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® 
Leder? Auditcommissie: 

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen 

Op verzoek van ECN heeft de Auditcommissie RAP 2013, bestaande uit drie onafhankelijke 
experts, een audit uitgevoerd op het (historisch) Radioactief Afval Project (RAP) dat in 
opdracht van ECN door NRG wordt vormgegeven en uitgevoerd. De audit vond plaats in 
oktober 2013. De belangrijkste bevindingen staan hieronder: 

I. Met de vormgeving van het RAP zijn het afgelopen jaar op onderdelen belangrijke 
vorderingen gemaakt. Tegelijk is men zowel technisch als juridisch op problemen gestuit 
waarvoor nog werkbare oplossingen moeten worden gevonden die spoedig kunnen worden 
geïmplementeerd. Door deze problemen bevindt het project zich op diverse onderdelen wat 
betreft de te realiseren einddatum van het project (31 december 2017) op 'het kritieke' pad 
of is men daar inmiddels al overheen. Deels liggen de oorzaken hiervoor bij NRG, deels bij 
externe partijen waarvan NRG afhankelijk is. Gezien de vragen die spelen acht de 
commissie het uiterst waarschijnlijk dat de duur van het RAP met tenminste een jaar wordt 
overschreden. 

II. De commissie maakt zich enige zorgen over de tijdsdruk waarbinnen NRG/RAP moet 
werken. Gekoppeld aan de organisatorische en personele veranderingen die zich het 
afgelopen jaar bij NRG en RAP hebben voorgedaan en de moeilijke tijden die NRG thans als 
bedrijf doormaakt, kan deze druk een risicofactor worden. Daarom wil de commissie 
benadrukken - in navolging van de vertegenwoordiger van COVRA - dat ook binnen het RAP 
de kwaliteit en veiligheid van de diensten die geleverd moeten worden belangrijker zijn dan 
de tijd waarbinnen de afvoer van het afval plaatsvindt. 

1 lil. De totale kosten van het project zijn begroot op ro. In de review van het 
I project in 2012 is geconcludeerd dat dit kostenniveau vrijwel zeker zal worden overschreden 
s en dat met een onzekerheid in de kostenschatting van 20% rekening moet worden 
^ gehouden. Dit heeft geleid tot een additionele en voorwaardelijke lening van het ministerie 

van EZ aan ECN ten behoeve van het RAP van Euro. De commissie ziet thans 
< » ^ ^ ^ geen aanleiding om tot een andere schatting van de mogelijke kostenoverschrijding te 
«O komen. Een overschrijding van tenminste /ordt voorzien bij de uitvoering 
O. van het oorspronkelijke ontwerp. Daar bovenop is een nieuwe kostenpost gekomen die is 
m gekoppeld aan de te realiseren afvoer van RAP-vaten die mogelijk of zeker alpha-houdend 
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materiaal bevatten. Deze kostenpost kan gaan lopen. Echter is een 
verantwoorde schatting hiervan thans niet te geven. Het is van belang hierover snel 
duidelijkheid te krijgen. 

IV. Het bevreemdt de commissie dat de behandeling van alpha-besmet afval c.q. mogelijk 
alpha-houdend afval opnieuw in discussie is gekomen en dat in feite nog steeds de vraag 
beantwoord moet worden die al in december 2010 indringend werd gesteld: 'how to deal 
with possibly alpha-containing waste'. 
Met beantwoorden van deze vraag heeft niet alleen in de afgelopen 3 jaar maar ook in het 
afgelopen jaar binnen NRG niet de urgentie gekregen die het behoeft om de beoogde 
voortgang van het project mogelijk te maken. Dit zou zeer snel moeten veranderen. Geheel 
NRG dient doordrongen te worden van het belang van een voortvarende, veilige en 
kosteneffectieve uitvoering van het RAP. Wanneer dit niet gebeurt kan de consequentie zijn 
dat de geloofwaardigheid van ECN/NRG op dit dossier opnieuw ter discussie komt te staan 
en de kosten van het project verder oplopen. 
Daarbij dient NRG er alles aan te doen om het aanbieden van ongesorteerd afval aan 

! en COVRA te voorkomen. Een complicerende factor bij de venwerking en 
afvoer van RAP-vaten die (mogelijk) alpha-houdend materiaal bevat, is dat de schatting van 
het aantal van deze vaten in de afgelopen drie jaar is verdubbeld van ca. n 2010 
naar ca. in 2013. Het is de commissie niet duidelijk geworden waarom nieuwe 
analyses en interpretaties van de gegevens in de (historische) boekhouding van deze vaten 
steeds weer andere inzichten opleveren. Dit roept vragen op over de betrouwbaarheid van 
de getallen die tijdens de Audit zijn genoemd. 

V. Gezien de ervaringen die het afgelopen jaar zijn opgedaan, vreest de Auditcommissie 
voor belangrijke vertragingen bij vergunningverleningstrajecten ten behoeve van het RAP en 
bij de certificering van diverse transportcontainers. Deeltaken met betrekking tot 
vergunningsvedeningen worden binnen het Radioactive Waste Management Project 
(RWMP) in het algemeen en het RAP in het bijzonder soms minder snel en zorgvuldig 
uitgevoerd dan wenselijk is. Om herhaling hiervan te voorkomen, is het van belang de inzet 
van personele middelen op het gebied van vergunningveriening te versterken. Tevens moet 
ervoor worden gewaakt dat in overieggen over vergunningen de woordvoerders van NRG en 
RAP, maar ook van EZ-NIV, over voldoende kennis en expertise beschikken met betrekking 
tot zowel de technische als juridische aspecten als een optimale afstemming tussen deze 
twee bij een vergunningaanvraag. 

VI. De communicatie tussen met name NRG/RAP en COVRA verioopt niet optimaal, zeker 
qua intensiteit. Het Stuurgroep-overieg tussen NRG/RAP en COVRA (en zo nodig andere 
partijen) is al vele maanden niet meer bij elkaar geweest. Dit moet veranderen. Het overieg 
moet er onder meer toe leiden dat er een betere afstemming komt tussen NRG/RAP en 
COVRA over de mogelijkheden om het afval te karakteriseren en te scheiden enerzijds, en 
de eisen waaraan het aan te bieden afval volgens COVRA moet voldoen anderzijds. Thans 
is onduidelijk of NRG/RAP aan de eisen die COVRA wil stellen kan voldoen. Daarover dient 
heel snel helderheid en overeenstemming te komen. 

VII. Een grote zorg in het RAP is thans ook het karakteriseren en scheiden van het 
radioactief afval in de A/B-cel van de HCL waarvoor de HIRARCHI was bedacht. Het 
bevreemdt de commissie zeer dat een jaar geleden de HIRARCHI als vrijwel bedrijfsklaar 
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f̂ - werd gekenschetst, terwijl dit onderdeel van het RAP proces thans grote problemen en 
vragen oproept. Daaraan verbinden we de vraag of NRG voldoende geëquipeerd is om 
robuuste, commercieel bruikbare productieapparaten zoals een HIRARCHI te realiseren. De 
commissie beveelt aan om, zo gauw de installatie voldoende goed blijkt te werken, te 
beginnen met de bouw van een tweede. Daarbij moet ervan worden afgezien rigoureuze, 
niet bewezen verbeteringen na te streven. Het gaat er vooral om een apparaat in reserve te 
hebben voor wanneer zich grote storingen voordoen. 

VIII Een andere zorg vormen de transportcontainers die moeten worden aangeschaft om 
vaten met historisch radioactief afval naa. te kunnen vervoeren. Met name de 
certificering van deze containers roept vragen op. De commissie constateert dat de 
dooriooptijden van het certificeringsproces zodanig lang zijn dat de deadline voor voltooien 
van het project vrijwel zeker alleen gehaald kan worden wanneer de route van 'special 
arrangements' wordt gevolgd. Wij bevelen derhalve aan om heel snel een overieg met EZ-
NIV en te beginnen voor het verkrijgen van 'special arrangements'. 

IX. Snel moet er ook helderheid komen over het oplossen van een aantal andere 
vraagstukken, waaronder de afvoer van radioactieve harsen die in de kelders van 

iggen, de aanbesteding van de WRU, de benodigde afscherming van de WRU bij het 
liften van kapotte hoogactieve vaatjes uit pluggen van de WSF, en het aantal posities die in 
de HABOG van COVRA voor ECN en NRG beschikbaar zijn voor de opslag van canisters 
met hoogactief historisch afval. Een onzekerheid daarnaast is nog immer het politieke risico 
dat de bewerking van het historisch radioactief afval uit Nederiand door niet 
door de /erheid wordt toegestaan, hoewel dit risico door betrokkenen nu 
aanmerkelijk kleiner wordt ingeschat dan een jaar geleden. 

X. De financiële registratie van het RAP project vormt een integraal onderdeel van het 
financiële beheer van NRG en steunt op de administratieve organisatie en het systeem van 
interne controle (AO/ IC) van NRG. De op deze wijze beschikbaar komende retrospectieve 
financiële informatie is betrouwbaar en bruikbaar in het kader van de doelstellingen van het 
project. De keuze om .. . " is hier 
een inbreuk op, maar leidt op zich niet tot mindere bruikbaarheid, wel tot de noodzaak om 
hiermee rekening te houden bij Om 
risico's in de prioritering door NRG Business Units te verminderen, zou ovenwogen moeten 
worden de tariefstelling aan te passen en arieven te hanteren. Op corporate 
niveau (NRG of zelfs bij ECN) kan een aanpassing worden gemaakt voor het 

met het Ministerie van Economische Zaken zijn overeengekomen. 

XI. De periodieke rapportages van het RAP-team geven een zorgvuldig en betrouwbaar 
beeld van de werkelijke ontwikkelingen en van de voortgang van het project. Echter, veel 
van de gerapporteerde gegevens zijn losse constateringen en vaak kwalitatief van karakter, 
waardoor het nodige gevraagd wordt van de kennis van de lezer om van de gegevens ook 
zinvolle informatie te maken. Het project is (in ieder geval binnen NRG) eenmalig en het is 
dan moeilijk om te steunen op ervaring, maar dit geldt à fortiori voor de externe gebruikers 
van de rapportering. Om de gebruikers van de rapporten te helpen zou de prestatie in de 
maand aangevuld kunnen worden met een cumulatieve weergave van de belangrijkste 
activiteiten in relatie tot de Raming. Bij voorkeur dient dit in kwantitatieve zin te gebeuren, bij 
voorbeeld via percentages (urenregistratie) of geld. Dit levert een veel inzichtelijker beeld 
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^̂ .u. (voordeel van standaardisatie) dan tekst, die door de gebruikers geïnterpreteerd moet 
worden (en die ook vaak meer tijd kost om te bedenken en op te schrijven). 

XII. De rapportages zouden meer prospectieve informatie moeten bevatten, zodat ze (i) door 
het management meer als sturingsinstrument gebruikt kunnen worden en (ii) de externe 
gebruiker helpen bij de interpretatie van wat er gerapporteerd wordt; De waarde van de 
periodieke rapportages voor de gebruikers zal toenemen indien er meer gekwantificeerde 
informatie aan wordt toegevoegd, zoals een 'latest estimate'ö\e wordt vergeleken met de 
jaariijkse raming. Indien voldoende materieel, dient ook het effect op de totale raming te 
worden gegeven. Hier is in september 2013 een begin mee gemaakt en het verdient 
aanbeveling deze inspanning verder uit te bouwen tot een periodieke rapportage, voorzien 
van een toelichting die de gebruiker van de rapportages helpt bij de interpretatie en van een 
veelheid van gegevens ook informatie maakt. 

Opmerking: 
Na de uitvoering van de Audit en de rapportage van eerste bevindingen op 29 oktober, 
hebben zich bij ECN en NRG nieuwe ontwikkelingen voorgedaan die hebben geleid tot het 
besluit de nucleaire activiteiten van NRG gedurende enkele maanden stil te leggen. De 
oorzaken hiervan evenals de consequenties van dit besluit voor de uitvoering van het RAP 
vallen buiten de scope van deze Audit. 
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Inleiding 

01. In opdracht van ECN is in oktober 2013 een audit uitgevoerd van de uitvoering van het 
(historisch) Radioactief Afval Project (RAP) door NRG. Hier wordt van de audit verslag 
gedaan, toegespitst op de bevindingen van het review team. Tevens worden 
hoofdconclusies gegeven. Daarnaast worden op diverse plaatsen in het verslag 
aanbevelingen gedaan. 

02. De opdracht aan de Auditcommissie was door ECN als volgt geformuleerd: 
a. Het vaststellen van de voortgang en de huidige status van het project ten opzichte 

van het goedgekeurde Plan van Aanpak en aan de hand van de eerder uitgebrachte 
aanbevelingen van de commissie Turkenburg (2012); 

b. Het beoordelen en het formuleren van eventuele aanbevelingen met betrekking tot 
de nog aanwezige risico's die aan het project zijn verbonden; 

c. Het beoordelen en het formuleren van eventuele aanbevelingen met betrekking tot 
de wijze waarop het project gemanaged wordt, zoals de organisatie/overleg structuur, risico
afhandeling, toepassing van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, contractvorming, 
communicatie, en de effectiviteit en doelmatigheid van toegepaste technieken; 

d. Het beoordelen en het formuleren van eventuele aanbevelingen met betrekking tot 
de toereikendheid van de getroffen financiële voorziening van het project 

e. Het beoordelen en het formuleren van eventuele aanbevelingen met betrekking tot 
het gevoerde financiële beheer (waaronder traceability en accountability aspecten) van het 
project; 

f. Het beoordelen van de inspanningen verricht om de kosten zoveel mogelijk te 
beperken en waar mogelijk besparingen te realiseren; 

g. Het beoordelen en het formuleren van eventuele aanbevelingen met betrekking tot 
projectrapportages zoals opgesteld door de Project Managen 

03. De audit is uitgevoerd in de periode van 22 tot 29 oktober 2013. Als onderdeel van de 
audit zijn op 22 oktober in Petten gesprekken gevoerd met direct betrokkenen van ECN en 
NRG. Tevens is een bezoek gebracht aan de gebouwen en faciliteiten te Petten die een rol 
spelen in de beoogde uitvoering van het RAP. Op 25 oktober zijn in Den Haag gesprekken 
gevoerd met andere direct betrokken partijen, te weten het ministerie van Economische 
Zaken - directie NIV, het ministerie van Economische Zaken - directie Energie & 
Duurzaamheid, _ en de COVRA. 

Graag had de Auditcommissie ook met de Kernfysische Dienst (KFD) willen spreken, maar 
de KFD bleek hiertoe niet bereid. Ook was de KFD niet bereid enkele vragen van de 
commissie te beantwoorden die zij schriftelijk had ingediend. 

04. Ruim voordat de Auditcommissie met haar werkzaamheden zou beginnen kreeg ieder lid 
een ordner met notities, regelingen, overeenkomsten, correspondentie, verslagen en 
maandrapportages over het RAP toegestuurd. Gedurende de Audit is aan de commissie, 
gevraagd maar ook ongevraagd, aanvullende informatie toegestuurd. Tevens heeft de 
commissie mondeling of per email een reeks van vragen aan het RAP team gesteld met het 
verzoek aanvullende gegevens te verstrekken wat prompt gebeurde. De Auditcommissie 
concludeert dat van de zijde van ECN en NRG alle informatie beschikbaar is gesteld 
waarom door het review team werd gevraagd. 
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J Bij de audit heeft de commissie ook gebruik gemaakt van informatie uit eerdere interne en 
ii- externe audits c.q. reviews (in totaal zes) van het historisch radioactief afvalvraagstuk zoals 

uitgevoerd in de periode 2001 tot 2012. 

Tijdens de audit heeft de commissie ook een bezoek gebracht aan alle gebouwen en 
faciliteiten in Petten die voor de uitvoering van het RAP van belang zijn. Door 
deelprojectleiders en betrokkenen is hierbij uitleg gegeven aan de Audit-commissie. Tevens 
werden vragen van de commissie beantwoord. 

05. Als onderdeel van de audit 2013 van het RAP is door het review team met vele personen 
gesproken. Hieronder wordt hiervan een overzicht gegeven: 

Van de ziide van ECN - op 3-4 oktober en/of 22 oktober 2013: 
)En-ECN), ' ' s (CFO-ECN), ' i (lid Stuurgroep 

RAP), en. ' (controller RAP namens ECN). 

Van de zijde van NRG - op 3-4 oktober en/of 22 oktober 2013: 
'algemeen directeur NRG); < manaaer Radioactive Waste 

ivianaytiilient Program en project manager RAP), i. project manager RAP 
en deelprojectleider proces, planning en logistiek), . (manager licensing), 

(manager HCL), (manager Operations Laboratories en plv. 
manager HCL), (Veiligheidsadviseur vervoer gevaariijke stoffen). 

? (deelprojectleider beladinnssvsteem WTU), iri (deelprojectleider 
afvalverwerking / transport), l ; (deelprojectleider probleemvatenliftsysteem 
WRU), s (deelprojectleider meetstraat / software), 
(deelprojectleider HIR^ r^run (projectstafmedewerker financiën & 
procesoptimalisatie). • (controller business unit l&D NRG) 

Van de zijde van het ministerie van Economische Zaken, directie Nucleaire Installaties en 
Veiligheid (EZ-NlV^ - op 25 oktober 2013: 

' (beleidscoördinator re'^'"""*-"*. 
(beleidscoördinatornucleaire installaties), er. - . \^enior-beleidsmedewerker 
stralingsbescherming / transport). 

Van de ziide van het ministerie van Economische Zaken, directie Energie en Duurzaamheid 
(EZ-E&D) - OP 25 oktober 2013: 

(senior-beleidsmedewerker Energie en Duurzaamheid). 

Van de ziide van COVRA - op 25 oktober 2013: 
(plv. directeur COVRA). 

Van de ziide van i - op 25 oktober 2013: 
.... làytir business development), en ' (operationeel 
manager van de " installatie van 

Ter voorbereiding van de audit zijn door het commissielid F,... i op 3 en 4 oktober 
in Petten aparte gesprekken gevoerd met medewerkers van ECN en NRG, toegespitst op de 
financiële aspecten van het RAP project en, waar relevant, op algemene organisatorische 
zaken. Het doel hiervan was om inzicht te krijgen in de administratieve organisatie en in het 
stelsel van interne controle dat van toepassing is op het RAP project 

De resultaten van de review, inclusief een concept-verslag, zijn op 29 oktober door de 
Auditcommissie aan de directie van ECN en NRG gepresenteerd. Hierbij waren ook de 
project manager en de plv. project manager van het RAP aanwezig en een aantal 
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^ç' medewerkers van NRG en ECN die direct bij de uitvoering van het RAP zijn betrokken, 
li. Daarnaast was een vertegenwoordiger aanwezig van zowel de directie E&D als de directie 

NIV van het ministerie van EZ. Ook waren vertegenwoordigers aanwezig var het 
externe accountantskantoor dat de jaarrekening van ECN en NRG controleert. 

De presentatie op 29 oktober heeft een aantal opmerkingen en suggesties opgeleverd, 
zowel mondeling als per email, waarvan de commissie gebruik heeft gemaakt bij het 
schrijven van een concept-eindverslag. Dit concept is op 5 november voor commentaar naar 
ECN gestuurd. Op 22 november heeft de Auditcommissie suggesties ontvangen voor 
aanpassing van het concept-eindverslag. Daarvan heeft de commissie dankbaar gebruik 
gemaakt bij de finalisering van het eindverslag. 

Na de uitvoering van de Audit en de rapportage van eerste bevindingen op 29 oktober, 
hebben zich bij ECN en NRG nieuwe ontwikkelingen voorgedaan die hebben geleid tot het 
besluit de nucleaire activiteiten van NRG gedurende enkele maanden stil te leggen. De 
oorzaken hiervan evenals de consequenties van dit besluit voor de uitvoering van het RAP 
vallen buiten de scope van deze Audit. 

Deel 1 : 
Algemeen 

Duur van de uitvoering van liet RAP 

06. In de review van 2012^ is aangeven dat de duur van het project zeker een halfjaar 
langer zou zijn dan toen werd gedacht, met een grote kans dat dit anderhalfjaar zal worden 
gezien de onzekerheden die spelen zowel wat betreft de levering van apparatuur als het 
tijdig verkrijgen van alle benodigde vergunningen. 
De commissie heeft geconstateerd dat na de review van 2012 de toegestane duur van het 
project door de overheid (minister van EZ) met een halfjaar is veriengd tot 31 december 
2017. 
De commissie heeft eveneens geconstateerd dat reeds nu - ruim een jaar na de review van 
2012 - het project op diverse onderdelen 'op het kritieke pad' zit omdat diverse doelen die in 
het projectplan staan beschreven niet op tijd zijn ofworden gehaald. 

07.Gezien de problemen waarmee het project worstelt - zowel wat betreft het tijdig 
beschikbaar krijgen van alle benodigde apparatuur en voorzieningen, als het verkrijgen van 
de benodigde certificaten en vergunningen, evenals het vinden van een oplossing voor het 
scheiden en de afvoer van alpha-houdende of alpha-besmette vaten (zie later in dit verslag) 
en het bedrijfsklaar krijgen van de HIRARCHI, naast andere vraagstukken - acht de 
commissie het zeer waarschijnlijk dat verdere uitloop van het project met tenminste 1 jaar 
(dus tot eind 2018) zal plaatsvinden. 

^ Door I 
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Aanbeveling 01: Gezien de verwachte uitloop van het totale project lijkt het raadzaam 
voorbereidingen te treffen om de scheidingswerkzaamheden in de HCL in drie in plaats van 
twee shifts uit te voeren, teneinde een bijdrage te leveren aan het beperken van de uitloop. 

08. Tegelijk wil de commissie opmerken dat zij de veiligheid en zorgvuldigheid bij het 
uitvoeren van het project belangrijker vindt dan het halen van de einddatum van 31 
december 2017 die door het ministerie van EZ is gesteld. De commissie acht het van belang 
dit op te merken omdat er signalen zijn dat medewerkers een zodanige druk voelen - mede 
door de problemen waarmee NRG wordt geconfronteerd en de veranderingen in de 
organisatie die binnen NRG het laatste jaar hebben plaatsgevonden - dat hierdoor fouten 
kunnen ontstaan die belemmerend kunnen werken voor een juiste en veilige voortgang van 
het RAP. Ook van de zijde van EZ-NIV is hierover tijdens de audit een zorg geuit. 

Verwachtingen ten aanzien van de totale kosten van het RAP 

09. Bij de review van het RAP in 2012 is door het review team aangeven dat de kosten van 
het RAP 'o hoger kunnen zijn (in plaats van 10%) dan het bedrag waarmee toen werd 
gerekend (te weten ~ Euro). De audit-commissie heeft er kennis van genomen 
dat deze constatering bij het ministerie van EZ heeft geleid tot het voonwaardelijk 
beschikbaar stellen van een additionele bijdrage in de vorm van een lening van 
Euro voor de uitvoering van het RAP. 

De Auditcommissie ziet thans geen aanleiding om tot een andere schatting van de mogelijke 
kostenoverschrijding te komen. Wel is zeker dat het oorspronkelijk begrote bedrag van ! 

Euro niet toereikend is. Een overschrijding met wordt voorzien voor 
wat betreft de uitvoering van het oorspronkelijke ontwerp. Het gaat hier om verschillende 
deelprojecten. Een voorbeeld is de WRU die duurder uitvalt dan begroot. Daartegenover 
staat ook een meevaller bij de realisatie van de WTU. 
Daarbovenop is circa een halfjaar geleden een nieuwe kostenpost gekomen gekoppeld aan 
de te realiseren afvoer van RAP-vaten die mogelijk of zeker alpha-houdend materiaal 
bevatten. 

10. Tijdens de audit van 2012 werd verondersteld dat de karakterisering en scheiding van 
afval in RAP-vaten die mogelijk of zeker alpha-stralend materiaal bevatten in de A/B cellen 
van het HCL mogelijk was, na uitvoering van enkele voorzieningen - dit in weenwil van 
opmerkingen uit 2010 dat de HCL hiervoor niet geschikt is (zie hieronder). 
Het is thans niet bekend hoe NRG dit probleem gaat oplossen. Wel is duidelijk dat een 
alternatieve venwerking van dit afval hoge kosten met zich mee kan brengen. Een eerste 
schatting van deze kosten, op verzoek van de audit-commissie gemaakt, leverde aan 
mogelijke meerkosten een bedrag op van , Euro. De onzekerheid in dit getal is 
echter groot, ook omdat het aantal betrokken vaten niet vaststaat. De commissie vindt het 
van groot belang zo snel mogelijk zicht te krijgen op deze meerkosten. 
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11. De conclusie moet zijn dat er een kans is dat de totale kosten van het RAP hoger zullen 
zijn dan Euro. Een verantwoorde schatting hiervan is thans niet te geven omdat 
de oplossingsrichting van het probleem (nog) niet bekend is. Wel moet het voor NRG 
mogelijk zijn hierover in 2014 en 2015 de gewenste duidelijkheid te verschaffen. 
Als het bedrag van vordt overschreden doet zich dit naar alle waarschijnlijkheid 
voor in de periode 2017-2018. 

Het vraagstuk van alpha-houdende vaten binnen het RAP 

12. In het rapport van . . van 3 december 2010 worden op biz. 25 onder 
het kopje 'Issues and Holds' onder meer de volgende twee punten genoemd: 

-• vessels with alpha containing waste can not be treated in the AB-cell. Solution? 
(approx. issels^) 

- How to deal with possibly alpha-containing waste ! vessels). 

In de audit van hat RAP welke op 8 maart 2011 werd uitgevoerd^ leidde dit tot de volgende 
opmerking en aanbeveling: 

In het rapport van • 'an 3 december 2010 wordt nog melding 
gemaakt van een ander probleem. Een deel van de vaten met historisch afval bevat 
alpha-stralers. De verwerking hiervan leveri aparte problemen. Zo geldt voor circa 

/aten dat ze niet in de cellen (A/B) van het HCL gescheiden kunnen worden. 
Daarvoor moet een oplossing worden gevonden. 

In het verslag van de review van het RAP die in juli 2012 is uitgevoerd staat het volgende te 
lezen: 

Het aantal vaten in de WSF aanwezig is De verwachte samenstelling van deze 

Door NRG (c.q. het RAP team en het management van de HCL) is in 2012 de indruk gewekt 
dat, na de voorziene aanpassingen, het alpha-besmet afval in de RAP-vaten - in weerwil 
van de opmerkingen die ^ in december 2010 had gemaakt - toch in de HCL 
gesorteerd zouden kunnen worden. 

Het bevreemdt de commissie zeer dat de behandeling van alpha-besmet afval c.q. mogelijk 
alpha-houdend afval opnieuw in discussie is gekomen en dat in feite nog steeds de vraag 
beantwoord moet worden die al in december 2010 werd gesteld: 'how to deal with possibly 
alpha-containing waste'. 

^ Beter bekend als i; deze vaten vallen buiten de scope van het RAP. 
^ Door r rg 
^ Deze ^aten vallen buiten de scope van het RAP, maar maken wel deel uit van het RWMP 
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' j ^ ! 13. Ook vindt de commissie het opvallend dat het aantal vaten dat in deze wordt genoemd in 

li. de afgelopen drie jaar is toegenomen van , vaten in december 2010 en : vaten in 
juli 2012, naar alpha-verdachte vaten in mei 2013, en alpha-verdachte vaten begin 
oktober 2013. Daarbij kwam tijdens de audit tevens naar voren dat ook niet kan worden 
uitgesloten dat het aantal alpha-besmette vaten groter kan zijn dan , hoewel ook de kans 
bestaat dat dit aantal kleiner is^. In een spreadsheet die de commissie op 28 oktober mocht 
ontvangen® en in de informatie die de commissie ter voorbereiding van de audit in 
september kreeg toegezonden blijkt 'de laatst gekende waarde' van dit aantal vaten nog 
hoger te zijn, te weten (waarvan . /aten 'zeker alpha's bevatten' en vaten 
'mogelijk alpha's bevatten'). 

Het verbaast de commissie dat de schatting van het aantal alpha-houdende en alpha-
verdachte vaten binnen het RAP-project sinds juli 2012 ruwweg is . Het is de 
commissie niet duidelijk geworden waarom nieuwe analyses en interpretaties van de 
gegevens in de (historische) boekhouding van deze vaten steeds weer tot andere inzichten 
leiden. Dit roept vragen op over de betrouwbaarheid van de getallen die tijdens de Audit zijn 
genoemd. 

14. De commissie moet helaas constateren dat, drie jaar nadat het probleem van de alpha-
vaten ook door externen , 2010; , 2011) werd gesignaleerd, NRG nog 
steeds geen oplossing heeft gevonden voor dit vraagstuk. Ook valt op dat NRG niet naarstig 
naar een oplossing heeft gezocht nadat in mei 2013 opnieuw werd vastgesteld dat de A/B 
cel, na de vastgestelde aanpassing van de cellen ten behoeve van het RAP, niet 
verantwoord inzetbaar is voor de venwerking van dit afval. Dit suggereert een gebrek aan 
urgentie, en wellicht ook een tekort aan commitment, voor wat betreft het oplossen van het 
historisch radioactief afvalprobleem. Meer in het bijzonder wil de commissie opmerken dat zij 
van de zijde van het management van de HCL aanzienlijk meer initiatief en voortvarendheid 
had venwacht bij het helpen zoeken van oplossing voor dit vraagstuk. 

Aanbeveling 02: De commissie wil bij het management van het RAP project, bij het 
management van de HCL en bij de directie van NRG en l&D de hoogste prioriteit bepleiten 
voorhet zoeken van een oplossing van het vraagstuk van de alpha-vaten. 

Ook verbaast het de commissie dat sinds december 2010 nog geen oplossing is 
geformuleerd voor de venwerking van de ' vaten met alpha-houdend afval die 
buiten het RAP vallen maar door ECN en NRG eveneens naar COVRA moeten worden 
afgevoerd. Zou hiervoor de afgelopen jaren wel een aanpak zijn vastgesteld, dan zou het 
vraagstuk van de venwerking van de mogelijk alpha-houdende of alpha-besmette vaten 
binnen het RAP project thans waarschijnlijk geen issue zijn. 

15. De Audit-commissie heeft aan het RAP team gevraagd een schatting te maken van de 
meerkosten van het afvoeren van (mogelijk) alpha-houdende vaten zonder dit te scheiden 
en onder de aanname dat opslag van dit afval bij de COVRA - voor zover nodig na 
bewerking door ^ liet op problemen stuit. 

^ Email i ;ommissie, 25 oktober 2013 
^ Email F ' '^"Oii-commissie, 28 oktober 2013 
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.Ir in de rekensom die het RAP team heeft gemaakt is aangenomen dat vaten 

problematisch blijken te zijn en dat vaten moeten worden gerekend tot ILW-hoog en 
vaten tot ILW-laag. Geschat wordt dat voor dit geval de meerkosten kunnen oplopen tot 
circa iuro^. Mocht het afval in deze vaten in totaal vaten ILW-hoog bedragen 
dan kan dit getal circa zijn. Mocht dit aantal in totaal vaten ILW-hoog 
bedragen, dan kan dit circa Euro zijn. 

Een denkbare route is wellicht dat het afval toch wordt gekarakteriseerd en gesorteerd in de 
A/B cel nadat in en bij deze cellen verdere aanpassingen zijn aangebracht teneinde cross
contaminatie van andere HCL-cellen te voorkomen. Denkbaar is ook dat deze aanpassingen 
fors minder dan zullen kosten. Wel kan deze oplossingsrichting tot verdere 
vertragingen in de uitvoering van het project leiden. 

Aanbeveling 03: Er dient zeer snel een oplossing te worden gevonden voorhet vraagstuk 
van de alpha-vaten. Deze oplossing moet voldoende snel implementeerbaar zijn en 
aanvaard kunnen worden door alle betrokken partijen. De kosten van deze oplossing 
moeten in beeld worden gebracht evenals de invloed van de oplossingsrichting op de tijd die 
de uitvoering van het totale project gaat kosten. Tevens raadt de commissie aan de 
gevoeligheid van de inschattingen te bepalen voor andere waarden van de belangrijkste 
parameters in de berekeningen. 

De samenwerking tussen ECN en NRG bij de uitvoering van het RAP 

16. In de review van 2012 was een aandachtpunt de samenwerking tussen ECN en NRG. 
Met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van het RAP was een vraag of deze 
samenwerking optimaal verioopt. Daarnaast was in 2012 een vraag of de projectmanager 
van voldoende organisatorisch en financieel mandaat is voorzien. 

Mede door veranderingen in het management van NRG, maar vooral ook de vaststelling in 
mei 2013 van 'Guiding Principles'voor de interacties tussen ECN en NRG, lijkt het eerste 
aandachtspunt opgelost. Dit wordt bevestigd door onze gesprekken met externe partijen bij 
het RAP. Zo komt het niet meer voor dat ECN iets anders zegt dan NRG. Toch raadt de 
audit-commissie aan ervoor te waken dat zich nieuwe fricties in de samenwerking kunnen 
voordoen, bijvoorbeeld rondom de aanbesteding van het deelproject WRU. 

17. Over het financieel mandaat van de projectleider van het RAP zijn afspraken gemaakt 
die voor de direct betrokkenen als bevredigend worden ervaren. 
Over het organisatorisch mandaat van de projectleider heeft de audit-commissie niet een 
geheel helder beeld gekregen. Zo vraagt de commissie zich af of de projectleider voldoende 
mogelijkheden heeft om krachtig te opereren wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld bij het 
vinden van oplossingen voor het probleem met de alpha-vaten. Gemeld is ook dat in een 
aantal gevallen medewerkers van NRG niet aan het RAP project konden werken of daar te 

'Emai l " ' "in de Audit-commissie, 25 oktober 2013 
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weinig tijd aan mochten of wilden besteden tenwijl dit voor de voortgang van het project wel 
T̂- van belang was. 

De realisatie van vergunningen 

18. Gezien de ervaringen die het afgelopen jaar zijn opgedaan, vreest de audit-commissie 
voor belangrijke vertragingen bij vergunningverleningstrajecten ten behoeve van het RAP en 
bij de certificering van diverse transportcontainers. 
De commissie constateert met genoegen dat de relaties tussen de verschillende 
vergunningstrajecten inzichtelijk zijn gemaakt door het maken van stroomschema's. 

De capaciteit die door NRG wordt ingezet om de vereiste vergunningen voor de uitvoering 
van het RAP tijdig te verkrijgen behoeft nog steeds aandacht. De veelheid aan taken die 
door de manager vergunningen 1 binnen NRG moeten worden verricht - en 
de prioriteit die hierbij aan het functioneren van de HFR moet worden gegeven - maken dat 
deeltaken met betrekking tot vergunningsvedeningen binnen het RWMP in het algemeen en 
het RAP in het bijzonder soms minder snel en zorgvuldig worden uitgevoerd dan wenselijk 
is. Ook in 'Den Haag' wordt dit zo ervaren blijkens mededelingen van de zijde van EZ-NIV. 
Er lijkt, kortom, nog steeds behoefte aan structurele versterking om zowel tijdig als op 
efficiënte en zorgvuldige wijze tot de gewenste indiening van vergunningsaanvragen te 
komen. 

Het recente besluit om in te schakelen lijkt een belangrijke stap om hier 
veriichting te brengen. Daarnaast lijkt nader overleg nodig tussen en de 
deelprojectleiders die nauw bij de aanvraag van vergunningen betrokken (moeten) zijn over 
venwachtingen die men van elkaar heeft wat betreft het uitvoeren van werkzaamheden voor 
het aanvragen van vergunningen. Daarover bestaat soms onenigheid; dit moet worden 
voorkomen. 

19. Bij ovedeg met de overheid over vergunningen moet ervoor worden gewaakt dat de 
woordvoerders van NRG en RAP niet over voldoende kennis en expertise beschikken over 
zowel de technische als juridische aspecten als een optimale afstemming tussen deze twee 
bij een vergunningaanvraag. Van de zijde van EZ-NIV is aangegeven dat op dit punt 
verbeteringen zijn te realiseren - overigens niet alleen bij NRG/RAP maar ook bij EZ-NIV. 
Voor een goede voortgang van het RAP vindt de commissie het van belang dat zowel van 
de kant van NRG/RAP als van de kant van EZ-NIV een voldoende inzet van medewerkers 
met de vereiste deskundigheid is gegarandeerd. 

20. De commissie constateert daarnaast dat het Vergunningenoverieg tussen het NRG en 
EZ-NIV (en waar nodig de KFD) de laatste tijd is verwaterd. EZ-NIV heeft aangegeven dit te 
betreuren. 

Aanbeveling 04: De commissie raadt aan het vergunningenoverieg tussen NRG en EZ-NIV 
te intensiveren. 
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-lt Het huidige RAP team 

21. In het management van het RAP en in het RAP team zelf hebben zich het afgelopen jaar 
belangrijke wijzigingen voorgedaan. Bij betrokkenen heeft dit onderiing afwijkende reacties 
opgeroepen: 
Enerzijds wordt het opereren van het huidige RAP team door betrokkenen zoals EZ-NIV als 
'heel professioneel' ervaren. Ook van de zijde van ordt positief op het team 
gereageerd. 
Anderzijds wordt door anderen, door de vele personele wijzigingen bij zowel NRG als het 
RAP, 'een veriies aan organisatorisch geheugen' ervaren, leidend tot vermindering van 
efficiënt handelen van de zijde van NRG/RAP omdat sommige discussies opnieuw gevoerd 
moeten worden (opmerking van de zijde van COVRA). 

Dit verschil in beoordeling wordt ook zichtbaar wanneer naar het verioop van de 
communicatie tussen NRG/RAP en EZ-NIV wordt gevraagd, resp. NRG/RAP en COVRA. De 
communicatie tussen EZ-NIV en NRG/RAP verioopt naar volle tevredenheid van beide 
partijen. De communicatie tussen NRG/RAP en COVRA laat te wensen over, zeker qua 
intensiteit. 

Aanbeveling 05: Versterk de communicatie tussen NRG/RAP en de COVRA 

22. De omvang en samenstelling van het RAP team wordt door de manager van het RAP, 
, als adequaat beoordeeld. Wel constateert zij soms gaten in de capaciteit 

om taken volgens de planning uit te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van het aanvragen 
van vergunningen. Als ander voorbeeld noemt zij het bewaken van de kwaliteit bij het 
schrijven van procedures. Ook vraagt zij zich af of bij het HCL de efficiency van het 
uitvoeren van werkzaamheden niet nog verder kan worden vergroot. Daarnaast laat bij 
medewerkers van de business unit iet gevoel van urgentie voor het uitvoeren van het 
RAP nog te wensen over. Dit gevoel van urgentie wordt thans wel ervaren op het niveau van 
de business unit leiders maar vaak nog te weinig op de niveaus daaronder. 

23 De projectleider noemt als haar grootste zorg het karakteriseren en scheiden van het 
radioactief afval, waarvoor de HIRARCHI was bedacht. Het bevreemdt de commissie zeer 
dat een jaar geleden de HIRARCHI als vrijwel bedrijfsklaar werd gekenschetst, tenwijl dit 
onderdeel van het RAP proces thans grote problemen en vragen oproept. Daaraan 
verbinden we de vraag of NRG voldoende geëquipeerd is om robuuste, commercieel 
bruikbare productieapparaten zoals een HIRARCHI te realiseren. 
Ook vragen we ons af waarom niet meer 'naar buiten' wordt gekeken in het zoeken van 
oplossingen: wat kunnen we leren van de kennis en ervaring die elders is opgedaan? In dit 
kader lijkt het de commissie wenselijk dat ook de projectleider ervaringen in het buitenland 
opdoet en kennis neemt van wat daar speelt. 

Aanbeveling 06: Versterk de blik naar het buitenland bij het zoeken van oplossingen voor de 
vraagstukken die bij het afvoeren van radioactief materiaal naar de COVRA spelen. 
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24. Als groot zorgpunt hiernaast, dat de volle aandacht van de projectleider behoeft, wil de 
commissie het vraagstuk van de alpha-vaten noemen. Het verbaast de commissie dat de 
oplossing van dit vraagstuk - nadat dit in mei 2013 weer pregnant op de agenda kwam -
niet meer aandacht van het management van NRG, het management van het RAP team, het 
management van de business unit I&D, en het management van de HCL heeft gekregen. 
Waarom is hiervan in mei niet meteen een deelproject van het RAP gemaakt dat met 
urgentie moest worden uitgevoerd?. 
Ook verbaast het de commissie dat dit vraagstuk nog niet indringend met EZ-NIV en EZ-
E&D is gecommuniceerd. 

Overige organisatorische en procedurele zaken 

De aanschaf van transportcontainers ten behoeve van het RAP 

25. Via een tender procedure heeft ECN/RAP naar aanbieders van containers voor het 
transport van radioactief afval naar in gezocht. Thans wordt beschikt 

Certificering van containers die bij worden gekocht vergt tenminste twee jaar indien 
dit in gebeurt.. Inclusief aanschaf en productie is deze tijd naar schatting 22 
maanden indien certificering in ' zou kunnen gebeuren. Blijkens de informatie van het 
RAP-team is de venwachting dat " deze certificering niet zal doen wegens gebrek aan 
capaciteit bij . Een andere optie is wellicht certificering via Nederiand met 
ondersteuning van . Daarover zal in december 2013 een gesprek plaatsvinden tussen 
het ministerie van EZ en . Aanschaf bij , certificering in de vergen naar 
schatting in totaali9,5 maanden. ' 

In beide gevallen komen de containers veel later dan gepland beschikbaar. Daarom lijkt het 
aanvragen van een 'special arrangement' voor deze containers een noodzakelijk te volgen 
route. Daarmee kan driekwart jaar worden gewonnen en kan uitvoering van het eerste 
transport van vaten naar log binnen de vastgestelde termijn plaatsvinden. 

Aanbeveling 07: De commissie raadt aan de route van 'special arrangements' snel en 
indringend met EZ-NIV (en voorzover nodig de KFD) te bespreken, waarbij EZ-NIV moet 
aangeven waar voor haar de prioriteit ligt bij het oplossen van het issue dat speelt 

Contacten met EZ-E&D over het RAP 

26. Contacten tussen EZ-E&D en RAP vinden ad hoe plaats maar 'men vindt elkaar als dat 
nodig is'. Over belangrijke afwijkingen van de venwachte kosten van het RAP wil EZ-E&D 
tijdig geïnformeerd worden. 

Een belangrijk aandachtspunt is de dekking van de bankgaranties die van de zijde van 
_worden gevraagd. • • • . . . . 
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Wei dient er van de zijde van ECN een goede tijdsplanning te worden 
gemaakt om geen onnodige dekkingsrisico's te creëren voor die uitgaven van het RAP 
project, die later in de tijd worden gemaakt. 

Contacten met de KFD over het RAP 

27. Zoals eerder opgemerkt, is het de commissie niet gelukt kennis te nemen van de visie 
van de KFD op het RAP. Ook de communicatie tussen KFD en EZ-NIV is, voor zover de 
commissie heeft kunnen nagaan, beperkt. 
De commissie heeft geen aanwijzingen dat de contacten tussen RAP en KFD onvoldoende 
zijn of niet goed veriopen. Wel onderstreept de commissie het belang om van de kant van 
het RAP proactief richting KFD te handelen om mogelijke problemen te voorkomen. 

Contacten met over het RAP 

28. De contacten met ECN/NRG en het RAP-team lopen wat betreft 
bevredigend. 
Grootste probleem in het realiseren van 'de lijktjiog steeds het risico dat dit 
politiek op onoverkomelijke bezwaren stuit. Echter, door_ ô̂ ordt dit risico thans 
aanmerkelijk kleiner ingeschat dan bij de review in juli 2012, ondanks de naderende 
verkiezingen in 
Door 'dt er alles aan gedaan tijdig tot indiening van stukken bij de overheid 
te komen um uitvoering van de RAP-werkzaamheden in mogelijk te maken. 

29. Thans moet in _ j p het hoogste niveau (de minister, c.q. de ministerraad) over de 
voorgenomen RAP-activiteiten in Roestemming worden verkregen. Dit is nodig omdat 
het gaat om ILW (Intermediate Level radioactive Waste) uit het buitenland. Daarvoor moet 
nog worden bepaald dat het in ^bewerkt mag worden. Voor LLW (Low Level 
radioactive Waste),uit het buitenland is dit al geregeld. 
Voor zover bekend is er - anders dan in de review van 2012 aanbevolen - geen contact 
geweest op het hoogste niveau tussen Nederiand ei ' jver het RAP, noch over de 
acties die hierbij in ' zouden moeten plaatsvinden, noch over de goedkeuring die dit 
behoeft van dc overheid. 

Contacten met COVRA overhel RAP 

30. Tussen het RAP-team ende COVRA (en anderen indien nodig) vond in het verleden 
periodiek overleg plaats, het zogenaamde Stuurgroep-overieg. Sinds het vertrek var .. 

als project manager van het RAP heeft dit overleg niet meer plaatsgevonden. 
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Jp; Aanbeveling 08: De commissie raadt aan het Stuurgroep-overieg tussen NRG/RAP en de 
li, COVRA snel te herstellen. 

31. COVRA maakt zich zorgen over de tijdsdruk waarbinnen NRG/RAP moet werken. Deze 
druk kan een risicofactor worden. Daarom wil de vertegenwoordiger van COVRA opmerken 
dat 'kwaliteit belangrijker is dan de tijd waarbinnen de afvoer van afval plaatsvindt'. 

32. Uitloop van het project tot na 31 december 2017 kan ertoe leiden dat - wegens 
werkzaamheden bij de COVRA in de periode 2017-2018 - de aanvoer van containers naar 
het HABOG in 2018 beperkt mogelijk is. Denkbaar is dat hierdoor in 2018 niel maar circa 

ntainers van naar het HABOG kunnen worden aangevoerd. 

33. Er moet een betere afstemming komen tussen NRG en COVRA over de mogelijkheden 
en onmogelijkheden het afval te karakteriseren en te scheiden enerzijds, en de eisen 
waaraan het aan te bieden afval volgens COVRA moet voldoen anderzijds. Thans is 
onduidelijk of NRG aan de eisen die COVRA wil stellen kan voldoen, gezien de beperkte 
mogelijkheden van HIRARCHI om tot een optimale karakterisering en scheiding van het 
afval te komen. Waarschijnlijk heeft NRG op dit punt in het recente vededen te hoge 
verwachtingen gewekt. 

Aanbeveling 09: De commissie heeft de indruk dat karakterisering van het (mogelijk) alpha-
houdende afval voor COVRA een 'must' is. Hierbij zal NRG rekening moeten houden bij het 
zoeken van een oplossing voor de afvoer van deze vaten. 

Deel 2: 
Technische aspecten van het RAP en 
vergunningverleningen 

Algemeen 

34. In de technische procesgang van het RAP zijn er op hoofdlijnen geen veranderingen ten 
opzichte van de procesgang zoals beschreven in 2012. Net als in 2012 is het oordeel van de 
commissie dat het proces in de voorgestelde vorm uitvoerbaar is. Wel worden een aantal 
issues aangegeven die om een aanpak en oplossing vragen. In dit deel van het verslag van 
bevindingen wordt vooral ingegaan op de technische en vergunningsaspecten. Daarbij 
worden de issues en aanbevelingen zoveel mogelijk gegeven in de volgorde van het proces. 

De Waste Storage Facility (WSF) 
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''j-- ' 35. In de WSF worden de vaatjes gelift uit de pluggen. De eerste stap is vast te stellen of de 
vaatjes gecorrodeerd zijn of lek. De inspectiering waarmee deze corrosie en beschadiging 
kan worden bepaald is gereed en blijkt goed te functioneren. 

36. In een volgende stap wordt met behulp van de VINISH-WSF bepaald wat het niveau van 
de straling is aan het oppervlak van het vat en welke nucliden voor die straling in hoofdzaak 
verantwoordelijk zijn. De Vinish-WSF is gereed, maar niet compleet: de elektrische koeling 
van de germanium detector is kapot Levertijd bij van een nieuwe koeling is vele 
weken en daarmee een beperkende factor voor het verwerkingsproces. In de tussentijd 
wordt gebruik gemaakt van een work-around, door extra inzet van de VINISH-HCL. 

Aanbeveling 10: neem de cruciale onderdelen als reserve op voorraad. 

37. De gelifte en bemeten vaatjes worden, afhankelijk van de bevindingen, teruggeplaatst in 
buffers die uit (schone) pluggen bestaan. De logistiek van de beweging van vaatjes is niet 
stabiel en veranderde in de planning enige malen. Er zijn wel voldoende schone pluggen 
beschikbaar voor het bufferen van geoogste vaatjes. 

Aanbeveling 11: Bevries de procedure rondom de logistiek van de geïnspecteerde vaatjes. 

Het liften van defecte vaatjes en los afval 

38. Tijdens de review van 2012 zijn twijfels geuit of de vergunning wel het manipuleren van 
kapotte vaatjes en los afval toestond; dit zijn immers open bronnen die (mogelijk) niet onder 
de vergunning zouden vallen. Inmiddels is vastgesteld is dat de toezichthouder van mening 
is dat de vergunning wel toelaat dat de speciaal ontworpen WRU gebruikt wordt voor het 
opnieuw verpakken van los afval en van kapotte vaatjes. 

39. Voor het liften van defecte vaatjes en van los afval is een nieuwe manipulator, die 
onderdeel zal zijn van de nieuw te bouwen WRU, beschikbaar en getest. 
Voor het detail-ontwerp en de levering van de WRU zelf is via een Europese aanbesteding 
om inschrijvingen gevraagd. De opdracht is niet gegund aan de laagste bieder, 

/anwege substantiële overschrijding van het gevoteerde budget. ECN wil de 
WRU nu onder eigen beheer (laten) vervaardigen. 
De commissie vraagt zich af of ECN voldoende kennis en ervaring heeft op dit specifieke 
gebied om op tijd en binnen specificaties een robuust en betrouwbaar productieapparaat te 
leveren. Wanneer dit deelproject uitloopt zal de WRU op het kritieke pad kunnen komen 
liggen. 

Aanbeveling 12: De commissie neemt de aanbeveling van ECN over om een onafhankelijke 
design review uit te laten voeren. Gezien de betrokkenheid van ECN bij het tot stand komen 
van de uiteindelijke opdracht is de commissie van mening dat ECN hiervoor niet de 
aangewezen partij is. 
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40. In een document van ECN° wordt er op gewezen dat de afscherming voor de WRU niet 
voldoende is voor het verwerken van al het aanwezige afval. Wanneer de door ECN/NRG 
zelf vastgestelde ALARA normen worden toegepast, kan dit tot overschrijding van de 
normen leiden. Aanpassing van de wanddikte van de WRU om de afscherming te 
verbeteren zal volgens de verschafte documentatie leiden tot overschrijding van de 
belastbaarheid van de WSF fundering, die daarom aangepast zou moeten worden. 
Zo'n aanpassing van het gebouw zal tenminste een verklaring van geen bezwaar vanwege 
de KFD behoeven. De aanpassing van de WSF fundering zal niet voorziene kosten met zich 
mee brengen. In de begroting zijn overigens ook de kosten van begeleiding van de 
ontwerper/bouwer niet meegenomen. 

41. De commissie heeft in zijn interviews demotivering waargenomen bij een betrokken NRG 
medewerker vanwege de door ECN gevolgde besluitvorming over de aanbesteding van de 
WRU. De commissie vindt dit zorgelijk. 

Alpha-houdende vaatjes 

42. Na het liften van de vaatjes in de WSF worden luchtmonsters genomen van de vaatjes 
middels de inspectiering. De vaatjes worden gemeten middels de VINISH-WSF. Vervolgens 
wordt in de A/B-cellen een smeerproef gedaan aan de binnenkant van de deksel van het vat 
ter confirmatie van de afwezigheid van alpha-stralers. Als alpha-stralers worden 
aangetroffen, gaan de vaten ongesorteerd terug naar de WSF. Daar wachten ze op sorteren 
met een nieuw te ontwikkelen methode. Hierbij worden ook gegevens uit de historische 
administratie en de VINISH meting gebruikt. 

Het aantal alpha-verdachte vaatjes is de afgelopen jaren belangrijk toegenomen. Nu zijn er 
volgens de laatste inzichten vaatjes die mogelijk of zeker alpha-houdend materiaal 
bevatten. Het is onbekend over hoeveel vaatjes het uiteindelijk zal gaan. 

Opgemerkt moet worden dat er hiernaast een aantal alpha-houdende vaatjes zijn die buiten 
het RAP vallen en ook buiten het contract met worden gehouden, maar die in 
de nabije toekomst eveneens naar COVRA afgevoerd moeten worden. 

43. De alpha-vaatjes uit de WSF worden in de procesgang aangevuld met de vaatjes die in 
de A/B cellen worden geïdentificeerd als alpha-houdend. Thans is een plan dat deze vaatjes 
niet in de A/B cel worden gesorteerd maar ongesorteerd in een kreukelvat worden geplaatst 
en verwerkt bij n vervolgens afgevoerd naar COVRA. Een alternatieve 
sorteringsmethodiek is momenteel nog niet beschikbaar. 
In deze aanpak zou de inhoud van deze alfa-houdende vaatjes dus niet geanalyseerd 
worden met de HIRARCHI. Ze missen daardoor de aanvullende meetgegevens die de 
HIRARCHI kan leveren. 

'NRG-23155.35/13.119300 'Radiation protection WRU'. 
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44. Het is niet duidelijk of de alpha vaatjes met behulp van VINISH voldoende 
gekarakteriseerd kunnen worden zodat ze vallen onder de certificering van de 
transportcontainers, hetzij van de hetzij van de firma 
De verwerking van alpha-vaatjes in de faciliteiten van ^ voor hen geen~ 
probleem. 

45. Door het niet sorteren van de alpha-vaatjes zouden enerzijds de kosten van RAP dalen, 
doordat er minder uren worden gemaakt voor het sorteenwerk en er minder lege vaten 
vrijkomen die als LLW moeten worden afgevoerd naar COVRA. Ook zou er minder transport 
op de OLP van te sorteren vaten zijn omdat een deel van de alpha-vaten al in de WSF 
worden geïdentificeerd. Maar anderzijds zouden de kosten stijgen door (i) toename van het 
aantal vaatjes dat in de WTU verpakt moet worden, (ii) het grotere aantal transporten naar 

(iii) het grotere aantal canisters of. containers dat nodig zal zijn, (iv) 
het grotere aantal transporten naar COVRA, en (v) het grotere beslag op de ruimte in 
HABOG. 

46. In de HABOG zijn voor ECN in totaal losities voor canisters beschikbaar. Voorzien 
was dat liervan door het RAP voor ILW-hoog zullen worden ingenomen. Van de 
resterende. posities zou een deel ingenomen gaan worden door de ongesorteerde alpha 
houdende vaatjes. 
Mochten er alpha-houdende vaatjes zijn, dan volgt uit een eerste berekening van het 
RAP-team dat, bij achterwege blijven van sorteren, dit kan leiden tot in totaal LW 
canisters. Dit is belangrijk meer dan de beschikbare posities zoals in het veneden 
vastgesteld. 
Navraag van de commissie bij COVRA bevestigde het getal van " Door het RAP-team is 
over het aantal HABOG posities meegedeeld dat dit aantal vrijwel onbeperkt zou zijn omdat 
canisters op de posities gestapeld kunnen worden en omdat andere partijen nog 
voldoende ruimte in HABOG beschikbaar hebben welke wellicht overgenomen zou kunnen 
worden^". De Auditcommissie heeft echter de indruk dat deze zienswijze bij COVRA niet 
bekend is. 

Aanbeveling 13: Stel zo spoedig mogelijk vast wat het aantal canisters is dat in het HABOG 
opgeslagen kan worden en of de vergunning voorhet HABOG evenals de bijbehorende 
veiligheidsstudie en procedures stapeling van canisters toestaat. 

Het HCL 

47. De A/B cel en de Westsluis in het HCL dienden aangepast te worden voor het 
ontvangen, karakteriseren en sorteren van het historisch radioactief afval en om dit afval 
strikt te scheiden van de productie van medische isotopen. Voor deze aanpassing is een 

^Emai ^ "lOVRA) aan de Audit-commissie RAP 2013, d.d. 29 oktober 2013 
°̂ Email ian de Audit-commissie RAP 2013, d.d. 31 oktober 2013. 
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^r" verklaring van geen bezwaar van de KFD ontvangen. De werkzaamheden zijn inmiddels 
uitgevoerd en de A/B cel is gereed voor het sorteerwerk. 

48. In mei 2013 is door NRG bepaald dat alleen niet-alpha-besmet afval in de aangepaste 
A/B-cel verwerkt mag worden. Alpha-houdend afval dat in de WSF als zodanig is 
geïdentificeerd, wordt derhalve in het herziene plan niet naar de A/B-cel gebracht. 
Het is vooralsnog de bedoeling om dit afval direct, ongesorteerd, naa-' 5 
vervoeren. Dat zal echter tot een aanzienlijke kostenverhoging leiden. ^~ 
Een alternatief is dat het, met behulp van een nog te ontwikkelen aanpak, toch wordt 
gesorteerd en gekarakteriseerd. Wellicht is dit mogelijk door de A/B cel verder aan te 
passen. 

Aanbeveling 14: Onderzoek zo snel mogelijk in hoeverre de A/B cel verder kan worden 
aangepast voor het verwerken van alpha-houdend afval: wat betekent dit technisch, kan dit 
bouwkundig, wat zijn hiervan de additionele kosten, hoe beïnvloedt dit de dooriooptijd van 
het RAP. 

49. De apparatuur voor de identificatie van alpha-besmetting van het afval met behulp van 
een smeerproef, is geïnstalleerd maar nog niet operationeel; hieraan wordt momenteel 
gewerkt. 
Voor het manipuleren van de vaten in de A/B-cel is een vatenmanipulator geïnstalleerd. Om 
radioactieve voorwerpen te verkleinen of om sterk radioactieve gedeelten te scheiden van 
de rest, is een knipinstallatie aangebracht. Beide apparaten blijken goed te werken. 

50. In het oorspronkelijke en nog steeds vigerende venwerkingsplan moet het sorteren en 
karakteriseren van het afval worden geleid door informatie uit het HIRARCHI meetsysteem. 
Inmiddels is gebleken dat handmatig scheiden kan worden uitgevoerd met behulp van een 
handstralingsmonitor. De handmatige sorteersnelheid is echter beduidend lager dan in de 
planningen aangenomen: ongeveer een vaatje per shift in plaats van twee 

51. Onlangs zijn de eerste vaten gesorteerd in de A/B-cel. Begonnen is met "makkelijke" 
vaten. Bij (sommige medewerkers spreken over ) van de vaatjes is 
geconstateerd, wat mogelijkerwijs op alpha-besmetting kan duiden. Onduidelijk is hoeveel 
van de ' vaten alpha besmetting kunnen hebben. 

52. Na het sorteren in de A/B-cel en het vullen van de vaatjes met gesorteerd afval, wordt 
van deze vaatjes nogmaals de het gammaspectrum en de activiteit gemeten ter 
karakterisering van de vaten. De VINISH-HCL is hiervoor ontworpen en thans operationeel. 

Uit het gesprek van de commissie met de vertegenwoordiger van COVRA kwam naar voren 
dat voor de karakterisering van het afval ten genoegen van COVRA een grotere database 
van nucliden gebruikt moet gaan worden dan op dit moment voor handen is. Ook zouden 
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• tt meer families van afval in het systeem geïncludeerd moeten worden. Dit vraagstuk moet 
dringend opgelost worden. 

53. Bij het sorteren van het afval in de A/B-cel ontstaat een stroom van LLW dat via de 
regulien yatenroute wordt afgevoerd naar COVRA. De laadbok voor het laden van 
LLW in de aten is gereed. Problemen met de binnensluitring van de blauwe vaten 
bestaan nog wel maar zullen volgens de commissie tijdig opgelost kunnen worden. 

De HIRARCHI. 

54. Bij het bezoek van de commissie aan het HCL werd de HIRARCHI-opstelling getoond. 
De installatie is nog steeds niet operationeel. Het uiteriijk is dat van een opstelling in de 
ontwikkelingsfase en niet van een robuust productieapparaat dat jaren ongestoord zal 
kunnen functioneren. 
De verschillende opnemers zullen tijdens de data-acquisitie voortdurend scannende 
bewegingen uitvoeren. Of het mechanische gedeelte jarenlang mechanisch intact en 
voldoende nauwkeurig zal blijven is onbekend. 
Verder is niet van alle gebruikte materialen bekend of zij voldoende lang bestand zullen zijn 
tegen de hoge stralingsniveaus in de A/B cel zoals die kunnen optreden tijdens het sorteren 
van het afval. Daardoor is ook niet bekend hoe lang de apparatuur in het stralingsveld 
ongestoord zal kunnen blijven werken. De uit te voeren hot commissioning zal hierover 
enige duidelijkheid moeten geven. 

Aanbeveling 15: De commissie beveelt aan om, zo gauw de installatie voldoende goed blijkt 
te werken, te beginnen met de bouw van een tweede. Daarbij moet afgezien worden van het 
nastreven van rigoureuze, niet bewezen, verbeteringen. Het gaat er vooral om een reserve 
apparaat te hebben voor wanneer zich grote storingen voordoen. 

55. De kalibratie en ijking van HIRARCHI behoeft nog veel aandacht en overieg. De 
gegevens die de installatie nu levert zijn voornamelijk gericht op de ondersteuning van het 
sorteerproces. Voor het karakteriseren van het gesorteerde afval in de containers voor wat 
betreft de aanwezige nucliden en de absolute activiteiten moet nog veel werk verricht 
worden. COVRA gaat er vooralsnog van uit dat deze gegevens beschikbaar zullen zijn voor 
het ILW dat ze zullen gaan opbergen. 
Doordat ook de software voor de analyse en rapportage van de gegevens nog niet klaar is, 
kan er ook nog geen ervaring worden opgedaan met het genereren van de rapportages en 
de evaluatie van de bruikbaarheid van de verkregen gegevens voor de karakterisering van 
het afval. 

Gebouw en de WTU 

56. Het deelproject voor het realiseren van de installatie waarmee in ., na 
sortering, vaten ILW zullen worden verpakt in 'vaten en beladen in 
transportcontainers, ligt goed op schema. 
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Via een EU tenderprocedure zijn de detail-engineering en levering van de installatie 
gecontracteerd. De winnende aanbieding voor het maken van de WTU bleek ager dan 
begroot. De kosten van de eveneens benodigde afscherming zijn niet in deze levering 
begrepen en zullen afzonderiijk worden aanbesteed. Complicatie hierbij is dat de prijs van 
het, voor de afscherming benodigde, lood sterk fluctueert. Hierdoor kunnen de kosten 
beduidend hoger of lager uitvallen dan begroot. 

57. De commissie heeft wel een complicatie voor de voortgang van het project opgemerkt. In 
de kelder van bevinden zich vaten met ;^ .._ Zonder dat die 
venwijderd zijn, kan de WTU-installatie daar niet gebouwd worden. Op vragen van de 
commissie deelde COVRA mee dat zij de 't (nog) niet 
kunnen verwerken. 
Voor het verwerken van i blijkt nog geen oplossing beschikbaar te zijn De 
manager van het RWMP ziet als mogelijke oplossing r le laten verbranden bij een 

.1 de De moet dan toestemming verienen 
voor zowel transport als verwerking. 
Het is ook mogelijk om •• e cementeren, d.w.z. mengen met cement en laten 
uitharden, en daarmee vaten te vullen die vervolgens afgevoerd worden naar COVRA. Bij de 

wordt deze werkwijze gevolgd en is ook de benodigde 
apparatuur (een betonmolen) aanwezig. Het cementeren van r ] gebeurt bij de 
met behulp van een mobiele betonmolen. Cementeren leidt tot sterke vergroting van de 
hoeveelheid af te voeren afval. 
Het karakter van dit afval (ILW, LLW) is voor de commissie niet duidelijk. Er is ook geen 
zicht op de kosten. 

Aanbeveling 16: Ga op korie termijn na of hetzij verbranden in het buitenland hetzij 
cementeren van de harsen uit * mogelijk is en welke toestemmingen, 
vergunningen, apparatuur en financiële middelen daarvoor nodig zijn. Ga ook na of in het 
geval van cementeren de resulterende vaten geborgen kunnen worden in het LOG. 

Het transport en de containers 

58. NRG gaat de gekarakteriseerde afvalvaatjes op afroep door _ verpakken in 
de WTU en aanbieden voor transport naar ._Het transport dient in 
goedgekeurde containers te geschieden. 

De gunning naar aanleiding van de Europese tender van de ;ontainers heeft nog 
niet plaatsgevonden. Zelfs wanneer dit op de kortst mogelijke termijn zou plaatsvinden, dus 
per 1 december 2013, wordt een zodanige tijdvertraging opgelopen dat de datum voor het 
eerste transport naar ' jim overschreden gaat worden. 
De huidige vertraging in het bestellen van de transportcontainers wordt veroorzaakt door de 
moeilijkheden bij het laten certificeren van deze containers voor het vervoer van minder 
goed gekarakteriseerd historisch afval. Hierdoor konden de aanbieders in de eerste ronde 
niet volgens de tender leveren. 
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Nadat zich had teruggetrokken bleven er aanbiedingen over: ̂  ) met 
een offerte voor . net (hopelijk) certificering in en die offreert met een 
range van - ; en certificering in 
Naast de prijsverschillen is ook de tijd benodigd voor certificering van belang. zegt voor 
certificering in .... 19,5 maanden nodig te hebben, zal voor certificering in 

22 maancen nodig hebben. In beide gevallen omvat de certificering ook de erkenning 
varTae certificaten door de Nederiandse en " autoriteiten. 
De dooriooptijden voor certificering zijn aanzienlek langer dan tot nu toe in de planningen 
werd voorzien. De gevolgen van deze dooriooptijden voor de start van de transporten naar 

zaljesen uitstel van een klein jaar bedragen (dat wil zeggen niet voor 1 
november 2015). 
Nederiand heeft geen ervaring met certificering van deze transportcontainers en zou dit 
onderbrengen in Eerder heeft ) geweigerd transportcontainers te leveren 
en zijn container te laten certificeren voor "mixed waste" in 

Het RAP team heeft de indruk dat EZ-NIV de weg van 'special arrangements' alleen wil 
overwegen als alle andere wegen niet begaanbaar gebleken zijn. In de gesprekken van de 
commissie bleek echter een minder strenge opstelling. 

Aanbeveling 17: De commissie is van mening dat de dooriooptijden van het 
certificeringsproces zodanig lang zijn dat de deadline voor voltooien van het project alleen 
gehaald kan worden wanneerde route van 'special arrangements' wordt gevolgd. Wij 
bevelen derhalve aan om onmiddellijk het overieg met EZ-NIV en ' te beginnen voor 
het verkrijgen van 'special arrangements'. 

59. Ir., wordt de transportvergunning, eventueel onder 'special arrangement', 
afgegeven door Wanneer containers in het buitenland zijn gecertificeerd voor 
transport van historisch ILW, dan wordt die in Nederiand gevalideerd aan de hand van de 
IAEA criteria. Het RAP team venwacht dat EZ-NIV hiervoor 1 maand nodig zal hebben. Deze 
tijd is in de planning opgenomen. 

Uit het gesprek van de commissie met EZ-NIV kwam naar voren dat het toestaan van 
transport van historisch ILW-hoog-actief afval in goed gedefinieerde voor ILW-hoog 
gecertificeerde containers - die niet voor transport van historisch ILW-hoog gecertificeerd 
zijn - kan worden toegestaan onder een 'special arrangement'. Ook kreeg de commissie de 
indruk dat EZ/NIV aan het verienen van een vergunning via een 'special arrangement' wil 
meewerken. NRG moet dan aantonen dat het historisch afval dat in de container 
getransporteerd gaat worden minder veiligheidsrisico's oplevert dan het afval waarvoor de 
container gecertificeerd is. 
Ook d( ansportcontainers moeten van een 'special arrangement' worden voorzien. 

Voor de commissie lijkt dit de enige begaanbare optie om tot spoedige afvoer van het afval 
naar " en COVRA te komen . 
De geldigheidsduur van verleende transportvergunningen is in beperkt tot 3 jaar. 
Verlenging van deze duur zal echter niet veel tijd vergen. 
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Bewerking van het afval bij 

60. Vóór 2006 was ir̂^ i, ten gevolge van de " " het importeren en 
verwerken van buitenlands radioactief afval verboden. Na 2006 is het verwerken van laag 
actief buitenlands radioactief afval (LLW) bij ministerieel besluit weer toegestaan. Het ILW-
afval van het RAP valt echter niet binnen dit besluit van de minister en behoeft een nieuw 
besluit van de minister van 
Ter voorbereiding daarvan is op 7 juni 2013 het in |)enodigde dossier ingedipnH hii 

3n gunstig beoordeeld. Een officiële reactie va- wordt doc 
heel snel (begin november) verwacht. Daarna kan het contract tussen ECÏ^TNRG en 

ĝ etekend worden. 
De ministeriele goedkeuring wordt begin 2014 venwacht, waarna l ._ .;an bijtekenen. In 
het concept contract is opgenomen dat het afval door J^^^^ bewerkt tussen 
2015 en 2018. iorziet dus in contractuele ruimte om enige vertraging in de 
aanvoer en bewerking van het RAP-afval toe te laten. 

De vergunning va"- at aangepast worden in verband met de buffer van 
ILW-hoog op hun locatie voordat het transport naar COVRA zal plaatsvinden. Buffering van 
het inkomende afval bi' î nauwelijks nodig, omdat het afval per campagne, op afroep 
door NRG verpakt en getransporteerd zal worden. Wanneer de venwerkingscampagnes in 
de tijd moeten worden opgeschoven leidt dit niet tot grote kostenstijging, alleen ten gevolge 
van indexering. 

De activiteit van het RAP afval ligt tegen de grenzen van wat in de ~ "^ËL'têl* venwerkt 
kan en mag worden. De nieuwe alpha-houdende en alpha-verdachte vaatjes kunnen zonder 
bezwaar venwerkt worden. . al intern besmet met alpha-emitters zoals 

61. Door de commissie is met . . „ esproken over de alpha-houdende vaatjes en 
gevolgen voor de verwerking. Wanneer de alpha- houdende en alpha-verdachte vaten niet 
worden gesorteerd en het aantal dus toeneemt is dat vor misch geen 
probleem. Toename van het aantal vaten leidt wel tot een toename van de arbeidskosten, 
maar dit is een beperkte fractie van de totale kosten. 

62. De eisen die de .(houder stelt aan de gegevens die moeten worden 
geleverd betreffende de karakterisering van het te verwerken afval - gegevens die dus ook 
doo .den gevraagd - zijn bekend: men wil de volledige samenstelling van 
de nucliden in het afval weten en de fysicochemische eigenschappen. Daarbij moet de 
nuclidensamenstelling met een erkende methodiek worden vastgesteld. Hierover wordt 
overlegd tussen " COVRA en NRG. Er wordt gewerkt met nuclidenvectoren 
van bekende meetbare isotopen. Toepassing van deze methodiek vergt ijking en kalibratie. 
Over de details bestaat tussen de partijen nog geen overeenstemming. 

: ook zelf metingen uitvoeren om zowel het binnenkomende als het 
vertrekkende afval te meten. 
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^ç- Voor is de aanwezigheid van PVC in het afval geen bezwaar omdat na 
comprimeren het afval gecementeerd gaat worden. De eventueel vrijkomende 
chloorverbindingen worden door het cement geneutraliseerd, mits de laag cement 
voldoende dik is. De benodigde verhouding 'PVC houdend afval - beton' moet overigens 
nog vastgesteld worden. 

6? heeft een tussenopslag voor canisters met venwerkt afval. Die kan 12 
màanden overbruggen. Kosten van opslag worden additioneel in rekening gebracht middels 
de formule: aantal canisters x aantal maanden x tarief. 

De opslag bij COVRA 

64. Een goede karakterisering van het afval dat in ieder vat zit acht COVRA van het grootste 
belang. Dit omdat de vaten voor een zeer lange periode opgeslagen moeten worden. De 
nuclidensamenstelling van het afval in de vaten moet daarom zo precies mogelijk bekend 
zijn, evenals de chemische en fysische eigenschappen van het afval. 

De karakterisering vindt volgens COVRA plaats door de uitkomst van 3 metingen in Petten 
(VINISH-WSF, VINISH-HCL en HIRARCHI) te combineren met de WSF-administratie met 
historische gegevens over samenstelling en herkomst van het afval. De administratie is ook 
nodig om 'families' van afval te definiëren. De kwaliteit van de historische gegevens wordt 
door COVRA als zeer variabel beoordeeld. 
Uit gesprekken van COVRA met het RAP team bleek dat de rol van HIRARCHI is veranderd 
van karakteriseren + sorteren naar alleen sorteren. Het is nu niet duidelijk of de uitkomsten 
van de metingen en analyses bruikbaar zullen zijn voor de benodigde karakterisering. 

De niet geopende (en gesorteerde) vaten kunnen volgens COVRA per definitie niet volledig 
gekarakteriseerd worden. Of de uitkomsten van de VINISH meting voldoende bruikbaar zijn 
voor de karakterisering hangt af van de uitgebreidheid van de nuclidenbibliotheek en de 
tijdsduur van de metingen. Vooralsnog is niet vastgesteld dat deze uitkomsten voldoende 
zijn voor de karakterisering. Ook heeft - volgens mededelingen van COVRA aan de 
commissie - vooralsnog problemen met de manier waarop door NRG in de karakterisering 
wordt voorzien; men zou deze karakterisering nog als onvoldoende typeren. 

65. De uitbreiding van het HABOG gebouw die in 2017 start heeft bij COVRA prioriteit boven 
uitvoering van het RAP. Maar tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden kan 
COVRA nog steeds 2/3 van het beoogde aantal canisters verwerken. 

Ook voor COVRA hoeft PVC in het afval geen probleem te zijn voor opslag in HABOG of 
LOG omdat het afval gecementeerd zal worden, waardoor vrijkomende chloorverbindingen 
geneutraliseerd worden. Wel moeten gegevens over de hoeveelheid PVC in het afval en de 
hoeveelheid beton die is gebruikt beschikbaar zijn. Ook moet worden aangetoond dat de 
dikte van het beton voldoende is. 
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'^^i. De commissie concludeert dat voor het aanbieden van ongesorteerd afval problemen 
.li. kunnen worden voorzien. 

Aanbeveling 18: Doe eralies aan om het aanbieden van ongesorteerd afval aan 
en COVRA te voorkomen. 

Vergunningen 

66. De analyse van NRG die leidde tot het standpunt dat de wijziging van de KEW die nodig 
is voor de bouw en het bedrijf van de WTU niet MER plichtig is, is door EZ-NIV ontvangen. 
De stukken zijn goed bevonden, maar moeten nog ingediend worden bij de commissie MER. 
Venwacht wordt dat die akkoord zal gaan. 

Na verienen van de gewijzigde vergunning is beroep mogelijk tegen zowel de gewijzigde 
vergunning als tegen het besluit dat er geen MER plicht is. Wanneer beroep bij de Raad van 
State wordt ingesteld, leidt dit tot ernstige vertraging in het moment waarop de installatie 
voor gebruik beschikbaar komt. In het RAP-schema dat de verschillende vergunningen in 
hun onderiinge samenhang weergeeft staat niet aangegeven wat hiervan de gevolgen zullen 
zijn. Ook in de planning van het project ontbreekt deze informatie. 

Aanbeveling 19 : Maak scenario's waarin de consequenties van de verschillende 
mogelijkheden (zoals wel of geen beroep) worden geanalyseerd. 

67. Uit het gesprek met EZ-NIV bleek dat de problemen bij vertaling van technische 
aspecten in juridische en vice versa nog steeds aanwezig zijn, bij beide partijen. Dit lijkt 
moeilijk op te lossen, omdat het bij dit project niet om routine werkzaamheden gaat. 
EZ-NIV blijft van oordeel dat NRG meer juridische competentie in huis zou moeten halen. 
Vooral bij de behandeling van het MER dossier werd dat gebrek gevoeld. 

Het overleg over vergunningen tussen EZ-NIV en NRG ( ) is in het 
afgelopen jaar wat venwaterd. De inzetbaarheid va bij het ondersteunen 
van de aanvraag van vergunningen ten behoeve van het RAP vindt EZ-NIV te gering. De 
steun die hij inmiddels van . _• krijgt acht men een verbetering. 

Deel 3: 
Financiële en administratief-organisatorische 
aspecten 

Positionering van het project 
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f ' 68. Het RAP vindt zijn oorsprong in de Nota Radioactief Afval van 1984. In deze nota wordt 
gesteld dat al het radioactief afval dat in Nederiand ontstaat, door een centrale organisatie 
wordt ingezameld, venwerkt en opgeslagen: de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval 
(COVRA), gevestigd te Petten. Eind jaren '80 is COVRA verhuisd naar Nieuwdorp in 
Zeeland, hetgeen de noodzaak met zich bracht om het op de Onderzoeklocatie Petten 
opgeslagen radioactief afval te verplaatsen. 

69. Het historisch radioactief afval is (hoofdzakelijk) eigendom van ECN en deze organisatie 
beschikt ook over de financiële middelen om de verplaatsing van het radioactief afval 
mogelijk te maken. De technische kennis en expertise om het afval te verplaatsen zit bij 
NRG, dat ook over de noodzakelijke vergunningen beschikt. NRG is een dochterorganisatie 
van ECN. In het RAP project treedt ECN op als opdrachtgever en is NRG opdrachtnemer. 
De projectmanager RAP (tevens manager van het programma RWMP: het Radioactive 
Waste Management Program waar het RAP project deel van uit maakt) rapporteert aan de 
Managing Director van NRG, die op zijn beurt rapporteert aan de CEO Executive Board van 
ECN. 

70. NRG heeft een plan van aanpak opgesteld dat ter goedkeuring is voorgelegd aan het 
Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie dat beleidsmatig verantwoordelijk is voor 
kernenergie. Dit plan is middels een brief van 30 januari 2013 goedgekeurd. Op basis van dit 
plan is een begroting gemaakt̂ ^ en ter goedkeuring aan ECN voorgelegd. Deze Aanbieding 
bestrijkt de periode 2012 tot en met 2017 en kent een marge voor onvoorzien van 10% bij 
een onzekerheid van 20%. Volgens opgave zijn beide factoren niet in de begrote cijfers 
verwerkt. 

71. Hiernaar gevraagd, is door het project team aangegeven dat eventuele overschrijdingen 
in geld voor rekening en risico zijn van ECN. In feite wordt er dus op nacalculatiebasis 
gewerkt. 

Bijzonder is dat, als op voorcalculatiebasis gewerkt zou worden, het financiële risico 
uiteindelijk ook bij ECN terecht komt. Immers, overschrijdingen worden ten laste van het 
resultaat van NRG gebracht, welk resultaat via consolidatie wordt meegeteld in het 
concernresultaat van ECN. De keuze lijkt dus "lood om oud ijzer", tenzij er nadere afspraken 
zijn tussen ECN en derden (Ministerie van Economische Zaken) over de specifieke 
financiering van het RAP project, respectievelijk het RWMP programma. 

Volgens een schrijven van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 
5 juni 2012 aan ECN, waarin EUR bijstand wordt verieend, geldt dat middelen die 
ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van het opruimen van radioactief afval uitdrukkelijk 
voor dit doel moeten worden aangewend. Tevens wordt verwezen naar niet nader 
genoemde voorwaarden waaronder de bijstand wordt verleend. In het schrijven wordt 
uitgesloten dat de bijstand wordt gebruikt voor andere knelpunten, in het bijzonder het 
"pensioendossier". De met dit schrijven verieende bijstand dient ter aanvulling op de raming 

" Zie de Aanbieding van 31 mei 2013 
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j r van de kosten van het opruimen van het radioactief afval, zoals deze waren voorzien in de 
balans van ECN, eind 2010. 

Vooralsnog moet worden geconcludeerd dat er specifieke afspraken bestaan over de 
vergoeding van de kosten van het opruimen van radioactief afval. De controlemethodiek die 
in de hier beschreven audit is gehanteerd sluit hier op aan, namelijk (i) er wordt gewerkt op 
nacalculatiebasis, en (ii) voor alle doorbelastingen aan het RAP project moet worden 
vastgesteld dat deze gerechtvaardigd zijn en juist berekend. 

72. De middelen van het ministerie van EZ worden beschikbaar gesteld in de vorm van 
leningen en de gelden staan op bankrekeningen van ECN, die worden beheerst door 
zogenaamde escrow arrangementen^^. In december 2012 is een aanvullende lening (ook 
onder escrow) beschikbaar gesteld van EUR . De omvang van deze lening is 
gerelateerd aan de geschatte onzekerheid ten aanzien van de omvang van de kosten van 
het RAP project (20%). De totaal beschikbaar gestelde middelen voor het RAP project 
bedragen eind 2012 ca. EUR 

Overschrijdingen in tijd hebben gevolgen voor de vergunning van NRG. De (harde) 
einddatum van het RAP project is 31 december 2017, zoals vermeld in de Beschikking van 
24 september 2012. Navraag bij het management van ECN leert dat externe oorzaken (bij 
voorbeeld certificerings-trajecten door buitenlandse overheden) die tot vertraging leiden, 
aanleiding kunnen zijn om de einddatum te herzien. 

Werkwijze in dit deel van de audit 

73. Omdat de doorbelastingen aan het RAP project worden gefinancierd op basis van een 
specifieke afspraak, dienen ze op twee aspecten te worden gecontroleerd: zijn de 
doorbelastingen gerechtvaardigd en zijn zojuist berekend (inclusief de correcte prijs). De 
volledigheid van de doorberekeningen is in principe van belang voor NRG maar, omdat het 
financiële resultaat van NRG uiteindelijk wordt meegenomen in het geconsolideerde 
resultaat van ECN, indirect ook van belang voor ECN. 

74. Er zou kunnen worden gesteld dat maximale benutting van de door de voorziening 
Radioactief afval geboden dekking in het belang is van ECN. Omdat deze voorziening 
(mede) door bijstand van het Ministerie van Economische Zaken tot stand is gekomen, 
gelden ook hier de aspecten "gerechtvaardigd" en "juist" voor alle onttrekkingen aan deze 
voorziening. Het is dus van belang om vast te stellen dat de doorbelastingen "verankerd" zijn 
in een routinematig werkend systeem, dat berust op alle formele (en informele) 
bevoegdheden, functiescheidingen, technische ondersteuning (ERP systeem) en dergelijke 
die dienstbaar zijn aan het dagelijks functioneren van de ECN en NRG organisaties. Op 
deze wijze kan worden bewerkstelligd dat, aannemende dat de bevoegde functionarissen 
hun werk naar behoren doen (goedkeuren van doorbelastingen), er niet "geschoven" wordt 
met kosten en uren ten laste van het RAP project en ten gunste van andere projecten. 

" Overeenkomsten waarin wordt geregeld onder welke voorwaarden gelden ter beschikking komen 
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75. Met het oog op de beperkte tijd die beschikbaar was om deze audit uit te voeren, is het 
onderzoek beperkt tot (1) het krijgen van een beeld van het ontwerp van de administratieve 
organisatie en het stelsel van maatregelen van interne controle (hierna: AO/ IC) en (2) het 
vaststellen dat het stelsel ook in de praktijk als zodanig functioneert (bestaan van de AO/ 
IC). 
Er is in deze Audit niet vastgesteld of de verwerking van gegevens over het algemeen juist, 
tijdig en volledig is (werking van de AO/ IC), maar er is ook niet vastgesteld dat dit niet het 
geval is. 

Om een beeld te krijgen van het ontwerp van de AO/ IC is door een van de leden van de 
Audit-commissie, dhr. _. aan vragenlijst opgesteld. Deze vragen beoogden vast 
te stellen in hoeverre de AO/ IC onderdeel uitmaakt van de AO/ IC van de uitvoerende 
organisatie NRG {'embedded') of dat er voor dit project een aparte AO/ IC geldt. Omdat 
NRG in feite een organisatie is die routinematig projecten uitvoert, geeft het, zoals eerder is 
uiteengezet, veel comfort indien de op het RAP project toegepaste AO/ IC inderdaad 
'embedded' is in de totale AO/ IC van ECN/ NRG. 

Bevindingen 

Administratieve organisatie en het stelsel van maatregelen van interne controle (AO/IC) 

76. Via interviews en het beoordelen van rapportages is vastgesteld dat de AO/ IC van het 
RAP project inderdaad dezelfde is ('embedded' is) als de AO/ IC van de NRG organisatie. 
Dit blijkt uit het volgende": 

• De in het project werkzame personen maken allen deel uit van de reguliere 
organisatie van NRG. 

• Deze personen schrijven wekelijkse urenverantwoordingen, die worden verwerkt in 
de personeelsadministratie van NRG. 

• De routinemaatregelen die zijn ontworpen om de urenverantwoording tijdig en 
volledig te laten zijn, zijn ook van toepassing op de urenverantwoordingen van het 
RAP project: 

o Alle personeelsleden (ook die met een tijdelijk contract) hebben een uniek 
personeelsnummer; 

o Er wordt gebruik gemaakt van "klokkaarten" voor alle medewerkers. De 
urenregistratie via deze kaarten is gekoppeld aan het ERP systeem en geeft 

" Opgemerkt wordt dat deze bevindingen uitsluitend betrekking hebben op de financiële registraties 
rondom het RAP project en niet op de onderliggende "goederenbeweging", zoals de registratie van 
de vaten en hun inhoud. Uit de diverse interviews is naar voren gekomen dat de registratie van de 
vaten en hun inhoud niet eenduidig vastligt, hetgeen o.a. blijkt uit de wisselende hoeveelheden 
vaten met (mogelijke) alpha-stralers. Dit kan leiden tot onzekerheid over de kosten en de 
dooriooptijd van het project. De commissie geef in overweging om een aparte audit uit te voeren op 
de vastlegging van het historisch afval. 
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•itr; 
j^--- voor iedere werknemer de "soll" positie van de uren die hij/ zij moet 
li' verantwoorden; 

o Alle projecten hebben unieke codenummers en ook voor de indirecte uren 
(werkoverieg, ziek, vakantie, e.d.) worden codenummers gehanteerd. De 
indirecte uren zijn ondenworpen aan statistische analyses; 

o Er wordt gebruikt gemaakt van een ERP omgeving (SAP), waardoor 
belangrijke waarborgen worden verkregen betreffende de juiste, tijdige en 
volledige verwerking van de urenverantwoordingen; 

O De ERP omgeving kent een stelsel van beveiligings- en 
controlemaatregelen, bedoeld om de integriteit van de informatie te 
bewaken. Deze maatregelen zijn onderdeel van de AO/ IC van NRG en als 
zodanig onderwerp van de periodieke externe accountantscontrole; 

O De methodiek van venwerking is standaard voor alle NRG projecten. 
• De gehanteerde tarieven voor de medewerkers zijn gelijk aan die, welke ten 

grondslag liggen aan de tarieven in andere projecten. Opgemerkt wordt dat voor 
het RAP project opslagen achterwege worden gelaten, waardoor de tarieven zelf 
afwijken. Echter, de aan het RAP project toegeschreven uren worden tegen een 
lager tarief doorberekend dan voor andere projecten wordt gehanteerd. 

"1 • De hiërarchische lijn en de "inhoudelijke" (project) lijn hebben beide toezicht op de 
aan het project toegeschreven uren en kunnen ook correcties aan brengen. Dit 
voorkomt dat er uren naar het project worden "geschoven" en komt de juistheid van 
de doorberekende kosten ten goede. 

• Gecombineerd met de in vergelijking met andere projecten lagere tarieven geeft dit 
comfort dat er aan de kant van NRG geen belang is om het RAP project met meer 
uren te belasten dan in werkelijkheid zijn gemaakt. 

77. Naast de urenverantwoording kent het project ook uitgaven aan materialen en diensten 
van derden. Ook hier is de NRG-brede AO/ IC van toepassing en kan comfort worden 
ontleend aan het feit dat in het ERP systeem aan de diverse functionarissen bevoegdheden 
zijn gekoppeld. Goedkeuring van de bestelling, vaststelling van ontvangst van goederen en 
diensten, controle van de factuur en vervolgens betaling zijn alle afzonderiijk te volgen en de 
controles worden ook zichtbaar op de facturen aangegeven. Het projectmanagement heeft 
ook hier toezicht en kan, in voorkomende gevallen, belasting op het project ter discussie 
stellen, corrigeren respectievelijk weigeren. Opgemerkt wordt dat inkopen (materialen en 
diensten van derden) boven EUR 200k rechtstreeks door de inkoopafdeling van ECN 
worden gedaan. 

78. De financiële registratie van het RAP project vormt een integraal onderdeel van het 
financiële beheer van NRG en steunt op de administratieve organisatie en het systeem van 
interne controle (AO/ IC) van NRG. De op deze wijze beschikbaar komende retrospectieve 
financiële informatie is betrouwbaar en bruikbaar in het kader van de doelstellingen van het 
project. De keuze om voor medewerkers marginale tarieven toe te passen in plaats van 
integrale tarieven is hier een inbreuk op, maar leidt op zich niet tot mindere bruikbaarheid, 
wel tot de noodzaak om hiermee rekening te houden bij de interpretatie van de 
bedrijfsresultaten van NRG; 

Aanbeveling 20: Om risico's in de prioritering door NRG Business Units te verminderen, zou 
overwogen moeten worden de tariefstelling voor medewerkers aan te passen en de normale 
tarieven te hanteren. Op corporate niveau (NRG of zelfs bij ECN) kan een aanpassing 
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|Ï, worden gemaakt voor het verschil met de tarieven die met het Ministerie van Economische 
li. Zaken zijn overeengekomen. Het lijkt geen bezwaar om specifieke tarieven voor installaties 

en huur van faciliteiten aan het project toe te rekenen, enerzijds omdat het hier gaat om 
individuele tarieven waarvoor separate berekeningen voor worden gemaakt en anderzijds 
omdat het project waarschijnlijk een belangrijke, zo niet de belangrijkste gebruiker van die 
installaties en/of faciliteiten is of zal zijn. 

Beoordelen projectrapportages 

79. De projectrapportages worden per maand opgesteld en lijken zorgvuldig en volledig ten 
aanzien van historische informatie. De rapportages bevatten een hoofdstuk 
"Werkzaamheden komende periode". Dit is een opsomming van geplande werkzaamheden, 
maar geeft geen indicatie van (i) het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen 
en (ii) geen indicatie van het tijdstip waarop deze werkzaamheden beëindigd moeten zijn. 
Het hoofdstuk "planning" geeft wel data en kwalitatieve indicaties, zoals "vertraagd", maar 
geen indicatie van wanneer de geplande werkzaamheden dan wel gereed zullen zijn. De 
omschrijving van de werkzaamheden in de beide hoofdstukken komt ook niet met elkaar 
overeen, omdat het hoofdstuk "Planning" alleen Milestones betreft. 

De financiële informatie omvat een beschrijving van diverse activiteiten en hun financiële 
performance tot en met de rapporteringsperiode en een kwalitatieve indicatie van de invloed 
van eventuele over- en onderschrijving ("zullen elkaar ongeveer compenseren", "flinke 
overschrijding"). 

De maandrapportages bevatten een "Financial Status Report", waarin (tot en met de 
rapportering over augustus 2013) per maand de werkelijk gemaakte kosten in het lopende 
jaar tot en met de maand waarover wordt gerapporteerd (bij voorbeeld augustus 2013), 
worden vergeleken met de Raming tot en met die maand en de Raming over hetjaar. Per 
activiteit wordt het verschil aangegeven voor zowel de uren, de materiaalkosten en de 
rechtstreeks door ECN geboekte uitgaven. 

80. De voortgang van het project wordt in de maandrapportages zichtbaar gemaakt met 
behulp van een "dashboard", waarbij voor de belangrijkste ondenwerpen (Scope, Kwaliteit, 
Planning, Projectbudget, Resources) op deelondenwerpen wordt aangegeven wat de status 
is (stoplichtenrapportage). 
Het maandrapport bevat een Inleiding, een overzicht van de Werkzaamheden van de 
afgelopen periode, een overzicht van de Werkzaamheden van de komende periode, een 
Planning (zowel in tekst als in schema), een commentaar bij de kostenontwikkeling (zowel 
uren als geld), een Rapportage externe stakeholders (vooral een activiteitenoverzicht) en 
kent enkele bijlagen: Dashboard, aangevuld met een risico opsomming met de daarbij 
getroffen mitigerende maatregelen (A), Planning (B), Financial Status Report (C) en een 
distributielijst. 

81. In de maandrapporten wordt vooral beschrijvende tekst gebruikt en (dus) veelal 
kwalitatieve informatie. Het risico van een dergelijke methodiek is dat het voor de gebruikers 
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van de rapportages niet altijd duidelijk is wat de impact is (in tijd en/ of geld) van een 
1̂- beschreven ontwikkeling of gebeurtenis. Het gehanteerde Dashboard geeft een "stoplichten" 

analyse, maar de gegeven omschrijving is ook hier kwalitatief en niet kwantitatief. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat de uitvoering van het RAP project zich in feite nog in het 
beginstadium bevindt en dat veel onderwerpen en werkzaamheden uniek zijn voor het 
project en binnen de NRG en ECN organisaties nog niet eerder zijn bedacht, laat staan 
uitgevoerd. 

Aanbeveling 21: Om de gebruikers van de rapporten te helpen zou de prestatie in de maand 
aangevuld kunnen worden met een cumulatieve weergave van de belangrijkste activiteiten 
in relatie tot de Raming. Bij voorkeur dient dit in kwantitatieve zin te gebeuren, bij voorbeeld 
via percentages (urenregistratie) of geld. Dit levert een veel inzichtelijker beeld (voordeel van 
standaardisatie) dan tekst, die door de gebruikers geïnterpreteerd moet worden. 

82. Niettemin is er een meerjarenplanning gemaakt, die in geld (en dus ook in uren) is 
uitgedrukt. Er is dus een basis waartegen gerapporteerd wordt. Dit wordt ook in het 
financiële overzicht zichtbaar gemaakt, maar (tot en met augustus 2013) alleen retrospectief. 
De afwijkingen tussen Raming en werkelijke kosten wordt cumulatief zichtbaar gemaakt in 
de vorm van een percentage (werkelijke kosten in procenten van de Raming). Het 
commentaar bij dit overzicht verwijst naar de invloed op hetjaar, maar een en ander wordt 
niet gekwantificeerd (tot en met maandrapportage juli 2013). 
Het verdient aanbeveling om de systematiek uit te bouwen naar een rapportage die ook 
kwantitatief (in geld en in uren) de impact laat zien van ontwikkelingen en gebeurtenissen, bij 
voorkeur in de vorm van een "latest estimate" rapportage die tegenover de jaarbegroting 
wordt gezet. Op deze wijze kunnen financiële en/ of tijdsoverschrijdingen beter en vooral 
eerder zichtbaar worden gemaakt. 

Overigens wordt voor een deelondenwerp in de rapportering over de maand juni 2013 wel 
een impactanalyse gemaakt voor meer/ minderkosten over de gehele projectperiode en is in 
het verslag over de maand september 2013 een inschatting gemaakt van de over 2013 te 
venwachten kosten (spant plus obligo), omdat er tot en met die maand een materiële 
onderbesteding is (EUR . op een raming over het hele jaar van EUR 
Volgens de nieuwe inschatting zal de besteding over hetjaar 2013 uitkomen op circa EUK 

I, waarbij (al wordt dat niet in de maandrapportering vermeld) de lagere kosten 
over 2013 doorschuiven naar volgende jaren. Er is (nog) geen herberekening van de kosten 
over de hele looptijd van het project. 

Aanbeveling 22: De waarde van de periodieke rapportages voor de gebruikers zal toenemen 
indien er meer gekwantificeerde informatie aan wordt toegevoegd, zoals een 'latest estimate' 
die wordt vergeleken met de jaariijkse raming. Indien voldoende materieel, dient ook het 
effect op de totale raming te worden gegeven. Zoals boven aangegeven, is hierin 
september 2013 een begin mee gemaakt en het verdient aanbeveling deze inspanning 
verder uit te bouwen tot een periodieke rapportage, voorzien van een toelichting die de 
gebruiker van de rapportages helpt bij de interpretatie en van een veelheid van gegevens 
ook informatie maakt. 
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'̂ '̂li 83. De Planning wordt in de maandrapportages zowel beschreven (Milestones) als in een 
.li. schema weergegeven (Bijlage B in het maandrapport juli 2013). Het schema in de bijlage is 

gebaseerd op Revision 3, gedateerd 16 augustus 2012, maar is een weergave van de 
hoofdactiviteiten over de gehele looptijd van het project en wordt niet gebruikt om de 
werkelijke voortgang te plotten ten opzichte van de oorspronkelijke planning. In de 
voorafgaande rapportages waren gedetailleerde 'Barchart Schedule' opgenomen, maar 
deze zijn voor een buitenstaander moeilijk te begrijpen, waardoor veel relevante informatie 
misschien niet wordt gelezen. 

84. De maandrapportering augustus 2013 laat zien dat er een materiële onderschrijding is 
(raming tot en met augustus EUR . ; uitgaven (inclusief obligo) tot en met augustus 
EUR i). De onderschrijding hangt samen met de activiteiten "Waste Retrieval 
Unit"(EUR ., "Waste Transfer Unit" (EUR ,) en "Transport en 
Verwerking" (EUR i) en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vertragingen. De 
toelichting geeft aan dat deze deelprojecten geheel zullen worden herzien. 

In het laatst beschikbare maandverslag (september 2013: de rapportering is dus actueel en 
op basis van tijdstip van beschikbaar komen ook geschikt als stu urinform atie) wordt de 
voortgang tot en met september vertaald in een nieuwe raming voor 2013. Deze komt EUR 

lager uit, vooral door de opgelopen vertragingen bij de "Waste Retrieval Unit" en 
de "Waste Transfer Unit". Deze conclusies en de constatering dat er dus verschuivingen 
binnen de tijd plaatsvinden worden echter aan de lezer overgelaten en niet expliciet in de 
toelichting vermeld. Echter, de opstelling van een nieuwe raming is op zich wel een grote 
stap voonwaarts in de financiële informatievoorziening van het project. 

Aanbeveling 23: Verschuiving van activiteiten (bij voorbeeld als gevolg van vertragingen) 
zouden zichtbaar moeten worden gemaakt via een aanpassing van de verdeling van de 
uitgaven over de verschillende jaren van het projectplan. Dit helpt ook bij de financiële 
planning van NRG en ECN. Opgemerkt wordt dat met de rapportering van september hier 
een eerste aanzet voor is gemaakt en dat, mede ten behoeve van het opstellen van de 
begroting voor 2014, een nieuwe projectraming wordt gemaakt. Het verdient dringend 
aanbeveling deze uit te breiden naar een (regelmatige) update van de raming overde 
gehele projectperiode tot en met 2017 

Aanbeveling 24: Omdat het project een looptijd heeft die zich uitstrekt over meerdere jaren, 
verdient het aanbeveling om voor materiële verschuivingen in bestedingen tussen de jaren 
dit zichtbaar te maken in het bestedingspatroon dat over die jaren wordt verwacht^ 

Toereikendheid van de voorziening 

85. De voorziening voor het verwijderen van het radioactief afval (RAP project) is gebaseerd 
op een meerjaren raming (periode 2012 - 2017), waarvan inmiddels één jaar is verstreken 
en waarvan de financiële effecten zijn verwerkt (Close-out) in de berekening van de 
voorziening (nacalculatie). Zoals hierboven beschreven is in 2012 bij ministeriële 
beschikking nog een bedrag van EUR beschikbaar gesteld. Dit bedrag is aan de 
voorziening toegevoegd. De bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken worden 
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beschikbaar gesteld in de vorm van leningen en de gelden worden op bankrekeningen 
gestort onder escrow arrangementen. Eind 2012 is ook een extra lening van EUR 

1 gegeven ter dekking van mogelijke meerkosten (de omvang van deze lening komt 
min of meer overeen met 20% onzekerheid met betrekking tot de omvang van de kosten van 
het project). 

86. Het RAP project behelst een serie activiteiten die ten doel hebben om een complexe en 
potentieel gevaariijke situatie op te lossen. De complexiteit is grotendeels ontstaan omdat de 
oorspronkelijke Waste Storage Facility van COVRA in Petten niet langer aan de eisen voor 
langdurige opslag voldoet en het daar opgeslagen afval geschikt gemaakt moet worden voor 
langdurige opslag en verplaatst moet worden naar de COVRA faciliteit in Zeeland. Hierdoor 
moeten fysieke processen worden bedacht en ontworpen (inclusief een groot deel van de 
benodigde apparatuur), die moeten worden uitgevoerd in een beveiligde omgeving. De 
"producten" van deze processen (gesorteerde en opnieuw gevulde in ingepakte vaatjes 
radioactief afval) moeten vervolgens direct of indirect worden getransporteerd naar een 
nieuwe, permanente opslagplaats. Al deze stappen zijn onderworpen aan strenge 
veiligheidseisen en dus aan complexe vergunningen en certificeringen, die deels door 
buitenlandse instanties moeten worden afgegeven. Dit en het feit dat de oplossingen voor 
NRG en ECN uniek zijn (bedacht en ontworpen moeten worden) maakt de dooriooptijd 
onzeker en dus ook de totale kosten die aan dit project zijn verbonden. De Aanbieding van 
31 mei 2013 van NRG maakt dit duidelijk en voert zowel een potentiële claim op voor 
"Onvoorzien" als voor "Onzekerheid". 

87. Hoewel het gebruikelijk is om bij ramingen over een meerjarenperiode een post 
"Onvoorzien" op te nemen, is in de Aanbieding van 31 mei 2013 hier geen rekening mee 
gehouden. Er is alleen "tekstueel" een post "Onvoorzien" opgenomen van 10%. 
"Onvoorzien" wordt door de projectleiding omschreven als: "meer/ minder projectkosten als 
gevolg van iets nieuws". Hierbij kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt: 

• In het RAP project moet rekening worden gehouden met meer of minder effectiviteit 
van de bedachte oplossingen en de daarbij behorende nieuw te bouwen (vaak 
unieke) instrumenten. 

• De werkelijke efficiency kan (waarschijnlijker is "zal") ook afwijken van de geplande 
efficiency, ook al omdat de planperiode lang is en de werkzaamheden niet 
routinematig zijn. Aan de bij de Aanbieding van 31 mei 2013 behorende raming kan 
niet worden afgelezen in hoeverre rekening gehouden is met leereffecten, met 
andere waarden toenemende efficiency. 

• De raming houdt rekening met inflatie. Meer of minder inflatie is niet door het 
project te beïnvloeden en een afwijking kan als "Onvoorzien" worden aangemerkt. 

• De geplande werkzaamheden zijn alle vergunningsplichtig. Wijzigingen in 
regelgeving kunnen op verschillende niveaus (gemeente, provincie. Rijk, Europa) 
worden opgelegd. Daarnaast bestaat voor bepaalde technische oplossingen 
(vervoercontainers) de noodzaak voor certificering door buitenlandse overheden. 
De noodzaak voor het verkrijgen van vergunningen houdt een groot risico in met 
betrekking tot de benodigde doorlooptijd, omdat wijzigingen in regelgeving vaak 
met lange perioden van besluitvorming gepaard gaan. Onderiinge afhankelijkheid 
van vergunningen is een zaak die intensief gemanaged moet worden. 
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88. Ten aanzien van de met het project samenhangende "Onzekerheid" wordt geconstateerd 
li. dat hier in de raming geen rekening mee is gehouden^", behoudens een tekstuele 

verwijzing. De projectorganisatie omschrijft Onzekerheid als: "meer/ minder projectkosten uit 
hoofde van bekende factoren". Bij de toepassing van een dergelijke post is het wel goed om 
rekening te houden met het verschil tussen "effectiviteit" (de geraamde activiteiten zijn niet of 
onvoldoende dienstbaar aan het realiseren van het doel), "efficiency" (de activiteiten kosten 
meer of minder tijd en/ of geld dan geraamd) en "oorzaken van buitenaf (het doel kan niet 
worden bereikt zonder rekening te houden met uitgaven voor activiteiten die vooraf niet 
konden worden voorzien, bij voorbeeld veranderende regelgeving). 

Als voorbeeld van een onzekere factor wordt door het projectteam genoemd de verhouding 
hoog-, middel- en laagactief afval. In de loop van de audit is gebleken dat ook de 
samenstelling van de vatenpopulatie nog niet vaststaat, gezien het nog steeds oplopende 
aantal vaatjes met of verdacht van "alpha-straling". Inmiddels beloopt dit aantal bijna 

van het totaal aantal vaten en dient hiervoor een aparte oplossing te worden 
gevonden, die noch technisch, noch financieel in beeld is. Daarnaast kunnen de diverse 
vergunningstrajecten worden genoemd, evenals de gekozen werkmethodes waarvoor 
nieuwe technische oplossingen voor zijn bedacht, deels gebouwd maar nog niet zijn 
bewezen als zijnde effectief (bij voorbeeld: HIRARCHI). Een in dit verband nog openstaande 
vraag is de afstemming tussen de karakterisering van het "alpha"-afval zoals die door het 
RAP project kan worden gegeven en de karakteristiek die door de COVRA wordt gevraagd. 

Onzekerheid kan in dergelijke ramingen tot uitdrukking worden gebracht door scenario's, 
waardoor er een "range" van uitkomsten ontstaat met meer en minder waarschijnlijkheid. 
In de praktijk tot nu toe zijn overigens ook enkele posten lager uitgekomen dan de begroting. 

89. Met het oog op de genoemde onzekerheden, zowel in tijd als in geld, waarbij wordt 
opgemerkt dat een eventuele uitloop in tijd normaliter ook financiële consequenties zal 
hebben (doorlopende vaste kosten, inflatie) kan geen oordeel worden gegeven over de 
toereikendheid van de voorziening. Zelfs al zou de voorziening worden opgehoogd met een 
bedrag voor maximale onzekerheid (20%) en een post voor onvoorzien (10%), dan is het 
niet zeker dat de op die manier berekende voorziening (EUR maal 110% maal 
120% is EUR ' de maximale exposure weergeeft. Zoals eerder aangegeven 
bedraagt de dekking (eind 2012) ca. EUR 

Aanbeveling 25: Kwantificering van risico's helpt de gebruiker bij de interpretatie van de 
rapporten: 

- Het helpt bij de interpretatie indien kan worden aangegeven waarom de post 
"Onvoorzien" bepaald is op 10%; 
Om te voorkomen dat tegenvallers (geldt ook voor meevallers) als verrassing moeten 
worden gepresenteerd, zou bij de bepaling van de voorziening met een post 
"Onvoorzien" rekening moeten worden gehouden; 

" Zoals opgemerkt op pagina 3 is eind 2012 door het Ministerie een extra lening ter beschikking gesteld ten 
bedrage van EUR waarvan mag worden aangenomen dat deze dient ter dekking van de 
onzekerheid in de totale kostenraming van het project. 
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- Als er formeel geen ruimte is om de voorziening met een onbenoemde post 
"Onvoorzien" op te hogen, dan kan de ruimte die ontstaat uit hoofde van gebleken 
meevallers zichtbaar aan een post "Onvoorzien" binnen de bestaande voorziening 
worden toegevoegd. Aldus wordt het risico op tegenvallers gematcht met gebleken 
onvoorziene voordelen( die dan dus niet als voordeel gepresenteerd kunnen worden 
in de lopende winst- en veriiesrekening); 
Ten aanzien van het aspect "Onzekerheid" geldt een vergelijkbare constatering. Ook 
hier helpt het de externe gebruiker de informatie goed te begrijpen door uit te leggen 
waarom de post "Onzekerheid" is bepaald op 20%. Hier zou met scenarioplanning en 
gevoeligheidsanalyses een range bepaald kunnen worden voor de belangrijkste 
onzekere factoren (bij voorbeeld de genoemde verhouding tussen hoog-, midden- en 
laag actief afval). Zelfs al is het niet mogelijk om de voorziening formeel hiervoor aan 
te passen, dan nog geeft het noemen van de range in de interne rapportages een 
mate van comfort indien later blijkt dat een deel van de range inderdaad nodig is om 
onvoorziene factoren op te vangen; 

De gehanteerde methodiek van nacalculatie suggereert dat de onzekerheid en het risico van 
onvoorzien in de loop van de tijd kleiner wordt en dat is normaal gesproken ook het geval. 
Echter, indien het voortschrijdend venwerken van werkelijke kosten niet gepaard gaat met 
een gefundeerde schatting van de voortgang (uitgedrukt in procenten van de geplande 
subdoelstellingen) kan op basis van de geregistreerde uitgaven geen oordeel worden 
gegeven. De in de maandelijkse rapportages opgenomen stoplichten-rapportage 
(Dashboard) is hierin onvoldoende ondersteunend. 

90. Vooralsnog is er geen reden aan te wijzen om de bestaande dekking nu al verder uit te 
breiden. Bekende tegenvallers kunnen nog worden gedekt door de aanvullende 
voorwaardelijke dekking die door het Ministerie van Economische Zaken in december 2012 
is verstrekt (EUR ). Om tijdig de toereikendheid van de voorziening (en de 
bijbehorende financiering) vast te stellen, is het noodzakelijk de periodieke rapportering uit te 
breiden zoals boven omschreven. 

Beoordelen van de inspanningen om kosten zoveel mogelijk te beperken en waarmogelijk 
besparingen te realiseren 

91. Uit de gehouden interviews blijkt dat er veel aandacht is voor de beheersing van kosten 
(hier gedefinieerd als alle uitgaven die betrekking hebben op het RAP project). De AO/ IC 
geeft handvatten voor het verantwoordelijke projectmanagement om de doorbelastingen aan 
het project te toetsen en te challengen. Er zijn voorbeelden waar dat ook aantoonbaar is 
gebeurd. 

In de projectrapportages worden voorbeelden genoemd van kostenbesparende 
maatregelen. Eén daarvan is de toepassing van marginale in plaats van integrale tarieven 
voor interne uren en diensten. Dat betekent inderdaad dat voor het project RAP optisch een 
lager totaalbedrag wordt verantwoord en in die zin lijkt het een kostenbesparing. Echter, 
voor de diverse diensten leverende business units ontstaat onderdekking op hun totale 
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j i ! kosten^^. Deze onderdekking komt via het deelnemingsresultaat terecht in de boeken van 
li. ECN. Het gevolg is dat het project er beter uit ziet, maar dat het bedrijf NRG slechter 

presteert. Omdat het project separaat wordt gefinancierd, worden er op deze manier lagere 
projectkosten gerealiseerd. Er zijn echter twee risico's aan deze methodiek verbonden: 

• De business units realiseren lagere opbrengsten en dus slechtere resultaten. Dit 
kan een (al dan onbewuste) factor zijn in de prioritering van voor het RAP project 
te verrichten werkzaamheden en vereist monitoring. Een oplossing kan zijn om de 
BU's hun normale tarieven te laten gebruiken en op NRG niveau een correctie 
voor het totale tariefverschil te maken; 

• De onderdekking die NRG realiseert, geeft een verslechtering van haar 
bedrijfsresultaat. Als uitvoerder van het RAP project, dat historisch gezien een 
probleem oplost voor ECN, wordt NRG in feite in haar performance benadeeld. Dit 
kan worden geneutraliseerd door NRG haar normale tarieven te laten 
doorberekenen aan ECN en de tariefcorrectie bij ECN te boeken. 

Beide methoden zouden de positionering van het RAP project als klant van de NRG en ECN 
units versterken en passen in de ontwikkeling van NRG van een onderzoeksorganisatie naar 
een meer bedrijfsmatig opererende organisatie. 

92. Omdat het project in feite een nieuwe onbeproefde methode behelst om een potentieel 
gevaariijke, historisch gegroeide situatie op te lossen is het moeilijk om vooraf van de 
gekozen oplossingen vast te stellen hoe effectief ze zullen zijn. Er wordt in de diverse sub
projecten gebruik gemaakt van beschikbare externe componenten, maar deze vereisen in 
diverse gevallen aanpassingen in bestaande installaties om ze te kunnen gebruiken, zowel 
intern (o.a. i en het HCL) als extern ( ~ ' ' let is dan ook weer moeilijk, 
bij voorbeeld om vergunning-technische redenen (potentiële tijdsbesparing), om op een 
eenmaal ingeslagen weg terug te keren. 

93. Het komt ook voor dat extern opgevraagde prijsopgaven voor nieuwe installaties als erg 
duur worden gekwalificeerd en dat een in eigen beheer te ontwikkelen alternatief wordt 
overwogen. Nog afgezien van eventuele vragen rond toegang tot en mogelijk gebruik van 
intellectueel eigendom van derden, staat ook bij voorbaat niet vast in hoeverre het intern te 
bouwen alternatief uiteindelijk goedkoper zal zijn. Dit heeft te maken met de vooraf bedachte 
functionaliteit en het ontbreken van ervaring (unieke installaties). Daarnaast is er een groot 
verschil in robuustheid en dus in ontwerp en dus ook in vervaardiging tussen apparaten die 
in onderzoeken in laboratoria worden gebruikt en apparaten die jarenlang in een productie
omgeving prestaties moeten leveren. Goedkoop is een relatief begrip en geeft de 
verhouding weer tussen de uiteindelijke prestaties en de kosten daarvan en heeft niet alleen 
betrekking op de absolute bouwkosten. 

94. Uit interviews is naar voren gekomen dat de voorbereiding en aanvraag van 
vergunningen mede door een geringe capaciteit complex is geregeld. Het project is hier 
afhankelijk van diverse business units en het lijkt niet altijd duidelijk in hoeverre de prioriteit 

Navraag leert dat de lagere tarieven voor de leiding van de Business Units van NRG geen reden is om het 
project lagere prioriteit te geven. 
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van het project̂ ® ook wordt beleefd door die business units. Inteme coördinatie en follow-up 
Y klinken moeizaam, kosten veel tijd en het lijkt te ontbreken aan "drive". Gezien de potentieel 

lange dooriooptijden van vergunningen en hun onderiinge afhankelijkheid kan een te 
langzame start leiden tot ernstige vertraging en dus ook kostenoverschrijdingen. Duidelijke 
prioritering, uitbreiden van capaciteit (wordt naarverwachting in voorzien) en meer sturing 
van bovenaf lijken dringend gewenst. 

Aanbeveling 26: Praktisch alle activiteiten van het RAP project zijn vergunningsplichtig. Het 
verdient aanbeveling de aansturing van deze activiteit te versterken en op 
ondernemingsniveau hier prioriteit aan te geven. Onvolledige of late indiening van 
vergunningsaanvragen kan leiden tot ernstige vertraging van het project en tot twijfel bij de 
behandelende instanties ten aanzien van de kwaliteit van de projectorganisatie. 

Auditcommissie RAP 2013 
26 november 2013 

Door het Ministerie van Economische Zaken opgelegde einddatum 
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