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De vaste Commissie voor Economische Zaken1 heeft bij brief van 3 
oktober 1983 aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
mevrouw A. Kappeyne van de Coppello, aanvullende informatie gevraagd 
naar aanleiding van haar brieven van 4 juli en 18 juli 1983 inzake de 
veiligheid van kerncentrales (17600, hoofdstuk XV, nrs. 120 en 121). De 
staatssecretaris heeft hierop bij brief van 17 mei 1984 geantwoord. 

De commissie heeft de eer van het aldus gevoerde schriftelijk overleg 
verslag uitte brengen. 
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Koppen 
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TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
mevrouw A. Kappeyne van de Coppello 

's-Gravenhage, 3 oktober 1983 

Bij brief van 4 juli 1983(17600, hoofdstuk XV, nr. 120) heeft u de Tweede 
Kamer op de hoogte gesteld van uw beleidsvoornemens naar aanleiding 
van het advies van de Commissie Reactorveiligheid over het Kemeny-rap-
port. 

Bij brief van 18 juli 1983 heeft u de Tweede Kamer gerapporteerd over 
storingen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard in 1982 
(17600, hoofdstuk XV, nr. 121). Beide brieven zijn door het Presidium in 
handen gesteld van de vaste Commissies voor Economische Zaken en voor 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezamenlijk. 

Namens de vaste Commissie voor Economische Zaken mag ik u een 
tweetal verzoeken doen. In de eerste plaats wil de commissie u verzoeken 
naar aanleiding van het ongeval bij Harrisburg te berichten over de 
ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds januari 1981, toen het 
rapport van de Commissie Reactorveiligheid werd uitgebracht. In de 
tweede plaats zou de commissie gaarne beschikken over een overzicht van 
de storingen in 1982 in de centrales Borssele en Dodewaard volgens de 
indeling die vóór 1 januari 1982 werd gehanteerd, dit in verband met de 
vergelijkbaarheid met de gegevens over vroegere jaren. 

De griffier van de vaste Commissie voor Economische Zaken, 
P. A. Koppen 
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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Aan de voorzitter van de vaste Commissie voor Economische Zaken van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 17 mei 1984 

Bij brief van 3 oktober 1983 werd mij namens uw commissie verzocht: 
1. naar aanleiding van het ongeval bij Harrisburg te berichten over de 

ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds januari 1981, toen het 
rapport van de Commissie Reactorveiligheid werd uitgebracht; 

2. een overzicht ter beschikking te stellen van de storingen in 1982 in de 
centrales Borssele en Dodewaard volgens de indeling die vóór 1 januari 
1982 werd gehanteerd, dit in verband met de vergelijkbaarheid met de 
gegevens over vroegere jaren. 

Naar aanleiding van dit verzoek bericht ik u, mede namens de minister 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het volgende: 

Ad1 

Op 30 januari 1981 bracht de Commissie Reactorveiligheid (CRV) advies 
uit aan de toenmalige minister van Sociale Zaken en aan de toenmalige 
minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne naar aanleiding van het 
rapport dat een Amerikaanse presidentiële commissie had gepubliceerd 
over het ongeval in de Three Mile Island kerncentrale nabij Harrisburg (het 
zo geheten «Kemeny-rapport»). 

In mijn brief van 4 juli 1983 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal (zitting 1982-1983,17600, hoofdstuk XV, nr. 120),waarbij 
het advies aan de Tweede Kamer werd aangeboden, heb ik er reeds op 
gewezen, dat over het ongeval overleg geweest is met de Kamer. Daarbij 
ging het om de lering die getrokken is uit het ongeval voor het beleid in 
Nederland en het toezicht op de Nederlandse kerncentrales. 

In de genoemde brief werden enige concrete punten genoemd die in het 
beleid van de regering zijn opgenomen. Dit neemt niet weg dat ook andere, 
in het advies genoemde, onderwerpen ter harte zijn genomen. Hiervan 
wordt onder meer blijk gegeven in de paragraaf over reactorveiligheid in 
de jaarverslagen van de Arbeidsinspectie welke jaarlijks aan de Kamer 
worden toegezonden en voor wat betreft alarmregelingen in bijlage F bij de 
memorie van toelichting op de begroting voor 1983 van het toenmalige 
ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (zitting 1982-1983, 
17 600, hoofdstuk XVII, nr. 2). 

Hoewel in de tekst van voornoemde documenten niet direct het verband 
gelegd is met bepaalde adviezen of commentaren uit het rapport van de 
CRV, blijkt niettemin uit deze publikaties dat de Kernfysische Dienst van de 
Arbeidsinspectie en de Directie Straling vanhet ministerie van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer veel van deze punten in 
behandeling hebben of inmiddels afgehandeld hebben. In sommige 
gevallen blijkt overigens ook dat bepaalde maatregelen al getroffen waren 
op het tijdstip dat de CRV aan de betrokken bewindslieden rapporteerde. 

In de bijgevoegde notitie (bijlage 1) geef ik u in het kort een opsomming 
van de belangrijkste ontwikkelingen sinds het verschijnen van het advies 
van de Commissie Reactorveiligheid in januari 1981. 

Ad 2 

Een overzicht van de storingen in 1982 in de kerncentrales Borssele en 
Dodewaard volgens de indeling die vóór 1 januari 1982 werd gehanteerd, 
is gegeven in bijlage 2. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 
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BIJLAGE 1 ONTWIKKELINGEN SINDS JANUARI 1981 

1. De ontwikkeling van grondslagen en richtlijnen 

Wat betreft de ontwikkeling van Nederlandse criteria en richtlijnen op het 
gebied van reactorveiligheid kan vermeld worden, dat in 1980 een keuze 
gemaakt is om de door het Internationale Atoom Energie Agentschap 
(IAEA) te Wenen ontwikkelde Nuclear Safety Standards (NUSS) als vertrek-
punt te nemen. 

Het NUSS-programma beoogt een aantal basiseisen (vastgelegd in z.g. 
Codes of Practice) en richtlijnen (vastgelegd in z.g. Safety Guides) voor de 
veilige toepassing van kernenergie te verschaffen op de volgende vijf 
gebieden: 

A - overheidsorganisatie voor het toezicht op kernenergiecentrales; 
B - vestiging van kernenergiecentrales; 
C - ontwerp van kernenergiecentrales; 
D - bedrijfsvoering van kernenergiecentrales; 
E - kwaliteitsborging bij kernenergiecentrales. 
De huidige activiteiten richten zich met name op de gebieden C, D en E. 
De Code of Practice on Design en de twaalf daarbij behorende Safety 

Guides (gebied C) zijn bestudeerd en waar nodig gewijzigd of aangevuld. 
Met de deskundigen van betrokken nucleaire bedrijven in Nederland is 
overleg geweest over de inhoud van de Code of Practice en de Guides. Ook 
voor de Code of Practice on Operation en de daarbij horende Guides zijn 
studie-activiteiten in 1982 begonnen. In een aparte werkgroep is het 
onderwerp kwaliteitsborging behandeld. De Code of Practice on Quality 
Assurance werd met geringe wijzigingen overgenomen. Voor de bijbeho-
rende Safety Guides werd aangegeven welke onderwerpen te weinig 
uitgediept waren. Naar verwachting zal de studie van een belangrijk deel 
van deze Safety Guides in begin 1983 afgerond zijn. Om de bruikbaarheid 
van de IAEA NUSS-documenten bij kwaliteitsborging in Nederlandse 
praktijk te toetsen is een onderzoek gestart. 

Op het gebied van bedrijfsvoering zijn specifieke voorschriften ontwikkeld 
voor opleiding, examens en bevoegdheden van het bedienend personeel 
van kernenergiecentrales. Hierover is overleg geweest met vertegenwoor-
digers van de directies en het bedienend personeel van de betrokken 
centrales. Evenals dat voor de eerder genoemde regels het geval is, is ook 
de Commissie Reactorveiligheid geconsulteerd over toepassing van dit 
voorschrift voor de eisen aan bedienend personeel. Het ligt in de bedoeling 
om begin 1984 deze regels via een passend vergunningsvoorschrift voor 
de kerncentrales Borssele en Dodewaard bindend te verklaren. Daarmee is 
een toezegging van de toenmalige minister van Sociale Zaken aan de 
Tweede Kamer naar aanleiding van het ongeval in Three Mile Island om de 
opleiding van bedienend personeel in kerncentrales formeel te regelen, 
uitgevoerd. Bij die gelegenheid is ook gesteld dat het gebruik van een 
simulator voor de opleiding bevorderd zal worden. 

Thans is de simulator als een noodzakelijk trainingsinstrument opgenomen 
in het opleidingsprogramma. Het personeel van de kerncentrale Borssele 
beschikt reeds enige tijd over die faciliteiten. Ook voor de kerncentrale 
Dodewaard is een simulator ontwikkeld die naar verwachting nog in 1984 
operationeel wordt. 

Een belangrijk element in de bedrijfsvoering is de opzet van de procedures, 
met name de noodprocedures. De Commissie Reactorveiligheid had het 
wenselijk beoordeeld om te komen tot een richtlijn voor de vorm en inhoud 
van een noodprocedure. Internationaal is over dit ontwerp een discussie op 
gang gekomen in het Committee on the Safety of Nuclear Installations 
(OESO/NEA). Interessant is daarbij een verschuiving die waar te nemen 
valt in de aard van de procedures die aanvankelijk geschreven werden voor 
bepaalde soorten gebeurtenissen en nu meer uitgaan van symptomen. 
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Wanneer deze internationele discussie, waaraan ook wordt deelgenomen 
door een medewerker van de kerncentrale Borssele, tot een advies komt 
wordt het opportuun om een Nederlandse richtlijn voor noodprocedures 
op te stellen. 

2. Lering uit informatie over storingen 

Na het ongeval in Three Mile Island is in Nederland enige tijd gezocht 
naar een systeem van storingsmelding van de vergunninghouder naar de 
overheid dat het ook eenvoudig zou maken om deze storingen internationaal 
uit te wisselen met andere organisaties. Na een aanvankelijke keuze voor 
een rapportage die naar type en ernst van het voorval een Zweeds model 
volgde, is uiteindelijk aansluiting gezocht bij het Incident Reporting System 
(IRS) dat onder auspiciën van het Committee on the Safety of Nuclear 
Installations (OESO/NEA) was opgezet. Zeer onlangs heeft de IAEA volgens 
een soortgelijk model een programma opgezet waarbij ook met de niet-
Westerse landen ervaring kan worden uitgewisseld. Het IRS van de NEA 
heeft in de 4 jaar van zijn bestaan bewezen een nuttige bron van informatie 
te zijn voor de toezichthoudende autoriteiten. Gemelde storingen zijn 
aanleiding om in eigen land, i.c. bij de kerncentrales Borssele en Dodewaard, 
te bezien of de getroffen veiligheidsvoorzieningen of procedures voldoende 
zijn om soortgelijke voorvallen te kunnen beheersen. Vanwege de eigen 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid krijgen de exploitanten afschriften 
van de storingsmeldingen opdat ze er lering uit kunnen trekken. In een 
aantal gevallen wordt dan van overheidswege gevraagd welke conclusies 
de exploitant uit deze meldingen getrokken heeft of worden er aanwijzingen 
gegeven voor noodzakelijke verbeteringen in componenten of procedures. 

Vanaf 1980 tot heden zijn er tussen de deelnemende landen van het 
IRS-systeem ca. 350 voorvallen uitgewisseld; vijf hiervan waren afkomstig 
uit Nederland. Deze vijf zijn een selectie uit alle storingen die door de 
exploitanten van de kerncentrales aan de overheid gemeld werden. Een 
overzicht van de belangrijke storingen in de kerncentrales Dodewaard en 
Borssele wordt jaarlijks aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gestuurd. 

Zoals eerder opgemerkt zijn storingen in andere kerncentrales vaak een 
aanleiding om de veiligheidsmaatregelen in Borssele en Dodewaard nog 
eens te beoordelen. De storing in Three Mile Island was daarvoor een 
sprekend voorbeeld. 

Ook gewijzigde opvattingen over het vereiste veiligheidsniveau bij 
kernenergiecentrales in het algemeen kunnen een reden zijn om verbete-
ringen aan te brengen daar waar dat redelijkerwijs mogelijk is. Voorbeeld 
van deze z.g. «backfitting»-activiteiten zijn te vinden in de jaarverslagen 
van de Arbeidsinspectie. 

Nu enige jaren geëxperimenteerd is met het nieuwe systeem van 
storingsmelding en daarmee inmiddels goede ervaring is opgedaan, zal op 
termijn aanpassing van de vergunningen en Technische Specificaties 
plaatsvinden zodat hiervoor een formele basis gelegd kan worden. Daarbij 
zal gebruik gemaakt worden van een voorlopige richtlijn die door de IAEA 
gepubliceerd is.1 

3. Op peil houden van kennis 

Zoals ook aangeduid is in de rapportage van de Commissie Bestaande 
Kerncentrales is het voor de handhaving van het deskundigheidsniveau in 
de kerntechnologie absoluut noodzakelijk gebleken dat er ook een Neder-
lands referentiekader bestaat op dat gebied. 

Zonder concreet uitzicht op verdere ontwikkeling van kernenergie in 
Nederland verschaft het huidige nucleaire potentieel in ons land de 
exploitanten en de toezichthoudende instanties toch een basis voor 

1 «Guide on a national system for collecting, 
assessing and disseminating information on 
safety-related events in nuclear power 
plants», IAEA-TECDOC-278, 1983. 
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serieuze discussies met collega-organisaties in het buitenland. Studie van 
de IRS-meldingen is bij voorbeeld geen waardevrij en passief gebeuren 
omdat vanuit de verantwoordelijkheid voor en het toezicht op de kerncen-
trales Dodewaard en Borssele de vraag zich steeds opdringt welke concrete 
lering eruit te trekken valt. Ook alle andere activiteiten, zoals deelname aan 
commissies en werkgroepen van EG, NEA en IAEA op het gebied van 
reactorveiligheid, stralenbescherming, behandeling van afval etc, krijgen 
vanuit die achtergrond grote waarde omdat actief deelgenomen kan 
worden vanuit zelf opgedane ervaring. 

Anderzijds moet in een periode waarin Nederland reeds langere tijd geen 
ervaring heeft opgedaan met ontwerp en bouw van moderne kerncentrales 
de noodzaak onderstreept worden om deze buitenlandse contacten zeer 
intensief te onderhouden. Het ter ondersteuning van het veiligheidstoezicht 
noodzakelijk geachte onderzoek is in 1981 tot uitdrukking gebracht in een 
nota van de regering over het Interimprogramma Kernenergie-onderzoek 
(Tweede Kamer, zitting 1981, 17014, nr. 2). In deze nota zijn met name op 
het gebied van reactorveiligheid en stralingshygiëne enige onderwerpen 
opgesomd waar het Energie-onderzoek Centrum Nederland (ECN) de 
competentie op peil dient te houden c.q. te brengen. In een brief van de 
regering van 1982 (Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17014, nr. 5 wordt 
voor de gebieden reactorveiligheid en stralingshygiëne als onderdeel van 
het minimumprogramma kernenergie aangegeven dat de noodzakelijke 
deskundigheid bij ECN op peil gehouden zal worden. Naast de activiteiten 
die ECN verricht uit de basissubsidie zijn met ingang van 1982 ook nog 
additionele fondsen ter beschikking gesteld voor ondersteunend rekenwerk 
ten behoeve van veiligheidsbeoordelingen door de Kernfysische Dienst en 
voor een verkennende studie van de bronterm (hoeveelheid radioactiviteit 
die bij een ongeval kan vrijkomen). 

4. Overdracht van kennis 

De kennis en ervaring die inmiddels bij overheidsinstanties is opgebouwd 
over veiligheidsanalyse en beoordeling van kerninstallaties wordt in 
beperkte mate ook overgedragen naar instanties die zich bezighouden met 
de beoordeling van andere industriële activiteiten. Binnen het departement 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt de aanpak van toezicht via 
een kwaliteitsborgingsregime nu ook aandacht bij de Dienst voor het 
Stoomwezen. Ook bij de beoordeling van het Arbeidsveiligheidsrapport 
voor de gevaarlijke procesindustrie is een aantal aspecten aan de orde, 
waarbij gebruik gemaakt kan worden van de deskundigheid die opgebouwd 
was bij de kernenergie, bij voorbeeld opzet van betrouwbaarheids/risico-
analyses en voorschriften voor instrumentele beveiligingen. 

5. Gevolgen van lozingen 

Internationaal onderzoek in de recente jaren betreffende de mogelijke 
biologische effecten van lage stralingsdoses heeft geen aanleiding gegeven 
de bestaande ICRP2-normen bij te stellen. 

De KEMA voert in opdracht van de GKN en PZEM een omgevingsmonito-
ringprogramma uit (onder andere exposietempibepaling, luchtstof- en 
watermonstername). Tevens is aan het RIVM3 de opdracht verstrekt TLD's4 

op de terreingrens van de beide kerncentrales te plaatsen. Voorts laat het 
ministerie van Landbouw en Visserij gras- en melkmonsters in de omgeving 
van de centrales op radioactiviteit analyseren. Momenteel wordt in samen-
werking met het RIVM3 bezien op welke wijze een additioneel meetnet, dat 
continu de exposie meet, rond de 2 kerncentrales gerealiseerd kan worden. 
Met behulp van het meetnet kan het gemiddelde exposietempo voor de 

2 ICRP: International Commission on Radiolo- bevolk ing vas tgeste ld w o r d e n . 

f m\/»I0,o°Ll0n . . . ^ i / , i ^ Indien een accidentele lozing van radio-actieve stoffen plaatsvindt, kan 
3 RIVM: Rijksinstituut voor de Volksgezond" , a , . . . 
neid en Milieuhygiëne. m e t de gegevens van het meetnet achteraf een schatting gemaakt worden 
4 TLD: Thermoiuminescent dosismeter. van de dosis waaraan de bevolking werd blootgesteld. 
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Tevens kan in dit verband verwezen worden naar het advies van de 
Commissie Reactorveiligheid betreffende nieuwe inzichten inzake de 
consequenties van ernstige reactorongevallen. Dit advies is momenteel in 
behandeling bij de Gezondheidsraad, waarbij het niet is uitgesloten dat 
naar gelang van de uitspraak van de Gezondheidsraad bijstelling respectie-
velijk versoepeling van de alarmregelingen verwezenlijkt kan worden. 

6. Alarmregelingen 

Het vigerende regeringsbeleid betreffende de nucleaire alarmregelingen 
is beschreven in bijlage F bij de memorie van toelichting voor de begroting 
van 1983 van het toenmalige ministerie van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne. 

Diverse onderzoeken met betrekking tot de verschillende facetten van 
mogelijke maatregelen welke in het kader van de alarmregelingen kunnen 
worden genomen, worden momenteel uitgevoerd respectievelijk voorbereid. 
Enkele hiervan betreffen: 

- het onderzoek naar een aanvullend TLD5-meetnet als additionele 
radiologische monitoring van de kerncentrales; 

- automatische verwerking van meteorologische en lozingsgegevens, 
waardoor een snellere verwerking en dientengevolge een optimale evaluatie 
van mogelijke radiologische gevolgen bereikt kan worden; 

- onderzoek naar de toepassing van alternatieve middelen zoals helicop-
ters voor het snel lokaliseren en detecteren van een radio-actieve wolk; 

- onderzoek naar efficiency en capaciteit van evacuatie in het kader van 
een algemeen beslismodel; 

- nieuwe technieken van alarmering en waarschuwing bij nucleaire 
ongevallen. 

Belangrijke gegevens worden verkregen uit de ongevalsoefeningen, 
welke regelmatig voor de verschillende regelingen worden gehouden. Aan 
de hand van de verkregen ervaringen worden de regelingen waar nodig 
bijgesteld. 

De recente ontwikkelingen op legislatief gebied zijn als volgt samen te 
vatten; 

Doel 
Met betrekking tot de kernenergiecentrales Doel I en Doel II te Doel, 

België, is een eenzijdige Nederlandse alarmregeling vastgesteld bij beschik-
king van 1 december 1981 (Stcrt. 235). Sedert 2 juli 1983 is de regeling ook 
van kracht met betrekking tot Doel III (Stcrt. 123). 

Mol 
Door een ad hoc ingestelde «Werkgroep voorbereiding alarmregeling 

MOL» is op 7 november 1983 een concept «Alarmregeling Studiecentrum 
voor Kernenergie te Mol», België, aangeboden aan de Commissaris der 
Koningin in de provincie Noord-Brabant, mr. A. A. M. van Agt. De Commis-
saris zal het concept aanbieden aan de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook hier betreft het een eenzijdige 
Nederlandse regeling. 

Petten (N.H.) 
Op 24 september 1981 (Stcrt. 181 en 199) is met betrekking tot de Hoge 

Flux Reactor (HFR) een nieuwe alarmregeling vastgesteld ter vervanging 
van de oude. 

Borssele en Dodewaard 
Met betrekking tot de kerncentrales te Borssele en Dodewaard heeft een 

5 TLD: Thermoiuminescent dosismeter. aantal kleine bijstellingen plaatsgehad (Stcrt. 1983, 177). 
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7. Voorlichting 

Momenteel wordt onderzocht welke informatiebarrières algemeen met 
betrekking tot straling en radio-activiteit bestaan en welke rol hierbij de 
massacommunicatie speelt. Dergelijke barrières kunnen de noodzakelijke 
informatie-overdracht betreffende de alarmregelingen belemmeren. In het 
bijzonder wordt onderzocht van welke communicatiekanalen gebruik kan 
worden gemaakt om informatie over stralingsbescherming aan grote 
groepen van de bevolking te kunnen geven. Hierna zal het voorlichtingsplan 
«Straling» worden opgesteld, waarin ook het aspect voorlichting over 
alarmregelingen aan de orde komt. 

Door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer is in maart 1983 een eerste folder vervaardigd, getiteld: «Wat 
u moet doen bij een ongeval in een kerncentrale». Deze folder is verstuurd 
aan de Commissaris der Koningin in de provincies Zeeland, Noord-Brabant 
en Gelderland, alsmede aan de burgemeesters van gemeenten, die 
betrokken zijn bij de verschillende alarmregelingen betreffende kerncentra-
les, voor eventuele verspreiding in hun gemeenten. 

Het recht van de bevolking op informatie krijgt volop aandacht in het 
overleg tussen rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid tijdens de 
evaluaties van oefeningen en het uitvoeren van aanpassingen van de 
alarmregelingen. 

In de eerder genoemde folder, alsmede in voorlichtingsmateriaal van de 
provincie, wordt aan de bevolking geadviseerd tijdens een ongeval continu 
de radiozender Hilversum I te beluisteren, daar via dit kanaal instructies 
gegeven kunnen worden. 
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BIJLAGE 2 OVERZICHT VAN STORINGEN IN 1982 IN DE KERNCENTRALES BORSSELE 
EN DODEWAARD 

Indeling volgens de categorieën die vóór 1982 gebruikt werden, namelijk: 

Cat. 1: Storing van een component of een systeem welke niet nodig is 
voor het bedrijven van de centrale of voor het functioneren van een 
veiligheidssysteem. 

Cat. 2: Storing van een component of een systeem welke nodig is voor 
het bedrijven van de centrale maar niet voor het functioneren van een 
veiligheidssysteem. 

Cat. 3: Storing vaneen component of systeem welke gezien de beschikbare 
reserve, volgens de TS geen onmiddellijke afschakeling van de reactor 
vereist, maar wel een vermindering van de beschikbaarheid van veiligheids-
systemen geeft. Grote bedrijfsstoring. 

Cat. 4: Storing van een component of systeem welke volgens de TS 
onmiddellijke of binnen een vastgestelde tijd afschakeling of vermindering 
van het vermogen van de reactor vereist. 

Cat. 5: Een breuk (pijpdiameter kleiner dan 50 mm) van het drukgedeelte 
van het reactorkoelsysteem, dat zich binnen het insluitsysteem bevindt. 
Voor drukwaterreactor ook: van het drukgedeelte van het secundaire 
koelsysteem, dat zich binnen het insluitsysteem bevindt. 

Cat. 6: Overige meer ernstige gebeurtenissen. 

Storingen in de kernenergiecentrale Borssele 

Datum Omschrijving Categorie 

Februari 11 Tijdens de uitbedrijfname van de centrale voor de 3 
splijtstofwisselstop 1982 werd bij de omschakeling van de 
transformator een bedieningsfout gemaakt. Als gevolg 
hiervan kwamen twee noodstroomdieselaggregaten 
automatisch in bedrijf. Na constatering van de bedienings-
fout werden de dieselaggregaten gestopt. 

Februari 1 2 Bij een periodieke beproeving tijdens de uitbedrijfname van 3 
de centrale bleken de magneetkleppen alsmede de eind-
schakelaars ten behoeve van de positiemelding van een der 
beide stoomleiding-breukbeveiligingskleppen niet goed te 
functioneren. Er is toen naast sterkere magneten in de 
kleppen, een extra magneetklep aangebracht en de eind-
schakelaars van de positiemelding zijn opnieuw afgesteld. 

Februari 25 Tijdens het ontladen van de reactorkern bleek, dat in een 3 
van de vier centreergaten van een splijtstofelement een 
afgebroken centreerstift van het bovenrooster lag. Een 
metallografisch onderzoek wees uit dat de breuk was 
ontstaan door interkristalli jne spanningscorrosie. Het 
ontbreken van een centreerstift heeft geen consequenties 
voor het veilig bedrijven van de kernenergiecentrale. 

Februari 26 Tijdens werkzaamheden ter plaatse van de doorvoering van 3 
een van de nood- en nevenkoelwaterleidingen naar de 
turbinehal is de coating op de buitenzijde van de leiding in 
brand geraakt, hetgeen gepaard ging met een sterke rook-
ontwikkel ing. De rook drong ook door in de belendende 
ruimten. Na brandalarm en inschakeling van de bedrijfs- en 
gemeentebrandweer werd de brand geblust. De nabij de 
brandplaats gelegen andere nood- en nevenkoelwaterleiding 
werden geïnspecteerd en in orde bevonden. 

Apri l 16 In verband met een wijziging van de gewenste positie- 4 
instelling van een groep regelstaven werd noodzakelijkerwijs 
een elektronische printplaat ti jdeli jk verwijderd. Hierdoor 
werd onverwachts de niveauregeling van de stoomgeneratoren 
verstoord. Dit leidde tot het uitvallen van de hoofdvoeding-
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Datum Omschrijving Categorie 

waterpompen van het secundaire systeem, waarna de 
reactor afschakelde ten gevolge van te laag waterniveau in 
de stoomgeneratoren. Na het op niveau brengen van de 
stoomgeneratoren door de automatisch in bedrijf gekomen 
noodvoedingwaterpompen, werd de centrale weer in 
bedrijf gesteld. 

Mei 23 Bij een routinecontrole werd een verhoging van de radio- 3 
activiteit van het hoofdkoelmiddel geconstateerd. De oorzaak 
was een lekkage aan een der splijtstofelementen. De 
gestelde limiet voor de specifieke activiteit van het koel-
middel werd hierbij niet benaderd. 

Mei 24 Bij de beproeving van een van de drie noodstroomdiesel- 3 
aggregaten bleek een temperatuuropnemer van het koel-
watersysteem verkeerd te zijn afgesteld en een temperatuur-
schakelaar defect te zi jn. Na het opnieuw afstellen van de 
opnemer en de reparatie van de schakelaar werd de 
beproeving hervat, echter de noodstroomdiesel viel direct 
weer uit ten gevolge van, zoals later bleek, een defecte 
temperatuurschakelaar in het smeeroliesysteem. Nadat deze 
schakelaar was gerepareerd werd de beproeving herhaald 
en akkoord bevonden. 

Juni 1 Tijdens een beproeving van een van de drie noodstroom- 3 
dieselaggregaten bleek een thermostaat te laag te zijn 
afgesteld waardoor het aggregaat uitviel. Na een correcte 
afstelling werd de beproeving hervat en in orde bevonden. 

September 2 Tijdens werkzaamheden aan de elektronica van een regel- 4 
staafbesturing viel ten gevolge van een defect aan een relais (i) 
een regelstaaf in de reactorkern. Hierdoor werd het 
reactorvermogen verminderd. Om dit in de toekomst te 
voorkomen heeft men het relais vervangen en het 
besturingssysteem gemodificeerd. 

Opmerking: Deze storing werd internationaal gemeld in 
verband meteen eventueel mogelijke systematische 
afwi jk ing aan de relaisspoelen van de regelstaafbesturing. 

December 5 Een onbedoeld sluiten van een klep in het asafdichtings- 4 
e n 15 systeem leidde ertoe dat een hoofdkoelmiddelpomp 

uitviel. Bij het reduceren van de voedingwatertoevoer naar 
de stoomgenerator bleek een van de voedingwaterkleppen 
door te laten, hetgeen een te hoog niveau in de stoom-
generator tot gevolg had, waardoor de stoomturbine werd 
afgeschakeld. 
De oorzaak van het onbedoeld sluiten van de eerstgenoemde 
klep werd toegeschreven aan de besturingselektronica. 
Derhalve werd enige controle-apparatuur aangebracht. Op 
1 5 december deed zich een identieke storing voor, waarbij 
dank zij de geplaatste controle-apparatuur, de storing kon 
worden geïdentificeerd en voor de toekomst kon worden 
verholpen. 

Storingen in de kernenergiecentrale Dodewaard 

Datum Omschrijving Categorie 

Januari 8 Het afblazen van de stuifstof uit de reactorkamer kon niet 3 
plaatsvinden ten gevolge van de onjuiste montage van een 
elektrisch aandrijfwerk op een afsluiter. Na correcte 
montage was de storing verholpen. 
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Datum Omschrijving Categorie 

Januari 14 Tijdens onderhoudswerkzaamheden in de splijtstofwissel-
stop aan de elektrische voeding is bij het weer in bedrijf 
stellen door inschakelverschijnselen een elektrische 
beveiliging aangesproken. Hier was naast de externe voeding 
ook het noodstroomaggregaat niet beschikbaar. Gedurende 
15 minuten heeft een situatie bestaan waarbij de noodzake-
lijke stroomvoorziening alleen werd verzorgd door de 
batteri jen. 

Januari 27 Tijdens onderhoud aan de eigen bedrijfstransformator is een 
situatie ontstaan waarbij de normale externe hoogspanning 
niet beschikbaar was. Hierop werd correct doorgeschakeld 
op de noodvoeding. De oorzaak was een foute ti jdinstell ing 
in een checklist, die inmiddels is bijgesteld. 

Januari 29 Bij inspecties aan de voedingwaterpomp in het reactorvat 
waren reeds in voorgaande jaren enige indicaties aan-
getroffen. Dit werd bevestigd door controlemetingen 
tijdens de splijtstofwisselstop. Op grond van berekeningen 
en een extra inspectie begin jul i 1982 werd besloten om in 
januari 1983 een modificatie van deze voedingwateraam 
sluiting uit te voeren. 

Februari 13 Tijdens de opstartfase na de geplande splijtstofwisselstop 
kwamen open/dicht-meldingen door van de gestuurde 
kleppen in het automatisch drukaflaatsysteem van het 
primaire systeem. Deze meldingen werden veroorzaakt door 
onvoldoende elektrische isolatie (ten gevolge van 
veroudering) van de signaleringskabels naar deze kleppen. 
Na het vernieuwen van de kabels was de signalering weer 
correct. 

Maart 9 Ten gevolge van de defecte pakking van de turbine-omloop-
klep was een stoomlekkage ontstaan. Deze lekkage was 
dermate klein en bleef dan ook binnen de voorgeschreven 
toelaatbare lekkage dat het lekwater gecontroleerd kon 
worden afgevoerd. In april is de centrale uit bedrijf genomen 
en is de pakking vervangen. 

Apri l 22 Tijdens werkzaamheden aan de instrumentatie van het 
reactorwaterreinigingssysteem werd kortsluit ing gemaakt. 
De gevolgen waren beperkt tot een storing van de turbine-
ontwatering die na vervanging van een zekering weer 
hersteld werd. 

Juni 3 Bij reparatiewerkzaam heden aan een afsluiter in een deel 
van het regelstaafaandrijfsysteem was ten gevolge van een 
lekkage door een voorafsluiter een regelstaaf de kern in 
bewogen. De vermoedelijke oorzaak was het onvoldoende 
dicht draaien van de voorafsluiter. Al le voorafsluiters zijn 
inmiddels getest en In orde bevonden. 

Juni 11 De automatische watertoevoer naar de noodcondensor was 
in het ongerede geraakt ten gevolge van een defecte vlotter-
schakelaar. Na een melding in de regelzaal werd het niveau 
in de noodcondensor op handbediening genomen. De 
vlotterschakelaar is daarna vernieuwd. 

Juni 22 Ten gevolge van een waterlekkage in de reactorkamer werd 
de centrale uit bedrijf genomen. Geconstateerd werd dat 
de lekkage veroorzaakt werd door een lekke afsluiterpakking 
in de leiding van het reactorwaterzuiveringssysteem. Na 
reparatie, het aanbrengen van een nieuwe pakking, werd de 
centrale weer in bedrijf genomen. 
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Datum Omschrijving Categorie 

Augustus 10 Tijdens een periodieke beproeving bleek een veiligheid van 3 
het neutronengifsysteem door te laten. Bij inspectie werd 
geconstateerd dat beide veiligheden van het systeem waren 
aangetast door natriumpentaboraat. Beide veiligheden 
werden gerepareerd en zijn in de splijtstofwisselstop 1983 
boven het vloeistofniveau in het systeem geplaatst zodat 
aantasting wordt voorkomen. 

September 1 Ten gevolge van een losgeraakte verbinding in de regelstaaf- 3 
besturing werd een regelstaaf de kern in bewogen. Ter 
voorkoming van dergelijke storingen werden al deze 
verbindingen voorzien van veerringen. 

September 20 Tijdens een periodieke test ging een afsluiter van een pomp 3 
in het drukvereffeningsafkoelsysteem van het primaire 
systeem niet open. Een defect tijdrelais in de aandrijfmotor 
bleek de oorzaak te zi jn. Dit relais werd vervangen. 

Oktober 22 Ten gevolge van een lekke pakkinglas van een niet meer in 4 
gebruik zijnde aansluiting was een stoomlekkage ontstaan, 
die binnen de voorgeschreven toelaatbare lekkage bleef. 
De gecondenseerde stoom kon op controleerbare wijze 
worden afgevoerd. In de splijtstofwisselstop 1983 is deze 
aansluiting verwijderd. 

December 3 Tijdens een routinecontrole bleek een eindschakelaar van de 3 
inlaatluchtafsluiter van de noodstroomdiesel defect te zi jn. 
Deze schakelaar dient voor de standaanwijzing van de 
afsluiter. De eindschakelaar werd vervangen. 
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