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1. Het besluit:

1.1 Vergunning
Opgrond van artikel 15onder avandeKernenergiewet, juncto artikel 2, derdelid, onder f, en artikel
23,eerstelid, onderaenderdelid, vanhetBesluit vervoersplij tstoffen,ertsenenradioactievestoffen,
wordtaan deaanvragerUrencoNederlandB.V., Drienemansweg,teAlmelo,vergunningverleend
voorhetin haarbrief van5 oktober 2006metbijlagen,aangevuldengewijzigdop1 november 2006,
aangevraagdevervoerenhetdaarbij behorendebuitenNederlandsgrondgebied(doen)brengenvan
maximaal375containersmetelk max.12.500kg onbestraaldeverarmdesplijtstof in devormvan
uraniumhexafluoride(UF6)vanUrencoNederlandB.V., teAlmelo metbestemmingSt.Petersburg
(Rusland),zoalsnaderomschrevenonder1.2.Deonder1.3genoemdedocumentenmakendeel uit
van devergunning.Debelangrijksteophetvervoervantoepassingzijnderegelgevingwordt
weergegevenonder 1.4.Aandevergunningwordendeonder1.5gesteldevoorschriftenverbonden.

1.2 Inhoud en geldigheid van de vergunning

A. De te vervoeren stoffen en de gegevens van de verpakking
• Devergunning is geldigvoor5 zendingen;in totaalmaximaal 4.687.500kg UF6.
Devolgendegegevenszijn opdezendingoverdewegenoverdezeevantoepassing:
• Hoeveelheid perzending : maximaal75containers;maximaal 12.500kg UF6

percontainer
• verrijkingsgraad : 0,2%tot maximaal 0,35%gew.% U-235
• fysischetoestand : vast
• chemischetoestand : uraniumhexafluoride(UF6)
• totale activiteit percontainer : maximaal160GBq
• typeverpakking : 48Y container,ANSI 14.1,H(U)-96
• kenmerk collo en certificaat : GB/3570/H(U)-96, issue2, GB/3571/H(U)-96,

issue3 (of hoger indieneenrecenterecertifi cering
geldtdiedanin datgevalvantoepassing is)

• transportindex : maximaal10,gemiddeldongeveer2
• criticaliteits-veiligheidsindex : 0
• stralingscategorie : II -geel enII I-geel

B. Herkomst, bestemming en vervoerder
• herkomst : UrencoNederlandB.V. teAlmelo
• bestemming : St.Petersburg(Rusland)
• vervoerder(overdeweg) : UAM Transport/NCS
• overslaglocatie (Rotterdam) : Havennr. 2165,Waalhaven,pier1 (Rhenus

Logistics) of Havennr.5205,Brittanniëhaven,
pier1 (Gevelco Terminal)
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C. Geldigheid van de vergunning: vervoer, uitvoer en tijdsduur
• Devergunning is geldigvoor (1) hetvervoeroverdewegoverNederlandsgrondgebiedvan

Almelo naarMaasvlakte(Rotterdam)en(2) hetperschip buitenNederlandsgrondgebied(doen)
brengen.

• Dezevergunningontheft deafzenderniet vandeverplichting tevoldoenaandeeisenvande
overheid vandelandenwaardoorof waarnaardecolli zullenwordenvervoerd.

• Devergunning is geldigtot enmet31december2007.

1.3 Vergunningsdocumenten

Devolgendedocumentenmakendeeluit vandevergunning:
• Deaanvraagd.d.5 oktober2006,kenmerk PRO/06/2989.
• Bijlage I betreffendedeoverslagen hetbeladenvanhetschip.
• Bijlage IV met certificatenGB/3570/H(U)-96, issue2 en GB/3571/H(U)-96, issue3.
• Degewijzigdeaanvraagd.d.1 november2006mettevensderouteen aanvullendeinformatie.

1.4 Van toepassing zijnde regelgeving

Debelangrijkste regelgevingenhierbij zijn:
• Kernenergiewet(Kew); in hetbijzonderdeartikelen15-19.
• Besluit vervoersplijtstoffen,ertsen,radioactievestoffen (Bvser).
• RegelingVervoerover landvanGevaarlijke Stoffen (VLG).
• EuropeanAgreementconcerningtheInternationalCarriageof DangerousGoodsby Road(ADR).
• International MaritimeDangerousGoods(IMDG) Code.
• IAEA Regulations for theSafeTransportof Radioactive Materials,SafetyStandardSeriesuitgave

1996(zoalsgewijzigd in 2003).

1.5 Voorschriften van de vergunning

Fysiekebeveiliging:

1. Decolli methetmateriaaldienenverzegeld tewordenvervoerddanwel in afgeslotenen
verzegeldelaadruimten,vrachtverpakkingenen/of verpakkingseenheden.

2. Devergunninghouderis verplicht hettransport zodanigteorganiserendatonvermijdelijke
overslagen/of tijdelijkeopslag in verbandmet vervoernooit langerduurt dan4 x 24uur (exclusief
zon- en feestdagen).Deoverslagen/oftijdelijkeopslagin verbandmetvervoerdientplaats te
vindenopeen terrein, datduidelijk is afgescheidenvanzijn omgevingenpermanentkanworden
geobserveerd.

3. Devergunninghouderdraagterzorg voordaterpermanenttenminsteéén persoonbij hetterrein
aanwezig is omdebewaking vanhetmateriaal uit tevoeren.
Deze functionarisdienttebeschikkenover eentelecommunicatievoorziening,diegoedgekeurd is
door hetMinisterievanEconomischeZakenof eenmobieleen/of satelliettelefoon,waarmeedirect
contactte leggenismeteencentraal communicatiepunt.
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Debewakingdientuitgevoerdtewordendooreen persoon,dievoldoetaandeeisendiegelden
voorhetpersoneelvan erkendeparticulierebeveiligingsorganisaties,zoalsomschrevenin de
geldendeRegelingparticulierebeveiligingsorganisatiesenrecherchebureaus.
Devergunninghouderzieteroptoedatdebetreffendefunctionariskennisdraagtvandeinhoudvan
deinstructie, hoetehandelen methetoogopdefysiekebeveiliging.
Deverantwoordelijke voordebewakingdraagt zijn verantwoordelijkheidoveraandesecurity
manager/officervan hetschipnadatdecolli aanboordzijn geladen.

4. DevergunninghouderdienthetteamStralingsbeschermingvan SenterNovem(fax070- 3735812),
deVROM-Inspectie KernfysischeDienst(fax070- 3391887),deInspectie Verkeer enWaterstaat,
Divisie vervoer(fax 070- 4562413) endeZeehavenpolitie,zijndedistrict XI I vandeRegiopolitie
RotterdamRijnmond(fax010 – 2750122)terattentievanbureauMi lieuzaken, minimaal2 x 24
uurvóórvertrek vandezendinguit Almelo te informerendooreentransportmeldingovertijd van
vertrek,naam, identificatieentelefoonnummervantransportleideren vervoermiddel.
Mutatiesin dezegegevensdienenonmiddelli jk doorgegeventeworden.
Hetdoorgevenvan de transportmeldingdientperfax binnenkantoorurentegeschieden.
Indieneentransport,waarvooreenvergunningverleendisnietplaatsvindt dientdit, behoudens
overmacht,uiterlijk 24uurvóórhetgeplandevertrekgemeld teworden.
Dewerkelijkeaankomst in envertrekuit hetRotterdamsehavengebied dienteveneensperfax
gemeldtewordenaanvoornoemd bureau,datoptreedtalscommunicatiepuntzolanghetmateriaal
in dehavenis.

5. Devergunninghouderdientervoor zorgtedragendatvanafhettijdstip waaropde
transportmelding afgegevenis tot hetmomentvanvertrek detransportleider,zoalsgenoemdin
voorschrift 11,voordeVROM-InspectieKernfysischeDiensten het centralecommunicatiepunt
bereikbaar is. Deze functionaris dientgemachtigd tezijn besluitentenemenmetbetrekkingtot de
doorgangen dewijzevan uitvoeringvan hetvervoer.
Naam,functieentelefoonnummervandezefunctionaris dienenvanafhettijdstip waaropde
transportmelding is afgegeven bij deVROM-InspectieKernfysischeDienstenhetcentrale
communicatiepuntbekendtezijn.

6. Devergunninghouderdienterop toeteziendatdegegevensover beveiligingsmaatregelen vanhet
vervoer,voorzover datbinnenzijn vermogenligt, slechtsbekendzijn bij degenen,die rechtstreeks
bij het vervoerbetrokkenzijn; metinachtnemingvanhet voorgaandeis actieveof passieve
bekendmakingvanof voorlichting overhetvervoertoegestaan.

7. Devergunninghouderdientdeaankomstvandezendingopdeuiteindelij keplaatsvanbestemming
zospoedigmogelijk temeldenaanhetteamStralingsbescherming vanSenterNovem (tel. 070–
3735812of fax 070- 3735100)enaandeVROM-Inspectie KernfysischeDienstteDenHaag (tel.
070- 3393888of fax 070- 3391887).

8. Hetvervoeroverdewegdienttegeschiedenlangsdein deaanvraagvermelderoutenamelijk
Almelo Drienemansweg,A1, A50, A12, A50, A15 naardeMaasvlakte.
HetKorpsLandelijkePolitiedienstenkan, in gevalomstandigheden,geletopdetebeschermen
belangen alsbedoeldin artikel 15c,derdelid, vandeKernenergiewetenartikel 7 vanhetBesluit
vervoersplij tstoffen,ertsen enradioactievestoffen,hetnoodzakelijk maken,bij aanvangof tijdens
transportdetevolgenroutewijzigen.Debemanningvanhetvoertuig kaneendesbetreffend
verzoek indienenbij deafdelingMobiliteit vanbovengenoemdKorps(tel. 0343– 535236,buiten
kantooruren:0343– 535353).

9. Hetvervoermiddeldathetmateriaal vervoert dienttebeschikkenover eentelecommunicatie-
voorziening,diegoedgekeurd is doorhetMinisterie vanEconomischeZakenof eenmobieleen/of
satelliettelefoon,waarmeedirect contactis te leggen meteencentraalcommunicatiepunt.
Indienhettransportbestaatuit meerderevervoermiddelenishetvoldoendedatéénvande
vervoermiddelenbeschiktoverdebedoeldetelecommunicatievoorziening,mitshetvoorsteenhet
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laatstevervoermiddelonderling contactkunnenonderhouden.

10. Devergunninghouderdienterop toeteziendater tijdenshetvervoertenminstetweepersonen
aanwezigzijn.
Devergunninghouderdientzichervan teverzekerendatdebemanningvanhetvervoermiddeldat
hetmateriaal vervoert voldoetaandeeisenvanvakbekwaamheid die in devervoerstakgelden voor
hetvervoervangevaarlijkestoffen.Debemanningmoetin staatzijn deomschrevenvoorzieningen
tegebruiken c.q.adequaatte reagerenopmisbruik.
Voor zoverdebemanningNederlandse functionarissenbetreft dienendezeeenverklaring omtrent
hetgedragtekunnenoverleggen.
Voor zoverdebemanningbuitenlandse functionarissenbetreft dienendezetevoldoenaandeeisen
diegeldenin hetlandvan vestiging van devervoerder.

11. Tijdenshet vervoerenbij aankomstvandezendingdienteenNederlandssprekendefunctionaris,
al dan nietdeel uitmakendvandebemanningvanhetvoertuig, aanwezigtezijn diegemachtigd is
tehandelennamensdevergunninghouder.Dezepersoon,aan teduidenalstransportleider, dient
zichervoorafvan teovertuigendatallevereistetransportdocumenteneneenschrifteli jke instruc-
tiehoetehandelenmethetoogopde fysiekebeveiligingaanwezigzijn. De transportleiderdient
kennis tedragenvandeinhoudvandeinstructie.DevergunninghouderdientdezeInstructie
Transportleidersamentestellendoortussenkomstvandecoördinator NucleaireBeveiligingen
Safeguards(CNBS) van het Inspectoraat-GeneraalVROM (e-mail nbs@cnbs.nl). De
transportleider draagtzorg voorhetopvolgenvandeinstructieenvooreeneventueleoverdracht
vanzijn verantwoordelijkheidaandein voorschrift 3 genoemdefunctionaris.

12. Devergunninghouderdientvroegtijdig in contactte treden metCNBS(e-mail nbs@cnbs) ter
afstemmingvan dataentijdstip vanvertrekvandetransporten,alsmedevanhetaanreiken vande
relevantegegevensdienodigzijn voorhetdoorCNBS tecoördinerenensamentestellen
draaiboeknucleair transportvoordein voorschrift 8 genoemderoute.Dit draaiboekdientter
monitoringvanhetnucleairevervoer. Eenafschrift vandit draaiboekzaldevergunninghouder
vóór aanvangvanhet vervoervanNBS ontvangen.

Stralingsbescherming:

13. Devergunninghouderdientervoorzorg tedragendatblootstelling vanpersonenaanstraling,
zoveelals redelij kerwijs mogelijk is, wordtvoorkomen

14. Devergunninghouderdraagter zorg voordatpersonendiemetbetrekking tot hetvervoerof
opslagin verbandmet vervoervancolli vancategorieII -geel enIII -geelnamensde
vergunninghouderhandelingenverrichtenwaarbij stralingsdosiskanwordenontvangen
persoonlijkecontrolemiddelendragenvaneendoorhetMinisterievanSocialeZakenen
Werkgelegenheid erkendeinstellingof indienheteenbuitenlandsevervoerderbetreft,vaneenin
hetbetreffendelanderkendeinstelling,endatgegevensbetreffendedeontvangenstralingdoses
wordengeregistreerd.
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15.Hetvervoer dientonderworpen tezijn aaneenstralingsbeschermingsprogrammadatsystematische
voorzorgenbevat dievoorzienin eenadequatebeschouwingvanbeschermingsmaatregelen tegen
straling.
Deaarden omvangvan demaatregelenmoetenin verhoudingstaanmetdegrootteen
waarschijnlij kheid vanblootstelling aanstraling.
Beschermingenveiligheidmoetenwordengeoptimaliseerdteneindedegroottevan individuele
doses,hetaantal blootgesteldepersonenendewaarschijnlijkheid vanblootstellingzo laagte
houdenalsredelijkerwijs mogelijk is, waarbij economischeensocialefactorenin aanmerking
wordengenomen.

Algemeen:

16. Hetvervoermiddel,hetvoorhetvervoer benodigdematerieelendetechnischevoorzieningen
dienenteallen tijde in goedestaatvanonderhoudteverkeren.

17. DebetrokkenbepalingenvandeVLG en IMDG-codedienenin achtgenomenteworden.

18. Devergunninghouderis verplicht dezending tedoenvergezellenvan(eenkopievan)deze
vergunning.

19. Indien sprakeis vanverpakkingendievóórhetaflopenvandevij fjaarlijkse keuringstermijnzijn
gevuldenomdie redennietbinnendieperiodekeuring hebbenondergaan,dientbij hetvervoer
een(afschrift vanhet)testrapport of –certificaataanwezig tezijn conformANSI-N14.1.par.6.3.2
of VLG 6.7.2.19.6.

20. Devergunninghouderen denamenshem optredendepersonen volgenin hetkadervande
gebruikmakingvandezevergunning deinstructiesopvanennamenshetvergunningverlenend
gezag.

21. Hetvervoer dientplaats tevindenuiterlijk 31december2007.

22. Bij vermissingvanc.q.eenongevalmet transportverpakkingendie radioactievestoffenbevatten
dienenonmiddelli jk teworden gewaarschuwd:

- deVROM-InspectieKernfysischeDienst via hetmeldpuntVROM (tel. 070– 3832425.Dit
nummeris 24uurperdagbereikbaar);

- deArbeidsinspectie teUtrecht (tel. 030– 2305644of 030- 2305659);
- buitenkantoorurenhet alarmincidentennummer(070- 3832425)

1.6 Van kracht wording van de vergunning

Dezevergunningwordtvankrachtovereenkomstig hetbepaaldein artikel 20.3vandeWet
milieubeheer.Dit betekentdatdit besluit(vergunning)vankrachtwordt metingangvandedagna
determijn vanzeswekenwaarbinnenbezwarenkondenwordeningediend.Indiengedurendedeze
termijnbij devoorzittervandeAfdeling bestuursrechtspraakvandeRaad vanStateeenverzoek
omvoorlopigevoorzieningis gedaan,wordt hetbesluit niet vankrachtvoordatopdatverzoekis
beslist.
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2. Deaanvraag

2.1 De aanvraagdocumenten

DeaanvraagvanUrencoNederlandB.V., kenmerkPRO/06/2989,is gedateerd op5 oktober2006
enis op9 oktober2006ontvangen.Bij deaanvraagzijn devolgendebijlagen gevoegd:

- BijlageI, betreffendedeoverslag enhetbeladenvanhetschip.

- BijlageII , betreffendeRisico-evaluatierapportTransportvanverarmd uraniumvan
Gronau/Almelo naarRotterdam-havengebied.

- BijlageIII , betreffendeeenbrief van Tenexwaarin staatdathetTenexis toegestaanverarmd
uranium vanUrencoteAlmelo teontvangenenteverrijken.

- BijlageIV, zijndedeEngelsegoedkeuringscertif icatenGB/3570/H(U)-96, issue2 en
GB/3571/H(U)-96, issue3.

Op1 november2006is degewijzigdeaanvraag, despecificatievanderouteenaanvullende
informatieontvangen.

Deeisendieaaneen aanvraagomeenvervoersvergunningwordengesteldzijn vermeld in artikel3
en24 vanhetBesluit vervoersplijtstoffen,ertsenenradioactievestoffen (Bvser).Naastdenamen
enadressenvanaanvrager,afzenderenontvangermoetondermeerwordenopgegevenvia welk
traject hetvervoer zalplaatsvinden,metwelk vervoermiddelengedurendewelkeperiode, alsmede
welkestoffenin welkeverpakkingen(containers) hetbetreft enwelkemaatregelenzijn getroffen
omeenveilig verloop vanhetvervoertebewerkstelligen.
Hetvervoerzal in NederlandoverdewegplaatsvindenvanAlmelo naardeMaasvlaktewaarde
colli opeenvoordit doeluitgerustschipgeladenzalwordenvoorverdervervoernaar St.
Petersburg.

Hetvervoeroverdewegzalworden uitgevoerd langséénvan dekortstmogelijke routes,waarbij
zoveelmogelij k gebruik wordt gemaaktvan(auto)snelwegen.Hetvervoergaatvia de
Drienemanswegin Almelo naardeA1 richtingDeventerenApeldoorn en viadeA50, A12, A50
enA15naardeMaasvlakte.

Als bijlagebij deaanvraagzijn tevensgevoegddeEngelsegoedkeuringscertif icaten
GB/3570/H(U)-96enGB/3571/H(U)-96.
Dezecertificatenhebbenbetrekkingophetcollo 48Y waarinmateriaalzalwordenvervoerd.

2.2 Aanleiding en betekenis van de aanvraag

UrencoNederlandB.V. in Almelo verrijkt uranium.DeUrenco-groepbestaatuit eenaantal
vestigingenverspreidoverDuitsland,NederlandenGroot-Brittannië.Debelangrijkstebezigheid
vandezegroepis hetverrijkenvanuranium. Daarbij heeftdegroepzelf deproductie in handen
vandeultracentrifugesdiegebruikt wordenin hetverrijkingsproces.
DeUrencofabrieken gebruikendegeavanceerdeultracentrifugetechnologieopcommerciëlebasis.
GasvormigeUF6 bestaat uit fluorverbindingenmetU238enmetU235.

Heturaan wordt in eenconversiefabriek in dechemischeverbindinguraniumhexafluoride(UF6)
omgezetenin internationaalgestandaardiseerdecontainersnaardeverrijkingsfabriekenzoals in
Almelo vervoerd.Bij normale omgevingstemperaturenis hetUF6 eenvastestof.Naaankomstin
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eenverrijkingsfabriekwordt detransportcontainer diehetvasteUF6 bevat,aangeslotenophet
voedingssysteemin defabriekin een zogenaamdeautoclaaf.Dit is eenluchtdichtafgesloten
drukvatwaarin decontainertot ca.70̊ C wordtverwarmd.Daardoor wordthetUF6 gasvormigen
wordt hetnareductie vandedruk in hetsysteemgevoed.Dezevoedingsstroom(Feed) meteen
concentratievan0,7%U-235wordt in cascadesvanultracentrifugesgescheidenin tweeuitgaande
stromen.Eenverrijktestroom(Product)metdegewensteU-235concentratievan 3%tot 5%en
eenverarmdestroom(Tails) dat nogslechts0,2à0,35%U-235bevat.
Deeenheid “scheidingsarbeid“ is eenmaatvoordeinspanningdienodigisomhetU-235enU-
238vanelkaar tescheiden.In hetEngelswordtdaarvoorhetbegrip SWU (SeparativeWork Unit,
of kgSW-kilogrammen- danwel tSW-in tonnen-) gebruikt. Devoorhetverrijkingsproces
benodigdeenergiewordtberekend metbehulp van eenstandaardformule.Hoehogerhet U-235
aandeelin hetverrijkte uraanenhoelagerhetU-235aandeelin hetverarmdeuraan,des temeer
scheidingsarbeid (SWU’s) is nodigvoorhetproces.
Hetverarmdeuraan (Tails) zouin principeweerin hetsysteemkunnenwordengevoerdomopdie
manier het gehalteaanU-235van0,2tot 0,35%teverhogennaarbijvoorbeeld0,7%omdeze
stroomvervolgensopnieuwals Feedin hetsysteemin te brengen.
Dit kostechterveelscheidingsarbeidzodatdit tenkostegaatvandebeschikbarecapaciteit voor
hetbedoeldeverrijkingsproces, namelijkvanhetverrijkenvannatuurlij k UF6 met 0,7%U-235
naarverrijkt UF6meteengehaltevan3 tot 5%U-235.
In Ruslandis voldoendeonbenutteverrijkingscapaciteit beschikbaarzodatdaarhet verrijkenvan
hetU-235gehaltevandeTails van0,2tot 0,35%naar0,7%of naarverrijkt materiaaltot 4,95%
wel mogelijk is.Deze“opgepepte” Tails wordendanalsFeedof verrijkt product naar Urenco
teruggezonden.
Deaanvraagendezevergunning hebbengeenbetrekkingopdeterugzendingnaarUrencoAlmelo.
De resterende“dubbelverarmde”Tails gaanin eigendomovernaarhetRussischestaatsbedrijf
Techsnabexport(Tenex)enwordenbij éénof meervandeverrijkingsfabriekenvanTenexin
Novouralsk, Angarskof Seversk in dedoorUrencogeleverdecolli opgeslagen.
In hetverledenhebbenreedsdiverse malensoortgelijke transportenvanUrenconaarTenex
plaatsgevonden.
Deaanvraagnoemt alsvergunningsduurdeperiode2007.Degeldigheidsduurvan de
goedkeuringscertifi catenvan decolli GB/3570/H(U)-96enGB/3571/H(U)-96eindigteindmei
2007. Omnadiedatumtekunnenvervoerenzullendusnieuwecertifi catenbeschikbaar moeten
zijn.

3. Wetgeving, proceduresenbeoordelingskader

3.1 Van toepassing zijnde wet- en regelgeving en procedurebepalingen

Vergunningsvereiste
Voor het gevraagdevervoeren buitenNederlandsgrondgebied(doen)brengenvanhetmateriaal is
eenvergunningvereist opgrondvanartikel 15,ondera, Kew, juncto artikel 2, eerstelid en artikel 23,
eerstelid vanhetBvser.

Bevoegd gezag en betrokkenheid van ministers wie het mede aangaan
DeMinistersvanVolkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningen Mili eubeheer,vanEconomischeZaken
envanSociale ZakenenWerkgelegenheid tezamenzijn bevoegd,in overeenstemmingmetde
Minister vanVerkeeren Waterstaat, tebeslissenopdeaanvraagvoordit vervoerendezeuitvoer.
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Procedure vergunningverlening
Hoofdstuk4, titel 4.1vandeAlgemenewetbestuursrecht(Awb) geeftdeproceduredievan
toepassingis ter verkrijging vandegevraagdevergunning.Datwil zeggendatbij detotstandkoming
vandebeschikkinggeeninspraakprocedureswordengevolgdendatdeverleendevergunning
openstaatvoordebezwaar- enberoepsproceduresalsgegevenin Hoofdstuk6 vandeAwb.
In hetkadervan devergunningverlening is getoetstaan deKewc.a.aandeAwb, alsmedeaan de
hoofdprincipesvanhetstralingsbeschermingsbeleid: rechtvaardiging,ALARA endosislimieten.

3.2 Beoordelingskader: rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten

Aanhetwettelij kekaderliggenondermeerdedriehoofdprincipesvanhet
stralingsbeschermingsbeleidten grondslag, teweten:rechtvaardiging, ALARA endosislimieten.

1. Rechtvaardigingwil zeggendateenhandelingdieblootstellingaanioniserendestraling met zich
meebrengt, slechtsis toegestaanindiendeeconomische,socialeenanderevoordelenvan de
betrokkenhandelingopwegentegendegezondheidsschadediehierdoorkanwordentoegebracht.

2. ToepassingvanALARA (As Low As ReasonablyAchievable) is deoptimalisatie,gerichtop
beperkingvan(dekansop)emissiesenopbeperkingvanblootstelling.
Optimalisatievindt plaatszowel in devoorbereidings- enplanningsfase,voordatdeactiviteit is
begonnen, als in defasenadatdeactiviteit is toegestaanentot uitvoeringwordtgebracht. ALARA
leidt tot eenproceswaarbij gestreefdwordtnaareenkansopschadediezoklein is alsin degegeven
omstandighedenredelijkerwijs kanwordenverwezenlijkt. Hierbij wordt rekeninggehoudenmet
maatschappelij keeneconomischefactoren en hetomvatzowel milieuhygiënischeals
arbeidshygiënischeaspecten.

3. Dosislimietenvervulleneenvangnetfunctie,namelijk indienhettoepassenvanrechtvaardigingen
ALARA nietvoldoendeis omeenbepaaldbeschermingsniveautebereiken.De in verschillende
situatiesvantoepassingzijndedosislimietenzijn in hetBvserenhetBesluit stralingsbescherming
neergelegd.

Voor alleduidelijkheid: dedosislimietenhebbenalleenbetrekkingopsituatiesbij normale
bedrijfsvoering.Hieraandientdusdetoegestaneblootstelling tewordengerelateerd.
In hetbeleidwordenterbeoordelingvan deaanvaardbaarheidvanhetrisicovanongevallen
risicowaardenaangehouden,datwil zeggendathetindividueelrisico (= kansopoverlijdenten
gevolgevaneen bepaaldeactiviteit) kleinermoetzijn dan10-6 perjaar.
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3.3 Deskundigheid

Voor eenverantwoordeuitvoeringvanhandelingenmetsplij tstoffen is hetvanbelangdatdezeonder
leiding en toezicht vanverantwoordelijkedeskundigenwordenuitgevoerd endenodigeinstructies
voorbetrokkenen zijn opgesteld. In dit kaderzalhettransportwordenbegeleiddoor
verantwoordelij kendie dekennishebbenomin allegevallendiezich tijdensdetransporten kunnen
voordoenopadequatewijze in hetbelangvandebescherming van mensenmilieuop te treden.

3.4 Maatregelen ter voorkoming van mogelijk gevaar, schade of hinder

In verbandmet debescherming vanmensen,dieren,plantenengoederen-zoveelals redelijkerwijs
mogelijk is- geldtdatdetransportverpakkingdaarbijbeschouwdmoetwordenalshetbelangrijkste
element.De transportverpakkingdient ervooromer in tevoorziendatergeenradioactiviteit in het
milieu wordtverspreiden destralingzoveelalsredelijkerwijs mogelijk wordtafgeschermd.Gelet op
het certificaatvanhetcollo voldoet dezeaandedaaraanin internationaalverband (Internationaal
AtoomagentschapvandeVerenigdeNatiesteWenen,IAEA, en dedaaropgebaseerderegelingenvan
het ADR(VLG), RID(VSG) enIMDG-Code)testelleneisen.Opgronddaarvanwordteendergelijk
collo in alle lidstatenaanvaardvoorvervoer, mitsdedaarbij behorendevoorschriftenzoalsin deze
regelingen zijn vastgelegd,in achtwordengenomen.
Watbetreft determinologiehetvolgende.Onderverpakkingwordtverstaanhetsamenstelvan
onderdelendatnodigis voorhetvolledigomsluitenvanderadioactieveinhoud.Ondercollo wordt
verstaandeverpakking met radioactieveinhoud.In depraktijk wordtvaakhetbegrip“container”
gebruikt waarmee “collo” of “verpakking”wordt bedoeld.
Deeisen diedeIAEA endedaaropgebaseerderegelingenstellenhebbenbetrekkingopcolli, dusop
verpakkingeninclusiefderadioactieve inhoud.

3.5 Maatregelen in het kader van fysieke beveiliging

Aangeziendit transportsplijtstofbetreft wordenmaatregeleninzakedefysiekebeveiliging
voorgeschreven. Aangezienhetin dit gevalniet-verrijkt uraniumbetreft, dienthettransport ende
tijdelijkeopslag in verbandmetvervoertewordenbeveiligdvolgensdeeisenvanoordeelkundig
beheer.

4. De toetsingvandeaanvraag

4.1 Rechtvaardiging

Hetbeginselvanderechtvaardiging is bij vervoermetnamevantoepassing opdewijze vanvervoer,
derouteendebestemming.Het feit datvooreeninrichtingooit eenbedrijfsvergunningisverleend,is
opzich al voldoenderechtvaardigingdatmetaan- enafvoervanUF6 voordebedrijfsvoering
rekeningis gehouden.

Dit typevervoervan UrenconaarTenex,waarvoorin hetverledenookvergunningwerd verleend,
heeft in deafgelopenjaren herhaaldelijkplaatsgevondenenvalt onderIII.A.1, junctoIII.A.3 en
II I.A.4 in bijl age1 “gerechtvaardigdehandelingenenwerkzaamheden”,van deRegeling
rechtvaardiging gebruikioniserendestraling.

DekeuzevanderoutenaardeMaasvlaktewordtalszodaniggerechtvaardigdomdatdezezoveel
mogelijk over (auto)snelwegenverlooptenéénvandekortst mogelijke routesis,zodateenspoedig
verlopendtransportmogelijk is enzoveelmogelijk vermedenwordtomin denabijheidvandrukke
stedelijkegebieden tekomen.Uitsluitendin gevalvanonvoorzieneomstandigheden(zoalsproblemen
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methetverkeerof openbareorde)opdedagvanhet transport heefthetKorpsLandelijke
Politiedienstendemogelijkheiddezeroutete (laten)wijzigen.Zodoendewordtzorggedragendatde
belangen bedoeld in artikel 15c,derdelid, Kew, en artikel 7, eerste lid, Bvser,ook daadwerkelijk
beschermdzijn. In voorschrift 8 is hieraanuitvoering gegeven.

Hetbovenstaandelaatonverletdatdeburgemeesteropgrondvantoegekendebevoegdhedenzonodig
eveneensde routebinnenzijn gemeentekanwijzigen.

NaaankomstvanhetverarmdeUF6 in St. Petersburg zalhetvandaarverdervervoerdwordennaar
éénof meervan dedrie Russischeverrijki ngsfabriekenUEIP in Novouralsk,AECE in Angarsk en
SGCE in Seversk.HetverderverarmdeUF6 gaatin eigendomovernaarhetRussischestaatsbedrijf
Techsnabexport(Tenex)enwordt bij éénof meervandegenoemdeverrijki ngsfabriekenopgeslagen.
DedoorUrenco geleverdecolli blijven bij Tenexomgebruikttekunnenwordenvoordezeopslag.
Dedrie verrijkingsfabrieken zijn door Urencogeaudit.Hetprocesisbekekenenbesprokenende
opslagen zijn tijdensdeauditsbekeken.Deervaring vanUrencoisdatdeterreineneenverzorgde
indrukmakenendatervoldoendekwaliteitsborging is.
BijlageIII bij deaanvraagbetrof een brief vanTenexdathet bevoegdis hetverarmdeuraniumvan
Urenco NederlandB.V. teaccepterenenteverrijken.

Uit dezeoverwegingenvolgt datverleningvandegevraagdevergunninggerechtvaardigd is.

4.2 ALARA en dosislimieten

Uit deaanvraagblijkt dathet vervoerzalplaatsvindenmeteenvoordergelijke transporten
internationaalgecertificeerd collo. Vanhetbetreffendecollo wordt verwachtdatdaarvan in alle
gevallen deintegriteit behoudenblijft. Dat isnamelijk hetuitgangspuntbij hetontwerpvanzulke
colli.
In voorgeschreven testenterverkrijging vanhetgoedkeuringscertifi caatmoetworden aangetoonddat
onderstrikt beschrevenomstandigheden(zoalsvalproeven,drukenbrand)hetcollo zijn insluitings-
enafschermingsfunctie blijft behouden. Gegevendezefeitenkanhetvervoervanverarmd UF6 in
dezecolli opveilige wijzegeschieden.Deoorspronkelij k in Engelandafgegevencertifi caten
GB/3570/H(U)-96enGB/3571/H(U)-96zijn internationaalgeldigzodatdeverpakkingook in
Nederlandis toegelaten.

Daarnaast heeftNRG eenrapport opgesteld metbetrekkingtot de risico’s verbonden aan deze
transporten(Risico-evaluatierapportTransportvan verarmduraniumvanGronau/Almelonaar
Rotterdam-havengebied,maart 2000).
Uit dit rapportvolgt datdezerisico’szeerbeperkt zijn. Voornormaalverlopendetransporten is voor
eenlid van hetpubliek eenmaximaledosisvan3 microsievert pertransportteverwachten.
Voor ongevallenis berekendaan welk risico’smedeweggebruikersblootkunnenstaan. Zelfs in het
geval van gescheurdecolli alsgevolg vaneenhevigebrandnaeen ongevalwordtberekenddathet
individuele risico als gevolgvandestralingkleinerdan10-8 per jaar. Datbetekentdatookdannogde
risico’s vandezetransportenruim voldoenaandedaaraantestelleneisenalsgegevenonder 3.2.

Tenslottekanhet voorafgaandealsvolgt samengevatworden.
ALARA-maatregelenterbeperkingvandeblootstelling aanstralingdienendevolgende
uitgangspunten in achttenemen:
− debronmoetzoveel mogelijk wordenafgeschermd;
− ermoetzoveel mogelijkafstandtot debronin achtwordengenomen;en
− ermoetzokort mogelijk in debuurt vandebronverblevenworden.
Eengoedeuitwerkinghiervanin dit geval wordtdoordevolgendemaatregelenverzekerd:
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− devoorgeschreventransportverpakking is adequaat(“sterk” envoorzienvanvoldoende
afscherming) enmagals“standder techniek” worden gekwalificeerd;

− devoorschriftenvandevergunning(zoalsbepalingenmetbetrekkingtot stralingsbescherming,
besmettingscontrolesenrapportages)zorgenvoorverderbeperking vande(kansen op)
blootstelling;en

− debepalingenomtrentdedaadwerkelijke uitvoeringvahettransport (routee.d.)zorgenervoordat
hetaantal blootgesteldenendeduur daarbijzobeperkt alsmogelijk wordengehouden.

Geletophetvoorafgaandewordt vastgesteld datvoordezetransportenin voldoendemateaande
vereistenmetbetrekkingtot ALARA endedosislimietenwordt voldaan.Termeerdereverzekering
hiervanzijn aandevergunningvoorschriften metbetrekkingtot stralingsbeschermingverbonden.
Daarnaast bevatderegelgevingbetreffendetransportenalsdeonderhavige,eenreeksvan bepalingen
diedeaanvrager in achtmoetnemendieverzekerendataanhetALARA -beginselwordtvoldaan.

4.3 Fysieke beveiliging

Devervoerder moetbeschikkenovereenaantoonbareregulier vehiclesecurity management(metde
in dezevergunninggenoemdevoorwaardenalsuitgangspunt), opgesteld dooreenregister security
expert.Dit security managementvoorziet in eennaadlozeaansluitingophetplanEBO enis
verbonden aan hetin voorschrift 12genoemdedraaiboek.

In devoorschriftenverbondenaandezevergunning (onder1.5)zijn bovendiendenodigebepalingen
opgenomenmetbetrekking tot defysiekebeveiliging.

4.4 Conclusie toetsing vergunningaanvraag

Geletophethiervooroverwogenewordtvastgesteld datzichgeen weigeringgrondalsbedoeld in
artikel 15bKew heeft voorgedaanalsmededat aandein achttenemenprincipester zakevan
stralenbeschermingis voldaan.
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5. Ondertekening

‘s-Gravenhage, 8 december2006
DeStaatssecretaris vanVolkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMil ieubeheer,
medenamensdeStaatssecretarisvanSocialeZaken en WerkgelegenheidendeMinister van
EconomischeZakenenin overeenstemmingmetdeMinister vanVerkeerenWaterstaat,
voordeze:
deAlgemeenDirecteurvanSenterNovem,
o.l.
deTaakmanagerDuurzaamheidenSamenleving,

ing. R.P.J.M. Salden

6. Bekendmakingenbezwaar

Vanhetverlenen vandezebeschikkingwordtmeldinggedaanopdeinternetwebsite
(http://www.senternovem.nl/stralingsbescherming)vanSenterNovem.

Tegendit besluit kandegenewiensbelangrechtstreeksbij dat besluit is betrokken,binnenzesweken
nadedagwaaropdit besluit is verzondeneengemotiveerd bezwaarschrift indienenbij de
Staatssecretaris vanVolkshuisvesting, Ruimtelijke OrdeningenMi lieubeheer, t.a.v. team
StralingsbeschermingvanSenterNovem,afdeling JuridischeZaken,postbus10073,8000GB Zwolle.
Dit besluitis verzondenopdein deaanhefvandezebeschikkingvermeldedatum.
Tevenskanin hetgeval datbezwaaris ingediend,opvoetvanartikel 36vandeWet opdeRaad van
State, in samenhangmetartikel8:81van deAlgemenewetbestuursrecht, bij devoorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraakvandeRaadvanStateeenverzoekomeenvoorlopigevoorziening
worden ingediend.
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Onderwerp

Besluit vervoer splijtstoffen,ertsenenradioactievestoffen,
vervoer- enuitvoervergunningonbestraaldeverarmdesplij tstoffen.

Naaraanleiding vanuw aanvraagomeenvergunningvoorvervoerenuitvoervanonbestraaldeverarmde
splijtstoffeningevolgehetBesluitvervoersplijtstoffen,ertsenenradioactievestoffen,doeik u hierbij,
medenamensdeMinister vanEconomischeZakenendeStaatssecretarisvanSocialeZakenen
Werkgelegenheid enin overeenstemmingmetdeMinister vanVerkeerenWaterstaat,mijn beschikking,
welkegeldig is tot 31december2007,onderdatumennummeralsdeze toekomen.

Wellicht tenovervloedewijs ik u eropdatuiteraard moetwordenvoldaanaandebepalingenvanhet
Besluit vervoer splijtstoffen,ertsenenradioactievestoffen,metnamedieomtrentdeverpakkingenende
daaropaantebrengenopschriften engevaarsetiketten.

DeStaatssecretaris vanVolkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMili eubeheer,
medenamensdeStaatssecretaris vanSocialeZakenenWerkgelegenheidendeMinister van
EconomischeZakenenin overeenstemmingmetdeMinister vanVerkeerenWaterstaat,
voordeze:
deAlgemeen DirecteurvanSenterNovem,
o.l.
deTaakmanagerDuurzaamheidenSamenleving,

ing. R.P.J.M. Salden


