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Milieujaarverslag 2021 

Voorwoord 

EPZ produceert in Borssele op veilige, milieuverantwoorde en economische wijze elektriciteit. EPZ bezit eer 
divers en flexibel productiepark bestaande uit een kerncentrale, een zonnepark en een windturbinepark. Hel 
opgestelde vermogen bedroeg in 2021 bijna 525 MW netto. 

De kerncentrale Borssele is sinds 1973 voortdurend aangepast aan de stand der techniek. Door voortduren( 
te verbeteren, behoort de kerncentrale tot de 25 procent veiligste drukwaterkerncentrales in de westerse 
wereld. 

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. Tevens wordt met de kernenergie-eenheid een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. De productie van 2021 is goed vc 
15% van de CO2-vrije opwek in Nederland en 100% van de CO2-vrije opwek zonder subsidie. Dit was genoe 
om bijna alle huishoudens in Zeeland en Noord-Brabant van elektriciteit te voorzien. 

Het voorliggende milieujaarverslag van de kernenergiecentrale is de verslaglegging over 2021 conform 
voorschrift B.19 van beschikking ANVS-2016/4841, laatstelijk gewijzigd bij beschikking ANVS-2020/6841 va 
9 juli 2020 en artikel 9 uit beschikking RRW 12507, laatstelijk gewijzigd bij beschikking RWS-2018/48580 va 
19 december 2018. 

Dit milieujaarverslag gaat in op de ontwikkelingen op het gebied van milieuzorg en de behaalde resultaten ir 
de verschillende milieucompartimenten. Het betreft zowel conventionele als radiologische milieuaspecten. H 
verslag is opgesteld conform de procedure PO-N08-31 "Opstellen van het milieujaarverslag". 

Het door de bedrijfsonderdelen NO en Staf van EPZ gevoerde en te voeren milieubeleid is in de 
Milieubeleidsverklaring weergegeven. Deze beleidsverklaring is op de volgende pagina integraal 
weergegeven. 

Als gevolg van COVID-19 beperkingen is de geplande hercertificerings-audit van Lloyd's op het 
milieuzorgsysteem van EPZ tegen de norm ISO 14001:2015 op aangepaste wijze uitgevoerd. De audit vond 
plaats van 19 t/m 23 april waarvan slechts één dag on-site. Naar het oordeel van de instelling voldoet het 
systeem aan de eisen uit de norm; het nieuwe certificaat is verkregen. 

Tijdens de revisie in 2021 zijn twaalf nieuwe splijtstofelementen met gerecycled uranium (ERU-elementen) 
met een verrijkingsgraad van 4,3% 235U ingezet. Verder zijn nog twaalf nieuwe brandstofelementen ingezet 
bestaande uit mengoxide (MOx-elementen). Het plutonium in deze splijtstofelementen is uit de recycling van 
opgewerkte splijtstofelementen verkregen. 

In 2021 is de productie, naast de geplande revisie in mei/juni, nog eenmaal onderbroken. De geplande 
revisieperiode is op 21 mei om 18:00 ingegaan en duurde tot en met 1 juli 21:05 uur. De kerncentrale is lang 
uit bedrijf geweest dan voorzien was. In 2020 zijn in verband met Covid-19 alleen de hoogst noodzakelijke 
onderhoudswerken uitgevoerd, waardoor werkzaamheden doorgeschoven zijn naar 2021. 
Van 20 oktober 22:00 tot 24 oktober 04:20 is de kerncentrale van het net geschakeld vanwege een storing , 
aan de voorstuurveiligheid YP013S005. Tijdens deze korte afschakeling is tevens een aantal andere 
werkzaamheden uitgevoerd. 
In 2021 is, met een beschikbaarheid van 86,1%, in 7.700 uur een totaal van 3.618 GWh netto elektrische 
energie opgewekt. 

EPZ heeft het "Global Compact" van de Verenigde Naties ondertekend. In tien leidende principes ligt in deze 
verklaring vast hoe daaraan gecommitteerde bedrijven omgaan met mensenrechten, arbeidsomstandighede 
het milieu en zakelijke integriteit. Met het Global Compact willen de Verenigde Naties (VN) bedrijven, VN-
organisaties, vakbonden en maatschappelijke organisaties met elkaar verbinden. Samen moeten deze partij 
een bijdrage leveren aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

 
Directeur 
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MILIEUBELEIDSVERKLARING EPZ 

Deze milievbeleidsverklareng is van toepassing op geheel EPZ, exclusief de sector Conventional Operations. 
De sector Conventional Operabons heeft haar eigen milieubeleid en mllieuzorgsysteem,  

• EPZ produceert elektriciteit met de kerncentrale 
met een concurrerend kostprijsniveau en gedraagt 
zich op maatschappelijk verantwoorde wijze: 

* EPZ werkt voortdurend aan het verbeteren 
van de veiligheid, de beschikbaarheid en de 
bedrijfszekerheid van de kerncentrale. Daarbij zijn 
de bescherming van het milieu, het beperken van 
de milieurisico's, het zoveel mogelijk voorkomen 
van milieubelasting en hel voldoen aan wet- en 
regelgeving belangrijke uitgangspunten; 

e Dit milieubeleid heelt een hoge prioriteit en 
wordt met dezelfde inzet nagestreefd als andere 
ondernemingsdoelstellingen; 

* Om zorgvuldig met de wereldgrondstoffen-
voorraden om te gaan. wordt gewerkt met een 
gedifferentieerd pakket aan splijtstoffen; 

e Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 
zal EPZ op zo milieuvriendelijk mogelijke wijze 
elektriciteit produceren door 

. de emissies van chemische en radioactieve 
stoffen en de stralingsniveaus zo laag mogelijk 
te houden. ruim onder de vergunningseisen. 
door het toepassen van 'best-beschikbare-
let hn ieken; op voorwaarde dat deze verdere 
optimalisaties kosteneffectief zijn.  

het verlagen van de milieubelasting door zo 
weinig mogelijk afval te produceren 

te streven naar een zo hoog mogelijk conversie-
rendement van de kerncentrale en een zo laag 
mogelijk eigen energie- en waterverbruik 

open en transparant verantwoording af te leggen 
aan klanten, medewerkeis en omgeving 

Om doelgericht uitvoering te geven aan dit 
milieubeleid wordt gewerkt volgens een integraal 
managementsysteem gebaseerd op de internabonale 
normen en gericht op het voortdurend verbeteren 
van de milieuprestaties 

EPZ communiceert over de milieuprestaties met de 
externe stakeholdeis middels het milieujaarverslag 
het jaarverslag EPZ en de welsite: 

k EPZ beseft dat bepaalde doelen verwezenlijkt 
moeten worden In samenwerking met andere 
partijen en is er van overtuigd dat in goed overleg 
verbeteringen mogelijk zijn 

Ditatie. medeuwkin var Enen mecieliezie hor kreder~ ec zijn veracmx~ 
warde ~ving von aft ~cl Tij Inerm hos *kale. heken efkriar t terts, 
smi-en elkaar cian en inciii~ armssen ern~griederr op is5,e ~kie 

vi i.Wr 1.~ regenwerko" ot vrroiren, 
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1. 	VERANDERINGEN IN DE BEDRIJFSVOERING 

Vernieuwing deminwateraanmaaksysteem 

In februari 2021 is het oude deminwateraanmaaksysteem definitief uit bedrijf genomen en geamoveerd. Ook is 
hierbij de externe reverse osmose (RO) unit uit bedrijf genomen. Vanaf dat moment geschiedde de 
deminwaterproductie geheel via het eerste deelsysteem van de nieuwe installatie (deze bevond zich nog wel 
op een tijdelijke locatie buiten het productiegebouw). Eind april is het tweede deelsysteem definitief geplaatst 
in het desbetreffende productiegebouw, gevolgd door de inbedrijfstelling. Na de splijtstofwisselperiode van 
2021 is ook het eerste deelsysteem verplaatst van de tijdelijke locatie naar de definitieve locatie en in bedrijf 
genomen. Met deze stap is het vernieuwde deminwateraanmaakproces definitief geworden. Het veranderde 
proces heeft grote (positieve) invloed gehad op het natronloog- en zoutzuurverbruik, zie hoofdstuk 5.2. Voor 
het nieuwe aanmaakproces wordt gebruik gemaakt van een drietal hulpstoffen: anti-scalant, 
natriumhypochloriet (12,5%) en natronloog (33%). Deze hulpstoffen worden apart vermeld in hoofdstuk 5. 

Verminderd rendement condensorluchtafzuigsysteem 

Begin 2021 is geconstateerd dat het condensorluchtafzuigsysteem een verslechterd rendement vertoonde. 
Gevolg hiervan was een verhoogde concentratie aan zuurstof in het condensaatsysteem en stijgingen in de 
geleidbaarheden van diverse processtromen. Omdat dit ongewenst is voor de chemische bedrijfsvoering, is 
een multidisciplinaire werkgroep gecreëerd. De werkgroep heeft in februari 2021 besloten om bedrijf te voeren 
met een extra condensorluchtafzuigpomp (normaliter is 1 pomp het uitgangsprincipe). Dit heeft gezorgd voor 
een beter rendement van het condensorluchtafzuigsysteem, verbeterde chemische bedrijfswaarden (binnen 
specificaties) en een kleine verhoging van het elektrisch vermogen (2 MW). Met deze configuratie is bedrijf 
gevoerd tot begin april. In december is de noodzaak voor het bedrijf voeren met een tweede pomp nogmaals 
gebleken. Het rendement van het condensorluchtafzuigsysteem heeft een directe relatie met de 
zeewatertemperatuur. Het bedrijfvoeren met een tweede condensorluchtafzuigpomp heeft als gevolg dat het 
deminwater- en ammoniakverbruik significant toeneemt. 

Doseercampagne "film forming amines" (FFA) 

In de periode van 6 tot en met 16 april zijn er filmvormende amines gedoseerd aan de stoomwaterkringloop 
van de centrale. Dit gebeurt iedere anderhalf jaar ter bescherming van het oppervlak binnen het systeem. 
Door deze beschermlaag aan te brengen, kan de splijtstofwisselperiode plaatsvinden zonder de aanwezigheid 
van hydrazine in de systemen. Tijdens bovengenoemde periode is een zeer geringe hoeveelheid 
filmvormende amines via de reguliere lozingspaden geloosd naar de Westerschelde, ruimschoots onder de 
hoeveelheid die is toegestaan binnen de lozingsvergunning. 

Aanpassingen ontwateringscondensaatterugvoertank 

In 2021 zijn nog enkele aanpassingen gedaan met betrekking tot de ontwateringscondensaatterugvoertank: 
• Een verdere systeemsluiting is gerealiseerd door de afvoer van proceswater via de backpressure 

regulators (BPR) van de natriummonitoren terug te leiden naar de ontwateringscondensaatterugvoertank 
in plaats van afvoer via het bedrijfsafvalwater. Naast deze verminderde lozing heeft dit ook een kleine 
waterbesparing opgeleverd. 

• Na het monteren van een nieuwe sproei-nozzle is het waterslot van de 
ontwateringscondensaatterugvoertank verder geoptimaliseerd. Hierdoor is het waterverlies (als stoom) 
licht gestegen, maar is de intrede van zouten uit de buitenlucht sterk beperkt. 

Verlaging hydrazineconcentratie koudwatersystemen 

Door de firma Framatome is vastgesteld dat de hydrazineconcentratie in koud watersystemen niet hoger hoeft 
te zijn dan circa 10 rng.1-1. In 2019 is daarom gestart met een geleidelijke verlaging van de 
hydrazineconcentratie in verschillende koudwatersystemen door geen hydrazine bij te doseren. In 2020 en 
2021 is de concentratie langzaam verder gedaald. Tijdens de splijtstofwisselperiode is het nucleaire 
tussenkoelsysteem in zijn geheel gereinigd. Het gebruikte spoelwater is via het nucleair 
afvalwaterbehandelingssysteem geloosd naar de Westerschelde. Deze spoelactie heeft gezorgd voor een 
sterke stijging van het geloosd volume voor het kalenderjaar. Omdat dit water slechts gering radioactief 
besmet is, is de bijdrage aan de geloosde activiteit klein. 
Na afloop van de reiniging is besloten het nucleaire tussenkoelsysteem op een andere manier te 
conditioneren. Op basis van het te meten zuurstofgehalte in het systeem, wordt voortaan hydrazine gedoseerd 
aan het systeem. Door deze doseringen gericht uit te voeren, ontstaat er geen overmaat aan hydrazine in het 
systeem en wordt het hydrazineverbruik verminderd. Deze werkwijze is in 2021 nog niet geformaliseerd. De 
verwachting is dat dit gebeurt voor de aankomende nieuwe splijtstofcyclus. 
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Aanpassingen regeneratieproces spuimengbedfilter 

Er is geconcludeerd dat na afloop van het regeneratieproces nog veel vervuilingen van de harsen vrijkomen 
Deze zouten zijn erg ongewenst voor de stoomwaterkringloop. Om de hoeveelheid vrijgekomen zouten te 
beperken is het regeneratieproces aangepast. Hierin is de tijd dat het spuimengbedfilter gespoeld wordt naa 
de Westerschelde vergroot. Het water na dit filter is ontdaan van alle chemicaliën. Zodoende is de milieu-
impact van deze actie minimaal: slechts een hoger deminwaterverbruik. Voor toekomstige verbeteringen wo 
verwezen naar hoofdstuk 3 Studies. 

Verandering afvoer gebouwontwateringssysteem 

Sinds eind mei geschiedt de lozing van het gebouwontwateringssysteem niet meer via een gezamenlijk punt 
(verzamelbak). Beide lensputten van het machinehuis worden onafhankelijk van elkaar geloosd naar het 
nevenkoelwatersysteem. Op het gezamenlijk lozingspunt bevindt zich een debietmeter, waardoor de geloos( 
hoeveelheid voorheen exact kon worden bepaald. In de nieuwe situatie is dit niet meer mogelijk. De 
lozingsvolumes worden bij benadering vastgesteld. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de beid( 
lensputten. Dit zorgt voor een ruime overschatting van de gerapporteerde waardes voor het 
gebouwontwateringssysteem. (zie hoofdstuk 6.2) 
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2. 	BESCHRIJVING VAN DE MILIEUSITUATIE BS30  

2.1. 	Overschrijdingen / incidenten / voorvallen / meldingen 

In 2021 hebben zich geen meldingsplichtige milieu-incidenten voorgedaan. Wel is, voor zover van toepassing, 
van diverse afwijkingen/voorvallen mededeling of kennisgeving gedaan aan het betreffende bevoegde gezag. 

Mededelingen mogelijke geluidoverlast 

Op 11 mei is mededeling gedaan aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en de 
Regionale UitvoeringsDienst Zeeland van mogelijke, tijdelijke overschrijdingen van vergunde geluidniveaus als 
gevolg van het uitvoeren van de jaarlijkse, reguliere onderhoudstop (SW21). 
EPZ heeft zich ingespannen om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te 
beperken en heeft de omgeving vooraf geïnformeerd over de mogelijke geluidhinder. 

Mededelingen onbeschikbaarheid online-chloormetingen 

Op 24 mei en 2 augustus is mededeling gedaan aan Rijkswaterstaat van afwijkende situaties met betrekking 
tot de chloormetingen vanwege het tijdelijk niet beschikbaar zijn van continue lozingsmetingen. 
In mei betrof het de vrijschakeling van de afvoer van één van de nevenkoelwaterstrangen en de daarbij 
horende chloormeting, als gevolg van werkzaamheden tijdens onze reguliere onderhoudsstop SW2021. 
Van 2 op 3 augustus is vanwege reparatie van een monsternamepomp de lozingsmeting van vrij chloor in een 
nevenkoelwaterstrang gedurende een dag vrijgeschakeld (onbeschikbaar) geweest. 
Gedurende de onbeschikbaarheid is de vergunningseis bewaakt met andere chloormetingen. 

Verlies koudemiddel 

Op 24 september en 1 oktober zijn lekkages vastgesteld van de koelmachine in gebouw 3 respectievelijk op 
gebouw 33. De machines zijn daarop onbeschikbaar verklaard en buiten bedrijf gesteld. Reparaties gevolgd 
door lektesten hebben plaatsgevonden waarna de machines weer in bedrijf zijn gesteld. Binnen de 
voorgeschreven termijn zijn de lektesten herhaald. Uit de netto hoeveelheid koudemiddel die is bijgevuld is 
vastgesteld dat de verliezen 12,1 kg respectievelijk 15,4 kg R410A zijn geweest. 

Lekkage leiding van het conventionele tussenkoelsysteem 

Op 16 juni zijn de ANVS en de RUD in kennis gesteld van een mogelijke bodemverontreiniging als gevolg van 
lekkage van een ondergrondse leiding van het conventionele tussenkoelsysteem richting de 
machinetransformator. De betreffende leiding is ingeblokt, waardoor verdere lekkage / verspreiding is 
voorkomen. Het leidingdeel is daarna gerepareerd en weer in bedrijf genomen. Vervanging van het 
betreffende leidingdeel is voorzien voor de eerstvolgende reguliere onderhoudsstop. 
Uitgebreid bodem- en grondwateronderzoek heeft uitgewezen dat de hoeveelheid weggelekt proceswater 
vermoedelijk dermate gering was dat hierdoor geen verontreiniging is ontstaan. 
Achteraf heeft de ANVS aangegeven dat deze gebeurtenis niet meldingsplichtig was op grond van de huidige 
Technische Specificaties (TS). Tevens heeft de ANVS bevestigd dat de opvolging naar tevredenheid is 
afgehandeld. 

2.2. 	Klachten  

In 2021 zijn geen klachten uit de omgeving ontvangen. 
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3. 	STUDIES 

Implementatie milieuvoorschriften revisie- en wijzigingsvergunning Kernenergiewet 

EPZ beschikt over een revisievergunning Kernenergiewet (Kew) die in september 2016 in werking is getredE 
Deze vergunning is ambtshalve gewijzigd in verband met onder meer de implementatie van de WENRA 
Reference Levels. In het hoofdstuk met conventionele milieuaspecten (hoofdstuk G) zijn ook diverse 
voorschriften gewijzigd, verwijderd of toegevoegd. De laatste wijziging op de Kew-vergunning dateert van 9 j 
2020 en betrof de tijdelijke opslag van radioactief afval in gebouw 01/02/03. In 2021 is (verder) uitvoering 
gegeven aan de (periodieke) verplichte activiteiten en onderzoeken waaraan een uitvoeringstermijn is 
verbonden. Verder zijn uit diverse onderzoeken vervolgmaatregelen voortgekomen. Het betreft de volgende 
onderwerpen: 

- Afvalpreventieplan (G.57) 

In 2021 zijn enkele verbeterplannen opgesteld om te komen tot een vermindering van de hoeveelheid 
afvalstoffen. Deze plannen worden in het hoofdstuk afvalstoffen nader besproken. 

- Uitvoeren energieplan op basis van een energiebesparingsonderzoek (G.81) 
Het energiebesparingsonderzoek is in combinatie met een energieaudit in 2017 uitgevoerd. Dit heeft 
geresulteerd in een energieplan, waarvan de uitvoering in 2018 is gestart. Hierin zijn potentiële maatregelen 
met een terugverdientijd tot en met vijf jaar opgenomen. Afwijkingen van deze maatregelen zijn gemotiveerd 
Met behulp van het energieplan kan door EPZ een optimale keuze worden gemaakt in de te treffen 
maatregelen. Deze maatregelen zijn van organisatorische, administratieve en installatietechnische aard en 
omvatten ook gedrag en "good housekeeping". In 2021 zijn weer diverse maatregelen uitgevoerd of verder 
vervolgd. Voor meer details over de status/uitvoering van de geplande maatregelen in 2021 wordt verwezen 
naar paragraaf 5.4. 

- Emissies naar de lucht (G.92 en G.96) 

Dit betreft het jaarlijks meten van de emissies naar de lucht van hydrazine en ammoniak. De metingen en de 
rapportage hierover zijn door een extern bureau uitgevoerd, maar vinden plaats onder 
begeleiding/verantwoording van de afdeling KMC. De emissiemetingen zijn uitgevoerd conform voorschrift 
G.94 en G.95. De resultaten zijn opgenomen in paragraaf 6.1. 
In 2021 diende (extra) aandacht worden besteed aan de mate van hydrazine emissies en de mogelijkheden 
om deze te voorkomen, dan wel te beperken. Uit de hiervoor genoemde jaarlijkse emissiemetingen blijkt dat 
de emissies van hydrazine reeds onder de detectiegrens liggen en daarmee ruimschoots onder de vergunde 
grensmassastroom. De emissie van hydrazine zou mogelijk extra beperkt kunnen worden door een nog 
verdere verlaging van de concentratie in het water-stoomsysteem. In SW19 is pijpplaatreiniging en inspectie 
van de stoomgeneratoren uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn begin 2020 geëvalueerd, waarna besloten i; 
dat geen verantwoorde verdere verlaging van de hydrazineconcentratie kan plaatsvinden. In 2021 is dit besla 
onveranderd gebleven. 
In 2019 is in de ontluchtingsleiding van de ontwateringscondensaatterugvoertank een waterslot ingebouwd. I 
2020 is de koeling van het waterslot geoptimaliseerd, waardoor het waterverbruik is geminimaliseerd en de 
energie en het water van het condensatieproces worden hergebruikt. 
Naar aanleiding van verstoring in het systeem is een nieuwe sproei-nozzle geplaatst in 2021. Deze 
aanpassing zorgt voor betere beheersing van mogelijke drukopbouw en voorkomt beter de intrede van zoute 
uit de omgevingslucht. Een nadeel van deze aanpassing is een lichte stijging in het waterverbruik 
(hoeveelheid afgevoerde stoom is gestegen). 

- Keuring van stookinstallaties (G.97a) 

Voor de keuring van stookinstallaties is eind 2018 een voorschrift toegevoegd aan de Kew-vergunning. In 
2019 is de planning en scope van deze keuringen opgesteld conform de frequentie-eisen uit het genoemde 
voorschrift. In 2020 zijn alle stookinstallaties gekeurd door een daartoe gecertificeerd bedrijf onder 
begeleiding/verantwoording van de afdeling KO. In 2022 zijn de meeste stookinstallaties weer ingepland voo 
een herinspectie, afhankelijk van de frequentie-eis. 
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Uitvoeren Plan van Aanpak Radioactief afvalreductie 

Mede naar aanleiding van een (interne) audit is in 2018 een plan opgesteld om de hoeveelheid laag en 
midden actief afval te verminderen door enerzijds preventiemaatregelen en anderzijds door optimalisatie van 
de afvalstromen. 

De volgende maatregelen zijn gecontinueerd dan wel in 2021 gestart: 
• monitoren van het proces met behulp van de in 2019 vastgestelde set (reductie)doelstellingen (Pi's) voor 

2021, het meten van diverse parameters om tot aanvullende doelstellingen te komen en het rapporteren 
via de "proces performance review"; 

• verder uitvoeren van het lange termijn onderhoudsplan van de machines van het radioactief 
afvalverwerkingsproces: jaarlijks onderhoud aan de machine voor verwerking van vast radioactief afval is 
uitgevoerd in 2021; voor het vervangen van de plastic smeltmachine is overleg gestart met COVRA over 
de acceptatie criteria voor plastic afval. Dit wordt voorgezet in 2022; 

• continu aandacht vragen voor de reductie van de hoeveelheid rood plastic in het gecontroleerd gebied; 
• verminderen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal die het gecontroleerd gebied binnen wordt 

gebracht door gebruik te maken van een sorteertafel bij de Hoofdtoegangscontrole net buiten het 
gecontroleerd gebied; 

• continueren van de performance reviews voor het proces Radioactief Afvalverwerking; 
• borgen van het Radioactief afval preventieprogramma door opname hiervan in het proceshandboek 

Radioactief Afvalbehandeling (integraal managementsysteem). 

Nieuwe dosering ijzersulfaat 

Sinds april 2021 is de nieuwe installatie in gebruik. In eerste instantie nog tijdelijk op een andere locatie omdat 
de vaste locatie nog moest worden gerenoveerd. Vanaf november is de installatie op zijn definitieve plaats in 
bedrijf. Enkele kleinere, niet milieu-gerelateerde restpunten, worden begin 2022 nog afgehandeld. 

Studie/project vervangen huidige demininstallatie/verbeteren waterkwaliteit secundair systeem 

In de zomer van 2021 is het vervangen van de deminwateraanmaakinstallaties afgerond. Het vernieuwde 
aanmaakproces bestaat uit een ultrafiltratie-unit, een reverse osmose-unit en een electro deionisation unit 
(EDI). Er wordt gebruik gemaakt van drie chemicaliën in relatief beperkte hoeveelheden, namelijk: anti-
scalant, natriumhypochloriet (12,5%) en natronloog (33%). Deze laatste twee stoffen worden apart in 
hoofdstuk 5 benoemd, omdat deze niet vanuit de voorraadtanks verbruikt worden. De vermindering van het 
verbruik van zoutzuur en natronloog uit de voorraadtanks ten opzichte van voorgaande jaren, is goed waar te 
nemen in figuur 4 van hoofdstuk 5.2. 
Tijdens de revisieperiode in 2021 was het technisch niet haalbaar om de plaatsing van een tweede 
mengbedfilter ("polishing mengbed") in de spui van de stoomgeneratoren voor te bereiden. Deze 
aanpassingen zijn doorgeschoven naar de revisieperiode van 2022. Het is nog niet duidelijk of het gehele 
project afgerond kan worden in het komende kalenderjaar. 
Met dit tweede mengbedfilter hoeft tijdens regeneratie geen proceswater gespuid te worden op de 
Westerschelde; het proceswater wordt over het tweede mengbed geleid. Bovendien kan dit tweede filter in 
serie ingezet worden na regeneratie van het reeds bestaande filter zodat het uitspoelen van restchemicaliën 
geen effect heeft op de waterkwaliteit. 

Extra aandacht voor het voorkomen van overschrijdingen van de vergunde chloorconcentratie 

Naar aanleiding van twee overschrijdingen (chloorconcentratie/-meting) in 2020 heeft in 2021 verdere 
optimalisatie plaatsgevonden van dosering en analyse door de afdelingen KO/KP/KMC. De volgende extra 
acties (naast de preventieve maatregelen uit de interne storingsevaluaties) zijn uitgevoerd om herhaling te 
voorkomen: 

• Verbetering van de filtering vóór de chlooranalysers om verstoringen van de metingen te 
voorkomen/beperken; 

• Bezoek van de buitenfirma (leverancier van de filters) op uitnodiging van de afdeling onderhoud voor 
(assistentie bij) controle en onderhoud van de filters; 

• Extra opleiding in de opfriscursus van en door de afdeling bedrijfsvoering in samenwerking met de 
afdeling chemie. Zie ook hoofdstuk 8.2. 

Dit heeft er (mede) toe geleid dat in 2021 geen overschrijding van de vergunde chloorconcentratie heeft 
plaatsgevonden. 
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Nieuwe gasfiessenopslag realiseren 

Het huidige gasflessenopslaggebouw (26) is toe aan vervanging / renovatie. De voorbereidingen hiervoor zij 
in 2021 gestart, waarbij de keuze is gevallen op nieuwbouw. Hierbij wordt uiteraard de van toepassing zijnd( 
wet- en regelgeving in acht genomen, waaronder de voorschriften uit de Kew-vergunning (G.29 t/m G.37). D 
activiteiten (verdere voorbereiding en start realisatie) lopen door in 2022. Afronding en oplevering is gepland 
2023 in verband met activiteiten die in SW23 plaats moeten vinden. 

Voorbereiden van een aanvraag wijziging Kernenergie wet vergunning 

In 2021 is gestart met de voorbereiding van een aanvraag tot wijziging van de Kew-vergunning van KCB voc 
de activiteiten van CCB die in bedrijf moeten blijven ten behoeve van KCB. Dit om zeker te stellen dat deze 
activiteiten na amovering van CCB vergund blijven na het intrekken van de omgevingsvergunning van CCB 
door de RUD. In relatie hiermee is onderzocht of KCB voor de hulpketels en noodstroomdiesels diende te 
beschikken over een CO2-emissievergunning. Dat bleek inderdaad het geval. De emissievergunning is 
inmiddels aangevraagd en ook verleend. 

Acties voortvloeiend uit het milieuaspectenregister (N08-21-001) 

In het milieuaspectenregister zijn de milieuaspecten en de daarmee samenhangende milieueffecten voor EF 
in beeld gebracht en gekwantificeerd (significantie vastgesteld). In het register is sinds 2018 ook vastgelegd 
(benoemd) waar specifieke kansen voor verbetering liggen. Mede op basis hiervan worden in de jaarplanner 
milieudoelen gesteld en acties geformuleerd, zo ook in het milieujaarplan van 2021. Hierbij geldt dat de 
aspecten met de grootste significantie met prioriteit worden aangepakt, voor zover daar kansen voor 
verbetering zijn vastgesteld. In 2021 betrof dit de volgende acties: 
• Verder uitvoeren Plan van Aanpak Radioactief afvalreductie, zie hoofdstuk 3; 
• Verder uitvoeren van het energiebesparingsplan, zie hoofdstuk 3 en 5.4; 
• Plaatsen nieuwe doseerinstallatie ijzersulfaat, zie hoofdstuk 3; 
• Verdere optimalisatie chloorbleekloogdosering. Dit betreft een continu proces en wordt in onderling 

overleg uitgevoerd door de afdelingen chemie, bedrijfsvoering en onderhoud; 
• Sturen op vermindering van verbruik van proceshulpstoffen, zie hoofdstukken 3 en 5, met name 

gekoppeld aan het project "verbeteren waterkwaliteit"; 
• Besparingspotentieel papier vaststellen, zie hoofdstuk 7; 
• Aanpak van stoompluimen op dak gebouw 4 onderzoeken en waar mogelijk verminderen, zie hoofdstuk 

en 3. 
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Soort afval 2021 2020 

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 

afvoer productie 

9,00 90 I-vaten persbaar afval 
0,00 90 I-vaten niet-persbaar afval 
0,15 Vloeibaar afval 30 I-vaten 
14,00 200 I-vaten gecementeerd TT 
0,00 1000 I-vaten gecementeerd TC 
0,00 200 I-vaten vast cement 
0,00 1000 I-vaten vast cement 

voorraad 
per 

31-12 

voorraad 
per 

31-12 

10,80 1,80* 23,40 18,72 6,48 
0,00 0,00 1,35 0,45 0,90 
0,12 0,03 0,27 0,03 0,27 
0,00 29,80 17,40 3,60 43,60 
38,00 63,00 0,00 11,00 52,00 
0,60 0,00 14,20 0,00 14,20 
0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

productie afvoer 

(m3) 
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E137, 
4. 	RADIOLOGISCHE MILIEUASPECTEN 

4.1. 	Radioactieve afvalstoffen  

In 2021 zijn geen splijtstofelementen afgevoerd voor opwerking. 
De geproduceerde hoeveelheden radioactief afval waarvoor een doelstelling is opgenomen in het 
milieujaarplan in de afgelopen jaren zijn weergegeven in figuur 1. Met een productie van 55,27 m3  
geconditioneerd (persbaar + gecementeerd) afval is de gesommeerde doelstelling voor 2021 46,3 m3  niet 
gehaald. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door extra persbaar afval (wegwerpoveralls e.d.) en geconcentreerd 
vloeibaar afval (verwerking boorhoudend water uit het nucleair gebouwontwateringssysteem) in SW21. 

1 d 2 1 

• doeistellii‘g 

Figuur 1: geproduceerd geconditioneerd laag radioactief afval 

In 2021 zijn geen ionenwisselaars gecementeerd. 

Tabel 1: hoeveelheden van de diverse soorten radioactieve afvalstoffen in rn' 

De voorraad persbaar afval (90 liter) op 31-12-2020 is achteraf gecorrigeerd. Een eerdere waarde van 1,32 is aangepast naar 1,80. 

In het getalsmatig deel is op pagina 44 het in 2021 afgevoerde radioactief afval eveneens weergegeven.  
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4.2. 	Radioactieve gasvormige lozingen 

Er heeft in het verslagjaar geen overschrijding van de vergunningslimieten plaatsgevonden. De interne 
doelstelling voor de emissie van radioactieve edelgassen is gehaald, de interne doelstelling voor '311 is 
overschreden. 

De lozing van edelgassen via de ventilatieschacht was vergelijkbaar met voorgaande jaren. De lozing van 13  
3,11 MBq, is grotendeels veroorzaakt door het testen van filters in het nucleair ventilatiesysteem. Bij het 
uitvoeren van een filtertest (beproeving) sloeg één van de filters onverwacht snel dicht, waardoor niet het 
vereiste rendement behaald werd. Dit filter is inmiddels vervangen. 
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. 
Er zijn in 2021 geen aerosolen en alfastralers of strontium geloosd boven de detectiegrens. De lozingen van 
3H en 14C zijn vergelijkbaar met de lozingen in voorgaande jaren. De productie van deze nucliden is 
afhankelijk van de energieproductie in de reactor. De lozing van deze radionucliden is niet beïnvloedbaar. 
Een gedetailleerd overzicht van de gasvormige radioactieve emissies is gegeven in het getalsmatig deel var 
dit jaarverslag op pagina 40. 

Het verloop van de radioactieve emissies naar de lucht in de afgelopen jaren is weergegeven in figuur 2. 

Figuur 2: emissie van radioactieve stoffen naar de lucht 

4.3. 	Radioactieve vloeibare lozingen 

Er heeft in het verslagjaar geen overschrijding van de vergunningslimieten plaatsgevonden. De interne 
doelstelling voor de lozing van radioactieve stoffen naar het oppervlaktewater (<40 MBq exclusief totaal 
strontium, 55Fe en "Ni) is gehaald. 

In vergelijking met 2020, is er in 2021 meer radioactief afvalwater geloosd naar de Westerschelde (zowel in 
volume als in gamma-activiteit). Als gevolg van de volgende activiteiten / incidenten is dit te verklaren: 

lekkage van water uit het splijtstofopslagbassin naar het nucleair gebouwontwateringssysteem; 

reinigen van het nucleaire tussenkoelsysteem; 

verminderd rendement van de nucleaire verdampinstallatie als gevolg van een storing eind oktober. 
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Herkomst afvalwater 
Tritlumactivitelt Gamma-activiteit Volume 

V. totaal % totaal MBq m3 MBq 
ongereinigd afvalwater (incl. Fe en Ni) 
gereinigd afvalwater 

1,81E+01 
1,37E+01 

7,26E+03 
3,11E+05 

439 
1.259 

48,47% 
36,77% 

0,17% 
7,07% 

koelmiddelopslag en regeneratiesysteem 
reinigen nucleair tussenkoelsysteem 

4,01E+00 
1,50E+00 

4,08E+06 
2,68E+03 

735 10,74% 92,71% 
621 4,01% 0,06% 

totale lozing 2021 3.054 	3,74E+01 100,00% 4,40E+06 100,00% 

• 5. 89/90 
, n K.,!••63 
• 'i?e, • 
«I pot,'" pyro,a e kr.: .-e• 5S 
▪ drYYSte,:••,(7, octaig"ma e xc! Fe-55 e,. N 

I i I 

De herkomst van het geloosde afvalwater is in onderstaande tabel samengevat. 

Tabel 2: herkomst van de radioactieve vloeibare lozingen in 2021 

Het reinigen van het nucleair tussenkoelsysteem was tijdens de splijtstofwisselperiode een bijzondere 
activiteit. Om verdere corrosie effecten binnen het systeem te minimaliseren was het reinigen van dit systeem 
noodzakelijk. Omdat deze reiniging een relatief groot effect heeft gehad op de jaarlozing, is deze apart 
benoemd in tabel 2. 
In de totaal geloosde hoeveelheid is ruim 7 m3  bluswater niet meegenomen. Dit is afgetapt in verband met een 
eenmalige vrijschakeling. 
De lozing van tritiumactiviteit is in 2021 significant lager uitgevallen dan in voorgaand jaar. Het aantal lozingen 
gerelateerd aan de koelmiddelopslag is hierbij niet veranderd, echter de tritiumconcentratie per tank was 
gemiddeld lager. 
Er zijn in 2021 geen alfastralers of strontium geloosd boven de detectiegrens. 
Voor gedetailleerde gegevens over de emissie van radioactieve stoffen naar het water wordt verwezen naar 
het getalsmatig deel van dit jaarverslag op pagina 42. 

Het verloop van de radioactieve emissies naar het water in de afgelopen jaren is weergegeven in figuur 3. 

Figuur 3: naar het water geëmitteerde hoeveelheid radioactieve stoffen 

4.4. 	Stralingshvgiënische situatie terrein, gebouwen en omgeving conform voorschrift F.15 (F.6) 

Gebouwen 

Het dosistempo (H*(10)) en besmettingsniveau van de wanden en vloeren in de gebouwen in het 
gecontroleerd gebied vertonen geen bijzonderheden. Het beeld is vergelijkbaar met voorgaande jaren: 
• het aantal ruimten met een dosistempo > 50 microSievert per uur is vrijwel constant; 
• de online metingen van het dosistempo vertonen een constante of licht dalende lijn door diverse 

aanpassingen aan verschillende afschermingen; 
• het aantal geregistreerde hotspots is van 25 naar 20 gedaald t.o.v. vorig jaar; 
• het besmettingsniveau van de wanden en vloeren is constant (er zijn geen extra overstapbanken 

geplaatst); 
• na de korte uitbedrijfname in oktober 2021 is een tijdelijke verhoging van de antimoonactiviteit vastgesteld 

waardoor het dosistempo in verschillende ruimtes proportioneel is toegenomen. 

Terrein 

Tijdens de jaarlijkse uitvoering van het terreinmeting programma zijn geen wijzigingen in het aantal 
aangetroffen verhogingen vastgesteld. Wel is er een betonvat op het terrein aangetroffen met een verhoogd 
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dosistempo tijdens een terrein meetronde. Aan de buitenzijde van het vat is geen afwrijfbare besmetting 
vastgesteld. Na constatering is het desbetreffende vat in het gecontroleerd gebied geplaatst. 

Dosistempo terreingrens en omgevingsmetingen 

Om de invloed van het bedrijven van de kerncentrale op de omgeving vast te stellen, worden regelmatig 
monsters genomen op vaste plaatsen in de directe nabijheid en op verder afgelegen punten van de centrale 
Verder wordt op vaste plaatsen op de terreingrens en daarbuiten continu het dosistempo (H*(10)) gemeten. 
De monster- en meetpunten punten zijn weergegeven in bijlage 1. 
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. Voor bepaling van de Actuele Individuele Dosis (AID) or 
de terreingrens wordt de netto gemeten jaardosis gecorrigeerd met een Actuele Blootstellings-Correctiefactc 
(ABC-factor) van 0,2; het feitelijk gebruik van het terrein rondom KCB is in 2021 niet gewijzigd. 
De hoogst bepaalde AID op de terreingrens in 2021 bedraagt 1,3 pSv. Met deze AID blijft EPZ ruimschoots 
onder de vergunningslimiet van 10 pSv per jaar. 

Radioactiviteitsmetingen in de omgeving 

In opdracht van EPZ worden door de Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) lucht-, bodem- en 
watermonsters 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. 
Het omgevingsmeetnet rond de kernenergiecentrale Borssele bestaat uit diverse meet- en bemonstering 
locaties waar fysische en biologische monsters worden genomen ter bewaking van de compartimenten lucht 
bodem en water. Daarnaast wordt met zogenaamde elektronische dosismeters het gemiddelde dosistempo 
aan en buiten de terreingrens van de centrale bepaald. Elke dosismeter bevat twee detectoren, waarvan de 
meetwaarden worden gemiddeld. 

Lucht 

Aan de Iuchtstofmonsters worden totaal alfa- en totaal bèta- en nuclidespecifieke gamma-activiteitsmetingen 
verricht. De maandwaarden voor de totale alfa-activiteit variëren enigszins per maand en per meetpunt. De 
gemeten jaargemiddelde waarden zijn voor de drie meetpunten: 0,034, 0,033 en 0,079 mBq.m-3, deze 
waardes zijn vergelijkbaar of iets verlaagd ten opzichte van 2020. Ook de gemiddelde meetwaarden in de 
referentiepunten zijn vergelijkbaar of iets verlaagd ten opzichte van 2020. 
In maandwaarden voor de totale bèta-activiteit zit enige variatie per maand en per meetpunt. De 
jaargemiddelde waarden voor de totale bèta-activiteit in twee van de monsterpunten zijn iets lager dan in 
2020. Het jaargemiddelde van het derde monsterpunt is iets verhoogd (0,44 mBq.m-3) ten opzichte van 2020 
maar verlaagd ten opzichte van 2019 en 2018, en valt daarmee binnen de te verwachten variatie. De 
jaargemiddelden van de referentiepunten zijn iets verlaagd ten opzichte van 2020. 
In geen van de monsters is halogene of aerosol-gebonden kunstmatige radioactiviteit (1311, 60Co, 137Cs) 
aangetoond in een concentratie boven de detectiegrens. 

Bodem 
Op vijf monsterpunten worden grasmonsters genomen. Na droging wordt de activiteitsconcentratie in het gra 
bepaald. Daarnaast worden in de directe nabijheid van het koelwateruitlaatgebouw van de kerncentrale 
zandmonsters genomen. In deze monsters wordt eveneens de activiteitsconcentratie vastgesteld. In de 
grasmonsters is geen gamma-activiteit boven de detectiegrens aangetoond. 
In drie van de vier de zandmonsters uit de nabijheid van het koelwateruitlaatgebouw wordt een minimale 
concentratie 137Cs (gemiddeld 0,75 Bq.kg-1) gerapporteerd. De gemeten activiteit is vergelijkbaar met 2020. 
Deze meetwaarde voor 137Cs is een normale waarde voor de Nederlandse bodem na het ongeval in 
Chemobyl in 1986. Er is in 2021 geen 134Cs, 64Mn of "Co boven de detectiegrens aangetoond in de 
zandmonsters. 

Water 
Voor de bèta-activiteitsconcentratie (niet-tritium) in het water uit de Westerschelde worden over het jaar 
gemiddelde waarden gevonden die variëren van 0,027 kBq.m-3  op 8,5 km ten oosten van de centrale tot 
0,060 kBq.m-3  in het koelwaterinlaatkanaal van de kerncentrale. De hoogst gemeten maandwaarde was 0,22 
kBq.m-3  in het koelwaterinlaatkanaal van de kerncentrale. De gemiddelde waarden in de monsterpunten zijn 
vergelijkbaar met de meetwaarden in eerdere jaren. 
Voor de bèta-activiteitsconcentratie gebonden aan de vaste stof in het water van de Westerschelde worden 
over het jaar gemiddelde waarden gevonden die variëren van 2,1 kBq.kg-1  op 8,5 km km ten oosten van de 
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kerncentrale tot 5,7 kBq.kg-1  op 2,5 km ten noordwesten van de centrale. De jaargemiddelde waarden van alle 
meetpunten in 2021 zijn verhoogd ten opzichte van 2020. Deze verhoging is met name te wijten aan de op 
alle meetpunten verhoogde meetwaarden in september 2021, deze meetwaarden varieren tussen 53,2 
kBq.kg-1  op 2,5 km ten noordwesten van de centrale en 12,8 kBq.kg-1  op 8,5 km ten oosten van de centrale. 
Deze verhoging is niet te verklaren met de lozingen van EPZ, die tijdens de genoemde periode niet verhoogd 
waren ten opzichte van andere maanden. Opvallend is dat het vaste stof gehalte van alle monsters in 
september laag was vergeleken met de andere maanden van het jaar. In 2018 is hier onderzoek naar gedaan 
waaruit bleek dat er mogelijk een verband bestaat tussen een laag vaste stof gehalte en een hoge activiteit in 
het monster; mogelijk speelt dit een rol bij de hoge meetwaarden van september. 
De gemiddelde waarde van de tritium-activiteitsconcentratie van het water in de Westerschelde varieert van 
4,3 kBq.m-3  in het koelwaterinlaatkanaal van de kerncentrale tot 4,8 kBq.m-3  op 1,5 km ten zuidoosten van de 
centrale. Deze meetwaarden zijn vergelijkbaar met de meetwaarden in de afgelopen jaren. 
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 Westerschelde. In de monsters is geen activiteit boven de gehanteerde 
detectiegrens aangetoond. 
De gamma-spectrometrische metingen aan mengmonsters van gedroogd sediment uit de Westerschelde laten 
uitsluitend een bijdrage van 137Cs van gemiddeld 1,03 Bq.kg-1  zien. Deze waarde is iets verhoogd ten opzichte 
van 2020, dit is met name te wijten aan verhoogde meetwaardes in mei, juni en juli. De langjarige trend laat 
zien dat dergelijke verhogingen vaker voorkomen. De geloosde hoeveelheid 137Cs was in deze maanden 
vergelijkbaar met de andere maanden van 2021. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de verhoogde 
concentratie 137Cs in sediment gevolg is van de bedrijfsvoering van de kerncentrale. 

Conclusie 

Op basis van alle beschikbare gegevens wordt geconcludeerd dat de meetwaarden van 2021 niet duiden op 
beïnvloeding van de omgeving als gevolg van vloeibare en gasvormige lozingen en directe straling 
veroorzaakt door het bedrijven van de kerncentrale. 
In de zandmonsters bij de koelwateruitlaat is 137Cs-activiteit aangetoond; de gemeten waarde is normaal in de 
Nederlandse bodem na het ongeval in Chernobyl in 1986.1  Er is in september een verhoogde bèta- 
concentratie in vaste stof in het water van de Westerschelde aangetoond en in mei, juni en juli een verhoogde 
concentratie 137Cs in sediment. Beide verhogingen zijn niet te relateren aan lozingen vanuit de kerncentrale. 

4.5. 	Systeemwijzigingen en aanpassingen conform voorschrift A.3 

Conform voorschrift A.3 van de Revisievergunning Kernenergiewet dient EPZ in het jaar na de implementatie 
van wijzigingen en aanpassingen aan de installatie de gevolgen voor de stralingshygiënische milieubelasting 
te evalueren op basis van de resultaten van het meetprogramma en de lozingsanalyses. De wijzigingen van 
2021 zijn beoordeeld op de gevolgen voor deze milieubelasting. De milieubelasting bestaat uit gasvormige en 
vloeibare lozingen, verspreiding van activiteit en het ontstaan van radioactief afval. Bij de beoordeling zijn de 
onderstaande criteria gehanteerd: 

De gasvormige en vloeibare lozingen vertonen wel of geen significante verschillen als gevolg van de 
doorgevoerde wijzigingen. Dit is gebaseerd op een beschouwing van de meetresultaten in het kader van 
de bewaking en bepaling van de lozingen en op de meetresultaten waarmee de (eventuele) beïnvloeding 
van de omgeving wordt bepaald; 

- De verspreiding van activiteit vertoont wel of geen significante verschillen als gevolg van de doorgevoerde 
wijzigingen. Dit is gebaseerd op een beschouwing van de meetresultaten in het kader van de controle van 
gebouwen (dosistempo en besmetting) buiten het gecontroleerd gebied. Ook zijn de resultaten van de 
besmettingscontrole van het terrein en de uitgangen van het gecontroleerd gebied beoordeeld. 

- De hoeveelheid radioactief afval vertoont wel of geen significante verschillen als gevolg van de 
doorgevoerde wijzigingen. 

De beoordeling is gebaseerd op de situatie tijdens een ongestoorde bedrijfsvoering. 

In het kader van de stralingshygiënische milieubelasting, zijn de volgende wijzigingen relevant: 

1. MOX met afwijkende plutoniumsamenstelling, versie 1 (WP30-2230). 
- 	Lozing: geen invloed. 
- 	Verspreiding van radioactiviteit: geen invloed. 
- 	Afval: geen invloed. 

2. Temperatuursbestendigheid asafdichtingen hoofdkoelmiddelpompen (WP30-2077). 

1  The Atlas of Caesium-137 Contamination of Europe after the Chernobyl Accident, Luxembourg, 1998, ISBN 92-828-3140-X 
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Lozing: geen invloed. 
Verspreiding van radioactiviteit: Door het voorkomen van lekkage van de as afdichtingen (primair 
water) neemt de kans op verspreiding van radioactiviteit af. 
Afval: Het aanpassen van het leidingwerk en inbouwen van de PTCV kleppen zorgt voor een toenar 
van het radioactief afval. Door het voorkomen van lekkage van de as afdichting (primair water) zijn 
minder schoonmaakwerkzaamheden nodig. 

3. Isoleren van de TJ-voorraadtanks bij het onterecht openen van een TJ-putafsluiter (WP30-2568). 
Lozing: geen invloed. 
Verspreiding van radioactiviteit: geen invloed. 
Afval: Door aanpassing van de putafsluiters is de hoeveelheid geboreerd water wat vanuit de 
TJ-kerninundatievoorraadtanks richting de reactorput stroomt indien een TJ-putafsluiter ongewenst 
opent veel kleiner (ca. 9 m3  in plaats van ca. 150 m3). Bij het verwerken van een kleinere hoeveelhe 
geboreerd water ontstaat minder radioactief afval (vaste stof). Indien een TJ-putafsluiter zich 
ongewenst opent zijn alsnog schoonmaakwerkzaamheden nodig maar zijn beperkter van omvang. 

4. Vervangend type voor DN50 PKA en GBA terugslagkleppen (WP30-2736). 
Lozing: geen invloed. 
Verspreiding van radioactiviteit: geen invloed. 
Afval: De appendages (11 afsluiters) welke zijn vervangen voor een vervangend type moeten words 
verwerkt als radioactief afval. Appendages die worden vervangen en als radioactief afval verwerkt 
moeten worden levert een toename van radioactief afval op. 

5. Vervangen van een aantal oliebuffers stoomgeneratoren (WP30-1975), in vier buffers van de 
stoomgeneratoren zijn de dichtingen vernieuwd waardoor externe olielekkage in de installatieruimte wor,  
voorkomen (wijzigingsplan omvat een aantal revisieperioden). 

Lozing: geen invloed. 
Verspreiding van radioactiviteit: geen invloed. 
Afval: door het voorkomen van olielekkage neemt de hoeveelheid oliehoudend (en besmet) afval af. 
Dit is inclusief olie absorberend materiaal. Verder zijn minder schoonmaakwerkzaamheden nodig. 

6. Vervangende NP type appendages (WP30-2363). 
Lozing: geen invloed. 
Verspreiding van radioactiviteit: geen invloed. 
Afval: geen invloed; Dit wijzigingsplan is echter enkel ter goedkeuring van een bepaald type 
appendages, daadwerkelijke vervangingen van appendages worden als een aparte wijziging 
behandeld. Indien een appendage wordt vervangen en als radioactief afval verwerkt moet worden 
levert dit radioactief afval op. 

7. WPTS- Aanpassing boorconcentratie en B-10 gehalte in technische specificaties (WP30-2507). 
Lozing: geen invloed. 
Verspreiding van radioactiviteit: geen invloed. 
Afval: geen invloed. 

8. Vervangen niveaumetingen TB voorraadtanks (WP30-2400). 
Lozing: geen invloed. 
Verspreiding van radioactiviteit: geen invloed. 
Afval: Het vervangen van de niveaumetingen zorgt voor een toename van radioactief afval als gevol,  
van het verwerken van de besmette onderdelen. 

9. Onvoldoende bestendigheid kernuittredetemperatuurmetingen tegen langdurige post-LOCA condities 
(W P30-2163). 
- 	Lozing: Geen invloed. 
- 	Verspreiding van radioactiviteit: De te vervangen componenten zijn van belang voor beheersing van 

een primair lek en zijn bestand tegen LOCA condities waardoor de kans op verspreiding van activite 
afneemt. 

- 	Afval: Het vervangen van de kabels en boldoorvoeringen zorgt voor een toename van radioactief 
afval als gevolg van het verwerken van besmette onderdelen. 

10. Vervanging beide rotoren en aanschaf 1 reservestator HKMP motoren YD001D001 en Y00020001; 
voorgenomen IBS van YD002D001 (WP30-2401). 

Lozing: geen invloed. 
Verspreiding van radioactiviteit: geen invloed. 
Afval: Het vervangen van de rotor zorgt voor een toename van radioactief afval als gevolg van de 
verwerking van de besmette onderdelen. 
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5. 	HULPSTOFFEN 

EPZ-NO gebruikt om de processen plaats te laten vinden verschillende hulpstoffen. Deze hulpstoffen worden 
onderstaand nader toegelicht. 

5.1. 	Verbruik proceshuipstoffen 

Het verbruik van verschillende proceshuipstoffen is weergegeven in tabel 3. 

Hulpstof (kg.jaarl) 
	

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

chloorbleekloog  16.866  23.833  25.086  26.501  34.817  35.043 

natronloog  17.472  21.254  20.158  25.061  19.711  3.228 

zoutzuur  19.043  23.839  22.084  30.983  22.638  2.199 

Nalco TRAC110  303  144  206  147  184  105 

vloeibare stikstof  32.021  32.248  33.595  21.041 2  16.148  17.590 

ijzersulfaat  15.000  16.000  15.000  14.000  14.000  15.000 

0 0 0 koelvloeistof  5.845  2.806  1.867 

0 0 0 0 0 0 boorzuur 
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Tabel 3: Overzicht verbruik proceshuipstoffen als zuivere stof 

Het verbruik aan chloorbleekloog is vergelijkbaar met het jaar 2020. Ook in 2021 is er gedurende een langere 
periode gedoseerd in vergelijking met de historische trend. In 2021 is de dosering wederom gestart en gestopt 
op advies van een externe deskundige (bioloog). Het gehele doseerseizoen is de regeling van de 
doseerpompen op basis van het signaal van de chloormonitoren voor de koelers actief geweest. Er zijn geen 
overschrijdingen van de vergunning geweest. 

Het natronloog- en zoutzuurverbruik is sterk afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze stoffen 
werden bij de oude deminwateraanmaakinstallaties gebruikt om de harsen te regenereren. Door een 
gewijzigde techniek is dit niet meer van toepassing voor de nieuwe deminwateraanmaakinstallaties. Het 
verbruik aan natronloog en zoutzuur (in bulk) is vrijwel geheel toe te schrijven aan het regeneratieproces van 
het spuimengbedfilter. 
Ten behoeve van het productieproces van de nieuwe deminwateraanmaakinstallaties worden nieuwe 
chemicaliën gebruikt. Deze zijn separaat opgenomen in tabel 3. 

Door het afbouwen van de hydrazineconcentratie in de verschillende koudwatersystemen is in 2019 geen 
levoxine (mengsel van hydrazine en de katalysator hydrochinon) verbruikt. In 2020 is een geringe hoeveelheid 
levoxine in het nucleair tussenkoelsysteem gedoseerd. Tijdens de splijtstofwisselperiode van 2021 is het 
nucleair tussenkoelsysteem is zijn geheel ververst. Het systeem is vervolgens opnieuw geconditioneerd met 
een relatief grote hoeveelheid levoxine. Dit is terug te zien in het verbruik. 

De toepassing van vloeibare stikstof als koelmedium in zes meetinstrumenten van de hoofdafdeling 
monitoring is vanaf medio 2018 stapsgewijs beëindigd. Vanaf eind 2018 wordt vloeibare stikstof uitsluitend 
nog in het proces toegepast. Het verbruik in 2021 is vergelijkbaar met het jaar hiervoor. 

2  N.B. De hoeveelheid vloeibare stikstof in 2019 is gewijzigd. In het milieujaarverslag van 2019 stond hier abusievelijk de hoeveelheid in 
liters in plaats van kilogram. 
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Om de zuurgraad van het primair systeem stabiel te houden, wordt lithiumhydroxide gedoseerd in het 
systeem. In overleg is besloten om deze stof voortaan ook op te nemen als proceshulpstof. 

In 2021 is 770 kg boorzuur, waarvan 657 kg tijdens de revisieperiode, verloren gegaan. Dit is meer dan in 
voorgaande jaren en de doelstelling van maximaal 250 kg is dan ook niet gehaald. Het grote verlies is te 
wijten aan een lekkage van boorzuurhoudend water uit het reactorbassin naar het nucleair 
gebouwontwateringssysteem. Dit water kon niet meer worden hergebruikt en moest zodoende worden 
verwerkt. 
Van de 770 kg boorzuur die verloren is gegaan is slechts 31 kg met het radioactief afvalwater geloosd, het 
restant, 739 kg, is als radioactief afval verwerkt. 

Het verbruik van ijzersulfaat is gebaseerd op de onttrekking van het product uit het magazijn. 

Het verbruik van Nalco TRAC 110 is sterk verminderd ten opzichte van 2021. In 2021 is driemaal Nalco TRP 
110 aan het conventioneel tussenkoelsysteem gedoseerd. De doseringen werden uitgevoerd omdat de 
concentratie Nalco TRAC 110 gedaald was tot onder de specificatiewaarde. De lozing van Nalco TRAC 110 
gecontroleerd door wekelijkse meting van het product in het conventioneel gebouwontwateringssysteem. 
In april 2021 is de proef met een koperinhibitor, Nalco 3D TRASAR 3DT198, beëindigd. In deze periode is 
nogmaals 1 kg van de inhibitor gedoseerd. Het gebruik van deze extra inhibitor heeft gezorgd voor een 
stabielere chemische huishouding. Dit is terug te zien in de afname van het verbruik Nalco TRAC 110. 

Het zwavelzuur is uitsluitend gebruikt in het nucleaire deel van de centrale voor 
decontaminatiewerkzaamheden; na gebruik wordt het zwavelzuur als radioactief afval verwerkt. 

In de volgende paragrafen worden de hulpstoffen waarvoor een doelstelling is opgenomen beschreven. 

5.2. 	Verbruik natronlooq en zoutzuur 

Doel: • 	Beperking van het verbruik van natronloog en zoutzuur. 
Resultaat: De verbruiken van natronloog en zoutzuur zijn, sinds de plaatsing van de nieuwe 

deminwateraanmaakinstallaties, sterk verminderd (met circa 84 respectievelijk 90%) en de 
doelstellingen voor 2021 zijn dan ook sterk verlaagd. Deze hulpstoffen worden nu nog voor het 
grootste deel gebruikt voor het regenereren van het mengbedfilter in de spui van de 
stoomgeneratoren. Normaliter wordt een zeer geringe hoeveelheid natronloog gebruikt in het 
radioactief afvalwaterbehandelingssysteem. In 2021 is dit sterk verhoogd geweest als gevolg van 
een storing tijdens de splijtstofwisselperiode. 

De doelstelling voor natronloog verbruik is in 2021 niet gehaald. Over het gehele jaar is er 3.228 
natronloog verbruikt (zie figuur 4). De overschrijding is geheel te wijten aan de lekkage van het 
water vanuit het reactorbassin naar het nucleair gebouwontwateringssysteem tijdens de 
splijtstofwisselperiode. Om het boorzuur in het radioactief afvalwaterbehandelingssysteem te 
neutraliseren is ca. 230 kg natronloog extra verbruikt. 

Het zoutzuurverbruik is wel binnen de doelstelling gebleven. 

Het verbruik van natronloog en zoutzuur is weergegeven in figuur 4. 

1 1 1 1 1 1 1 1 E 
2017 	2018 	 2020 	2021 

• natronloog 	,;: doelstelling natronloog 	Mi : . 	ia :celstelling zoutzuur 

Figuur 4: verbruik natronloog en zoutzuur 
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5.3. 	Verbruik drinkwater, industriewater en deminwater 

Doel: 	Het beperken van het gebruik van drinkwater, industriewater en deminwater. 
Resultaat: Een overzicht van het waterverbruik over de laatste jaren is gegeven in figuur 5. 

Naast het gebruik van industriewater voor de deminwaterbereiding wordt een gering deel ook 
gebruikt voor andere doeleinden, zoals hogedrukreiniging van koelers en het op niveau houden 
van de brandblustank in gebouw 4. 

De doelstelling voor het drinkwater- en deminwaterverbruik is gehaald. De doelstelling voor het 
industriewaterverbruik is niet behaald. Dit is te relateren aan de hoge verbruiken in maart, april en 
december. In deze maanden is bedrijf gevoerd met twee condensorluchtafzuigpompen. In maart en 
april heeft de inbedrijfstelling van de nieuwe demininstallatie daar eveneens aan bijgedragen. 

Het verbruik van deminwater is in 2021 circa 35% lager dan in 2020. 

De belangrijkste oorzaken zijn: 
• Plaatsing nieuwe deminwateraanmaakinstallaties waarbij geen regeneraties meer worden 

uitgevoerd; 
• het niet spoelen van tussenkoelwatersysteem (VG) in 2021; 
• uitvoeren van de aanvullende maatregelen aan de ontluchting van de nevencondensaattank. 

Van de hoeveelheid ingenomen industriewater is circa 40% gebruikt voor de productie van 
deminwater. 

In het eerste kwartaal van 2021 is een hoger verbruik aan industriewater geconstateerd. In deze 
periode is er bedrijf gevoerd met een tweede vacuumpomp. De desbetreffende pomp heeft een 
relatief hoog industriewaterverbruik tijdens operatie. 

Ook in het vierde kwartaal was het verbruik aan industriewater verhoogd. Verklaringen hiervoor 
zijn: de korte uitbedrijfname van de centrale, uitvoeren van extra regeneraties van het 
mengbedfilter en opnieuw bedrijf voeren met een tweede vacuumpomp. 

Vanaf 2021 is zowel het drink- als industriewater gerapporteerd voor het gehele NO terrein (incl. 
het overblijvende deel van voormalig CO). Voorheen werden CO en NO van elkaar gescheiden. 
Deze aanpassing zorgt voor een eenmalige afwijking in de lange termijntrend. 
De verbruiken zijn weergegeven in figuur 5. 

Figuur 5: waterverbruik kernenergie-eenheid BS30 

5.4. 	Verbruik van aardgas en elektriciteit 

Doel: 	Het beperken van het huishoudelijk energieverbruik. 
Resultaat: Het huishoudelijk energieverbruik in de afgelopen jaren is weergegeven in figuur 6. 

In 2021 is het energieverbruik voor het eerst over heel NO (incl. het overblijvende deel van 
voormalig CO) gerapporteerd en zijn nieuwe, hogere Pi's vastgesteld. Daarbij is eenmalig een 
trendbreuk met het verleden geaccepteerd. 
Het gasverbruik is circa 25% hoger dan de doelstelling. Dit wordt deels verklaard door een te lage 
inschatting van de nieuwe doelstelling. Voor het overige deel heeft het te maken met een relatief 
koude winter en een hogere afstelling van de verwarming in gebouw 48/67 (brandweerkazerne en 
was- en kleedruimte) mede als gevolg van een herindeling / andere bezetting van het gebouw. 
De doelstelling voor het elektriciteitsverbruik is net niet gehaald. De overschrijding bedraagt circa 
1,3%. 
Het (huishoudelijk) energieverbruik in de verschillende gebouwen en totaal is in tabel 4 
weergegeven. In enkele niet-productiegebonden gebouwen is geen eigen elektriciteitsmeter 
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aardgas elektriciteit 

Nm3  MWh 

gebouw 48/67 14.788 6,3 *) *) 

gebouw C57 72.916 30,8 1,6 86,6 

gebouw C58 256 22.941 9,7 4,6 

gebouw C04 2.573 126.009 53,2 46,1 

10 kV CCB 2.915 52,3 

10 kV KCB 2.660 47,7 

5.575 Totaal EPZ 
(ingekocht) 703.241 

locatie 

Totaal NO 
(huishoudelijk) 100,0 5.575 100,0 

hulpketels 466.587 66,3 **) 

236.654 

Milieujaarverslag 2021 

geïnstalleerd; het elektriciteitsverbruik in deze gebouwen is niet bekend. De gebouwen met een 
eigen meter zijn in deze tabel opgenomen. 

*) Geen aparte meter 

") Van het totaal ingekochte gas 

Tabel 4: ingekochte energie 

Figuur 6: huishoudelijk energieverbruik NO 

Het energiebesparingsonderzoek en het energieplan zijn reeds kort besproken in hoofdstuk 3. 
Rapportage conform voorschrift G.81 geschiedt, voor wat betreft productie en verbruik, in het 
getalsmatig deel van dit rapport op pagina 43. In tabel 5 is een overzicht van de in 2021 
uitgevoerde maatregelen uit het energieplan opgenomen. 
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Maatregel/project/onderzoek (Potentieel) effect Uitvoering/afhandeling 

Verdere vervanging van (TL-) 
verlichting door LED-verlichting 

Algemeen: Alles wat nu vervangen 
wordt is hoofdzakelijk LED, omdat 
oude TL niet meer verkrijgbaar is. 

In 2021 is het volgende uitgevoerd: 
• De (preventieve) vervanging in de 

gebouwen 04, 05 en 10 (ca. 1100 
armaturen) is afgerond. 

• Gebouw C04: proef gedaan in één 
kantoor met positief resultaat. 
Investeringsaanvraag loopt 
(opstellen directiebesluit). 

• Buitenverlichting: structurele 
vervanging door LED wordt 
opnieuw opgepakt/onderzocht. 
Vanwege hoge energiekosten nu 
waarschijnlijk wel lonend. 
Storingsafhankelijke vervanging is 
gecontinueerd. 

• Voor de overige kantoren is een 
gericht intern energieonderzoek 
uitgevoerd, waarbij vervanging van 
TL door LED-verlichting de meest 
interessante energiebesparende 
maatregel blijkt te zijn. Dit wordt in 
2022 vervolgd. 

Besparing op 
elektriciteit-verbruik 

In 2021 is de aandacht vooral gegaan 
naar de optimalisatie van de reguliere 
monitoring in verband met 
verplichtingen in het kader van de 
emissievergunning (CO2) 

Optimaliseren monitoring 
energieverbruik 

Besparing op 
elektriciteit- en/of 
gasverbruik 

Tabel 5: Uitvoering Energieplan 
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6. 	EMISSIES 

6.1. 	Emissies naar de lucht 

Organische oplosmiddelen NMVOS 
Omdat de emissie van organische stoffen ver beneden de drempelwaarde van 10.000 kg per jaar ligt, wordt 
hierover verder niet gerapporteerd. 

Emissie van koudemiddelen 
Alle installaties die koudemiddelen bevatten zijn in 2021 conform de wettelijke voorschriften gecontroleerd. 
In 2021 is in totaal 35,8 kg koudemiddel naar de lucht geëmitteerd, waarvan 27,5 kg als gevolg van incidente 
(zie paragraaf 2.1). De emissie bestond uit R410A (34,9 kg), een HFK en R22 (0,9 kg) een HCFK. 

Emissie van hydrazine en ammoniak 
Volgens voorschrift G.96 dienen metingen verricht te worden om de emissie van onder andere hydrazine en 
ammoniak naar de lucht vast te stellen. De emissiemetingen zijn in november 2021 uitgevoerd tijdens 
vollastbedrijf van de centrale. De resultaten zijn in tabel 6 gegeven. 
De actueel gemeten waarde is de gemiddelde waarde gecorrigeerd voor de meetonzekerheid. 

'j RU meting is bij de eerste meetronde in november 2022 niet gelukt vanwege hoog vochtgehalte in de stoom door afwijkende 
procescondities. 

Tabel 6: emissiemetingen hydrazine en ammoniak 

Er is noodgedwongen gedeeltelijk afgeweken van de werkwijze beschreven in de normbladen uit voorschrift 
G.95. Bij de ontiuchtingen RU en RL is een dermate hoeveelheid vocht (stoom) aanwezig dat de vereiste 
aangezogen 100 liter niet haalbaar is. Om voldoende te kunnen koelen is er een extra in ijswater gekoelde 
condenspot geplaatst en is de aanzuigsnelheid verlaagd tot ± 1 liter/min. 
Er is geen overschrijding van de grensmassastromen vastgesteld. 

Draaiuren noodstroomaggregaten (G.93) 
Na wijziging van de Kew-vergunning in december 2018 is de jaarlijkse meting van de emissie van 
zwaveldioxide en koolmonoxide met ingang van 2019 niet langer verplicht. Wel is de verplichting opgenomei 
om het aantal draaiuren van de noodstroomaggregaten ("stookinstallaties waarvoor diesel wordt gebruikt") 
vast te leggen en in het milieujaarverslag te rapporteren. 
Ondanks dat het geen verplichting meer is, is ook in 2021 door EPZ de concentratie koolmonoxide in de 
uitgeworpen gassen gemeten direct na het onderhoud van de verschillende noodstroomaggregaten. Als 
bovengrens voor de koolmonoxideconcentratie in deze gassen is 1,5 volume% gehanteerd, zijnde de oude 
vergunde concentratie. De gemeten koolmonoxideconcentratie en de vastgelegde draaiuren zijn weergegevi 
in tabel 7. Uit de metingen blijkt dat de concentratie koolmonoxide ruimschoots onder de gehanteerde 
bovengrens blijft. 
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Draaluren 2021 
CO-conc. (vol%) 

aggregaat 
meetdatum 

EY008D001 07-09-2021 0,005 20 

EY010D001 24-09-2021 0,023 29 

EY020D001 08-10-2021 0,021 39 

EY030D001 15-10-2021 0,022 28 

EY040D001 28-09-2021 0,013 41 

EY050D001 16-09-2021 0,011 35 

EY060D001 7 12-04-2021 0,003 

EY080D001 14 0,014 02-03-2021 

21-04-2020 EY110D001 20 0,005 

koolmonoxide 

Milieujaarverslag 2021 
	 EPZ 

Tabel 7: emissie koolmonoxide en draaiuren noodstroomdieselaggregaten 

Geluid 
Elke vijf jaar dienen, conform voorschrift G.88 uit de Kernenergiewetvergunning metingen te worden verricht 
ter bepaling van de geluidsuitstraling van de inrichting. In 2021 zijn deze metingen uitgevoerd en de resultaten 
zijn ter informatie voorgelegd aan het bevoegd gezag, de ANVS. De conclusie van het rapport is dat de 
kernenergiecentrale voldoet aan de grenswaarden uit de genoemde vergunning. 

6.2. 	Emissies naar het water 

De verbruikte proceshulpstoffen genoemd in tabel 3 (zie § 5.1) worden niet allemaal naar de Westerschelde 
geloosd: 

natronloog en zoutzuur zijn in hoofdzaak als in water opgeloste zouten vanuit het neutralisatiebekken in de 
Westerschelde geloosd; 
de verbruikte hoeveelheid ijzersulfaat is volledig naar de Westerschelde geloosd. Het voorschrift in de 
Watervergunning betreffende de ijzersulfaatdosering in het nevenkoelwater is niet overschreden; 
het verbruikte chloorbleekloog wordt door afbraak van het natriumhypochloriet slechts voor een deel naar 
de Westerschelde geloosd. De in het getalsmatig deel opgenomen hoeveelheid is een overschatting van 
de daadwerkelijk geloosde hoeveelheid omdat tot het lozingspunt in de Westerschelde een verdere afbraak 
van chloorbleekloog plaatsvindt; 
het product Nalco TRAC 110 bestaat voor circa 50% uit water. De concentratie Nalco TRAC 110 wordt 
wekelijks gemeten in het conventioneel gebouwontwateringssysteem; hierbij is in 2021 geen concentratie 
Nalco TRAC 110 boven de gehanteerde detectiegrens aangetoond; 
De lozing van hydrazine naar het oppervlaktewater is in 2021 beperkt gebleven omdat het gehele jaar het 
hydrazinehoudende regeneraat van het mengbedfilter van de spui van de stoomgeneratoren extern 
verwerkt is als gevaarlijk afval (circa 465 m3). Het tijdens de revisie afgetapte proceswater bevatte geen 
hydrazine. Van de gebruikte hydrazine is slechts 1 kg naar de Westerschelde geloosd. De geloosde 
hoeveelheid ammoniak was in 2021 circa 715 kg; 
Uit het radioactief afvalwatersysteem is op gecontroleerde wijze circa 31 kg boorzuur naar de 
Westerschelde geloosd. Voor de berekening van de lozing zijn metingen op of onder de detectiegrens 
(1 mg.l-1) als een lozing met een concentratie gelijk aan de detectiegrens beschouwd. Dit levert een 
overschatting op van de geloosde hoeveelheid. 
De concentratie boor in het geloosde radioactieve afvalwater is steeds lager geweest dan 50 mg.I-1; 
Tijdens de doseercampagne van de filmvormende amines is een zeer geringe hoeveelheid van deze stof 
geloosd via het gebouwontwateringssysteem. 

Verdere lozingen naar het oppervlaktewater zijn op pagina 41 in het getalsmatig deel van dit verslag vermeld. 

Emissie van warmte naar het water 
De warmte-emissie naar de Westerschelde bedroeg in 2021 gemiddeld 744 MJ.s-1 . 
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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 respectievelijk 10 VeO (totaal 
75 VeO, beschikking Rijkswaterstaat, kenmerk 217-00021). Aan de in de beschikking opgenomen clausule 
alleen bij afwijkende bedrijfssituaties de genoemde stoffen gemeten dienen te worden, is in 2021 voldaan. 
Aanvullend daarop vond wekelijks bemonstering en analyse plaats van de lozingsputten van het 
gebouwontwateringssysteem. 
Gedurende het kalenderjaar is het regenerant van het spuimengbedfilter, wat hydrazine en ammoniak bevat 
naar een externe verwerker afgevoerd. 
Gedurende het gehele jaar zijn via het gebouwontwateringssysteem ongeveer 70 vervuilingseenheden met 
betrekking tot het zuurstofverbruik (VeO) afgevoerd. Deze waarde ligt net boven de forfaitair vastgestelde 
hoeveelheid. Dit is grotendeels te verklaren door een veranderde bedrijfssituatie met betrekking tot het 
gebouwontwateringssysteem. Vanaf mei worden de twee lensputten weer onafhankelijk van elkaar geloosd. 
Dit leidt tot een overschatting van de lozing en het aantal vervuilingseenheden. In 2022 wordt een wijziging 
voorbereid met onder andere een nieuw, proportioneel monsternamesysteem, dat dit probleem moet 
ondervangen. Voor meer details zie hoofdstuk 1. 

Verspreiding van baggerspecie 
In 2021 is 52.789 m3  baggerspecie verwijderd uit het koelwaterinlaatkanaal van de kerncentrale. Dit is confo 
de Watervergunning gestort/verspreid in de daarvoor aangewezen vakken in de Westerschelde. 

6.3. 	Bodem en grondwater 

Opgepompt zout grondwater ten behoeve van de instandhouding van het reserve noodkoelwatersysteem 
In 2021 is 2373,4 m3  zout grondwater opgepompt (13,2% van de vergunningslimiet) en naar de 
Westerschelde afgevoerd. Het chloridegehalte is in 2021 zeven maal gemeten, de gemiddelde 
chlorideconcentratie was 18,88 	De gemeten chlorideconcentraties bevestigen dat het om zout 
grondwater gaat. 

Sanering grondwater na de spill van corrosie-inhibitor eind 2010 
Eind 2015 is de sanering van het grondwater beëindigd. In 2017 heeft het externe bureau wat de sanering 
heeft begeleid geconcludeerd dat er een stabiele situatie is bereikt. Met het bevoegd gezag is afgesproken c 
jaarlijks monitoring van een selectie van peilbuizen uit te voeren. In 2021 heeft deze monitoring wederom 
plaatsgevonden. Daarbij werd in één peilbuis een verhoogde waarde vastgesteld, maar wel ruim binnen de 
maximaal toelaatbare concentratie. Om te bepalen of er sprake zou zijn van een stijgende trend, is, in overle 
met het bevoegd gezag, de ANVS, deze peilbuis nog een keer bemonsterd en geanalyseerd. De concentrat 
was veel lager dan bij de eerdere monitoring. Door de ANVS is geconcludeerd dat er geen sprake was van 
een stijgende trend. 

In juni 2021 is lekkage vastgesteld van een ondergrondse leiding met hetzelfde medium met corrosie-inhibil 
(Zie hoofdstuk 2.1 voor de kennisgeving aan het bevoegd gezag.) 
Uitgebreid bodem- en grondwateronderzoek heeft uitgewezen dat de hoeveelheid weggelekt proceswater 
vermoedelijk dermate gering was en dat hierdoor geen verontreiniging is ontstaan. 
De ANVS heeft aangegeven dat verdere actie naar aanleiding van deze gebeurtenis niet nodig is en deze a. 
afgehandeld kan worden beschouwd. 

Tritiummetingen in het grondwater 
In 2021 is in het grondwater onder het terrein op verschillende plaatsen een tritiumbepaling uitgevoerd. In de 
grondwatermonsters is geen tritium boven de detectiegrens aangetoond. 

Bodemrisico-inventarisatie 
Van het plan van aanpak uit de bodemrisicoinventarisatie uit 2017 zijn in 2020 de laatste maatregelen 
uitgevoerd. Nu dient EPZ, conform voorschrift G.2 van de Kernenergiewetvergunning, aantoonbaar de 
genomen maatregelen en de aanwezige voorzieningen zoals benoemd in bijlage 2 van het goedgekeurde 
bodemrisicodocument uit te voeren respectievelijk in stand te houden. De procedures en werkwijzen uit het 
bodemrisicodocument zijn dan ook geborgd in het integraal managementsysteem en preventief onderhoud e 
inspectie van de voorzieningen is geborgd in AssetSuite. Alle in 2022 geplande activiteiten op dit gebied zijn 
uitgevoerd. 
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7. 	AFVALSTOFFEN 

Niet-radioactieve afvalstoffen 
In 2021 is in totaal circa 182 ton (circa 19 %) meer afval vanaf de locatie afgevoerd. De 
euralcodes/afvalstromen met de belangrijkste bijdrage waren: 
• 20 03 99: niet elders genoemd stedelijk afval (mosselen uit koelwaterkanalen): + 128 ton (+114%); 
• 17 01 07: niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten 

(bouw- en sloopafval): + 61 ton (+153%); 
• 16 10 02: niet onder 161001 vallend waterig vloeibaar afval (hydrazinehoudend afvalwater): +12 ton 

(+3%); 
• 17 02 01: hout (bouw- en sloopafval): +11 ton (+75%). 
De afvalstroom met euralcode 20 03 99 bestond volledig uit mosselafval afkomstig van het reinigen van het 
koelwaterinlaatkanaal en de koelwaterleidingen. In de onderhoudstop van 2020 waren 
reinigingswerkzaamheden als gevolg van COVID-19 beperkingen uitgesteld naar de onderhoudsstop van 
2021, waardoor de hoeveelheid sterk is toegenomen. 
De afvalstromen met de euralcodes 17 01 07 (beton, stenen, tegels) en 17 02 01 (hout) zijn verhoogd als 
gevolg van enkele grotere (vervangings)projecten met sloopwerkzaamheden. 
De afvalstroom met euralcode 20 03 01 (gemengd stedelijk afval) bestond uit onder andere uit strand- en 
drijfafval. De hoeveelheid is een stuk lager dan in 2020: -57 ton (-31%). Deze aangespoelde afvalstoffen 
worden door EPZ preventief verwijderd; het aanbod is door EPZ niet beïnvloedbaar. 

Voor een gedetailleerd overzicht van afgevoerde niet radioactieve afvalstoffen wordt verwezen naar het 
getalsmatig deel van dit jaarverslag op de pagina's 45 en 46. 

Afvalpreventieplan (voorschrift G.57) 
Het doel van het afvalpreventieplan is het beperken van de productie van niet-radioactief afval door het 
uitvoeren van (geplande) afvalpreventiemaatregelen en —activiteiten. Dit zijn niet alleen maatregelen op het 
gebied van afvalpreventie, maar ook bredere, zoals verbeterde scheiding, duurzamere verwerking en 
efficiëntere inzameling. In 2021 is uitvoering gegeven aan de volgende acties/maatregelen: 
• Vermindering afvoer hydrazinehoudend afvalwater (vanaf revisie 2017) is voortgezet in 2021. 

Door toepassing van filmvormende amines (FFA, "Film Forming Amines") is conservering van de 
stoomwaterkringloop met hydrazine tijdens de uitbedrijfname voor een revisieperiode (SW) niet meer 
noodzakelijk. Hierdoor hoeft het water wat vrijkomt uit de stoom-waterkringloop tijdens de SW niet meer als 
afvalstof afgevoerd te worden. In april 2021 heeft een herdosering van FFA plaatsgevonden. De volgende 
doseercampagne wordt verwacht in het najaar van 2022; 

• Binnen het project verbeteren waterkwaliteit secundair systeem is in 2021 nader onderzoek uitgevoerd 
naar plaatsing van een "polishing mengbed" in de spui van de stoomgeneratoren. Hierdoor kan het spui-
debiet mogelijk omlaag en daarmee ook de regeneratiefrequentie van het "reguliere" spuimengbedfilter en 
dus ook de afvoer van het regenerant (minder afval / minder kosten). In 2022 wordt gestart met de 
uitvoering. Zie ook hoofdstuk 3; 

• In 2021 is het apart inzamelen van groente- en fruitafval in het bedrijfsrestaurant ingevoerd. Dit wordt 
vervolgens samen met het koffiedik van de koffieautomaten als gescheiden afvalstroom ingezameld en 
afgevoerd. Hiermee wordt de hoeveelheid restafval verminderd; 

• In samenwerking met de externe firma die de kopieermachines/beheert zijn de verbruiken van papier en 
toner over de afgelopen jaren in beeld gebracht, zie onderstaande grafieken. Duidelijk is dat de verbruiken 
de laatste jaren substantieel verminderd zijn. Mogelijk is dit mede een gevolg van de coronacrisis in de 
afgelopen twee jaar, waardoor meer digitaal wordt gewerkt en dus minder geprint en gekopieerd; 

• Het onderzoek naar de inzameling van veiligheidsschoenen voor hergebruik (grondstoffen) is inmiddels 
afgerond. Begin 2022 worden de laatste details afgehandeld, waarna gestart wordt met de inzameling. 

Papierverbruik 	 Tonerverbruik 

Figuur 7: verbruik repromaterialen 
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8. 	BEDRIJFSINTERNE MILIEUZORG BS30  

8.1. 	Milieuorganisatie  

De structuur van de milieuzorgorganisatie is ook in 2021 niet gewijzigd. 

8.2. 	Voorlichting, training en opleiding 

Voorlichting en training 
In 2021 is, zoals gebruikelijk, twee maal opfriscursus gegeven aan het wachtpersoneel. In het 
voorjaarsprogramma is (opnieuw) aandacht besteed aan het op de juiste wijze bedienen/bedrijven van de 
nieuwe demininstallatie inclusief rondgang (praktijkinstructie), zodat onnodige milieubelasting (verbruik 
grondstoffen, lozing afvalwater) wordt voorkomen. 
Verder is extra opleiding gegeven over de chloordosering en bewaking. Daarbij zijn alle aspecten aan de orc 
geweest, inclusief vergunningseisen, bewaking/analyse, signalen/alarmen en bijbehorende acties. Het 
belangrijkste doel was een optimale dosering binnen de vergunningslimiet. Zie ook hoofdstuk 3. 
In de leerlijn van de werktuigkundigen is eveneens aandacht besteed aan de onderwerpen chemie en milieu 

8.3. 	Milieumanagement 

Compliance 
In 2021 heeft gemiddeld eenmaal per maand "compliance"-overleg plaatsgevonden. Naar aanleiding van de. 
overleggen zijn het register wet- en regelgeving en diverse nalevingsoverzichten (o.a. Kew-vergunning, 
Watervergunning) aangepast en is het proces compliancemanagement verder ingericht. 
Voor de sector NO lag de nadruk op de nieuwe / aangepaste voorschriften uit de (ambtshalve gewijzigde) 
revisievergunning Kernenergiewet die in 2019 van kracht is geworden. 
Ook in 2021 is compliance bewaakt middels het bijhouden van een doelstelling (Pl) voor Milieucompliance. 
Verder is periodiek gerapporteerd over compliance aan onder andere de Kew-vergunning door middel van e 
periodieke rapportage aan het Site ManagementTeam (SMT). 

ISO 14001 
Certificeringsinstantie Lloyds heeft van 19 t/m 23 april de hercertificerings-audit op het milieumanagement w 
EPZ uitgevoerd. Vanwege de heersende COVID-19 beperkingen is deze op aangepaste wijze uitgevoerd. V 
de vijf auditdagen was er slechts één on-site. Daarbij is o.a. het volgende vastgesteld: 

"Op basis van de resultaten van de audit beveelt het Audit Team ISO 14001:2015 certificatie aan voor N.V. 
Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ op basis van de overeengekomen scope. De 
organisatie plant, implementeert en verbetert verder zijn context-gebaseerd Milieumanagementsysteem, dat 
als conform met ISO 14001:2015 wordt beoordeeld. Er werden geen non-conformiteiten vastgesteld. (...). Ei 
wordt (samen met de auditees) vastgesteld dat er een grote verbetering is in de aantoonbaarheid van 
compliance met de Kernenergiewet en de gerelateerde vergunning." 

Wel is een aantal verbeterpunten meegegeven aan de organisatie. Deze zullen opgepakt en uitgezet worder 
in de organisatie. De drie belangrijkste aandachtspunten betreffen: 
• het nog niet geheel afgedekt hebben van de nalevingsoverzichten; 
• het opschroeven van de interne auditfrequentie; 
• de hoeveelheid resources op diverse plaatsen. 

Samenvattend: Het milieumanagementsysteem van EPZ is opnieuw gecertificeerd volgens ISO 14001:2015. 

Instandhouding 
Het programma 'Instandhouding Milieu' is in 2021 up-to-date gehouden en geborgd in AssetSuite. De tijdige 
uitvoering van de werkzaamheden die opgenomen zijn in 'Instandhouding Milieu' is bewaakt in de 
storingsvergadering / 'Operational Focus Meeting' middels het compliancerapport. 

Material Safety Data Sheet-systeem (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 beleid wat is opgenomen in het 'Integraal Management 
Systeem' (IMS). Het beleid op het gebied van het gebruik van gevaarlijke stoffen is eveneens opgenomen in 
de inkoopvoorwaarden van EPZ. Tijdens interne milieu-inspecties en bij de beoordeling van de VGM-plannei 
van zowel EPZ als aannemers is aan dit EPZ-beleid uitvoering gegeven. De gebruikelijke werkzaamheden 
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door de afdeling chemie (beoordelen nieuwe producten, actueel houden en verbeteren van de database) zijn 
ook in 2021 verricht. Daarbij is extra aandacht / tijd besteed aan de inhoud van zogenaamde werkplekkaarten. 
Tenslotte is de MSDS-commissie ook afgelopen jaar weer periodiek bijeen gekomen. 

Documentenbeheersing 
In 2021 zijn de documenten behorend tot het milieuzorgsysteem actueel gehouden en waar nodig gereviewd. 
In de milieubeleidsverklaring is de doelstelling met betrekking tot het beperken van de milieurisico's verder 
aangescherpt. 

Interne meldingen 
In 2021 zijn 33 interne milieumeldingen of meldingen met raakvlakken met milieu geregistreerd in het systeem 
voor "minor events", drie minder dan in 2020. De meldingen zijn als volgt verdeeld: 
• opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen: 13; 
• risico bodemverontreiniging: 11; 
• (mogelijke) emissie van gevaarlijke stoffen naar het oppervlaktewater: 3; 
• afvalscheiding en —inzameling: 1; 
• (dreigende) emissie naar de lucht: 1; 
• zijdelingse milieurelatie: 4. 

Alle meldingen zijn beoordeeld en hebben in vrijwel alle gevallen geleid tot (directe) corrigerende maatregelen. 

Evaluatie van de effectiviteit van het milieuzorgsysteem door het site managementteam 
De voortgang van de in het milieujaarplan opgenomen doelstellingen en actiepunten is bewaakt middels 
`Proces Performance Reviews'. De resultaten hiervan zijn periodiek in het SMT besproken. Eventuele vragen 
of opmerkingen uit het SMT worden via de lijn aan de milieucoördinator voorgelegd. 

8.4. 	Audits en inspecties 

Externe audits en inspecties 
In 2021 is geen milieu-inspectie uitgevoerd door het bevoegde gezag Kernenergiewet. 
In 2021 is geen bezoek uitgevoerd door het bevoegde gezag Waterwet. 
Voor wat betreft de hercertificeringsaudit ISO 14001 wordt verwezen naar paragraaf 8.3. 

Afdeling Quality Assurance 
In 2021 heeft de afdeling Quality Assurance geen interne audit of inspectie uitgevoerd op het 
milieumanagementproces. 

Afdeling Monitoring 
In 2021 is tijdens de reguliere interne milieu-inspecties aandacht gegeven aan de voorschriften uit de 
vigerende vergunningen en eisen aan overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Ook tijdens de 
revisieperiode zijn ad hoc controlerondes uitgevoerd. Tijdens al deze inspecties en controlerondes zijn geen 
ernstige tekortkomingen of afwijkingen vastgesteld. Afwijkingen zijn vastgelegd in het interne meldingen 
systeem en waar mogelijk direct verholpen, anders zijn correctieve acties in gang gezet. 
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9. 	VERGUNNINGEN EN CONTACTEN MET OVERHEDEN BS30 

9.1. 	Vergunningen  

De uit milieuoogpunt belangrijkste beschikkingen zijn hieronder weergegeven: 
• Beschikking ANVS-2016/4841: Revisievergunning Kernenergiewet: Revisievergunning o.g.v. de 

Kernenergiewet verleend aan N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland t.b.v. de 
Kernenergiecentrale Borssele tevens inhoudende wijzigingen i.v.m. 10EVA en stresstestmaatregelen; 

• Beschikking ANVS-2018/20254: Ambtshalve wijzigingsvergunning o.g.v. de Kernenergiewet verleend aa. 
N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland t.b.v. de Kernenergiecentrale Borssele i.v.m. 
WENRA Reference Levels; 

• Beschikking ANVS-2020/6841 van 9 juli 2020: kernenergiewetvergunning verleend aan N.V. Elektriciteits 
productiemaatschappij Zuid-Nederland te Borssele ten behoeve van de tijdelijke opslag van radioactief 
afval in gebouw 01/02/03; 

• Beschikking RRW 12507 Waterwet: Lozingsvergunning koelwater en bedrijfsafvalwater; laatste wijziging 
december 2018 met nummer RWS-2018/48580; 

• Beschikking Waterwet voor de jaren 2018 t/m 2022 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 m3  baggerspecie, afkomst 
van het koelwaterinlaatkanaal van de elektriciteitscentrales te Borssele, in de Westerschelde; 

• Emissievergunning NL-202100941 voor 002-emissie van de hulpketels en noodstroomdiesels. 

9.2. 	Contacten met overheden 

Contact met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 
Alle in de vigerende vergunning voorgeschreven rapportages, waaronder het Milieujaarverslag 2020 en de 
resultaten van de kool- en aërosolfiltertesten, zijn aan de ANVS aangeboden. 
Verder is gerapporteerd over de jaarlijks monitoring van een selectie van peilbuizen die geplaatst zijn na de 
lekkage van het conventioneel tussenkoelsysteem eind 2010. 
Een kennisgeving is gedaan over de lekkage van een ondergrondse leiding van het conventionele 
tussenkoelsysteem. 
Conform vergunningsvoorschrift G.85 is schriftelijk gemeld dat enige geluidsoverlast voor de omgeving op zi 
kunnen treden als gevolg van werkzaamheden tijdens de revisieperiode. 
De resultaten van de vijfjaarlijkse geluidmetingen zijn conform vergunningsvoorschrift G.88 uit de 
Kernenergiewetvergunning ter informatie voorgelegd aan de ANVS. 

Contact met Rijkswaterstaat 
Alle voorgeschreven standaardrapportages en meldingen, waaronder het Milieujaarverslag 2020 en de 
voorgenomen baggerwerkzaamheden, zijn aan Rijkswaterstaat (RWS) aangeboden. 
Enkele malen zijn afwijkende situaties met betrekking tot de chloormetingen medegedeeld. 
Verder is contact geweest met Rijkswaterstaat over de toetsing aan de ABM van de hulpstof hydrochinon in 
het nucleaire tussenkoelwatersysteem. Rijkswaterstaat heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen h€ 
door EPZ aangegeven gebruik. 

Contact met de Regionale UitvoeringsDienst Zeeland (Provincie Zeeland) 
Alle standaardrapportages en -meldingen, waaronder het Milieujaarverslag 2020, zijn tijdig aan de RUD 
Zeeland aangeboden. 
Een kennisgeving is gedaan over de lekkage van een ondergrondse leiding van het conventionele 
tussenkoelsysteem. 
Verder is conform vergunningsvoorschrift G.85 schriftelijk gemeld dat, als gevolg van werkzaamheden tijden 
de revisieperiode, enige geluidsoverlast voor de omgeving op zou kunnen treden. 

Contacten met Waterschap Scheldestromen 
Het Milieujaarverslag 2020 is tijdig aan het Waterschap Scheldestromen aangeboden. 
Verder is een melding artikel 6.11 Waterbesluit ingediend in verband met een bronbemaling voor het opgrav 
van een bestaande nood- en nevenkoelwaterleiding en het plaatsen van zakbakens. 
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EPZ 
Contacten met de gemeente Borsele 
In 2021 is, behalve de aanbieding van het Milieujaarverslag 2020, geen formeel contact geweest met de 
gemeente Borsele over milieuzaken. 
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Titel nalevingsoverzicht AVS-nummer 

Naleving V-Kern PO-A29-01-001 

Nalevingsoverzicht stralingsbescherming PO-A29-02-012 

Nalevingsoverzicht vergunning voor het onttrekken van grondwater PO-A29-02-007 

Nalevingsoverzicht Watervergunning (onttrekking en lozing Westerschelde) PO-A29-02-008 

Nalevingsoverzicht voor het storten van specie in de Westerschelde, baggeren 
en het werken in de zeewering 

PO-A29-02-010 

Milieujaarverslag 2021 
	 F.  

10. 	MEET- EN REGISTRATIESYSTEEM BS30 

Vastlegging relevante wet- en regelgeving 

Relevante wet- en regelgeving voor de kernenergie-eenheid BS30 is vastgelegd in het Register wet- en 
regelgeving (PO-A29-003-001). De naleving hiervan is geborgd in nalevingsoverzichten, waaronder het 
nalevingsoverzicht Milieu (PO-A29-02-005). 

Bij de kernenergie-eenheid BS30 wordt verslag gedaan van vergunninggebonden activiteiten. 
De vergunningen van de eenheid zijn daartoe uitgewerkt in nalevingsoverzichten waarbij per vergunning eni 
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. 

Tabel 8: overzicht van de belangrijkste rnilieurelevante nalevingsoverzichten 

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

De resultaten van deze contra-expertise worden aan het bevoegd gezag gerapporteerd en over de resultate 
vindt periodiek overleg plaats. De resultaten over het verslagjaar 2021 zijn nog niet bekend. 
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11. 	VOORUITBLIK BS30 

Onderstaand wordt een globaal overzicht van de milieudoelstellingen en -activiteiten voor het jaar 2022 op 
basis van bedrijfsplan, jaarplan monitoring en milieujaarplan weergegeven. Het formele milieujaarplan 2022 
bevat alle details, inclusief planning en toewijzing van acties. 

Belangrijkste doelstellingen: 
• Meldingsplichtige milieu-incidenten: 0; 
• Milieu-incidenten met risicowaarde >45: <4; 
• Proces doeltreffend(er) en eenvoudig(er) maken; 
• IS014001-certificaat behouden (surveillance-audit) en niet meer dan 2 openstaande NC's. 

Specifieke activiteiten: 
• Voorkomen van overschrijdingen van de vergunde chloorconcentratie door verbetering in het (preventief) 

onderhoud van de chlooranalysers; 
• Uitvoeren energieplan (maatregelen gepland in 2022 en nog doorlopende maatregelen uit 2021); 
• Uitvoeren afvalpreventieplan (maatregelen gepland in 2022 en nog doorlopende maatregelen uit 2021); 
• Verder uitvoeren plan van aanpak reductie radioactief afval; 
• Verplichte emissiemetingen uitvoeren en rapporteren; 
• Vaststellen mogelijke maatregelen emissiepreventie dan wel beperking; 
• Optimaliseren gebruik nieuwe demininstallatie en verbetering verbruiksrapportage; 
• In stand houden voorzieningen en maatregelen uit bodemrisicoinventarisatie; 
• Nieuwe gasflessenopslag realiseren; 
• Boorzuurverlies SW21: uitvoering van specifieke maatregelen uit storingsanalyse; 
• Uitvoeren van het interne milieu-inspectieprogramma; 
• Voorbereiden van een aanvraag wijziging Kernenergiewetvergunning voor activiteiten op het terrein van 

de kolencentrale die in bedrijf blijven voor de kerncentrale na amovering kolencentrale. Dit betreft onder 
andere de hulpketels. 
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Overzicht van gebruikte afkortingen 

ANVS 	 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 
1.10-1 	 microgram per liter 
pSv 	 microsievert = 1 E-06 Sievert 
pSv.h-1 	 microSievert per uur = 1 E-06 Sievert per uur 
Bq 	 becquerel 
Brzo 2015 	Besluit risico's zware ongevallen 2015 
CAP 	 corrective actions programma 
CO 	 conventional operations 
COVRA 	Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval 
E&O 	 Economie & Organisatie 
EPZ 	 N.V. Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland 
EU-GHS 	Europese implementatie van het Global Harmonised System 
FMECA 	Failure Mode Effect and Criticality Analysis 
GBq 	 Gigabecquerel = 1 E+09 Becquerel 
HCFK 	 Chloorfluorkoolwaterstoffen 
HFK 	 gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen 
ISO 	 International Standard Organisation 
IMS 	 Integraal managementsysteem 
kBq.kg-' 	kilobecquerel per kg = 1 E+03 Becquerel per kg 
kBq.m-3 	kilobecquerel per m3  = 1 E+03 Becquerel per m3  
kg 	 kilogram 
KMC 	 afdeling chemie 
KTA 1504 	(Duitse) norm met betrekking tot de bewaking en bepaling van de vloeibare radioactie 

lozingen 
kWh 	 Kilowattuur = 1 E+03 wattuur 

liter 
MBq 	 megabecquerel = 1 E+06 Becquerel 
mg 	 milligram 
mg.l-1 	 miligram per liter 
MJV 	 milieujaarverslag 
MSDS 	 Material Safety DataSheet 
MW 	 megawatt = 1 E+06 Watt 
MWh 	 megawattuur = 1 E+06 wattuur 
NO 	 nuclear operations 
NRB 	 Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
NRG 	 Nuclear Research and Consultancy Groep 
PGS 	 Publicatiereeks Gevaarlijk stoffen 
RIVM 	 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
RUD 	 Regionale UitvoeringsDienst 
RWS 	 Rijkswaterstaat 
s-1 	 per seconde 
SMT 	 Site ManagementTeam 
TVVh 	 terawattuur = 1 E+12 wattuur 
VeO 	 vervuilingseenheden m.b.t. zuurstofverbruik 
VGM 	 Veiligheid, Gezondheid en Milieu 
VOS 	 Vluchtige Organische Stof 
NMVOS 	vluchtige organische stof niet zijnde methaan 
WANO 	 World Association of Nuclear Operators 
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Milieujaarverslag 2021 

N.V. EPZ 

Kernenergie-eenheid BS30 Borssele 

Getalsmatig deel 

Kernenergie-eenheid BS30 	 pagina 37 	 24 maart 2022 



N.V. EPZ 
kemenergiecentrale Borssele 
Zeedijk 32 
4454 PM Borssele 
400010 

 

Naam inrichting (conform Kew-vergunning) 
Naam vestiging 
Vestigingsadres locatie (geen postbusnummer) 
Postcode en plaats 
SBl-code 
Contactpersoon inrichting (milieucoeirdinator) 
Contactpersoon MJA2 (indien afwijkend) 
Contactpersoon Benchmark Energie Effieciency (indien afwijkend) 
Telefoon 
E-mail 
Datum van verzending 
Naam en handtekening verantwoordelijke bij inrichting (directie) 

 
@epz. nl 

29 maart 2022 
 

directeur ANVS  Bevoegd gezag Kew 
Contactpersoon bevoegd gezag Kew ja 

coordinerend 

29 maart 2022  
 

- Kemenergiewet 1 april 2022 
29 maart 2022 1 april 2022 - Waterwet 

In te vullen door Inrichting: Datum: Ingevuld door: Vóór: 
Verzending overheidsverslag aan het bevoegd gezag roos-  de: 

V66r: Datum: Ingevuld door: In te vullen door coordinerend bevoegd gezag: 
Ontvangst overheidsverslag 
Verzending beoordelingsbrief naar de inrichting 
Verzending afschriften overheidsverslag en beoordelingsbrief 

Milieujaarverslag 2021 

2. Elektriciteitscentrales 

ALGEMENE GEGEVENS 

Kemenergiewet (Kew) 

Waterwet (Wtw) (indien ren toepassing) 
Bevoegd gezag waterschap, zuiveringschap 	

nee 	  
Contactpersoon bevoegd gezag Wtw 
Bevoegd gezag rijkswaterstaat 	

nee 	  
Contactpersoon bevoegd gezag Wtw 

ROUTING OVERHEIDSVERSLAG 
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Emissies naar lucht 

Samenvatting emissies naar lucht (totaal) op inrichtingsniveau 

gehele inrichting 	 2021 Klimaat - ozoniaagaantasting 
Jaarwacht Emissies naar de lucht 

< drempelwaarde kg CFK's (totaal) 
kg Halmen (totaal) 

< drempelwaarde kg HCFK's (totaal) 
< drempelwaarde kg Tetrachloormethaan (CCI4) 

kg < drempelwaarde 1,1,1-Trichloorethaan 

gehele inrichting 2021 Klimaat -versterkt broeikaseffect 
Jaarwacht Emissies naar de lucht 

kg 34,9 Fluorkoolwaterstoffen (HFK's) 
kg < drempelwaarde HFK 134A 
kg < drempelwaarde HFK 404A 

34,9 kg HEK 410A 
kg < drempelwaarde HFK 407C 
kg < drempelwaarde PKF (totaal) 

< drempelwaarde kg Distikstofoxide (N20) 
kg < drempelwaarde Koolmonoxide (CO) 

< drempelwaarde kg Kooldioxide (CO2) 
kg < drempelwaarde ZWarelhexafluoride (SF6) 
kg < drempelwaarde Methaan (CH4) 

gehele inrichting 2021 Verzuring 
Jaarvracht Emissie naar de lucht 

kg < drempelwaarde Ammoniak (NH3) 
kg < drempelwaarde Zwaveloxiden (S0,, totaal) 

< drempelwaarde kg Stikstofoxiden (NO„, totaal) 
kg < drempelwaarde NMVOS 

gehele inrichting 2021 Verspreiding - lucht 
Emissie van overige stoffen naar de lucht, te weten: Jaarwacht 

MBq 4,05E+05 Edelgassen 
MBq 3,16E+00 Totaal halogenen 
MBq 3,11E+00 Jodium-131 

4,69E-02 Overige halogenen MBq 
MBq Aerosolen < detectiegrens 
MBq Alfa-stralers < detectiegrens 

Totaal strontium (Sr-89 en Sr-90) MBq < detectiegrens 
Koolstof-14 MBq 1,23E+05 

MBq 3,00E+05 Tritium 
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Emissies naar lucht 

Specificatie radioactieve emissies naar de lucht in 2021 

MDA maximaal 
(Bq.m-3)  

emissie 
(MBq) 

realisatie (% 
vergunninglimiet) 

doelstelling (% 
vergunninglimie radionuclide 

0,14 0,081 Totaal edelgassen 4,05E+05 

Ar-41 3,12E+05 6,4E+01 

Kr-85 2,3E+03 < detectiegrens 

Kr-85m 1,6E+01 < detectiegrens 

Kr-87 1,1E+02 < detectiegrens 

Kr-88 8,1E+01 < detectiegrens 

Kr-89 4,1E+03 < detectiegrens 

Xe-131m 2,5E+02 < detectiegrens 

Xe-133 4,80E+04 1,6E+01 

Xe-133m 5,9E+01 < detectiegrens 

Xe-135 4,50E+04 1,8E+01 

Xe-135m 1,5E+02 < detectiegrens 

Xe-137 3,1E+03 < detectiegrens 

Xe-138 2,9E+02 < detectiegrens 

()roerige edelgassen 

Totaal halogenen n.v.t. 0,006 3,16E+00 
Totaal 1-131 0,06 0,062 3,11E+00 
1-131 gasvormig, elementair  5,6E-04  1,77E-02 

1-131 gasvormig, organisch  1,1E-03  3,09E+00 

1-131 aërosolgebonden  3,8E-04  < detectiegrens 
n.v.t. 4,69E-02 Totaal overige halogenen 

overige halogenen gasvormig  1,6E+01  4,69E-02 
overige halogenen aërosol  6,6E-01  < detectiegrens 

Totaal aërosolen < detectiegrens 3,6E-03 

Totaal strontium (Sr-89 en Sr 90)  5,0E-05  < detectiegrens 

tritiumactir,iteit 15,0 3,00E+05 7,0E-01 

Koolstof-14 41,0 1,23E+05 1,4E-01 

Totaal alfa-activiteit  3,0E-05  < detectiegrens 

1,05E+09 Hoeveelheid ventilatielucht (m3) 
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Emissies naar water 

Samenvatting emissies naar het water op inrichtingsniveau 

Emissie en debieten naar water 	 gehele Inrichting 	 2021 

BASISGEGEVENS 
Bij directe lozingen en inname 
Op een (groot) oppenAaktewater waanoor de Minister van Verkeer en Waterstaat het bevoegd gezag is (invullen in kolom 1) 
Naam oppervlaktewater Westerscheide 
Locatie emissiepunt (coördinaten in 
meters volgens RijksDriehoekmeting)  

X 038.530 
Y: 383.820 

Op een (klein) oppervlaktewater waanoor het bestuur van een Waterschap het beoegd gezag is (invullen in kolom 2) 
Naam oppervlaktewater 
Locatie emissiepunt (coordinaten in 
meteres volgens RijksDriehoekmeting) Y: 
Bij indirecte lozing (op riool) (inruilen in kolom 3) 
Naam afvalwaterzurvering (AWZI) 
EMISSIES EN DEBIETEN (zie stoffenlijst) 

Jaarwacht 

Vermestende stoffen naar water (thema vermesting) Indirect 
(riool) 

Direct 
(oppervlaktewater 

rijkswater) 

Direct 
(opperVaktewater 

binnenwater) 
Stikstof K eldahl (N-Kj) a kg 

b Stikstof nitraat (N-NO3) kg 
TOTAAL stikstof (totaal N)' 

	
a+b 
	

kg 725 
Totaal fosfor (totaal P) kg 

Overige emissies naar water (thema verspreiding) 
Indirect 
(riool) 

Direct 
(oppervaktewater 

rijkswater) 

Direct 
(oppervlaktewater 

binnenwater) 
Bèta- en gamma-activiteit excl. tritium, totaal 3,74E+01 MBq 
Strontium, totaal MBq < detectiegrens 
Alfa-stralers, totaal MBq < detectiegrens 
Tritium 4,40E+06 MBq 

Warmte 744 MJ.s-1  
Nalco 1-RAC 105 kg 
Uzersulfaat 15.000 kg 
Totaal chloort  3.672 kg 
Hydrazine 1,0 kg 
ammoniak 715 kg 
Boorzuur3  31 kg 
czvi 

totaal stikstof en CZV gemeten met behulp van cuvettest van Hach 
2 	gebaseerd op de meetwaarden totaal chloor gemeten met de chloormonitoren VF004A002 en VF005A002 

in het nevenkoelwater. De effectieve lozing is lager door afbraak van chloor tussen het meetpunt en het 
lozingspunt 

3 	lozing uit het radioactief afvalwaterverwerkingssyteem 

kg 539 
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Emissies naar water 

Specificatie radioactieve emissies naar het water' in 2021 

radionuclide 
MDA maximaal 

(kBq.m3)  
emissie 
(MBq) 

realisatie (% 
vergunningslimiet) 

doelstelling (% 
vergunningslimie 

0,020 0,019 totaal beta/gamma excl. tritium 3,74E+01 

Cr-51 2,65E-01 2,8 

Mn-54 1,19E-01 0,6 

Co-57 0,9 < det. grens 

Co-58 4,39E-01 0,5 

Fe-59 0,9 < det. grens 

Co-60 2,50E+01 1,1 

Zn-65 1,1 < det. grens 

Nb-95 5,73E-01 0,6 

Zr-95 2,47E-01 0,8 

Ru-103 0,4 < det. grens 

Ru-106 3,2 < det. grens 

Ag-110m 4,01E-01 0,6 

Te-123m 2,76E-01 0,3 

Sb-124 1,93E+00 0,6 

Sb-125 1,3 < det. grens 

1-131 2,11E-01 0,4 

Cs-134 0,4 < det. grens 

Cs-137 1,19E+00 0,5 

Ba-140 1,3 < det. grens 

La-140 0,4 < det. grens 

Ce-141 0,3 < det. grens 

Ce-144 1,3 < det. grens 

Sr-89 0,5 < detectiegrens 

Sr-90 0,5 < detectiegrens 

Fe-55 0,9 < detectiegrens 

Ni-63 6,74E+00 0,4 

H-3 14,66 4,40E+06 40,0 

Totaal alfa 

Pu-238 
Pu-239/240 

Am-241 

Cm-242 

Cm-244 

2,0E-01 < detectiegrens 

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

,,olume (m3) 3.062 
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Energie 

Verwijzingstabel WKK 
	

2021 

O ja 
X nee 

Heeft de inrichting een WKK-installatie of bent u afnemer oen WKK? 

Verwijzingstabel energieconvenanten 
	 2021 

O ja 
X nee 

Heeft u de 'Meerjarenafspraak energie-efficiency ondertekend of heeft u de 
intentie de MJA te ondertekenen? 

O ja 
X nee 

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

o ja 
X nee 

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

Energie algemeen (energie- en brandstofverbruik) 

Productiecijfers / prestatiematen 	 gehele Inrichting 
	

2021 

Alle gebruikte prestatiematen Eenheid Bijbehorende prestaties (productievolume) 
MWh Opgewekte elektrische energie (netto) 3.618.000 

Energieverbruik (primaire energie) 
	

gehele inrichting incl. eigen WKK 
	

2021 

ELEKTRICITEIT 
MWh 214.977 totaalverbruik elektriciteit, bestaande uit 

	 a+b+c 
- ingekochte elektriciteit NO 

	 a 
- ingekochte elektriciteit CO 

	
b 

MWh 2.659 
MWh 2.915 
MWh 209.402 

AARDGAS 

- elektriciteit uit eigen opwekking 	 c 

totaalverbruik aardgas 703.241 Nm3  

Nm3  110.645 - ingekocht aardgas voor huishoudelijke toepassing gebouwen NO 
Nm3  126.009 - ingekocht aardgas %oor huishoudelijke toepassing gebouw 4 CO 
Nm3  466.587 - ingekocht aardgas ten behoeve ven de hulpketels 

GASOLIE 
- ingekochte gasolie ten behoeve van noodstroomaggregaten 	 I113  

OVERIGE BRANDSTOFFEN 
(inclusief duurzame brandstoffen) 

	 2021 

72,1 

verbrandings-
processen 

eenheid productieproces grondstof 
Soort en eenheid 
splijtbaar uranium ton 0,20 
splijtbaar plutonium 

De hoeveelheid splijtbaar uranium en plutonium is de hoeveelheid in de nieuw ingezette brandstofelementen. 
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gehele inrichting 2021 hoeveelheden afgevoerd 

0 splijtstofelementen 

19.03.06* middel radioactief gecementeerd afval, COVRA (m3/jaar) 

aantal 
EXTERN 

m3  
EXTERN 

laag radioactief samengeperst afval, COVRA (m3  / jaar) 
laag radioactief niet-persbaar afval, COVRA (m3  / jaar) 

19.12.12 
19.12.12 

18,72 
0,45 

19.03.06* laag radioactief gecementeerd afval, COVRA (m3  / jaar) 3,60 
13.08.99* 
16.05.08* 

laag radioactief vloeibaar afval 0,03 

1000 [vaten vast cement 0,00 19.12.12 
11,00 

euralcode omschrijving 

EPZ Milieujaarverslag 2021 

Afvalbeheer (1), radioactieve afvalstoffen 



0,053 0.053 

hoeveelheden afgevoerd gehele inrichting 2021 

110113' afvel van ontvetting dat gevaarlijke stoffen bevat 

0,167 0,167 120117 niet onder 12 01 16 vellend afval skin gritstralen 
130205' niet-gechloreerde minerale motor-. transmissie- en smeerolie 
130208' overige motor-, transmissie- en smeerolie 

0,803 0.803 130508' afvalmengsels uit zandvangers en olie/waterscheiders 
140603' overige oplosmiddelen en mengsels ven oplosmiddelen 
140605' slib of vest afval dat andere oplosmiddelen bevat 
150110' verpakking die resten ven gevaarlijke stoffen beust of daarmee is verontreinigd 

150202' 
absorbentia. filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), 
poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn 
verontreinigd 

0.047 0,047 160504' gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten 

160506' labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten, inclusief 
mengsels win labchemicaliën 

160507' afgedankte anorganische chemicaliën die uit geveartijke stoffen bestaan of 
deze bevatten 

160508' afgedankte organische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze 
bavetten 

Afvalbeheer (2), conventionele afvalstoffen 

euraleode 

060101' 

omschrijving 

zwavelzuur en zwaveligzuur 

recycling 
(nuttige 

toepassing) 
(ton)  

storten 
(verwijdering) 

(ton) 

verbranding 
(verwijdering) 

(ton) 

verbranden met 
energieterugwin 

ning (nuttige 
toepassing) (ton) 

fysisch- 
chemische 

behandeling 
(verwijdering) 

0,408 

biologische 
behandeling 
(verwijdering) 

(ton) 

opslag in 
afwachting van 

behandeling 
(verwijdering)  

060205' 
P.  060399 

overige basen 
niet elders genoemd afval 

0,180 0,180 

0,440 0.440 
061302' afgewerkte actieve kool (exclusief 060702) 0,405 0,405 

afvel ven verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke 
stoffen bevel 

080111' 1,312 1,312 

afvel van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke 
stoffen bevat 

080409' 0,175 0,175 

120112' afgewerkte wassen en vetten 0,297 0,297 

4,760 4,760 
6,741 6,741 

130502' slib uit obeivraterscheiders 14,400 14,400 

2,494 0,347 2,841 
0,222 0,222 
0,320 0,320 

2,821 2,821 

160107* oliefilters 0.144 0,144 

0,058 0.058 

0.814 0,814 

1,616 1,616 

160601' loodaccu's 0,532 0,532 

totaal 
(ton) 

0.408 
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0,780 0,780 

3,040 3,040 

hoeveelheden afgevoerd gehele inrichting 2021 

totaal afvalstromen 1.114,51 

baggerspecie (m3) 52.789 

170411 niet onder 17 04 10 vallende kabels 

170604 niet onder 170601 en 170603 vellend isolatiemateriaal 

200133* 
onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's alsmede 
ongesorteerde mengsels win batterijen en accu's die dergelijke batterijen en 
accu's bevatten 

240,520 240,520 200399 niet elders genoemd stedelijk afval (mosselen) 

Milieujaarverslag 2021 

Afvalbeheer (3), conventionele afvalstoffen 

EPZ 

recycling 
(nuttige 

toepassing) 
(ton) 

storten 
(verwijdering) 

(ton) 

verbranding 
(verwijdering) 

(ton) 

verbranden met 
energieterugwin 

ning (nuttige 
toepassing) (ton) 

fysisch- 
chemische 

behandeling 
(verwijdering) 

biologische 
behandeling 

(verwijdering) 
(ton) 

465,060 

opslag in 
afwachting van 

behandeling 
(verwijdering)  

niet onder 17 01 06 vellende mengsels van beton. stenen, tegels of 
keramische producten 
hout 

170107 

✓ 170201 

100,480 100,480 

26,520 26,520 

170403 lood 6,880 6,880 

170605* asbesthoudende bouwmaterialen 0,640 0,640 

190806* 

P 200101 
P  200102 

verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen 

papier en karton 
glas 

16,060 16,060 
37,474 37,474 

3,880 3,880 

200121' tl-buizen en ander kwikhoudend afvel 0,283 0,283 

P 200125 spijsolie en -vetten 0,180 0,180 

0,251 0,251 

niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vellende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur 

200136 2,692 2,692 

200139 kunststoffen 0,000 0,000 

• 200140 metalen 44,000 44,000 

P  200301 gemengd stedelijk afvel 126,216 126,216 

euralcode 

161002 

omschrijving 

niet onder 161001 vallend waterig vloeibaar afvel 

totaal 
(ton) 

465,060 



2021 Externe veiligheid • BRZO / Seveso III 

2021 Verwijzingstabel externe veiligheid 

Vut dan tevens tabel Xbr1 in. ❑ ja 
X nee 

2021 Externe veiligheid - PGS 

Valt uw inrichting onder het besluit risico's zware ongevallen (BRZO)? 

D ja, CPR 15-1 
X ja, PGS 
D nee 

Vul dan tevens tabel Xcp1 in. 
Vul dan tevens tabel Xcp2n in. 

Zjn volgens de vergunning ven de inriching de CPR-richtlijnen (CPR-13 of 15) of 
de PGS-richtlijnen (PGS-12, 13 of 15) een toepassing? 

X 	ja 
O nee PGS 9 (Cryogene gassen) 

O ja 
X 	nee PGS 12 (Ammoniak: opslag en verlading) 

PGS 15 (opslag een verpakte geviarlijke stoffen) X 	ja 
O nee 

Zjn de volgende richtlijnen uit de PGS van toepassing? 

PGS 13 (Ammoniak: toepassing als koudemiddel voor koelinstallaties en 
warmtepompen) 

O ja 
X 	nee 

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

X 	ja 
O ja, zij het dat het Bevoegd gezag instemt met een 

gemotiveerde afwijking 
o nee 
O ja 
o ja, zij het dat het Bevoegd•gezag instemt met een 

gemotiveerde afwijking 
O nee 
O ja 
• ja, zij het dat het Bevoegd gezag instemt met een 

gemotiveerde afwijking 
O nee 

ja 
ja, zij het dat het Bevoegd gezag instemt met een 
gemotiveerde afwijking 
nee 

PGS 15 

PGS 13 

PGS 9 

PGS 12 

X 	inrichting .alt niet onder BRZO 
D PBZO-plichtig (prev3ntiebeleid) 
• PBZO- en VR-plichtig (veiligheidsrapport) 

In welke BRZO-2015 categorie wit uw inrichting? 

Indien PBZO-plichtlg (preventiebeleid) 

Is een afgerond PBZO beschikbaar? 

Is een afgerond VBS (wiligheidsbeheerssysteem) beschikbaar? 

O ja 
O nee, (ga naar volgende tabel) 
O ja 
O nee, ga naar volgende tabel) 

Indien tevens VR-plichtig (veiligheidsrapport) 
O ja 
• nee (toelichten in het beschrijvend deel) 
C 	ja, toelichten in het beschrijvend deel welke 

maatregelen gepland staan en welke daarvan uitgevoerd 
zijn 

D nee 
o 0 - 25 % 
O 25 - 50 % 
O 50 - 75 % 
O 75 - 100 % 

Is een goedgekeurd veiligheidsrapport beschikbaar 

Zijn maatregelen nodig op basis ven het veiligheidsrapport? 

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

Milieujaarverslag 2021 
	 EPZ 

Externe veiligheid 
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0 Aantal nog uit te voeren aanbevelingen 

0 Hoewel historische verontreinigingslocatie ven voor 1988 zijn er gesaneerd in 
het verslagjaar 

Is een risicoanalyse volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
(NRB) uitgevoerd? 

Hoeveel maatregelen waren noodzakelijk (aanbevelingen totaal) 
Hoeveel van die maatregelen zijn in het verslagjaar uitgevoerd (totaal)? 

2021 Bodembescherming 
X 	ja 
❑ nee, (ga naar volgende tabel) 
❑ n.v.t. (toelichten in het beschrijvend deel waarom dit niet 

van toepassing is) 
5 
0 

Is de bedrijf aangesloten bij de Stichting BSB 
X ja 
• nee 

Hoewel historische verontreinigingslocaties van voor 1988 zijn nog niet 
gesaneerd? 
Hoewel nieuwe verontreinigingslocaties ven voor 1988 zijn er gesaneerd in het 
verslagjaar?  
Hoeveel nieuwe spills vanaf 1988 zijn zijn nog niet gesaneerd? 

2021 Bodemsanering 

0 

0 

Hoe vaak is in het verslagjaar sprake geweest ven incidenten die aanleiding 	 0 
gaven tot klachten over geluidhinder? 

Waren als gevolg ven de geluidhinder aarmilende saneringsmaatregelen 
noodzakelijk? 

ja 
nee 
n.v.t 

GeluidhInder 
	 2021 

2021 
Hoeveel geluidmaatregelen warenin het verslagjaar noodzakelijk? 
Hoeveel maatregelen tegen geluidhinder zijn in het verslagjaar uitgevoerd? 

Hoe wak is in het verslagjaar sprake geweest ven incidenten die aanleiding 	 0 
gaven tot klachten over geurhinder? 
Waren als gevolg ‘en de geurhinder aanwliende saneringsmaatregelen 
noodzakelijk? 

❑ ja 
nee 

X 	n.v.t. 

Geurhinder 
	 2021 

Hamel geurmaatregelen waren / zijn noodzakelijk (totaal)? 
Hoeveel ven die maatregelen zijn uitgevierd (totaal)? 

0 
0 

Overschrijding grenswaarden 
	 2021 

Hoeveel meldingen ven overschrijdingen ven de grenswaarden zijn er bij het 	 0 
bevoegd gezag Kew gedaan? 

bevoegd gezag Wtw gedaan? 
Hoeveel meldingen van overschrijdingen van de grenswaarden zijn er bij het 	 0 

Milieujaarverslag 2021 
	 ET 

Bodem 

Geluid 

Geur 

Overschrijding grenswaarden 
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Watergebruik gehele Inrichting 2021 

WATERINNAME m3  / jaar 

EPZ Milieujaarverslag 2021 

Milieuzorg 

Milieuzorg 
	 2021 

Beschikt de inrichting oi.er een gecertificeerd milieuzorgsysteem (biji.00rbeeld 
op basis ren ISO 14001 of EAMS)? 

X 	ja, gehele inrichting 

Ja, deel inrichting 
Ei 	nee 

Watergebruik 

Grondwater merige processen 
	 b 0 

WATERAFVOER 

Lozing op opperiAaktewater, bestaande uit  h = i+j+k+l+m+o  512.534.909 

- nucleair aNalwaterverwerkingssysteem (lozing in Westerschelde) 
	 k 3.061 

- regeneratie- en spoelwater spulmengbed 
	 m 2.816 

       

 

Grondwater oor koeling 

OppeMaktewater (koeling) 

Industriewater 

Drinkwater 

Water afkomstig uit grond/hulpstoffen' 

 

a 

c 

d 

e 

a+b+c+d+e+f 

  

2.373 

512.298.683 

91.654 

5.536 

195.359 

512.593.605 

       

 

Lozing op riool 

- oppenAaktewater (koeling) 

- bedrijfsafialwater 

- grondwater voor koeling 

- water afkomstig uit grond/hulps(offen1  

 

9 

j 

0 

  

5.536 

512.298.683 

33.082 

2.373 

194.894 

 

- water afkomstig ren spuisysteem stoomgeneratoren tijens regeneratie RY020N00: 
	

P 

  

2.127 

   

 

Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering 
	 q 

  

0 

 

Stoomsysteem (ontluchtingen, emissie naar lucht) 
	 10.142 

 

Water in bijproduct, inclusief water in zukeringsslib 
	 0 

 

water afgevoerd oor externe eerwerking 
	 465 

 

TOTAAL waterafvoer 

 

g+h+q+r+s 

  

512.550.587 

       

afkomstig uit de hulpstoffen natronloog, zoutzuur, hydrazine, ammonium, nalco en chloorbleekloog 
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Milieujaarverslag 2021 

N.V. EPZ 

Kernenergie-eenheid BS30 Borssele 

Bijlagen 
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Bijlage 1: Overzicht bemonsteringsplaatsen ten behoeve van de omgevingsmetingen 

Meetpunten omgeving kemenergiecentrale Borssele 

Overzicht zandbemonsteringsplaatsen 

	 e 	 L_  

n 
n on 

/Uitlaat. 
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Milieujaarverslag 2021 

Bijlage 2: Overzicht plaatsing van de dosisterreingrensmetingen 
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Milieujaarverslag 2021 
	 EPZ 

Bijlage 3: Overzicht meetpunten ten behoeve van de geluidsmetingen 
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