineuze mengsels die koolteer bevatten 4,52 4,52 

17.05.04 niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen 5,98 5,98 

17.06.04 niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal 6,00 6,00 

17.06.05* asbesthoudende bouwmaterialen 0,32 0,32 

17.06.05*' asbesthoudende bouwmaterialen 0,09 0,09 

17.09.04 
niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en 
sloopafval 11,26 11,26 

19.12.02 ferrometalen 16,36 16,36 

20.01.01 papier / karton 41,01 41,01 

afvalstof afgevoerd via het gevaarlijk afvalstoffendepot op de conventionele centrale, officiële rapportage in MJV van de conventionele centrale. Genoemde hoeveelheden 
zijn indicatief. 
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Afvalbeheer (4), conventionele afvalstoffen 

Hoeveelheden afgevoerd gehele inrichting 2013 

Euralcode Euralomschrijving afvalstof 

afvalscheidings
installatie 

(ton) 

energieterug
winning (ton) 

lozen 
(ton) 

recycling 
(ton) 

storten (ton) verbranden 
(ton) 

totaal 
(ton) 

20.01.21*1 tl-buizen en ander kwikhoudend afval 0,10 

20.01.33*1 

onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's 
alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die 
dergelijke batterijen en accu's bevatten 0,06 0,06 

20.01.36 
niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur 1,16 1,16 

20.01.40 metalen 29,57 29,57 

20.01.99 niet elders genoemde fracties 0,03 0,03 

20.02.03 overig niet biologisch afbreekbaar afval 35,02 35,02 

20.03.01 gemengd stedelijk afval 139,16 139,16 

20.03.04 slib van septic tanks 3,25 3,25 

20.03.99 niet elders genoemd stedelijk afval 46,34 46,34 

baggerspecie (m3) 57000 57.000 
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Afvalwaterzuiveringsslib 

Avt1 Verw i j z ings tabe l a fva lwaterzu iver ingss l ib 2013 

• ja 
Vul dan tevens de tabellen AfsM en Afs2 (en 

Heeft de inrichting een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie? 
• ja eventueel tabel Afs3) in. 

X nee (ga naar een volgende tabel) 

Externe veiligheid 

Xcp1 Externe veil igheid - CPR / post Sandoz 2013 
Zijn de volgende CPR-richtlijnen van toepassing? 
CPR 13-1 (opslag en verlading van ammoniak) • ja 

X nee 
CPR 13-2 (toepassing als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen) • ja 

X nee 
CPR 15-1 (gevaarlijke stoffen in emballage tot 10 ton) X ja 

• nee 
CPR 15-2 (gevaarlijke stoffen in emballage groter dan 10 ton) • ja 

X nee 

Wordt voldaan aan alle vergunningvoorschriften (en de daarbij behorende 
afstandscriteria uit de circulaire) die betrekking hebben op: 

CPR 13-1 • ja 
• ja, zij het dat het Bevoegd gezag instemt met een 

gemotiveerde afwijking 
• nee 

CPR 13-2 • ja 
• ja, zij het dat het Bevoegd gezag instemt met een 

gemotiveerde afwijking 
• nee 

CPR 15-1 X ja 
• ja, zij het dat het Bevoegd gezag instemt met een 

gemotiveerde afwijking 
• nee 

CPR 15-2 • ja 
• ja, zij het dat het Bevoegd gezag instemt met een 

gemotiveerde afwijking 
• nee 

Xbr1 Externe veil igheid - BRZO / Seveso II Voortgang in 2013 
In welke BRZO categorie valt uw inrichting? X inrichting valt niet onder BRZO 

• PBZO-plichtig (preventiebeleid) 
• PBZO- en VR-plichtig (veiligheidsrapport) 

Indien PBZO-plichtig (preventiebeleid) 
Is een afgerond PBZO beschikbaar? • ja 

• nee, (ga naar volgende tabel) 
Is een afgerond VBS (veiligheidsbeheerssysteem) beschikbaar? • ja 

0 nee, ga naar volgende tabel) 
Indien tevens VR-plichtig (veiligheidsrapport) 
Is een goedgekeurd veiligheidsrapport beschikbaar • ja 

• nee (toelichten in het beschrijvend deel) 
Zijn maatregelen nodig op basis van het veiligheids rapport? ja, toelichten in het beschrijvend deel welke 

maatregelen gepland staan en welke daarvan uitgevoerd 
zijn 

• nee 
Hoe groot is het percentage maatregelen dat in het verslagjaar is uitgevoerd? 
(ten opzichte van het aantal maatregelen dat in het verslagjaar nodig was) 

• 0 -25 % 
• 25 -50 % 
• 50 -75 % 
• 7 5 - 1 0 0 % 
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Bodem 

Bod1 Bodembescherming Voortgang in 2013 
Is een risicoanalyse volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
(NRB) uitgevoerd? 

X 
• 

• 

ja 
nee, (ga naar volgende tabel) 
n.v.t. (toelichten in het beschrijvend deel waarom dit niet 
van toepassing is) 

Hoeveel maatregelen waren / zijn noodzakelijk (totaal) 2 

Hoeveel van die maatregelen zijn in het verslagjaar uitgevoerd(totaal)? 1 

Bod2 Bodemsanering Voortgang in 2013 
Is de bedrijf aangesloten bij de Stichting BSB X ja 

nee 
Hoeveel historische verontreinigingslocatie van voor 1988 zijn er gesaneerd in 
het verslagjaar 

0 

Hoeveel historische verontreinigingslocaties van voor 1988 zijn nog niet 
gesaneerd? 

1 

Hoeveel nieuwe verontreinigingslocaties van voor 1988 zijn er gesaneerd in het 
verslagjaar? 

0 

Hoeveel nieuwe spills vanaf 1988 zijn zijn nog niet gesaneerd' 1 

Geluid 

Gel1 Geluidhinder Voortgang in 2013 
Hoe vaak is in het verslagjaar sprake geweest van incidenten die aanleiding 

0 
gaven tot klachten over geluidhinder? 

0 

Waren als gevolg van de geluidhinder aanvullende saneringsmaatregelen 
noodzakelijk? • 

X 

ja 
nee 
n.v.t. 

Voortgang in 2013 
Hoeveel geluidmaatregelen warenin het verslagjaar noodzakelijk? 0 
Hoeveel maatregelen tegen geluidhinder zijn in het verslagjaar uitgevoerd7 0 

Geur 

Geut Geurhinder Voortgang in 2013 
Hoe vaak is in het verslagjaar sprake geweest van incidenten die aanleiding 
gaven tot klachten over geurhinder? 
Waren als gevolg van de geurhinder aanvullende saneringsmaatregelen • ja 
noodzakelijk? • nee 

X n.v.t. 
Voortgang in 2013 

Hoeveel geurmaatregelen waren / zijn noodzakelijk (totaal)? 0 
Hoeveel van die maatregelen zijn uitgevoerd (totaal)? 0 

Overschrijding grenswaarden 

Ogrl Overschrijding grenswaarden Voortgang in 2013 
Hoeveel meldingen van overschrijdingen van de grenswaarden zijn er bij het 
bevoegd gezag Kew gedaan? 

0 

Hoeveel meldingen van overschrijdingen van de grenswaarden zijn er bij het 
bevoegd gezag Wtw gedaan? 

3 
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Milieuzorg 

EPZ 

Mzg1 M i l i e u z o r 9 Voortgang in 2013 
Beschikt de inrichting over een gecertificeerd milieuzorgsysteem (bijvoorbeeld 
op basis van ISO 14001 of EAMS)? 

n ja, gehele inrichting 

• Ja, deel inrichting 

X nee 

Voortgang implementatie milieuzorgsysteem 
1. Was er een verklaring van de directie waarin het milieubeleid is vastgelegd? X ja 

• nee 
2. Was er een overzicht van alle relevante milieuaspecten van de bedrijfsvoering? X ja 

nee 
3. Was er een overzicht van alle wettelijke eisen en richtlijnen voorde relevante milieuaspecten (bijvoorbeeld in BMP)? X ja 

• nee 
4. Was er een programma van maatregelen gericht op vermindering van milieubelasting (bijvoorbeeld BMP en EBP)? X ja 

: nee 
5. Waren de relevante milieutaken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedefinieerd en toegewezen? X ja 

• nee 
6. Waren de milieutaken vastgelegd in procedures en werkinstructies? X ja 

; nee 
7. Vond systematische monitoring en registratie plaats van de uitvoering van taken en de emissies? X ja 

• nee 
8. Was er een werkwijze voor de afhandeling van afwijkingen, calamiteiten en klachten (bijvoorbeeld noodplan en 

klachtenprocedure)? 
X ja 

nee 
9. Is er gerapporteerd over de emissies en de uitvoering van milieumaatregelen in het verslagjaar (bijvoorbeeld BMP-

rapportage)? 
X ja 

nee 
10. Heeft er interne voorlichting plaatsgevonden over milieuaspecten? • ja 

X nee 
11 Heeft er opleiding plaatsgevonden over milieuaspecten • ja 

X nee 
12. Is het milieuzorgsysteem in het verslagjaar getoetst door een: - interne audit 

- externe audit 

X ja 
• nee 

• ja 
X nee 

13. Is het milieuzorgsysteem in het verslagjaar bijgesteld: • ja 
X nee 
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Watergebruik 

# P Z 

Wgb1 Watergebruik gehele inrichting 2013 

WATERINNAME m 3 / jaar 
Grondwater voor koeling a 1.413 
Grondwater overige processen b 0 
Oppervaktewater (koeling) c 405.936.338 
Industriewater (incl. deminwaterlevering koleneenheid) d 47.768 
Drinkwater e 6.517 
Water afkomstig uit grond/hulpstoffen' f 253.958 

TOTAAL waterinname a+b+c+d+e+f 406.245.994 
WATERAFVOER 
Lozing op riool 9 6.517 
Lozing op oppervaktewater, bestaande uit h = i+j+k+l+m+n+o 406.222.536 
- oppervlaktewater (koeling) i 405 936 338 
- bedrijfsafvalwater i 23.281 
- nucleair afvalwaterverwerkingssysteem k 3.655 
- grondwater 1 1.413 
- regeneratiewater deminwateraanmaaksysteem/spuimengbedfilter m 3.891 
- water afkomstig uit grond/hulpstoffen1 n 253.958 

Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering P 0 
Stoomsysteem (ontluchtingen, emissie naar lucht) q 4.673 
Water in bijproduct, inclusief water in zuiveringsslib r 0 
Deminwatertevering koleneenheid s 1 730 

TOTAAL waterafvoer g + h + 0 + q 406.235.456 

afkomstig uit de hulpstoffen natronloog, zoutzuur, hydrazine en chloorbleekloog 
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