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Reactienota Mededellngsnotltle plan-MER Pallas 
6 september 2016 

Inleiding 

Schagen 

Op 18 januari 2016 is van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (verder PALLAS) in verband met haar 
voornemen tot de bouw van een nieuwe nucleaire reactor in Petten een mededelingsnotitie voor de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) ontvangen. 

Gedurende de periode van 12 februari lol en met 24 maart 2016 heeft de mededelingsnolilie ter 
inzage gelegen bij de gemeente Schagen. Tevens was de mededelingsnotilie vanaf dal moment in Ie 
zien op de website van de gemeente. 
Van de terinzagelegging is kennisgeving gedaan in het Noordhollands Dagblad, hel Schager 
Weekblad, het Gemeenteblad en de Staatscourant. De mededelingsnotilie en de kennisgeving zijn 
verstuurd naar diverse overheden en instanties. In het kader van het Espoo-Verdrag (Verdrag inzake 
milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband) zijn ook alle aangesloten landen van het 
initialief op de hoogte gebracht. Een viertallanden heeft aangegeven interesse Ie hebben om het 
Irajeetie willen volgen, maar er zijn geen inhoudelijke reacties van ontvangen. 

Reacties: zienswijzen en adviezen 
Op grond van de Wel milieubeheer en de Algemene wel bestuursrecht is een ieder in de periode van 
terinzagelegging in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijze op de inhoud van de 
mededelingsnotitie schriftelijk, per e-mail en/ of mondeling kenbaar Ie maken. Daarnaast zijn diverse 
(overheids)instanties gevraagd om advies Ie geven over de reikwijdte en hel detailniveau van het op 
te stellen MER. Per post en e-mail zijn zienswijzen en adviezen (tezamen: reacties) binnengekomen. In 
tolaal zijn er 14 reacties op de mededelingsnotitie ingediend, van: 
1. Dhr. D. Beuker 
2. Aulorileil Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 
3. RUD Noord-Holland Noord 
4. Vereniging Pettemerduinen Kernreactor Vrij! 
5. Noluurmonumenten 
6. gemeente Bergen 
7. Duurzaam Natuurlijk Allernalief 
8. LAKA/Greenpeace 
9. Stichting Duinbehoud 
I 0. Hoogheemraadschap 
I I . Dorpsraad Petten 
12. OFS Sector Recreatie & Toerisme 
13. Veiligheidsregio NHN 
14. Rijkswaterstaat 

Alle zienswijzen en adviezen zijn binnen de termijn ingediend en zijn derhalve ontvankelijk. 

Op 14 april2016 heeft de Commissie voor de m.e.r. haar advies over de reikwijdte en het detailniveau 
van het door PALLAS op te stellen milieueffectrapport (MER) uitgebracht. Daarbij is door de Commissie 
kennisgenomen van de ingekomen zienswijzen en adviezen. 

Betrekking van de reacties in het Advies 
Alle ingebrachte reacties vormen naast de mededelingsnotitie m.e.r., de wettelijke eisen aan de 
inhoud van een MER, het advies van de Commissie voor de m.e.r. de basis voor het Advies reikwijdte en 
detailniveau. 
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Over de ingebrachte reacties is deze reactienota gemaakt. Gelet op de hoeveelheid reacties en de 
terugkerende thema's daarin is er voor gekozen een thematische samenvatting van de reacties te 
maken. De volgende thema's zijn onderscheiden: 
- Nut en noodzaak 
- Locatiekeuze 
- Milieu en Natuur 
-Veiligheid 
- Landschappelijke en ruimtelijke inpassing 
- Overige punten 

Per thema zijn de individuele reacties die op een bepaald thema betrekking hebben, geclusterd 
(indien van toepassing) en samengevat tot één reactie. Alleen de reacties die betrekking hadden op 
de inhoud van het MER zijn in dit overzicht opgenomen. Vervolgens is per reactie aangegeven op 
welke manier deze is/wordt meegenomen (of niet). De volgende categorische indeling is daarbij 
gemaakt: 

A: de reactie is, al dan niet in aangepaste vorm, meegenomen in het Advies (tussen haakjes staat de 
verwijzing naar de paragraaf in het Advies waar dit is meegenomen); 
B; de reactie wordt niet meegenomen in het Advies. het betreft een optimalisatie of een (technische) 
uitwerking die niet aan de orde is bij dit plan-MERen kan bijvoorbeeld in het project-MER een plaats 
krijgen (zie ook paragraaf 2.1 van het Advies); 
C: de reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. Per reactie wordt kort toegelicht waarom dit niet 
wordt meegenomen. 

Samenvatting reacties 

Nul en noodzaak 

Kernpunten van de reactie Verwerking 
I Nut en noodzaak moeten voldoende zijn aangetoond. A (2.2) 

Betrek daarbij ook: 
-de wereldwijde isotopenproductie en capaciteit; 
-de vraag naar de diverse isotopen. de huidige en over 
een periode van 40 jaar; 
-de (on) mogelijkheden van alternatieve 
productiemethoden, alternatieve isotopen en 
alternatieve productielocaties; 
-de vraag waarom productie van medische isotopen 
en van wetenschappelijk en toegepast onderzoek ook 
op de lange termijn nodig is; 
-de invloed van de productie van isotopen door de 
Pallas-reactor op de ontwikkeling van alternatieve 
productiemethoden. 

Locallekeuze 

Kernpunten van de reactie Verwerkinq 
I Onderbouw de locatiekeuze en onderzoek alternatieve A (3.2.1) 

locaties. Beschouw zowel de locatie als de locatie 
binnen het OLP-terrein. 

2 De locatie bij Borssele heeft de voorkeur, omdat daar A (3.2.1) 
geen kwetsbare natuur wordt aangetast vanwege het 
industriële karakter van die locatie. 

3 De locatiekeuze moet niet afhankelijk zijn van financiële A (3.2.1) 
overwegingen maar op basis van veiliqheid, natuur, 
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milieuwaarden en landschappelijke inpassing en moet 
daarom heroverwogen worden. 

4 In het kader van de vergunningverlening op basis van A (4.4) 
de Kernenergiewet zal de vergunningaanvrager 
gedetailleerd moeten aantonen dat de te bouwen 
reactor bestand is tegen de lokale externe gevaren en 
andere lokale factoren. Geadviseerd wordt om reeds 
op globale wijze aandacht te vragen voor een aantal 
locatie specifieke omstandigheden zodat op voorhand 
al kan worden bepaald of de door de Pallas-
organisatie beoogde locatie al dan niet geschikt is voor 
het oprichten en bedrijven van een nieuwe 
onderzoeksreactor. Het gaat bijvoorbeeld om de 
mogelijkheid tot implementatie van noodmaatregelen, 
de geschiktheid van de locatie ten aanzien van 
gevaren zoals overstromingen en de lange termijn 
beschikbaarheid van voldoende koelwater. 

5 Onderbouw de locatiekeuze, ook in het licht van A (4.4) 
bereikbaarheid bij calamiteiten. 
Verzocht wordt om de (on)mogelijkheden voor 
evacuatie bij een calamiteit, de verantwoordelijkheid 
en benodigde hulpverleningscapaciteit op deze 
locatie, in deze regio te onderbouwen. Kijk ook naar 
het toeristenseizoen. 
Onderzoek ook de bereikbaarheid van de inrichting via 
minimaal twee onafhankelijke zijden. Houdt hierbij 
rekening met de windrichting. 

Milieu en natuur 

Kernpunten van de reactie Verwerking 
I De verkeerscantrekkende werking tijdens de bouw en A (4.3, 4.5) 

in de exploitatiefase moet beoordeeld worden 
vanwege geluid en trillingen en in het kader van de 
Passende Beoordeling, 

2 Gezien de mogelijke diepte van de reactor kan tijdens A (4.3) 
de bouwfase sprake zijn van hinder en schade als 
gevolg van het in de grond brengen van bijvoorbeeld 
damwanden. Hiervoor dient in het MER aandacht voor 
te zijn. Tevens dient bij de Passende Beoordeling 
aandacht besteed te worden aan het aspect trillingen. 

3 Voor gebouwen met een hoogte vanaf 30 meter is hel B 
uitvoeren van een windhinderonderzoek noodzakelijk. 
Een windhinderonderzoek heeft tot doel na te gaan of 
en zo ja waar knelpunten ten aanzien van het 
windklimaat op verblijfsniveau ontstaan. 

4 Het zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame B 
materialen zorgt voor vermindering van de 
milieubelasting, Hiervoor dient aandacht te zijn. 

5 Niet de economische maar de technische levensduur C (dil klopt op zich, echter de term 
van de huidige HFR is van invloed op milieu, mens, plant "economische levensduur" is op de 
en dier in de omgeving als het gaat om veiligheid en plek waar het staat (paragraaf 1.1 
het waarborgen tegen schade en ondervonden van de mededelingsnotitie wel juist 
overlast. gebruikt) 

6 Een globale of kwalitatieve beoordeling van de koeling A (3.1, 3.2.2, 4.2, 4.3) 
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is niet voldoende om de effecten op het milieu te 
kunnen berekenen. Geef aan hoeveel lucht of water 
nodig is voor de koeling en hoeveel weer wordt 
afgevoerd. Het onttrekken van koelwater aan het 
oppervlaktewater is zeer schadelijk voor het milieu. Het 
periodiek lozen van stoom in de lucht bij luchtkoeling is 
schadelijk voor omwonenden. 
Ga ook in op de frequentie en samenstelling van deze 
stoomafvoer. 

7 De milieubeoordel"lng mag zich niet beperken tot het A (4.1, 4.3) 
beoogde bouwterrein van Pallas maar dient zich uit te 
strekken tot alle aangrenzende Natura 2000 gebieden. 
Tevens dient het gebied in een straal van 15 kilometer 
rond de bouwplaats te worden betrokken zodat ook de 
invloed op het wonen, werken en recreëren rond de 
OLP wordt betrokken. 

8 De mogelijke gevolgen van de reactor houden niet op A (4.1) 
bij de gemeentegrens. Ook mogelijke gevolgen voor 
andere gemeenten voor wat betreft bijvoorbeeld 
veiligheid of extra verkeersbewegingen dienen 
meegenomen te worden. 

9 Niet alleen de milieueffecten samenhangend met de A (3.1) 
bouw van de Pallos-reactor moeten worden betrokken; 
ook activiteiten die samenhangen met de bouw van 
de reactor, zoals sloop van bestaande gebouwen, 
grondwerk etc. De (milieu)impact hiervan dient ook te 
worden meegenomen in het MER. 

10 Het slopen van de gebouwen waar de Pallas-reactor A (3.1, 4.2) 
wordt gebouwd dient met grote zorgvuldigheid te 
gebeuren, in verbond met mogelijke contaminaties uit 
het verleden. ECN dient dit uit te voeren. 

11 Ook de aanvullende voorzieningen zoals nieuwe A (3. I, 3.2.2) 
nucleaire opslagfaciliteiten, koelingsonderdelen en 
andere gebouwen en installaties, alsmede tijdelijke 
voorzieningen tijdens de bouw. dienen te worden 
meeQenomen en beoordeeld. 

12 De milieuaspecten dienen niet op globaal niveau maar A (2.1, 3.1, 4.3) 
in detail te wordengeïnventariseerd. 

13 Het bouwen van de reactor diep in de grond is A (4.2) 
vanwege het grondwaterpeil problematisch. 
Daarnaast is het grondwater op de beoogde locatie 
misschien besmet met tritium. 

14 Graag de drie verschillende fasen aanleg-, gebruiks-, A (2.1 3.1, 4.3, 4.5, 5.1, 5.3) 
tijdelijke overgangsfase. opnemen in het MER in voor 
het algemene publiek toegankelijke bewoordingen. En 
daarbij precies omschrijven wat in deze verschillende 
fasen aan activiteiten zullen worden ondernomen, wat 
voor elke fase de mogelijke alternatieven zijn en welke 
preventieve. mitigerende en compenserende 
maatregelen zullen worden genomen. 

15 Voor de aanlegfase dient in het MER precies A (3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5) 
omschreven te worden welke aanlegwerkzaamheden 
nodig zijn en de duur van de werkzaamheden. Hierbij 
dienen ook hei-, graaf en (tijdelijke) 
ontwateringsactiviteiten te worden betrokken alsmede 
het effect op het (grond)watermilieu, de Natura 2000 
zones in de directe omgeving en gevolgen voor de 
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omgeving, zoals voor het beregenen van 
landbouwgewassen, geluidsoverlast voor de recreatie 
en omwonenden en overlast van de aan- en afvoer 
van materialen. 

16 Voor wat betreft de te bouwen reactor wordt gekozen A (3.22) 
voor een tank-in-pool reactor. In het MER moet 
duidelijker gemotiveerd worden waarom hiervoor wordt 
gekozen en of er ook nog andere reactorconcepten 
zijn en waarom daar niet voor gekozen is. 

17 De varianten voor koelwater moeten nauwkeurig A (3.1, 3.2.2, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6) 
worden onderzocht en de effecten op mens, dier, 
milieu en natuurwaarden moeten worden beschreven, 
ook in extreme situaties. Beschrijf hoe het systeem wordt 
aangelegd. 

18 Nul alternatief/Autonome ontwikkeling. Hierbij dient ook C (Er wordt uitgegaan van een 
verplaatsing van de isotopenproductie naar het worstcase scenario, zie paragraaf 3.2 
buitenland te worden meegenomen en (gedeeltelijke) van de mededelingsnotitie. Hierdoor 
overname van de productie door middel van wordt de maximale milieubelasting 
cyclotrons. In alle gevallen dienen de gevolgen voor beter inzichtelijk.) 
het milieu op vergelijkbare wijze te worden beschreven. 

19 Beschrijf op hoofdlijnen de buitengebruikstelling en C (Het planMER gaat over de 
ontmanteling van de oude reactor. inpassing van de Pallas-reactor. Voor 
Geef aan hoe lang de ontmanteling van de oude het ontmantelen van de huidige 
reactor duurt. reactor zal te zijner tijd een aparte 

project-MERopgesteld moeten 
worden.) 

20 De gevolgen van de vraag naar koelwater dienen in A (3.2.2, 4.2) 
het MER te worden beschouwd. 

21 De gevolgen van de toename aan verharding en A (2.3, 4.2) 
mogelijkheden tot het infiltreren van afvloeiend 
hemelwater dienen in het MER te worden beschouwd. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de waterkwaliteit en het 
grondwaterpeiL 

22 In verband met het antiverdrogingsbeleid is het niet A (2.3, 4.2, 4.3) 
wenselijk dat de grondwaterstand wordt verlaagd. 
Daarom is voorafgaand aan een eventuele bemaling 
een geohydrologisch onderzoek noodzakelijk waarin 
de gevolgen en met name de invloedsfeer van een 
eventuele grondwateronttrekking worden 
gekwantificeerd en eventuele maatregelen tegen 
verdroging worden onderzocht. 

23 In verband met maatregelen tegen verdroging is de A (2.3, 4.2) 
voorkeur om bij een verdiepte realisatie, de bouwkuip-
of permanente bemalingen te voorzien van een 
retourbemaling. 
Vanzelfsprekend moet het bouwwerk een volledig 
gesloten bak zijn, zonder mogelijkheid tot uitwisseling 
met het grondwater. Tevens dient beschreven te 
worden wat de mogelijke effecten op het grondwater 
en oppervlaktewater zijn, mocht er zich een lekkage in 
het systeem voordoen. Dit dient in het MER te worden 
beschouwd. 

24 In het MER moet uitgegaan worden van de maximale A (3. I, 4.4) 
periode waarin beide reactoren actief zijn en op 
maximaal vermogen draaien en de invloed daarvan 
op landschap, mens, milieu- en natuurwaarden. 

25 In de mededelingsnotitie wordt gesproken over A (4.4) I B 
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"lozingen onder de norm". Onderzoek welke isotopen 
het betreft. welke mootregelen worden genomen om 
te voorkomen dot er emissie is, en hoe 
continuemonitorinp is voorzien. 

26 Licht toe in hoeverre met de klimootverandering A (3.2.2) 
rekening gehouden wordt bij de dimensienering van de 
benodigde 
koelwatercapaciteitlkoelwatervoorzieningen. Verzocht 
wordt tevens de mogelijkheid van een alternatieve 
koelwatervoorziening te onderzoeken (bijvoorbeeld 
arendwat er). 

27 Onderzoek welke maatregelen genomen kunnen A (4.4) I B 
worden om te voorkomen dat buiten het bedrijfsterrein 
de achterarondwaarde niet overschreden wordt. 

Velligheld 

Kernpunten van de reactie Verwerkina 
l Een reactor die zijn exploitatie niet of met grote moeite A (3.1) IC (Het (plan) MER richt zich op 

rond krijgt vormt een risico voor het milieu en de de beoordeling van de ruimtelijke 
omgeving. De veiligheid kan in het geding komen door inpasbaarheid van het voornemen.) 
keuzes om als bedriif overeind te bliiven. 

2 In het MER moet: A (4.4) 
- een beschrijving van de veiligheidsprincipes op 
hoofdlijnen worden gegeven op een voor een breed 
publiek begrijpelijke manier. zodat ook voor een breed 
publiek begrijpelijk is hoe de veiligheid is gewaarborgd 
- en dat hierbij zowel de installatietechnische als de 
organisatorische onderdelen ervan worden 
beschreven. 
Verwijs waar van toepassing naar details in het 
veiliaheidsraooort. 

3 In het MER dient te worden beschouwd of sprake is van A (3.2.2. 4.4) 
nieuwe doorsnijdingen van de waterkeringen met 
leidingen voor koelwater en hoe de uitvoering van de 
werkzaamheden plaatsvinden. Van belang is dat 
nadelen of risico's voor de waterkerende veiligheid 
voorkomen dienen te worden en dat de plannen geen 
belemmering vormen voor eventuele toekomstige 
diikversterkinaen. 

4 Het is raadzaam om de installatie zo hoog te A (4.2) 
positioneren, zodat de kans op waterschade als gevolg 
van een overstroming verwaarloosbaar is. Gezien de 
impact van waterschade op de risicovolle installatie 
wordt een hoge bouwpositie altijd een verantwoorde 
keuze geacht. 
Geadviseerd wordt om de criteria die de rijksoverheid 
toepast op "vitale infrastructuur' te hanteren en dit in 
het MER verder te onderbouwen. 

5 Vanwege risico's rond bewerken. transporteren of A (4.4) 
opslag wordt geadviseerd om het concentratiegebied 
voor nucleaire activiteiten zo compact mogelijk te 
houden. 

6 Geef inzicht in de mogelijke incidentscenario's, de B 
eftecten hiervan en de restrisico's. Van welk 
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overheidsoptreden wordt uitQeQoan? 
7 Besteed aandacht aan buiten-ontwerpongevallen in A (4.4) I B 

relatie tot de onderwerpen uit de "stresstest 
kerncentrales". Ga specifiek in op de gevolgen van 
trillingen door ontmantelingsactiviteiten en 
toegenomen risico's door de naburige ondergrondse 
gasopslag en gaswinning. En tevens op risico's van een 
zonne-uitbarsting en elektromagnetische puls en de 
risico's van cybercriminaliteit. 

8 De gevolgen voor de vastgestelde maatregelzones bij A (4.4) I B 
een incident moeten onderzocht worden. 

9 Maak inzichtelijk welke veiligheidsfilosofie als norm A (4.4) I B 
wordt aanQehouden. 

10 Onderzoek in het MER de kans op domino-effecten. A(4.4)1B 
Onderzoek: A (3.1, 3.2.2, 4.4) I B 
- wat de ongevalsscenario's zijn in de 

overgangsperiode waarin de Pallas-reactor en de 
HFR beide in gebruik zijn; 

- of een incident op de ene locatie gevolgen heeft 
voor de andere locatie en voor de vastgestelde 
maatregelzones; 

- wat de consequenties zijn voor de koelcapaciteit in 
de overgangsperiode; 

- Welke extra risico's verbonden zijn aan de 
overgang van de ene naar de andere locatie. 

11 Onderzoek bij uitval van de vitale infrastructuur B 
(internet, telefonie, etc.) de gevolgen voor zowel 
primaire processen als secundaire processen 
(bereikbaarheid personeel, doormelding van systemen, 
etc.). 

12 Onderzoek welke maatregelen mogelijk zijn om de B 
verspreiding van radioactief besmet water te 
voorkomen. 

13 Geef aan hoe omgegaan wordt met risico's van A (3.1, 4.4) I B 
nieuwe onderzoeksactiviteiten en met de opslag, 
verspreiding en mogelijke emissie van producten als 
gevolg van onderzoeksactiviteiten. 

14 Geef inzicht in de mogelijkheid om de productie- en de A (3.1. 4.4) I B 
verwerkings-lverpakkingslocatie op elkaar af te 
stemmen, in de risico's van proces-lvervoershandeling 
en de maatregelen om de risico's zo klein mogelijk te 
houden. 

15 Geef aan of er een toename is van de opslag enlof A (3.1. 4.4) I B 
het aantal te verwachten transporten van radioactief 
afval en zo ja wat de risico's hiervan zijn. Geef aan 
welke vervoersmodaliteit gebruikt wordt. 

16 Onderzoek het overstromingsrisico en geef de A (4.2, 4.4) 
maatregelen ter voorkoming van ongewenste 
scenario's. 

17 Onderzoek of bij noodsituaties het koelbad extern A (4.4) I B 
gevuld kan worden en kijk naar de mogelijkheden om 
in te grijpen bij luchtkoeling, tevens bij extreem (warm) 
weer. 

18 Geef aan welke (voorbereidende) maatregelen B 
worden genomen om pre-distributie van jodium 
profylaxe te kunnen borgen. 

19 Maak inzichtelijk hoe de (nood) bediening ( control B 
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room) bij een calamiteit geborgd is. Hierbij tevens de 
gelijkli"dige situatie van de HFR en PALLAS beschouwen. 

20 Een informatiecentrum heeft ook meerwaarde na B 
completering van de bouw, en zou betrokken kunnen 
worden bij meertalige crisis- en risicocommunicatie en 
als steunpunt bij jodium profylaxe. 

21 Tijdens de bouwwerkzaamheden zal de bereikbaarheid B 
van het gebied onder druk komen te staan. Beschrijf de 
effecten van de bouwwerkzaamheden voor de 
bere·lkbaarheid van hulpdiensten. Houdt rekening met 
de Handleiding bluswatervoorziening en 
bereikbaarheid van brandweer Nederland, uitgave 
november 2012. 

Landschappelijk en ruimlelijke Inpassing 

Kernpunten van de reactie Verwerking 
I Er dient preciezer te worden aangegeven welke A (4.6) IC (In het kader van de 

"enkele, kleinere" gebouwen rondom Pallas worden bestemmingsplanprocedure is een 
gebouwd. De wildgroei aan kleinere en grotere en onderbouwing van de 
onderling niet bij elkaar passende bebouwing op de landschappelijke inpassing vereist. 
OLP wordt als zeer storend ervaren. Overigens valt de bestaande 
Alleen al omdat deze nieuwe gebouwen veel meer in bebouwing op de OLP-Iocatie buiten 
het zicht zullen komen te staan, wordt verlangd dat de de invloedsfeer van Pallas en van het 
benodigde kleinere gebouwen qua ontwerp op elkaar MER.) 
afgestemd zullen worden en derhalve met elkaar zullen 
harmoniëren. 

2 Een bouwhoogte van 40 meter is onacceptabel gezien A (2.3, 3.1, 3.2.2, 4.6) 
de visuele effecten die dit zal hebben op de omgeving 
en rnagelijk negatieve effecten op de 
toeristenbranche. Een bouwhoogte die passend is 
binnen het huidige bestemmingsplan is beter. De Pallas 
reactor dient zoveel mogelijk verdiept gebouwd te 
worden en/of uit het zicht te worden onttrokken. 
De varianten op de bouwhoogte moeten goed 
onderzocht en onderbouwd worden gelet op de 
mogelijke impact op het open landschap. 
Ga ook in op de visuele impact op het landschap van 
koeltorens. 

Overige punten 

Kernpunten van de reactie Verwerking 
I Er wordt bezwaar gemaakt tegen het uiteen halen van A (2.1) 

hetplanMERen hel besluitMER. Ook voor een wijziging 
van het bestemmingsplan moet uitgegaan kunnen 
worden van zo concreet mogelijke plannen en 
daaraan verbonden kwantitatieve informatie. 
Het is niet mogelijk/onjuist om nu de procedure op te 
starten, omdat het ontwerp van Pallas en daarmee de 
impact op de omgeving en milieu niet beoordeeld kan 
worden. 
Gevreesd wordt dal de gemeente geen invloed meer 
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kan uitoefenen als het bestemmingsplan is gewijzigd en 
het uiteindelijk gekozen ontwerp toch nog 
onverwachte gevolgen zal geven of varianten omvat 
waaraan nu nog niet is gedacht. 

2 Het planMER en het besluitMER moeten gelijktijdig A (2.1) 
worden uitgebracht zodat de afstemming beter 
beoordeeld kan worden. 

3 Een Passende beoordeling is niet mogelijk zolang het A (4.3) 
ontwerp van de reactor nog niet vast staat. De 
Passende beoordeling dient zoveel mogelijk gebaseerd 
te worden op kwantitatieve en na te rekenen 
informatie die vooraf wordt gegeven en op basis van 
het ontwerp. Anders wordt het te globaal en te 
onduidelïk en te gevoelig voor wijzigingen. 

4 In het planMERstaat dat een kwantitatieve A (4.1) 
beoordeling van de effecten alleen gegeven wordt als 
dit zinvol wordt geacht. Het is niet duidelijk wie bepaalt 
wat zinvol is en waarom. 

5 Op enig moment zal de huidige Hoge Flux Reactor A (3.1, 3.3, 4.4) IC (Het intrekken van 
sluiten. Aandachtspunt is hoe het wijzigen of intrekken vergunningen voor de HFR en het 
van vergunningen wordt geregeld en hoe dit in het aanpassen van het bestemmingsplan 
bestemmingsplan geborgd gaat worden. hierop zijn inderdaad 
Het is niet de bedoeling dat er twee reactors naast aandachtspunten, maar niet voor in 
elkaar kunnen blijven bestaan. Er dient van een een MER. Voor dit MER is het 
concrete datum uitgegaan te worden waarop de HFR voldoende om uit te gaan van de 
buiten bedrijf wordt gesteld. Maak inzichtelijk hoe lang maximale invulling van de activiteit 
de gelijktijdige werking van Pallas en de HFR-reactor zonder te weten hoe lang dit precies 
wordt vergund. duurt. Wanneer de twee reactoren 

gelijktijdig in werking zijn en de 
normen niet overschreden worden is 
er (juridisch gezien) geen reden om 
een termijn te stellen. Wanneer wordt 
beoordeeld dat er wel een 
overschrijding van de norm 
plaatsvindt, zal een bestuurlijke 
afweging plaats moeten vinden 
hoelang dit acceptabel is.) 

6 Maatschappelijke kosten-batenanalyse: Inzichtelijk A (2.2) IC (Financiële zaken zijn geen 
maken van alle relevante maatschappelijke kosten en onderwerp voor een (plan) MER.) 
baten, waaronder een business case, waarbij in 
regionaal verband de integrale maatschappelijke 
(waaronder de financiële) kosten en baten beschouwd 
worden in vergelijking met wel of niet een nieuwe 
reactor. 

7 Hoe wordt gegarandeerd dat de controle op de C (Dit is geen onderwerp voor een 
doelmatige besteding van de publieke bekostiging (plan)MER.) 
voldoende is en van voldoende onderbouwing wordt 
voorzien? 

8 Met ingang van I januari 2017 wijzigt de Waterwet. Het A (2.3, 4.2) 
landelijke beleid op waterveiligheid verandert 
ingrijpend en gaat over van een benadering van 
overschrijdingskans naar een overstromingskans. 
Verzocht wordt om aan te geven dat de investering die 
gedaan wordt in de nieuwe voorziening past binnen de 
voorgenomen normstelling voor het dijktracé van de 
Noord-Hollandse kust waar de installatie straks 
bescherming van geniet. 

9 
Gemeente Schagen 



Reactienota Mededelingsnotitie plan-MER Pallas 

9 De zoetwatervoorraad is niet oneindig en staat door de A (3.2.2, 4.2) 
klimaaisverandering onder druk. In verband met het 
droogte vraagstuk wordt de beschikbaarheid van zoet 
water op de langere termijn veel onzekerder. In relatie 
tot deze problematiek lijkt het niet verantwoord om te 
ontwikkelen op basis van een volledige afhankelijkheid 
van het zoete water. 
Met een grote onttrekking van zoet oppervlaktewater 
in de kop van Noord-Holland is indringing van 
zoutwater een reëel effect. Dringend verzoek is om hier 
in het ontwerp, met het thermisch vermogen en 
gedurende het inregelen van PALLAS waarbij sprake is 
van een periode waarin zowel de HFR als de Pallas-
reactor in werkina zullen ziin, rekenina mee te houden. 

10 Geef aan hoe restwarmte uit het opgewarmde C (Dit zou een optimalisatie kunnen 
koelwater benut kan worden. zijn, maar hoeft geen plaats te 

hebben in een (plan)MER.) 
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