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HOOFDSTUK 1 . INLEIDING
1.1. Historisch overzicht
In het iVerdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie (EURATOM)» (Rome, 1957). is in de artikelen 30 t/m 39
de verplichting opgenomen tot bescherming van de gezondheid van de
bevolking en werknemers tegen de aan ioniserende stråling verbonden
gevaren. Deze verplichting voor de EG-lidstaten is uitgewerkt in de
«Richtlijn tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van
de gezondheid der bevolking en der workers tegen de aan ioniserende
stråling verbonden gevaren«, waarin onder andere staat vermeld dat voor
de bestrijding van ongevallen met kernenergiecentrales voorzieningen
dienen te worden getiotfen, zodat bij het optreden van een ongeval
adequaat kan worden gereageerd.
Voor wat de Nederlandse wetgeving bet reft, staan in de artikelen 39
t/m 45 van de Kernenergiewet de bevoegdheden van de desbetreffende
Ministers en de burgemeester genoemd. wanneer door een ongeval met
een kernenergiecentrale aanmerkelijk gevaar voor de openbare
gezondheid, voor de gezondheid van planten en dieren, voor de deugdelijkheid van voortbrengselen van de landbouw dan wel voor de belangen
betreffende de waterhuishouding te duchten is.
De Euratom verplichting, zoals hierboven beschreven, is nader uitgewerkt in het Besluit ongevallen kerninstallaties. Hierin wcrdt gesteld dat
voor elke daarvoor in aanmerking kornende inrichting een alarmregeling
dient te worden opgesteld, waarin in hoofdlijnen de ongevalsbestrijding
is beschreven. Dit heeft geleid tot alarmregelingen voor de installaties in
Borssele, Dodewaard, Petten, Doel (B), Mol (B) en Emsiand (BRD).
EURATOM verdrag

Kernenergiewet / Besluit ongevallen kerninstallaties

Alarmregeling
Borssele
(NL, 1976)')
Dodewaard
(NL, 1976)*)
HFR Petten
(NL, 1981)

Alarmregeling
Doel
(B, 1981)
Mol
(B, 1985)

Alarmregeling
Emsiand
(BRD, 1988)
Kaikar
(BRD.
concept)

•) herzien in 1987
figuur 1.1: referentiekader van de bestaande alarmregelingen.

Het ongeval met de kerncentrale te Tsjernobyl in april 1986 en de
reaktie daarop door de Nederlandse overheid hebben aangetoond dat de
bestaande alarmregelingen niet geheel geschikt waren om de gevolgen
van een dergelijk ongeval (ongeval op grote afstand, heel Nederland
betrokken) te bestrijden en dat dus aanvullende regelingen noodzakelijk
waren.
Daartoe zijn aanbevelingen gedaan door het buro Berenschot B.V. en
de Coordinate Commissie voor de metingen van Radioaktiviteit en
Xenobiotische stoffen (CCRX). In het regeringsstandpunt naar aanleiding
van deze aanbevelingen, dat op 20 juli 1987 aan de Tweede Kamer is
aangeboden, wordt medegedeeld dat een nationaal draaiboek voor de
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kernongevallenirastrijding zal worden opgesteld. waarbij tevens de
bestaande Jarmregelingen zul'en worden herzien en waar nodig worden
aangevuld.
In verband met de komplexiteit van het onderwerp zijn de aktiviteiten
projektmatig uit jevoerd binnen het Projekt Kernongevallenbestrijding.
Ongeval te
Tsjernobyl
(april 19f?6

Evatuatie van het
overheidsopt reden
tijders ongeval:
Berenschot B.V.
(september 1986)

Evaiuatie van
de metingen tilders het ongeval:
CCftX
(oki>ber 1986)

Regeringsstandpunt n a v .
Berenschot en CCRX
(juli 1987)
—f-

Projekt
Kernongeiallenbesirijding

figuur 1.2: de Sdnleiding tot het Projekt Kernongevallenbestnjding

Gok in internationaal verband heeft de kernongevallenbestnjding na
Tsjernobyl de r odige aandacht gekregen. Zo kunnen in het bijzonder de
International Atomic Energy Agency conventies inzaKe vroegtijdige
waarschuwing en wederzijdse bijstand worden genoemd, aismede v.rgelijkbare regelin jen in EG-kader.
Tevens zijn door vrijwel alle landen in Europa akties genomen o.n de
kernongevallenbestnjding te verbeteren.
1.2. Het Projekt Kernongevallenbestnjding (PKOB)
Op initiatief van de Minister van Volkshuisvest>ng, Ruimtelijke
Ordening en Milipubeheer werd begin 1987 met de voorbereiding van
het projekt be&onnen. Met de goedkeuring van de orojektopdrachr door
een interdepartementale stuurgroep is in juli 1967 het PKOB off-cieel van
start gegaan. hierna volgen enkele belar.grijke k.jrakteristieken van de
projektopdrachi.
Doelstelling
De doelstelling van het PKOB was als volgt geformuleerd:
- het beschrijven en in operationele vorm v.istleggen van h«t
overheidsoptreden bi; ongevallen met radioaktive stoffen die de Nedc-r-
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landse samenleving en buurlanden kunnen bedreigen. Daarbij zal onder
andere worden aangegeven hoe het ongevalsmanagement zal verlopen,
op welke wijze de technische informatie wordt verzameld en verwerkt,
hoe de voorlichting zal worden gegeven en welke maatregelen kunnen
worden getroffen.
- bet aangeven welke voorzieningen, zowel materieel als personee!, en
welke regelingen noodzakelijk zijn ten behoeve van dat overheidsoptreden. Hierbij wordt tevens in kaart gebracht de reeds bestaande
voorzieningen en regelingen en wordt bezien hoe deze passen c.q.
dienen te worden aangevuld voor het gedefinieerde overheidsoptreden;
- het opstelien van een nazorgprogramma, waarin onder andere wordt
voorzien in een oefenschema en een evaluatieprogramma.
Uitgangspunten
Enkele belangrijke uitgangspunten waren dat het PKOB zich diende te
richten op alle overheidsnivo's (rijk, provincie, gemeente en funktionele
overheden) en zoveel mogelijk aansluiting moest worden gerocht bij de
resultaten van de lopende reorganisatie van de rampenbestrijding in
Nederland. Dit laatste betekende met name dat er een afstemming
diende plaats te vinden tussen de Kernenergiewet en de Rampenwet.
Hoewel in het PKOB alle mogelijke typen ongevallen waarbij radioaktieve stoffen vrij kunnen komen, zijn beschouwd, heeft het projekt zich
priniair op ongevallen met kernenergiecentrales in binnen- en buitenland
gericht
Tenslotte wordt nog opgemerkt dat het projekt de aanbevelingen van
de post-Tsjernobyl evaluatiestudies bij de werkzaamheden heeft
betrokken en dat waar nodig een relatie is gelegd met het projekt
»Herbezinning Kernenergie*.
Projektfasering
In het projekt werden de volgende fasen gedefinieerd:
- definiéringsfase: deze fase heeft geresulteerd in een definiéring van
de typen ongevallen waarmee rekening dient te worden gehouden en een
globale beschrijving van de bestrijding;
- ontwikkelingsfase: deze fase heeft geresulteerd in een eerste
koncept voor het nationaal plan voor de kernongevallenbestrijding;
- vormgevingsfase: deze fase heeft geresulteerd in een nationaal plan
kemongevallenbestrijding en een plan voor de realisatie van de inhoud
ervan.
Projektorganisatie
De projektorganisatie voorzag in een stuurgroep, een projektgroep,
een kontaktgroep, een aantal klankbord- en adviesgroepen en een aantal
werkgroepen:
- de interdepartementale stuurgroep heeft zorggedragen vooi de
beleidsmatige sturing van het projekt. Daartoe zijn de door de projektgroep opgestelde inhoudelijke beslisdokumenten beoordeeld en is het
eindresultaat goedgekeurd.
- de projektgroep heeft zorggedragen voor een adequate uitvoering
van de aktiviteiten zoals vastgelegd in de projektopdracht. Tevens heeft
de projektgroep de werkzaamheden van de werkgroepen gecoordineerd,
begeleid en ondersteund en de kommunikatie binnen het projekt en met
de projektomgeving verzorgd.
- de kontaktgroep bestond uit vertegenwoordigers van ministeries,
diensten en instellingen die een bijdrage aan het projekt zouden kunnen
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leveren. Deze vertegenwoordigers hebben de inhoudelijke inbreng in het
PKOB van de eigen organisatie gecoordineerd en als klankbord met
betrekking tot beslisdokumenten gefunktioneerd. Tevens droegen zij zorg
voor de voortgangsberichtgeving in de eigen organisatie. In deze
kontaktgroep was onder andere vertegenwoordigd de Stichting Natuur
en Milieu.
- naast de participate van vertegenwoordigers van provincies en
gemeenten in de verschillende werkgroepen was een regulier overleg
gerealiseerd met de Interprovinciale Commissie voor Openbare
Veiligheid (ICOV) en een klankbordgroep namens de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG), waarin enkele burgemeesters hebben
geparticipeerd.
- in de werkgroepen zijn de in de projektopdracht beschreven aktiviteiten uitgevoerd.
- de vakgroep Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Leiden heeft het
PKOD begeleid vanuit met name een bestuurskundige optiek. De aktiviteiten vonden plaats onder leiding van prof. dr. U. Rosenthai.
- tenslotte dient nog te worden vermeld de begeleiding van het
projekt door het ingenieursburo Stone & Webster uit Boston, Verenigde
Staten, dat gespecialiseerd is op het gebied van (plannen voor) kernongevallenbestrijding.
Door het inschakelen van dit buro heeft internationale afstemming
nadrukkelijk vorm gekregen. Na het ongeval te Tsjernobyl heeft het buro
in een groot aantal landen in Europa gemventariseerd welke akties zijn
ondernomen om de bestaande plannen voor kernongevallenbestrijding in
de betreffende landen aan te passen.
De expertise van het buro en de bevindingen van de genoemde inventarisatie zijn door het ingenieursburo in de diverse werkkonferenties die
met de PKOB projektorganisatie hebben plaatsgevonden naar voren
gebracht en zijn voor zover de gegevens bruikbaar waren in het NPK
verwerkt.
Het eindresultaat is door tussenkomst van de ICK aan de Ministerraad
aangeboden.
In figuur 1.3. is de projektorganisatie schematisch weergegeven.
Stuurgroep

Kontaktgroep

1
•*
1

I
»
'»•
Projektgroep
L_ å

Klankbord-/
advlesgroepen
ICOV
VNG/Burgem.
RU Leiden
Stone &
Webster

1
T_l

(
»•
I

Werkgroepen

Interdepartementale
Commissie voor de
Kernenergie (ICK)

figuur 1.3: de PKOB projektorganisatie
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1.3. Het Nationaal Plan voor de Kemongevallenbestrijding (NPK)
Het eindresultaat van het hiervoor genoemde PKOB is «Het Nationaal
Plan voor de Kemongevallenbestrijding (NPK)». Met (Nationaal Plan»
wordt beoogd aan te geven dat zowel rijk als provindes en gemeenten
hierin een rol vervullen. Vooral de samenwerking tussen deze overheden
en de medewerking van de decentrale overheden is onontbeerlijk voor de
konkretisering en uitvoering van dit plan.
Geen draaiboek, maar een plan
Met het NPK is afgezien van de aanvankelijke gedachte om te komen
tot een draaiboek voor de kemongevallenbestrijding.
De reden hiervoor is gelegen in het feit, dat aan de ontwikkelde
struktuur voor de kemongevallenbestrijding een andere beleidsvisie ten
grondslag ligt dan aan de huidige regelingen. Het neerleggen hiervan in
een draaiboek, dat beoogt uitsluitend op operationalisering gericht te
zijn, werd minder voor de hand liggend beschouwd
Een tweede reden ip, dat bij het onderwerp kemongevallenbestrijding
een groot aantal ministeries, diensten en instellingen zijn betrokken, die
elk hun eigen taak in het geheel hebben. De gedetailleerde uitwerking
van een eigen taak wordt een draaiboek genoemd en een Nationaal
Draaiboek voor de Kemongevallenbestrijding zou derhalve bestaan uit
een verzameling van alle afzonderlijke draaiboeken van de betrokkenen.
Een dergelijke verzameling levert een grote hoeveelheid informatie op,
die echter ten dele slechts voor een beperkte groep mensen van belang
is en die de hanteerbaarheid van het geheei bemoeilijkt.
Dit neemt niet weg dat ook het NPK operationele elementen bevat, die
voor bepaalde zich daarvoor lenende onderwerpen zullen worden uitgewerkt tot draaiboeken. Echter niet het gehele overheidsoptreden zal in
draaiboeken tot in detail worden vastgesteld.
Mate van detail van het NPK
Voor de volledigheid dient te worden opgemerkt dat het PKOB zich in
eerste instantie op de planvoorbereiding op rijksnivo heeft gericht. Met
name gezien het groot aantal kemenergiecentrales in de ons omringende
landen is een dergelijk plan voor Nederland van groot belang. In het plan
is derhalve de bestnjding van kernongevallen voor de verschillende
overheidsnivo's in een verschillende mate van detail beschreven. Met
name de bestrijding op provinciaal en gemeentelijk nivo is slechts in
hoofdlijnen en in termen van aanbevelingen aangegeven, terwijl de
reaktie door de rijksoverheid tamelijk gedetailleerd wordt beschreven. Dit
betekent tevens dat de verschillende hoofdstukken verschillend zijn in de
gedetailleerdheid van beschrijven: de eisen aan een Nationaal Coordinate Centrum bijvoorbeeld kunnen tamelijk uitvoerig worden genoemd,
terwijl de inhoud van een evakuatieplan in dit NPK slechts globaal aan de
orde komt. Het uitwerken van een dergelijk evakuatieplan in detail is de
taak van de betreffende lokale autoriteiten en wordt dan in detail
opgenomen in (inter-)gemeentelijke plannen.
Het figt in de bedoeling om bij de operationalisering van het NPK
uitgebreid aandacht te besteden aan de uitwerking op provinciaal en
gemeentelijk nivo en aktief bij te dragen aan het tot stand komen van
provinciale en gemeentelijke plannen voor kemongevallenbestrijding.
Manier van beschrijven van de

kernongevallenbestrijdingsstruktuur

De struktuur die in het NPK wordt beschreven is ten dele nieuw ten
opzichte van bestaande strukturen. Derhalve kan het voorkomen dat bij
de beschrijving van een bepaald onderdeel van het plan in de hoofd-
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stukken 2 t/m 14 wel staat beschreven hoe het proces zal verlopen, maar
dat het in de praktijk op dit moment nog niet zo kan worden uitgevoerd,
omdat alle voorzieningen en/of regelingen nog niet zijn gerealiseerd. In
de hoofdstukken 15. 16 en 18 is globaal opgesomd welke wijzigingen en
aanvullingen noodzakelijk zijn.
Het spreekt uiteraard voor zich dat, wanneer het NPK definitief wordt
vastgesteld en in working zal treden, wél alle voorzieningen en regelingen
dienen te zijn gerealiseerd.
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1.4. Opbouw van het Nationaal Plan en leeswijzer
De indeling van het NPK is in de hierna volgende figuur schematisch
weergegeven.
1. Inleiding

2. Uitgangspunlen

3. VUenefyk kader

4 Relatie
on/off site

5. Opiet KOB voor
kategoris A

14. Opzet KOB voor
kategorie B
^ ^ objekten

objekten

6. Alarmeringsfase

Bestrijdingsfase

5. Afwikkelingsfase

7. BesJurtvorming
en cobrdinatie
uitvoenng

8. Technische
informatle

9. Voorlichting

Maatregelen
10. Bejcherming
bevolking/
medische maatregelen
11. Waterhuishouding
12Drtnkvvatervoorziening
13. Landbouw en

voedselvoofziening

15. Benodkjde voorzieningen

16. Benodigde regelingen

17. Opleiding en oefening

18 Aklieplan
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In hoofdstuk 2 worden enkele belangrijke uitgangspunten besproken,
welke bepalend zijn vcor de opzet en uitvoering van net NPK. Met name
de ongevalstypologie die ten grondslag ligt aan het plan wordt in dit
hoofdstuk behandeld. Tevens wordt ingegaan op het nieuwe ongevalsklassifikatiesysteem voor Nederlandse kernenergiecentrales, de
normering voor te nemen maatregelen en de zonering rond kernenergiecentrales.
In hoofdstuk 3 wordt het wettelijk kader van de kernongevallenbestrijding beschreven. Met name wordt ingegaan op de Kernenergiewet,
de Rampenwet en de Gemeentewet, aismede wordt de rol van provinde
en gemeente beschreven.
Indien een ongeval optreedt waarbij radioaktieve stoffen zijn betrokken
kan de eigenaar/exploitant van het objekt waar het ongeval plaatsvindt
een belangrijke rol vervullen bij de ongevalsbestrijding. In hoofdstuk 4
wordt kort de relatie tussen deze zogenoemde on-site en off-site
aspekten behandeld.
Zoals in hoofdstuk 1.3. is genoemd, richt het NPK zich in detail op de
struktuur van de kernongevallenbestrijding op het rijksnivo. In hoofdstuk
5 wordt deze struktuur geschetst, waarbij een verdeling is gehanteerd in
alarmeringsfase, bestrijdingsfase en afwikkelingsfase.
In de hoofdstukken 6 t/m 12 worden de hiervoor genoemde drie fasen
meer in detail uitgewerkt.
In hoofdstuk 6 wordt beschreven welke aktiviteiten in de alarmeringsfase worden uitgevoerd, wie voor de uitvoering verantwoordelijk is
en welke informatie in deze fase worJt uitgewisseld.
Hoofdstuk 7 richt zich op de struktuur ten behoeve van besluitvoorbereiding, besluitvorming en de coordinate bij de uitvoering van maatregelen op rijksnivo. Er wordt ingegaan op het nationale beleidsteam en de
ondersteunende groepen, aismede wordt de rol van provincie en
gemeente in de genoemde aktiviteiten beschreven.
Van essentieel belang voor het doeltreffend bestrijden van een ongeval
is het beschikbaar zijn van gegevens over het ongeval en de mogelijke
gevolgen. In hoofdstuk 8 wordt de organisatie beschreven die verantwoordelijk is vocr het verzamelen, verwerken en evalueren van deze
gegevens. Daarbij is als uitgangspunt genomen de informatie die het
nationale beleidsteam nodig heeft om te kunnen beslissen over te nemen
maatregelen. In dit hoofdstuk wordt eveneens aandacht besteedt aan de
te volgen meetstrategie voor het verzamelen van meetgegevens.
In hoofdstuk 9 wordt de struktuur en organisatie ten behoeve van de
voorlichting besproken. Datgene wat in dit hoofdstuk staat beschreven is
afgestemd met de commissie «Voorlichting bij Rampen (VORAMP)», die
in het kader van het Projekt «Reorganisatie Rampenbestrijding« van het
ministerie van Binnenlandse Zaken beschrijft hoe de voorlichting bij
rampen en grootschalige ongevallen dient plaats te vinden.
In de hoofdstukken 10 t/m 13 worden vervolgens de mogelijk te
nemen maatregftien bij kernongevallen beschreven. Onderscheid wordt
gemaakt in maatregelen met betrekking tot:
- bescherming bevolking en medische aspekten;
- waterhuishouding;
- drinkwatervoorziening;
- landbouwen voedselvoorziening.
In elk hoofdstuk wordt aangegeven door wie en op welke wijze de
afzonderlijke maatregelen worden uitgevoerd, waarbij aandacht wordt
besteedt aan aspekten als informatievoorziening, coordinate en kommunikatie.
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Hoofdstuk 14 beschrijft de ortgevalsbestrijding bij objekten die zijn
toebedeeld aan de verantwoordelijkheid van de burgemeester.
De struktuur die in de bovenstaande hoofdstukken is beschreven is ten
dele nieuw en ten dele een wijziging van bestaande strukturen. Dit
betekent dat zowei personeel, materieel, procedureel als juridisch wijzigingen en aanvullingen van bestaande strukturen noodzakeiijk zijn. Een
globaal overzicht hiervan is opgenomen in de hoofdstukken 15 en 16.
Om te waarborgen dat de aktiviteiten uit het NPK worden uitgevoerd
zoals is beschreven, dienen alle betrokken personen, diensten en instellingen hiervoor de nodige kennis en ervaring te bezitten. In hoofdstuk 17
wordt aangegeven hoe door middel van de juiste opleiding en oefening
dit kan worden bereikt.
Datgene wat in het voorliggende plan staat beschreven dient op
sommige punten verder te worden uitgewerkt, waarna het definitief kan
worden ingevoerd. Hoofdstuk røbevat een overzicht van de nog te
verrichten aktiviteiten en een voorstel hoe deze aktiviteiten kunnen
worden gerealiseerd. Daarbij is tevens aangegeven het tijdpad dat leidt
tot het in werking stellen van het definitieve plan.
De in hoofdstuk 1.4. opgenomen figuur, waarin de indeling van het
Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding schematisch is weergegeven. wordt hierna gebruikt als een
LEESWIJZER
Voor elk nieuw hoofdstuk wordt de figuur herhaald, waarbij het betreffende hoofdstuk gearceerd is weergegeven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21015, nr. 3

13
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HOOFDSTUK 2. UITGANGSPUNTEN

2 . 1 . Inleiding
Alvorens wordt beschreven hoe bi] ongevailen met radioaktieve stoffen
wordt opgetreden en welke maatregelen kunnen worden genomen,
worden in dit hoofdstuk enkele onderwerpen behandeld, welke bepalend
zijn voor de opzet en uitvoering van het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding (NPK).
In hoofdstuk 2.2. wordt aangegeven voor welke objekten het NPK is
bestemd en uitgelegd welke typologie van objekten en ongevailen is
gekozen.
Omdat een belangrijk onderdeel van het NPK wordt gevormd door
ongevailen met kernenergiecentrales wordt nader ingegaan op specifiek
voor deze objekten van belang zijnde onderwerpen.
In hoofdstuk 2.3. wordt de mogelijke gevaarzetting van kernenergiecentrales besproken. Behandeld worden de (ernstige) ongevailen die
kunnen optreden met de daarbij behorende emissies, de verspreiding van
de geloosde hoeveeiheden radioaktieve stoffen en de effekten van deze
stoffen, uitgedrukt in stralingsdoses voor de bevolking.
Wanneer zich een ongeval voordoet zullen bij bepaalde nivo's van
gevaar maatregelen moeten worden genomen om de effekten van dat
gevaar tegen te gaan. In hoofdstuk 2.4. worden de te hanteren dosiswaarden bij nukleair ongevailen, ook wel interventienivo's genoemd,
behandeld. Bij het bereiken van deze waarden dienen door de overheid
maatregelen te worden genomen.
Het is zinvol voor ongevailen met kernenergiecentrales in Nederland en
de grensgebieden bepaalde maatregelen reeds van tevoren gedetailleerd
voor te bereiden. Het gebiea waarbinnen lokale autoriteiten tenminste
dienen samen te werken om de bedoelde maatregelen voor te bereiden
wordt organisatiezone genoemd, de afstanden tot waar bepaalde
maatregelen tenminste dienen te worden voorbereid worden maatregelenzones genoemd. In hoofdstuk 2.5. wordt nader op deze zones
ingegaan.
Om de autoriteiten, met name die in de hierboven genoemde zones, in
staat te stellen snel op een melding van een ongeval door de exploitant
van de kernenergiecentrales te reageren, is een ongevalsklassifikatiesysteem opgesteld, waarbij een relatie is gelegd tussen een ongevalsklasse en het nivo van aktivering van de bestrijdingsorganisatie. In
hoofdstuk 2.6. wordt een overzicht van dit nieuwe klassifikatiesysteem
gegeven.
Tenslotte wordt in hoofdstuk 2.7. nader ingegaan op de genoemde
koppeling van ongevalsklasse en aktivering.
2.2. Typologie van ongevailen
Het NPK richt zich op alle ongevailen met of bij objekten waar
uranium-ertsen, splijtstoffen en radioaktieve stoffen worden gewonnen,
gemaakt, gebruikt, opgeslagen of getransporteerd, die gevolgen voor de
omgeving kunnen hebben. Dit betekent dat de volgende objekten dienen
te worden beschouwd:
1. Lokaties voor uraniumwinning.
2. Installaties voor uraniumverrijking, inclusief de installaties voor de
omzetting van natuurlijk uranium naar uraniumhexafluoride.
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3. Installaties voor de fabrikage en opslag van splijtstof, inclusief de
installaties voor de omzetting van uranium hexaf luoride naar uraniumoxide.
4. Kerninstallaties, zowel vermogensreaktoren als onderzoeksreaktoren.
5. Installaties voor de opwerking van gebruikte splijtstof.
6. Installaties voor de verwerking en opslag van radioaktief afval.
7. Schepen die kernenergie gebruiken voor aandrijving en/of energievoorziening.
8. Ruimtevaartuigen die kernenergie gebruiken voor aandrijving en/of
energieopwekking (satellieten).
9. Installaties voor de produktie van radioaktieve stoffen en bronnen.
10. Lokaties (vast en mobiel) waar radioaktieve stoffen en bronnen
worden gebruikt (ziekenhuizen, laboratoria, bedrijven, niet-destruktief
materiaal-onderzoek van bijv. lasnaden, etc.), met uitzondering van
kerninstallaties.
11. Civiele transporten van uraniumertsen, splijtstoffen en radioaktieve
stoffen (uraniumhexafluoride, splijtstofelementen, radioaktief afval etc.).
12. Nukleair defensie materiaal, voor zover niet vallend onder objekt
nr. 10.
In bijlage 2 . 1 . bij dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de
objekten in Nederland en tot op 1000 km afstand van de Nederlandse
grens. Voor wat betreft objekt 4, kerninstallaties, is voor een afstand
groter dan 100 km alleen het aantal genoemd.
Met betrekking tot nukleair defensie materiaal dient te worden
opgemerkt dat ten aanzien van kemwapens de Nederlandse regering op
grond van binnen het NAVO-verband gemaakte afspraken van het
standpunt uitgaat, dat de aanwezigheid van kernwapens binnen Nederlands territorium, permanent of tijdelijk, noch wordt bevestigd noch
wordt ontkend. Toch is het vanuit dit beleid mogelijk om aansluiting te
verkrijgen met het NPK, door in de defensie- en interdepartementale
ongevalsbestrijdingsstruktuur scenario's te voorzien van mogelijke
ongevallen met de kategorie nukleair defensie materiaal op welke plaats
dan ook in Nederland. Dit hangt samen met de hoedanigheid van deze
kategorie: in tegenstelling tot bijv. kernenergiecentrales behoeven zij niet
aan één plaats te zijn gebonden. Hierop wordt nader ingegaan in de
hoofdstukken 4.2.2. en 4.2.3.
Nukleaire explosies van kernwapens vallen buiten het bestek van het
NPK gezien de totaal andere omstandigheden die heersen indien dergelijke explosies opt red en.
Ten aanzien van ieder van de hiervoor genoemde objekten, is
nagegaan wat de gevolgen van een eventueel ongeval kunnen zijn. Dit is
gebeurd op basis van de voigende kriteria:
1. de omvang van de mogelijke radiologische gevolgen;
2. de omvang van de te rremen maatregelen;
3. de (dreigende) onrnst onder de bevolking;
4. de grootte van het in geding zijnde of mogelijk kornende gebied;
5. de ekonomische gevolgen;
6. internationale politieke en diplomatieke aspekten;
7. internationale verdragen en overeenkomsten (lAEA-conventies,
EG-verordeningen, bilaterale verdragen);
8. de op rijksnivo liggende verantwoordelijkheid met betrekking tot
alle handelingen met radioaktieve stoffen; en het daaruit voigende
9. gecentraliseerde toezicht.
Op basis van het bsvenstaande kan onderscheid worden gemaakt in
objekten, waarbij de gevolgen van een ongeval in beginsel niet verder
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strekken dan de gemeente waar het ongeval heeft plaatsgevonden en
objekten, waarbij de gevolgen van een ongeval betekenis kunnen hebben
voor het gehele land, dan wel de inschakeling van de rijksoverheid
benodigen in verband met grensoverschrijdende aspekten of in verband
met afstemming met buitenlandse autoriteiten.
Dit onderscheid heeft konsekwenties voor de orgamsatiestruktuur van
de ongevaisbestrijding in die zin, dat het bepalend is voor het
overheidsnivo dat primair is belast met de bestuurlijke coordinatie van de
ongevalsbestrijdi ng.
Onder bestuurlijke coordinatie wordt in dit verband verstaan zowel de
bevoegdheid tot het beslissen tot stralingshygiénische maatregelen als
de plicht en de bevoegheid om leiding te geven aan de bestrijding van
het ongeval. Dit betekent dat het optreden van alle bij de bestrijding
betrokken diensten en organen in hoofdlijnen op elkaar dient te worden
afgestemd, zowel voor wat betreft het feitelijk optreden als de wijze
waarop de diensten en organen van de hen ten dienste staande bevoegdheden gebruik maken.
Bestuurlijke coordinatie houdt ook in dat ook andere organen besluiten
nemen. Wel dient gewaarborgd te zijn dat dit past binnen het beleid dat
wordt gevoerd door het nivo waaraan de bestuurlijke coordinatie is
toebedeeld.
Het bovenstaande leidt tot een indeling van nukleaire objekten in twee
kategorieéen:
Kategorie A:
Voor objekten, waarbij ongevallen gevolgen kunnen hebben voor het
hele land of de inschakeling van de rijksoverheid noodzakelijk maken,
verder te noemen kategorie A objekten, zal de bestuurlijke coordinatie
door de rijksoverheid plaatsvinden. Het gaat daarbij om ongevallen met
de volgende objekten:
- met of bij objekten in het buitenland;
- met of bij kerninstallaties;
- met of bij schepen die gebruik maken van kernenergie;
- met of bij ruimtevaartuigen die gebruik maken van kernenergie;
- met of bij nukleair defensie materiaal
Kategorie B:
Voor de bestuurlijke coordinatie voor de bestrijding van ongevallen
met of bij objekten met in principe uitsluitend lokale gevolgen, verder te
noemen kategorie B objekten, is het gemeentelijke nivo het meest
aangewezen nivo. Daarbij gaat het om ongevallen met de volgende
objekten:
- met of bij de installatie voor uraniumverrijking te Almelo;
- met of bij de installaties voor verwerking en opslag van radioaktief
afval te Petten;
- met of bij installaties waar radioaktieve stoffen en bronnen worden
gemaakt;
- met of bij lokaties (vast en mobiel) waar radioaktieve stoffen en
bronnen worden gebruikt;
- met of bij transporten.
Het is tevens mogelijk dat in Nederland een verhoging van de
hoeveelheid radioaktiviteit in het milieu ten opzichte van het in de
normale situatie bestaande nivo wordt gekonstateerd, zonder dat een
ongeval bekend is. Een dergelijke verhoging kan bijv. worden gekonstateerd door het Nationaal Meetnet Radioaktiviteit in Lucht, dan wel een
ander meetnet. Er zal dan worden opgetreden als was het een ongeval
met een objekt uit kategorie A.
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Bij ongevallen met objekten in kategoris B zullen door de gemeenten
en eventueel ook door de provincies bepaalde, al dan niet dwingende
afspraken moeten worden gemaakt met de rijksoverheid. Dit betreft dan
met name afspraken over internationale aspekten, technische kriteria en
voorlichting, zodat de rijksoverheid haar verantwoordelijkheden naar
behoren kan uitvoeren. Voorts is het niet uit te siuiten dat er zich
bepaalde omstandigheden kunnen voordoen waarbij ongevallen met
kategorie B objekten worden opgeschaald. Konform de gehanteerde
indeling in kategorie A en B objekten zal het desbetreffende ongeval dan
als een ongeval met een kategorie A objekt dienen te worden gekwalificeerd. De bestuurlijke coordinatie komt daarmede op rijksnivo te liggen
en de betrokkenheid van provincies en gemeenten krijgt gestalte op een
wijze zoals aangegeven ten aanzien van deze kategorie objekten.
Het indelen van een objekt in een bepaalde kategorie houdt overigens
niet in dat er bij een ongeval altijd aktie ondernomen dient te worden of
dat er altijd gevaar aanwezig is. Dat geldt in het bijzonder voor
ongevallen met objekten in het buitenland.
In figuur 2.1. is de indeling in twee kategorieén schematisch weergegeven.
Objekten
Ongevallen
Gevolgen

•

|
—
I

Kategorie A
objekten:
coordinatie
door rijk

Faktoren,
kriteria

Kategorie B
objekten:
coordinatie
door gemeente

figuur 2 1 typologie van objekten.

2.3. Verspreidings- en effektberekeningen voor ongevalsemissies van kernenergiecentrales
Zoals in hoofdstuk 1 is beschreven richt het NPK zich primair op
ongevallen met kernenergiecentrales in binner.- en buitenland. Om een
inzicht te krijgen in de gevolgen van een dergelijk ongeval is een aantal
berekeningen uitgevoerd naar de verspreiding en effekten van geloosde
hoeveelheden radioaktief materiaal.
Ongevalsemissies
De hoeveelheid radioaktief materiaal die bij een ongevai met een
kernenergiecentrale in het milieu kan worden geloosd en de wijze waarop
de emissie plaatsvindt, wordt de ongevalsemissie genoemd Ook de term
bronterm wordt hiervoor gebruikt. De bronterm is zeer afhankelijk van
het type centrale en type ongeval dat is opgetreden. Als uitgangspunt
voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de zogenoemde PWR-5
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bronterm uit de eerste uitgebroide risikoanalyse die is uitgevoerd voor
kernenergiecentrales, de Amerikaanse Reaktor Safety Study van prof.
Rasmussen uit 1975 (studie WASH-1400). Deze bronterm kent een
emissie van 3 % van de totale hoeveelheid in de reaktorkern aanwezige
jodium. dat dominant is voor de (akute) effekten. Dit uitgangspunt is
voornamelijk genomen naar aanleiding van het advies van het Operational Safety Review Team (OSART) van de International Atomic Energy
Agency (IAEA), dat in 1987 de kernenergiecentrale in Borssele heeft
onderzocht.
Ter vergelijking is tevens in beschouwing genomon de bronterm die in
het projekt «Herbezinning Kernenergie* als de grootste te beschouwen
bror. term voor nieuw te bouwen kernenergiecentrales is genoemd, de zg.
1 % broniorm (1 % van de vluchtige stoffen en 1 % van het jodium uit de
kernreaktor komt vrij). In bijlage 2.2. bij dit hoofdstuk zijn de karakteristieken van beide brontermen opgenomen.
Typen kernenergiecentrales
Zoals hierboven reeds is genoemd, wordt de bronterm uitgedrukt in het
aantal procenter van bepaalde stoffen van de kerninventaris dat wordt
geloosd. De kerninventaris is afhankelijk van de soort en het vermogen
van de reaktor. Bij de berekeningen is gekozen voor het type Licht Water
Reaktor (LWR), omdat zowel de kernenergiecentrales in Nederland als de
meeste centrales in de omringende landen van dit type zijn.
De gekozen vermogensgroottes zijn 50, 100, 500 en 1000 MWe. Ter
vergelijking: Dodewaard, Borssele en de grootste centrale te Doel (B)
hebben een vermogen van resp. 50, 450 en 950 MWe.
Meteorologische gegevens
Voor de verspreidingskondities van de emissies is uitgegaan van een
weertype met een hoge frequence van voorkomen. De gekozen stabiliteitsklasse is die van neutraal weer (Pasquill klasse D), die in Nederland
een kans van 70 % van optreden heeft. De overige 30 % betreft
weertypen die elk slechts in enkele procenten van de tijd optreden.
De windsnelheid is gesteld op 4 m/s (klasse D2), waarbij zowel droog
weer als regen in beschouwing zijn genomen.
Blootstelling van de bevolking
De blootstelling aan stråling van de bevolking ep korte termijn na een
cngeval kan langs de volgende wegen plaatsvinden:
- uitwendige bestråling t.g.v. de radioaktieve stoffen in de overtrekkende wolk;
- inwendige bestråling door inademing van radioaktieve stoffen uit de
wolk;
- uitwendige bestråling door op de grond neergeslagen radioaktieve
stoffen.
De doses worden berekend voor een referentiepersoon: dit is een
persoon van de leeftijdsgroep tussen 18 en 65 jaar (70 % van de
bevolking in Nederland). Pe schildklierdosis voor kinderen en jonge
volwassenen t.g.v. inhalatie wordt gesteld op een faktor 1,5 groter dan
de berekende dosis voor de referentiepersoon. De effektieve dosis wordt
gelijk geacht.
Maatregelen
De berekeningen zijn in eerste instantie bedoeld om een beeld te
krijgen van de korte ter. iijn effekten (zie hierboven). Hierdoor kan een
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inzicht worden verkregen in de noodzaak tot het treffc. van maatregclr
voor bescherming van de bevolking tijdens of direkt na e».n ongevalsstuatie. Deze maatregelen zijn schuilen, toedienin/j van jodiumtabietten en
evakueren.
Resultaten
In bijlage 2.3. bij dit hoofdstuk zijn de resultaten van de berekeninger.
grafisch weergegeven: de ontvangen effektieve dosis, schildklierdosis en
rode beenmergdosis d u d een referentiepersoon als funktie van de
afstand tot het punt van emissie op de tijdstippen 6 en 24 uur na
aanvang van de emissie.
Uit de resultaten van de berekeningen zijn de volgende konklusi s i?
trekken:
- de effektieve dosis ais gevoig van het overtrekken van ecn radioaktieve wolk en verblijf in radioaktief verontreinigd nebied gedurenda 24
uur na aanvang van de emissie komt voor de beschouwde brontcmen
voor 80-90 % op rekening van de inhalatiedosis. Bestråling vanu.t Cv
wolk en vanaf de verontreinigde bodem levari slechts een kleine
bijdrage;
- de rode beenmergdosis tijdens de eerste 24 uur na de emissie wordt
voor meer dan de heift bepaald door de bijdrage van de gronddcsis (~
de dosis door op de grond neergeslagen radioaktieve stoffen);
- de schildklierdosis wordt voornamelijk bepaald door de inhalatiedosis.
Gezien de emissieduur van 4 uur van de PWR-5 bronterm zal de totaal
in 24 uur te ontvangen effektieve dosis vrijwel binnen 6 uur na aanvang
van de emissie worden bereikt. Dit blijkt uit het kleine verscnil tussen de
6 uur en 24 uur kurven in de bijlagen 2.3.
Gevoeligheidsanalyse
Teneinde een beeld te krijgen van het aandeel van enkele belangrijke
parameters in de resultaten zijn een aantal berekeningen uitgevoerd,
waarbij voor die bepaalde parameters andere waarden zijn genomen,
zoals:
- de chemische vorm waarin jodium bij een ongeval wordt geloosd is
onderwerp van diskussie. Jodium is van groot belang omdat het de
schildklierdosis bepaalt. Indien bij de berekeningen uit wordt gegaan van
een andere chemische vorm dan die van de PWR-5 reference ongevalsemissie, levert dit een kleinere schildklierdosis op;
- het radioaktieve element ruthenium levert een belangrijk aandeel in
de effektieve (inhalatie) dosis. Indien de fraktie geloosd ruthenium een
faktor 10 hoger wordt genomen worden de afstanden waar bepaalde
doses worden bereikt gemiddeld 30 % groter;
- de resultaten van de PWR-5 bronterm berekeningen zijn vergeleken
met die van de in het projekt «Herbezinning Kernenergie» uitgevoerde
1 % bronterm berekeningen.
Voor beide berekeningen geldt dat het gebied waarin sprake kan zijn
van een hoge rode beenmergdosis beperkt blijft tot de direkte omgeving
van de centrale.
Vanwege een iagere jodium emissie levert de 1 % bronterm een lagere
schildklierdosis op.
De effektieve dosis van de 1 % bronterm is hoger, vanwege de g rotere
emissie van ruthenium.
- regen geeft tijdens de verspreiding een grotere depositie. Hierdoor
neemt de koncentratie in de lucht sneller af dan bij droog wear, bereiken
de radioaktieve stoffen dus een minder grote afstand van de centrale en
dit betekent dus een kleinere inhalatiedosis op grotere afstand. De effektieve dosis neemt hierdoor ook af, maar de veranderinger. zijn gering.
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Door de grotere depositie zal de gronddosis wel toenemen. wat met
name blijkt uit de toename van de rode beenmergdosis;
- de berekeningen voor effekten op korte afstand met de gekozen
meteorologische gegevens dekken ruim 90 % van de mogelijk optredende weerssituaties.
De resultaten van de berekeningen zijn in lijn met vargelijkbare studies
die zijn verricht in andere landen.
2.4. Interventienivo's t.b.v. kemongevallenbestrijding
Indien bij een or.geval met een kernenergiecentrale radioaktieve
stoffen worden geloosd, kunnen leden van de bevolking worden blootgesteld aan de door de geloosde stoffen uitgezonden stråling. Deze stråling
levert een bepaaide dosis op, wat kan leiden tot bepaalde effekten.
Om de kans op en de ernst van deze effekten te beperken zijn interventienivo's (IN's) opgesteld, die aangeven wanneer het treffen van
maatregelen om de blootstelling aan stråling tegen te gaan, dient te
worden overwogen. Deze interventienivo's worden uitgedrukt in dosiswaarden (Sievert (Sv) of millisievert (mSv)). De nivo's zijn gericht op het
voorkomen van akute effekten, zoals stralingsziekte, en het zoveel
mogelijk beperken van late effekten.
Omdat de dosis, die uit een bepaalde wijze van blootstelling aan
stråling resulteert, vaak slechts met modellen e d is te berekenen, is het
zinvol voor bepaalde maatregelen afgeleide interventienivo's vast te
stellen. Indien het bijvoorbeeld gaat om de dosis ten gevolge van besmet
voedsel is het in verba nd met het snel beslissen tot bepaalde maatregelen praktischer dat de nivo's zijn uitgedrukt in meer .perationele
waarden, bijv. in becquerel per liter of per kilogram voedingsmiddel dan
in mSv.
Per maatregel wordt soms riet één interventienivo aanbevolen, maar
een trajekt tussen een laag nivo en een hoog nivo. Voor trajekten is
gekozen, omdat de situatie na elk ongeval in ernst kan variéren. Bij een
relatief klein ongeval kan het bijvoorbeeld mogelijk zijn om met weinig
ingrijpende maatregelen beneden het laag interventienivo te blijven,
terwijl het bij een veel groter ongeval wellicht moeite zal kosten onder
het hoog interventienivo te komen.
Het trajekt kan als volgt worden omschreven: blijft de geschatte
waarde van de dosis onder het laag interventienivo dan is do desbetreffende maatregel, gezien de nadelige effekten die de maatregel met zich
mee kan brengen, niet te rechtvaardigen. Overschrijdt daarentegen de
verwachte dosis het hoog interventienivo dan zal men in vrijwel alle
gevallen de maatregel moeten treffen.
In het gebied tussen het laag en hoog nivo zal steeds een afweging
tussen de voor- en nadelen van een maatregel worden gemaakt, waarbij
het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable, ekonomische en
sociale faktoren in aanmerking nemend) wordt gehanteerd.
Er zijn interventienivo's opgesteld voor de volgende maatregelen:
1. evakuatie (preventief, eerste-dag, laat);
2. terugkeer in ontruimd gebied;
3. toedienen van jodium tabletten (jodium-profyiaxe);
4. schuilen (binnenshuis blijven);
5. voedsel- en drinkwaterbeperking;
6. beperking gebruik beregeningswater;
7. graasverbod;
8. sluiten van de kassen;
9. uitrijden van zuiveringsslib.
Tevens zijn dosislimieten voor hulpverleners opgesteld.
In die hoofdstukken van het NPK waar de maatrege'.jn worden
besproken, wordt een meer uitgebreide toelichting gegeven op de betref-
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fende maatregelen en op de uitgangspunten die tot de bijbehorende
interventienivo's hebben geleid.
Om echter een totaal overzicht van de waarden te krijgen, volgt in
bijlage 2.4. bij dit hoofdstuk een opsomming van de nivo's en zijn in
bijlage 2.5. de dosislimieten voor hulpverleners opgenomen.
2.5. Zonering
Bij bepaalde typen ongevailen met kernenergiecentrales is het niet uit
te sluiten dat preventief bepaalde maatregelen dienen te worden
getroffen voor de bescherming van de bevolking in de naaste omgeving
van de centrale. Met preventief wordt bedoeld dat de maatregel moet
worden uitgevoerd voordat een emissie van radioaktief materiaal heeft
plaats gevonden, of voordat een wolk met radioaktief materiaal de
betreffende bevolking heeft bereikt. Het gaat daarbij om de maatregelen
evakuatie, het uitdelen van jodium tabletten (jodium-profylaxe) en
schuilen. Voor maatregelen op het gebied van de landbouw en voedselvoorziening, waterhuishouding en drinkwatervoorziening is dit niet
noodzakelijk: beslissingen over het al dan niet uitvoeren van dergelijke
maatregelen kunnen nå een emissie of nå het overtrekken van een wolk
met radioaktief materiaal worden genomen op basis van werkelijke
emissiegegevens en meetresultaten
Het is van belang de mogelijk preventief te nemen maatregelen van
tevoren tot een bepaalde mate van detail voor te bereiden. Vooral
wanneer bij de uitvoering van een maatregel meerdere diensten an
instellingen zijn betrokken en de omvang van de maatregel bestuurlijke
grenzen overschrijdt, dienen vooraf afspraken en regelingen te worden
gerealiseerd. Een maatregel als evakuatie bijvoorbeela komt daarvoor
zeker in aanmerking, omdat het een ingrijpende maatregel is en omdat
het zich over meerdere gemeenten kan uitstrekken.
Bij het definiéren van de afstand tot waar de voorbereiding moet
plaatsvinden, dient onderscheid te worden gemaakt in het gebied waar
de maatregel daadwerkelijk wordt uitgevoerd en het gebied dat bij de
uitvoering van de maatregel betrokken kan raken. Evakuatie van de
bevolking bijvoorbeeld zal slechts behoeven te worden uitgevoerd tot
een beperkt aantal kilometer vanaf de kernenergiecentrale. Het gebied
dat bij de uitvoering van de evakuatie betrokken raakt is echter vele
malen groter: de doorvoer en opvang van de geévakueerde bevolking zal
plaatsvinden op grotere afstanden dan het gebied waarbinnen de
evakuatie is uitgevoerd.
Tevens dient in aanmerking te worden genomen dat niet elke
maatregel tot dezelfde afstand behoeft te worden uitgevoerd.
Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, zijn interventienivo's
opgesteld, die aangeven bij welke dosiswaarde het treffen van een
maatregel moet worden overwogen of uitgevoerd. Omdat de interventienivo's voor de afzonderlijke maatregelen verschillend zijn, zal ook het
gebied waarbinnen de betreffende dosiswaarde wordt overschreden
verschillend zijn. Evakuatie zal in een kleiner gebied noodzakelijk zijn dan
bijvoorbeeld schuilen, omdat het interventienivo voor evakuatie hoger ligt
dan dat voor schuilen.
Voor het definiéren van de omvang van de verschillende zones zijn de
door het Energie Onderzoekcentrum Nederland (ECN) uitgevoerde
verspreidings- en effektberekeningen gebruikt (zie hoofdstuk 2.3).
Gelet op het bovenstaande zijn maatregelzones en organisatiezones
gedefinieerd.
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Maatregelzones
Maatregelzones zijn zones, waarbinnen de noodzakelijke voorbereidingen voor het uitvoeren van de preventieve maatregelen moeten
worden getroffen. De voorbereidingen kunnen worden gekonkretiseerd in
de vorm van een (intergemeentelijk) rampbestrijdingsplan
De omvang van de maatregelzones wordt voornamelijk bepaald door
de gevaarzetting van de afzonderlijke objekten.
Aan de hand van de opgestelde afstand-dosis grafieken worden de
volgende maatregelzones gedefir.ieerd, opgesplitst naar vermogen:
Vermogen in MWe

Evakuatiezone in
km

Jodiumprofy
laxezone in km

Schuilzone in km

* 100
100 < x * 500
»500

0
5
5

4
10
15

7
20
30

Organisatiezone
In verband met de omvang en de ingrijpendheid van bepaalde maatregelen zijn organisatiezones gedefinieerd. Deze zone zal enerzijds
voldoendc groot moeten zijn om lokaal een goed werkende organisatiestruktuur mogelijk te maken: gewaarborgd dient te worden dat er een
voldoende bestuurli]k/operationeel draagvlak is gekreéerd om de voorbereide maatregelen uit te kunnen voeren. Anderzijds zal de zone in ieder
geval de maatregelzones voor de meest ingrijpende maatregelen moeten
bevatten, zijnde evakuatie en het toedienen van jodiumtabletten. Minder
ingrijpende maatregelen zoals schuilen, kunnen ook buiten de organisatiezone onder bepaalde omstandigheden gewenst zijn, maar deze
maatregelen vereisen niet een dergelijke uitgebreide organisatiestruktuur.
Een organisatiezone kan dus worden omschreven als de zone,
waarbinnen zodanige bestuurlijke afspraken dienen te worden gemaakt,
dat ten tijde van een ongeval snel en adequaat bepaalde preventieve
akties kunnen worden genomen. Deze afspraken kunnen door de
betrokken gemeenten worden opgenomen in de gemeentelijke rampenplannen.
Gelet op het hiervoorstaande zijn organisatiezones gedefinieerd voor
kernenergiecentrales, opgesplitst naar vermogen:
- vermogen kleiner dan 100 MWe: 5 km.
- vermogen tussen 100 en 500 MWe: 10 km.
- vermogen groter dan 500 MWe: 15 km.
Indien een bepaalde maatregel gemeentegrens overschrijdend is, zal
de Commissaris der Koningin in de betreffende provincie bij de voorbereiding en bij de uitvoering van de maatregel een belangrijke taak krijgen
in verband met de coordinate van de uitvoering van de maatregel in de
verschillende gemeenten. Ten behoeve van deze coordinate kan de
Commissaris gebruik maken van de algemene organisatiestruktuur in het
kader van de rampbestrijding, van het coordinatieplan in het kader van
de Rampenwet en, indien er werkelijk sprake is van een ramp in de zin
van de Rampenwet, van diens aanwijzingsbevoegdheid ingevolge die
wet.
Voor de kernenergiecentrales in Nederland en de grensgebieden
betekent dat een zonering zoals in figuur 2.2. is weergegeven. Voor de
centrales in de grensgebieden staat vermeld op welke afstand zij zich
van de Nederlandse grens bevinden, terwijl in de tabel de zone staat
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genoemd die zich op Nederlands grondgebied bevindt. Tussen haakjes is
aangegeven de totale omvang van de zone.
Het definiéren van een zonering rond de onderzoeksreaktor in Petten is
momenteel nog in studie.
Centrale

Dodewaard
Borssele
Doel(5kmvan
NL)
Emsland (20 km
van NL)
Kaikar (10 km van
NL) nog niet in
bedrijf

Organisatiezone
in km

Maatregelzones
Evakuatiezone in Jodiumpr zone
km
in km

Schuilzone in km

5
10
10(15)

0
5
0(5)

4
10
10(15)

7
20
25(30)

0(15)

0(5)

0(15)

10(30)

0(10)

0(5)

0(10)

10(20)

figuur 2.2.: Organisatie- en maatregelzones op Nederlands grondgebied voor de kernenergiecentrales in Nederland en de grensgebteden. Bij de burtenlandse centrales is tussen
haakjes de totale omvang van de zone aangegeven.

De resultaten van de verspreidings- en effektbereken ingen en de
gedefinieerde zones zijn in iijn met studies en gehanteerde zonering in
andere landen.
2.6. Ongevalsklassifikatiesysteem voor kemenergiecentrales
Indien een ongeval in een kemenergiecentrale optreedt, zal over te
nemen maatregelen worden beslist door een beleidsteam van de rijksoverheid. De mogelijkheid bestaat echter dat bij een dergelijk ongeval al
aktie gewenst dan wel noodzakelijk is voordat het betreffende team bij
elkaar is gekomen en zich een beeld van de situatie heeft kunnen
vormen. Met name lokale autoriteiten zullen direkt akties willen (moeten)
nemen, dan wel de voorbereiding daartoe willen (moeten) starten. In
verband daarmee is voor vermogensreaktoren in Nederland een zodanig
ongevalsklassifikatiesysteem opgesteld, dat bij de melding van een
bepaalde klasse alle betrokkenen weten wat de mogelijke konsekwenties
van het ongeval zijn en welke akties dienen te worden genomen en
voorbereid.
In verband met de na te streven internationale eenduidigheid van
ongevalsmeldingen is bij het opstellen van het Nederlandse systeem
zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het door de IAEA voorgestelde
systeem. Om deze reden is ook de door de IAEA gehanteerde Engelse
benaming van de ongevalsklassen gehandhaafd.
De gekozen klassen zijn als volgt gedefinieerd:
1. Emergency standby:
een situatie die in verband met de veiligheid van de centrale
verhoogde waakzaamheid en interne maatregelen noodzakelijk maakt. Er
heeft echter geen nukleair ongeval plaatsgevonden en de (jaar-)lozingslimiet krachtens de vergunning worden niet overschreden;
2. Plant emergency:
een gebeurtenis, waarbij eventuele radiologische gevolgen beperkt
blijven tot (een gedeelte van) de installatie;

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 015, nr. 3

24

3. Site emergency:
een gebeurtenis, waarbij op grond van de gevolgen eventuele maatregelen alleen op net terrain van de installatie of de onmiddellijke
omgeving behoeven te worden getroffen;
4. Off-site emergency:
een nukleair ongeval, dat, als de nodige veiligheidssystemen niet
funktioneren, kan leiden tot emissie van grote hoeveelheden radioaktieve
stoffen en waarbij zeker maatregelen buiten het terrein van de installatie
dienen te worden overwogen.
De kernenergiecentrales in het buitenland hanteren niet altijJ het IAEA
systeem voor ongevalsklassifikatie. In verband daarmee worden de
centrales ten behoeve van de kernongevallenbestrijding in 3 groepen
ingedeeld:
1. centrales in Nederland: voor de centrales in Borssele en Dodewaard
zijn indikatieve kriteria vastgesteld voor het indelen van een bepaalde
gebeurtenis in de centrales in een van de hiervoor genoemde klassen. In
bijlage 2.6. bij dit hoofdstuk zijn deze kriteria opgenomen. Deze indikatieve kriteria zullen nader worden gedetailleerd. Voor de onderzoeksreaktor in Petten zal eveneens een dergelijk systeem worden uitgewerkt.
2. centrales in de grensr
' -»n: er zal aansluiting worden gezocht bij
de ongevalsklassifikatiesyr
van het buitenland voor deze centrales.
3. overige centrales in I
ouitenland: gelet op de doelstelling van het
ongevalsklassifikatiesysteem, te weten het snel kunnen treffen van
preventieve maatregelen in de naaste omgeving, en de opzet van de
ontwikkelde struktuur voor kernongevallenbestrrjding is het vooralsnog
niet noodzakelijk aansluiting te zoeken bij de voor deze centrales
gebmikte systemen.
De direkt te nemen akties bij de afzonderlijke klassen worden in
hoofdstuk 2.7. behandeld. Het overheidsoptreden komt met name in de
hoofdstukken 5 tot en met 13 aan de orde.
2.7. Direkt t e nemen akties bij een ongeval met een kernenergiecentrale in Nederland of de grensgebieden
Zoals in de vorige paragraaf is gesteld is een belangrijk doel van het
ongevalsklassifikatiesysteem om het met name voor de lokale autoriteiten mogelijk te maken direkt en snel maatregelen te (kunnen) nemen.
Het overheidsoptreden en de te nemen maatregelen worden uitvoerig in
de volgende hoofdstukken behandeld. Hieronder volgt een korte
beschrijving van de direkt te nemen akties, gerelateerd aan de ongevalsklassen.
1. Emergency standby.
Er is geen sprake van oen nukleair ongeval en er heeft geen emissie
plaatsgevonden die groter is dan de (jaar-) emissielimiet krachtens de
vergunning. Er behoeven geen maatregelen buiten de installatie te
worden genomen; af handeling vindt plaats door de toezichthoudende
instanties van de rijksoverheid.
2. Plant emergency.
Dit zijn gebeurtenissen, die mogelijk een verhoging van de emissielimiet krachtens de vergunning inhouden. Er behoeven geen maatregelen
buiten de installatie te worden genomen en de afhandeling zal worden
uitgevoerd door de in de Kernenergiewet voor kernongevallenbestrijding
verantwoordelijk gestelde ministeries.
3. Site emergency.
Deze klasse vraagt mogelijkerwijs om maatregelen op het terrein van
de centrale of een zeer beperkt gebied buiten het terrein (enkele
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honderden meters), zoals kontrole van voedsel, water en melk. Maatregelen als schuilen, evakuatie en jodiumprofylaxe zijn bij ongevallen in
deze klasse niet nodig.
4. Off-site emergency.
Deze klasse omvat de zeer emstige ongevallen en kan aanleiding
geven tot het ..emen van maatregeien in de direkte omgeving van de
centrale. Maatregeien als schuilen, evakuatie en jodiumprofylaxe kunnen
aan de orde zijn. Derhalve zal direkt na een melding van een off-site
emergency aan de bevolking in de direkte omgeving via radio en t.v.
bekend worden gsmaakt dat een nukleair ongeval heeft plaatsgevonden
en dat men wordt verzocht binnen te blijven. Dit advies wordt niet
gegeven met het oog op schuilen, maar heeft tot doel de bevolking te
kunnen bereiken via radio en t.v., waardoor nadere instrukties kunnen
worden gegeven. Tevens zullen de autoriteiten voorbereidingen kunnen
gaan treffen voor het uitdelen van jodiumtabletten en evakuatie van de
bevolking. Deze evakuatie zal zich in eerste instantie richten op de
bevolking binnen een straal van 2 km. vanaf de centrale en voor Borssele
tevens een sektor van 90° onder de wind tot 5 km.. Gedurende de
voorbereiding van de maatregeien, die enige tijd in beslag zal nemen,
k?n aan de hand van nadere informatie over het ongeval en de gevolgen
ervan door de exploitant van de centrale tot aanvullende akties of tot
beeindiging van de (voorbereidingen van) maatregeien worden geadviseerd.
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Bijlag« 2 . 1 . Invatitarisatia objaktan

Binnen Nederland
Objekt

Plaats

2. Installatie voor uraniumverrijking
Almelo
4. Keminstallaties: vemogens- en
Borssele en Dodewaard, Petten en
onderzoekireaktoren
Delft
6. Faciliteit voor verwerking en opslag v i n radioaktief Petten
afval
Rotterdam en Den Helder
7. Havens, waar schepen die gebruik maken van
kernenergie aanleggen
ziekenhuizen, universiteiten,
9. Produktie en gebruik van
10. radioaktieve stoffen
bedrijven e.d.
11. Transporten
diversen

Buiten Nederland, plaats, land, afstand
Objekt

Afstand in km. vanaf Nederlandse grens
<50

<100

<450

<1000

Capenhurst
GB
450 km

Pierrelatte
F
800 km

1. Uraniumwinning
2. Installaties
voor uranium
verrijking

Gronau
BRD
10 km

Springfields
GB
450 km
3. Installaties
voor de
fabrikage en
opslag van
splijtstof en
splijtstofelementen

Lingen
BRD
20 km

Springfields
GB
4 5 0 km

Pierrelatte
F
800 km

Mol
B
15 km

Hanau
BRD
200 km

Sellafield
GB
550 km

4. Kerninstallaties (aantallen
2ijn van medio
1988)
(aantallen in de
2e, 3e en 4e
kolom zijn
cumulatief)

10 in bedrijf
1 in bedrijf

19 in bedrijf
3 in aanbouw

4 0 in bedrijf
2 in aanbouw

120 in bedrijf
4 0 in aanbouw

Doel (4)
B
5 km

Eerste
kolom +
volgende:

Mol (1)
B15km

Chooz(1)
F
95 km
(2 aanbouw)

Tihange (3)
B
40 km
Julich(l)
BRD
25 km
Kaikar
BRD
15 km
(aanbouw)

Gravelines
F(6)
95 km
Hamm-Uentrop
BRD (11
80 km
Unterwesen
BRD(1)
95 km

Lingen (1)
BRD
20 km
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Buiten Nederland: plaats. land, afstand
Objekt

Afstand in km. vanaf Nedertandse grens
<50

5. Opwerkingsinstallaties

<100

<450

<1000

Karlsruhe
BRD
300 km

Marcoule
F
750 km

La Hague
F
400 km

Sellafield
GB
550 km
Dounreay
GB
750 km

6. lokatiesvoor
verwerking en
opslag van
radioaktief afval

Ahaus
BRD
10 km

La Hague
F
400 km

Marcoule
f
750 km

Mol
B
15 km

Gorleben
BRD
300 km

Sellafield
GB
550 km

Julien
BRD
25 km

Karlsruhe
BRD
300 km

Doun,. y
GB
750 km

Riso
DK
400 km
Harwell
GB
350 km
7. Havens waar
nukleair
aangedreven
schepen
aanleggen

Diversen

9/10. Locaties waar radio
aktieve stoffen en
bronnen worden
gemaakt en
gebruikt

Diversen

11. Transporten

Diversen
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Bijteg« 2.2. Karakt*ristMc«n van da P W R - 5 «n 1*fc brontarm.

Parameters
Emissiefrakties:
- edelgassen
- vluchtige stoffen
I
Cs. Rb
- minder vluchtige st.
Te, Se
Ba
Ru, Rh
- niet vluchtige st.
Sr
Y, Zr, La, Np
Duur ongeval-emissie(uur)
Emissieduur (uur)
Emissiehoogte (m)

PWR-5

1 % bronterm

0.3

1.00

0.03
0.01

0.01
0,01

0,005
0,001
0.0006

0,01
0.01
0.01

0.001
0,00007

0.001
0,001

2
4
0

6
6
0
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Bijlage 2.3. Dosis-afstand grafieken
Deze bijlage bevat enkele grafieken uit het ECN-rapport tcVerspreidings- en dosisberekeningen in het kader van het project kernongevallenbestrijdings. Deze grafieken zijn gebruikt om een indikatie te krijgen voor
de zonering. Opgemerkt wordt dat deze indikaties in lijn zijn met de
resultaten van studies en zoneringen in andere landen.
Figuur 1. geeft de afstand aan, waarbinnen moet worden geschuild.
Deze figuur geeft namelijk weer waar het interventienio van de effektieve
dosis zonder tegenmaatregelen wordt overschreden. De figuren 2. en 3.
zijn analoog, maar betreffen de schildklierdosis en de rode beenmergdosis. In de laatste grafiek is tevens de invloed van regen ten tijde van de
emissie aangegeven.
Uit figuur 4. is af te lezen binnen welke afstand jodium-profylaxe moet
worden toegepast- In deze figuur zijn namelijk de afstanden opgenomen,
ervan uitgaande dat er geschuild wordt. Deze maatregel wordt bij
volwassenen en kinderen bij een ander dosisnivo toegepast. Zoals uiteengezet in het rapport zijn de grafieken gebaseerd op de zogenoemde
reference man. Dit maakt bij de referentie ongevalsemissie PWR-5 voor
kinderen weinig verschil voor wat de effektieve dosis betreft. De schildklierdosis echter is voor kinderen circa 1,5 maal, afgerond 2 maal, zo
groot. Voor het bepalen van de afstand voor 500 mSv schildklierdosis
voor kinderen, moet derhalve 250 mSv voor de reference man afgelezen
worden.
Voor de jodium-profylaxe wordt alleen de schildklierdosis beschouwd,
omdat de effektieve dosis door deze profylaxe nauwelijks bei'nvloed
wordt.
De figuren 5. en 6. geven de afstanden voor de evakuatie. In deze
figuren zijn de afstanden tegen de doses afgezet, ervan uitgaande dat er
reeds andere maatregelen worden genomen. Bij de schildklierdosis is
uitgegaan van jodium-profylaxe én schuilen en bij de effektieve dosis
alleen van schuilen.
Uit de grafieken blijkt in de eerste plaats dat bij de gehanteerde interventienivo's voor preventieve evakuatie de schildklierdosis bepalend is.
Voorts blijkt dat het tot circa 50 kilometer niet uitmaakt of een eerste
zes uur of een eerste dag dosis na aanvang van de emissie wordt
beschouwd. Dit is te verklaren door het feit dat in de eerste periode
verreweg het grootste deel van de dosis wordt varoorzaakt door inhalatie
en uitwendige bestråling vanuit de wolk. De zogenoemde gronddosis
speelt nog geen grote rol. Buiten circa 50 kilometer wordt door
verdunning het relatieve aandeel van de wolk geringer en van de
depositie op de grond groter. Het betreft hier echter relatief zeer lage
doses.
Ten derde blijkt de invloed van regen ten tijde van de emissie gering is:
dichtbij wordt een iets hogere dosis ontvangen, maar deze daalt sneller
bij toenemende afstand dan zonder regen.
Tenslotte kan worden opgemerkt dat de grafieken vanaf 1 km afstand
lopen. Dit is gedaan omdat de gebruikte modellen binnen deze afstand
geen goede weergave geven van de te ontvangen dosis. Door de
bebouwing rondom, wordt de dosis binnen 200 é 400 meter sterk
overschat.
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Figuur 1. Ontvangen effektieve dosis door een referentiepersoon, zonder toepassing van
dosisbeperkende maatregelen, als funktie van de afstand tot het punt van emissie. Deze
doses zijn weergegeven voor een 1000. een 500, een 100 en een 50 MWe centrale. Zowel
de doses na 6 uur als na 24 uur na aanvang van de emissie zijn aangegeven. Het betreft de
PWR-5 ongevalsemissie. Weertype D2, de wolk legt daarbij in 6 uur circa 90 km af. Bepaling
grenzen voor SCHUILEN.
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Figuur 2. Ontvangen schildklierdosis. zie voorts onderschrift figuur 1. Bepaling grenzen
voor SCHUILEN.
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Figuur 3. Ontvangen rode beenmergdosis, zie voorts onderschrift figuur 1. Bepaling
grenzen voor SCHUILEN
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Figuur 4 Ontvangen schildklierdosis analoog aan figuur 2 met dien verstande dat in deze
grafiek wordt verondersteld dat er geschuildwordt. Bepaling grenzen voor J0DIUMPR0FYLAXE.
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Figuur 5. Ontvangen effektieve dosis, aiialoog aan figuur 1., met dien verstande dat in
deze grafiek wordt uitgegaan van schuilen. Bepaling grenzen voor EVAKUATIE.
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Figuur 6. Ontvangen schildklierdosis, analoog aan figuur 4., met dien verstande dat hier
wordt van de toepassing van schuilen én jodiumprofylaxe wordt uitgegaan.
Bepaling grenzen voor EVAKUATIE
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Bijlage 2.4. Interventienivo's
1. Evakuatie
De interventienivo's voor evakuatie worden gegeven voor vier groepen.
Deze groepen worden bepaald door de dosis die zij kunnen ontvangen.
De eerste groep moet zo snel mogelijk, dat wil zeggen bij voorkeur
voordat de radioaktieve wolk overtrekt, worden geévakueerd: dit wordt
preventieve evakuatie genoemd. De tweede groep wordt direkt daarna
geévakueerd, liefst ook nop voordat de woik overtrekt, ånders direkt
daarna.
De derde groep is in feite dezelfde groep als de tweede, maar is om
welke reden dan ook nog niet geévakueerd voordat de wolk overtrak.
Deze groep moet onmiddellijk na het overtrekken en bij voorkeur binnen
de eerste dag na het begin van de emissie vertrekken. Voor de vierde
groep is wat meer tijd beschikbaar. Ook hier geldt echter: zo snel
mogelijk. Deze evakuaties worden eerste dag evakuatie genoemd.
Bij de dosisberekeningen voor de eerste en tweede groep, wordt ervan
uitgegaan dat de bevolking in de gelegenheid is om te schuilen en
jodiumtabletten in te nemen. Indien dit niet het geval is, wordt de
berekening aangepast.
Na deze vier groepen kan het noodzakelijk blijken op grond van
metingen en berekeningen, dat nog meer personen moeten worden
geévakueerd. Dit wordt de late evakuatie genoemd. Deze evakuatie zal zo
snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aanvang van de
emissie moeten geschieden.
In de paragrafen 1.1. tot en met 1.3. zijn de interventienivo's voor
bovengenoemde evakuaties opgenomen, uitgedrukt in miltisievert. Met
behulp van de grafieken uit bijlage 2.3. kunnen aan de hand van deze
interventienivo's afgeleide interventienivo's worden bepaald, die zijn
uitgedrukt in kilometers afstand tot de kernenergiecentrale, waarbinnen
de interventienivo's kunnen worden overschreden. Deze afstanden zijn
opgenomen in de paragrafen 1.4. en 1.5.
1.1. Preventieve evakuatie (mSv )
interventienivo's zijn opgesteld voor de schildklier-, de rode
beenmerg-, de huid-, de long- en de erfektieve dosis. Onderscheid wordt
gemaakt naar de meest akuut te evakueren groep (de eerste groep) en
de groep daarna (de tweede groep). De te verwachten dosis wordt
berckend over de eerste dag na aanvang van de emissie.
PREVENTIEVE EVAKUATIE (mSv)

Schildklierdosis
Rode beentnergdosis
Huiddosis
Longdosis
Effektieve dosis

a

eerste groep
mSv

tweede groep
m3v

5000
1 000
3000
8000
1 000

1 500
n.v.t. a )
n v.t. a )
4000
500

) voor de tweede groep geldt het voorkomen van te veel stochastische effekten
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1.2. Eerste dag evakuatie (mSv)
Deze evakuatie vindt plaats na het overtrekken van de wolk, maar
binnen de eerste dag na aanvang van de emissie. Interventienivo's zijn
gegeven voor de schildklier-, de long- en de effektieve dosis, zowel voor
de derde groeD als, indien mogelijk, voor de vierde groep. De doses zijn
berekende eerste dag doses.
EERSTE DAG EVAKUATIE (mSv)

Schildklierdosis
Longdosis
Effektieve dosis

derde groep
mSv

vierde groep
mSv

'l 500
4000
500

n.v.t. *)
n.v.t. a )
250 b )

a
) Nadat de wolk is overgetrokken stijgt de long-en schildklierdosis nauwelijks meer, voor
de vierde groep is derhalve de effektieve dosis bepalend;
) Deze dosisgrens geldt niet voor de akuut te nemen maatregelen.

Na deze vier groepen kan het noodzakelijk blijken op grand van
metingen en berekeningen, dat nog meer personen moeten worden
geévakueerd. Dit wordt de late evakuatie genoemd. Deze evakuatie zai zo
snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aanvang van de
emissie moeten geschieden.
1.3. Late evakuatie (mSv)
Een interventienivo-trajekt is opgesteld voor de late evakuatie voor de
effektieve dosis. De doses worden bepaald over het eerste jaar na het
ongeval.
LATE EVAKUATIE (mSv)
effektieve dosis

50 - 250 mSv

1.4. Preventieve en eerste dag evakuatie (km)
Afstanden tot de kernenergiecentrale zijn berekend, die preventief dan
wel op de eerste dag na aanvang van de emissie zouden moeten worden
geévakueerd bij een kernongeval van het type PWR 5. De afstanden zijn
opgesplitst naar het vermogen van de kernenergiecentrale, te weten
minder dan 100 MWe, rond de 500 MWe en rond de 1.000 MWe en zijn
gegeven voor verschillende interventienivo's. Bij de berekeningen is
uitgegaan van weerskonditie Pasquill D2, windsnelheid 4 m/s en droog
weer. Voorts is ervan uitgegaan dat er wordt geschuild en jodiumtabletten worden ingenomen.
De doses zijn de verwachte eerste dag doses.
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PREVENTIVE EN EERSTE DAG EVAKUATIE (km)
Km afstand tot de centrale windafwaarts
Dosis (mSv)

100 MWe

500 MWe

1 000 MWe

H, h

5 0OO a )

0

0d)

0d)

Hk
n
rbm
H e ( f e)

1 500b)
1 000 a )
'
1 000a)
500b)
250c)

0
0

1
0d)

0
0
0

0d)
1
1

1
0d)
'
0d)
1
2

'

a

) Preventieve evakuatie;
) Liefst preventieve evakuatie. ånders eerste dag;
c
) Bij voidoende tijd etc. op eerste dag, ånders 20 snel mogelijk daarna;
) Afstanden binnen 100 a 200 m zijn als 0 aangegeven, omdat binnen deze afstand het
model een overschatting van de dosis met een faktor 2 a 3 geeft door de gebouwen.
Bovendien ligt deze afstand nog binnen de terreingrenzen;
e
) Jodium-profylaxe maakt voor deze dosis weinig uit, waardoor de afstanden met alleen
schuilen dezelfde zijn
b

1.5. Late evakuatie (km)
Afstanden tot de kernenergiecentrale zijn berekend, die in de late fase,
dat wil zeggen na 24 uur en binnen 14 dagen, zouden moeten worden
geévakueerd bij een kernongeval van het type PWR 5. De afstanden zijn
opgesplitst naar het vermogen van de kernenergiecentrale, te weten
minder dan 100 MWe, rond de 500 MWe en rond de 1.000 MWe en zijn
gegeven voor verschillende interventienivo's. Bij de berekeningen is
uitgegaan van weerskonditie Pasquill D2, windsnelheid 4 m/s en droog
weer. Voorts is ervan uitgegaan dat er is geschuild en jodiumtabletten
zijn ingenomen. Dit zijn gegevens gebaseerd op komputermodellen. In de
praktijk zal men in dit stadium op meetgegevens afgaan. De dosis zijn
eerste jaar doses.
LATE EVAKUATIE (km)
Km afstand tot de centrale windafwaarts
Dosis mSv
H

250-50

100 MWe

500 MWe

1 000 MWe

1-3

1-4

5-13

2. Terugkeer (mSv)
De terugkeer in verlaten gebied is in nog veel sterkere mate dan
andere maatregelen van de overheid afhankelijk van de algehele situatie,
waaronder de wens van de bevolking die het betreft. Voor deze
maatregel kan derhalve slechts een grove indikatie van een interventienivo-trajekt worden gegeven.
TERUGKEER (mSv)
dosis

Interventienivotrajekt

H

50-250 mSv in eerste 50 jaar na terugkeer
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3. Jodium-profylax
Jodium-profylaxe is een middelmatig ingrijpende maatregel, die kan
worden toegepast om de schildklierdosis te beperken. De maatregel kan
afzonderlijk voor volwassenen en kinderen worden aangewend.
De dosiswaarden zijn gegeven in mSv schildklierdosis voor volwassenen en kinderen en in afstanden tot de drie soorten kemenergiecentrales (100, 500 en 1.000 MWe), waarbinnen deze doses kunnen worden
overschreden. Er is vanuit gegaan dat de bevolking schuilt. De dosis zijn
berekend over de eerste dag na aanvang van de emissie, voor de
«reference man» en met gebruikmaking van de referentie-bronterm
PWR 5.
JODIUM-PROFYLAXE (mSv en km)
km afstand tot de centrale sektor windafwaarts
Leeftijdsgroep

Hth
(mSv)

100 MWe

500 MWe

1 000 MWe

Volwassenen
Kinderen

1000
500a)

2
4

4
9

6
14

a

) Deze voor kinderen bepaalde schildklierdosis van 500 mSv komt overeen met een
berekende dosis van C9 250 mSv voor de reference man. In de grafieken moeten derhalve
de afstanden worden afgelezen voor 250 mSv.

4 . Schuilen
Schuilen is een maatregel die voornamelijk wordt genomen voor het
beperken van de inhalatie dosis en de direkte bestråling vanuit de
overtrekkende wolk. Aangezien langer dan zes uur schuilen weinig zin
heeft, is de dosis berekend voor de eerste 6 uur. Ook voor deze
maatregel geldt dat deze niet noodzakelijkerwijze voor volwassenen en
kinderen behoeft te worden aangewend.
De dosiswaarden zijn gegeven in mSv schildklierdosis en mSv effektieve dosis voor volwassenen en kinderen. Daarnaast zijn de daarbij
behorende afstanden tot drie typen kernenergiecentrales (100, 500 en
1.000 MWe) gegeven, waarbinnen deze doses kunnen worden
overschreden. De doses zijn berekend over de eerste zes uur na
aanvang van de emissie voor de reference man.
SCHUILEN (mSv en km)
km afstand tot j e i centrale sektor windafwaarts
Leeftijds groep

Dosis (mSv)

100 MWe

500 MWe

1 000 MWe

Volwassenen
Kinderen
Allen

H,n500
H,h500
H,ff 50

5
7
3

12
18
8

20
30
10

5. Voedsel
Voor de kontrole en afkeuring van voedselprodukten is binnen de EG
overeenstemming bereikt over de te hanteren besmettingsnivo's. Daartoe
is een Verordening van de Raad (EURATOM) nr 3954/87 op 22
december 1987 vastgesteld.
Deze verordening betreft voorlopig alleen de zogenoemde «belangrijke
voedingsmiddelen en me!k(produkten)».
Daarnaast zuflen binnen afzienbare tijd ook normen speciaal voor
babyvoedsel, voor vloeibare levensmiddelen exclusief kraanwater en voor

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 015, nr. 3

37

produkten die slechts in kleine hoeveelheden worden genuttigd, zoals
kruiden, worden vastgesteld. Tevens zullen ook waarden worden aangegeven voor veevoeders.
MAXIMAAL TOELAATBARE NIVEAUS VOOR LEVENSMIDDELEN EN DIERVOEDERS
(Bq/kg of Bq/r)
Radionuklidengroep
Babyvoeding*)
Strontium-isotopen
m.n. Sr-90
Jodium-isotopen m.n.
1-131
Alfastraling
emitterende isotopen
van plutonium en
transplutoniumelementen m.n. Pu-239
en Am-241
Alle andere nukliden
met V/i meer dan 10
dagen B ) m.n. Cs-134
enCs-137

Verse
melk prod

V)

Andere dan
minder bel.
'evensm. d )

125

750

500

2000

20

80

1 000

1 250

Vloeibare
levensm
")

Diervoeders')

a
) Als babyvoeding wordt aangemerkt de levensmiddelen die speciaal bestemd zijn voor
voeding van zuigelingen in de eerste vier tot zes maanden van hun leven, die op zichzelf
voldoen aan de voedingsbehoeften van deze kategorie personen en in de detailhandel
verkrijgbaar zijn in verpakkingen waarop duidelijk vermeld staat dat zij babyvoeding
bevatten. Waarden nog te bepalen;
) Als verse melkprodukten worden aangemerkt de produkten die beschreven staan onder
de posten 04.01 en 04.02 van het gemeenschappelijk douanetarief en vanaf 1 januari 1988
de overeenkonistige posten van de gekombineerde nomenclatuur;
De Verordening spreekt hier van «Zuivelprodukten», het betreft echter uitsluitend melk en
room met en zonder toevoegingen;
c
) Het nivo voor gekoncentreerde of gedroogde produkten moet worden berekend op basis
van het gerekonstitueerde produkt;
d
) Minder belangrijke levensmiddelen en de daarop toe te passen overeenkomstige nivo's
worden bepaald overeenkomstig artikel 7 van de verordening;
") Vloeibare levensmiddelen als beschreven in de hoofdstukken 20 en 22 van het gemeenschappelijke douanetarief en vanaf 1 januari 1983 de overeenkomstige hoofdstukken van de
gekombineerde nomenclatuur. De waarden worden berekend met inachtneming van het
verbruik van kraanwater en dezelfde waarden zouden naar goeddunken van de bevoegde
autoriteiten in de Lid-staten moeten worden toegepast voor de drinkwatervoorziening.
Waarden nog te bepalen;
') Waarden nog te bepalen;
9
) Koolstof 14 en tritium worden niet hiertoe gerekend;

6. Drinkwater
De drinkwater interventienivo's zijn vooralsnog gelijk aan de EGnormen voor melk(produkten).
De interventienivo's per radionuklidengrosp zijn gebaseerd op een
toelaatbare dosis van ca. 5 mSv in het eerste jaar ten gevolge van kraanwaterkonsumptie.
DRINKWATER (Bq/I)
Radionuklidengroep

Bc,/l

Strontiumgroep met name Sr-89 en Sr-90
Jodiumgroep met name I-131
Alfastraling uitzendende nukliden met name Pu-239 en Am-241
Langlevende nukliden (TVs meer dan 10 dagen) met name Cs-134 en
Cs-137

125
500
20
1 000
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7. Beregeningswater
Er zijn afgeleide interventienivo's voor beregeningswater opgesteld
voor zowel onbegroeid bouwland als voor weidegrond en beplant
bouwland of kassen. De waarden zijn lager dan die voor drinkwater:
reden hiervoor is de grote hoeveelheden beregeningswater die de grond
en de beplanting per oppervlakte eenheid ontvangen (100 l/m 2 ;
opbrengst is 2 kg/m 2 , dus beregening is 50 l/kg)
BEREGENINGSWATER (Bq/I)
Pari'onuklidergroep

Onbegroeid Bq/I Begroeid Bq/I

Strontium-groep m.n, Sr-89 en 90
Jodium groep m.n. 1-131
Alfastrålers m.n. Pu-239
Overige radionukliden met TVi > 10 dagen
m.n. Cs-134en 137

50
n.v.t.
2b)
800

15
40
2
25

a) Bepaald voor het meest kwetsbare gewas peulvruchten
b) Indien ervan wordt uitgegaan dat er de eerstkomende jaren geen pe-jlvruchte.i zullen
worden verbouwd kan een 100 tot 1000 maal hogere wvaarde worden aangehouden.

8. Graasverbod
Er zijn formules opgesteld voor de berekening van de hoeveelheid Bq
1-131 per m 3 (luchtaktiviteitkoncentratie) die meer dan 5.000 Bq 1-131
per m (grasiandbesmetting) kan veroorzaken bij droog en (zeer) nat
weer. De formules, waarin A de verblijftijd van de wolk is, zijn gebaseerd
op het niet overschrijden van de EG-voedselnormen.
GRAASVERBOD (Bq/m5 en Bq/m')

weertype

Bq/m3
bij A uur verblijf van de wolk

Bq/m2

droog
nat

140/A
60/A

5000

9. Zuiveringsslib uitrijden
Er zijn afgeleide interventienivo's opgesteld voor de besmetting van
zuiveringsslib, dat wordt gebruikt op bouw- en grasland.
ZUIVERINGSSI IR (kBq/kg droge stof)
Radionuklidengroep

kBq / kg droge
stof

Nukliden met een T 1/2 » 10 dagen
m.n. Cs-134en Cs-137
Strontium-groep
m.n. Sr-89 en Sr-90
Jodium-groep
m.n, 1-131
Alfastrålers
m n. Pu-239 en Am-241

800
50
n.v.t
2'

' Deze waarde geldt voor het meest kwetsbare produkt namelijk peulvruchten Voor overige
produkten kan deze waarde 1.600 kBq/kg droge stof zijn
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Bijlage 2.5. Toelaatbare doses voor hulpverieners
Het begrip hulpverieners is hier ruim bedoeld en behetst:
- «primaire» hulpverieners: personen die daadwerkelijke hulp aan
mensen verlenen, zoals brandweerlieden;
- «sekundaire» hulpverieners: chauffeurs van bussen en van
meetwagens, aismede de meetploegen zelf, maar ook bijvoorbeeld
politie die het verkeer regelt.
«PRIMAIRE» HULPVERLENERS
Soort hulpverlening

mSv

Levensreddend werk
Redden kostbare goedoren

750
250

•SEKUNDAIRE. HULPVERLENERS
Soort hulpverlening

mSv

Ondersteuning en/of de uitvoering van metingen, evakuatie.
jodium-profylaxe, openbare orde en veiligheid etc.

100
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Bijlage 2.6. Toetsingskriteria t.b.v. het klassificerer! van
ongevallen met kernenergiecentrales
Emergency standby
leder voorval dat de Ions op een nukleair
ongeval in belangrijke mate verhoogt, zoals:
- brand in de installatie;
- evnkuatie van de regelzaal:
. afschakelfunktie
. noodstroomvoorziening;
. loodkoelfunktie,
- jtferne gebeurtenissen die kunnen leiden
tot fysieke beschadiging van de reaktor

Plant emergency
Plant emergency

a. Direkt
- een emissie > 10maal de toegestane
dagemissie;
- hoog exposietempo bij
hoofdstoomleiding;
- hoog exposietempo in het
reaktorgebouw;
b. Eventueel/op termijn
leder voorval, waardoor met een plant
emergency rekening moet worden
gehouden, zoals:
- verlies van alle wisselspanning;
- verhoogde druk insluitsysteem
- verhoogde temperatuur insluitsysteem;
- storing in de kernkoeling

Sité øi. vgnncy

Off-site emergency

a Dir.Kt

a. Direkt
- emissie > ongevalemissie
- te hoog exposietempo op de terreingrens

- envjste > 1/10 deel ongevalsemissie;
- hoog exposietempo in het
roaktorgebouw;
- hoog exposietempo afgas
- hoog exposietempo op de terreingrens.

b. Eventueel/op termijn
leder voorval, waardoor met een site
emergency rekening moet worden
gehouden, zoals bijv. langdurig verlies van
kernkoeling.

b. Eventueel/op termijn
leder voorval, waardoor met een off-site
emergency rekening moet worden
gehouden. in het algemeen
kernsmeltingsongevallert

Dagemissie = de maximale emissie van edelgassen per dag (krachtens de vergunning).
Ongevalsemissie = een zodanige emissie dat maatregelen ter direkte bescherming van de
bevolking moeten worden overwogen. De laagste dosisnivo's waarbij dit het geval is, zijn S
mSv Heff of 50 mSv Hth in de eerste 24 uur na aanvang van de emissie. Bij die nivo's
moeten namelijk de maatregel schuilen worden overwogen.
' De effcktieve doses in de eerste 24 uur
'ullen grotendeels (80 - 90%) worden
veroorzaakt door het inhaleren van radioaktieve stoffen. Voor de schildklierdosis is
vrijwel uitsluitend de inhalatie van belang.
De luchtaktiviteitsmetingen (Bq/m1) zullen
derhalve bepalend zijn. Voorts is de schildklierdosis de eerste 24 uur het meest
beperkend.
De schildklierdosis vordt voor het grootste
gedeelte door jodium-131 bepaald. Jodium131 wordt derhalve als sleutel-isotoop voor
de bepaling van de schildklierdosis
beschouwd.
Een luchtaktiviteitskoncentratie van 2 x 1 0 '
Bq 1-131/m1 veroorzaakt voor de reference
man een Hth van ca 5 mSv/uur
Aangezien deze dosis voor kleine kinderen
een factor 1,6 hoger is en niet alleen jodium
131 de schildklierdosis bepaalt, wordt als
waarde voor een ongevalsemissie 10' Bq
1-131 / m ' gedurende meer dan 30 minuten
aangehouden. Analoog geldt de waarde van
10s Bq l-131/m 3 gedui nde meer dan 10
minuten.

Deze 5 mSv gedurende de eerste 24 uur moet worden vertaald in een
praktisch hanteerbare grootheid, zowel voor een dreigende emissie als
voor een reeds optredende emissie.
Op grond van het bovenstaande kan van een ongevalsemissie worden
gesproken bij een van de volgende situaties:
a. een met komputermodellen berekende, dreigende dosis van meer
dan 5 mSv Heff of 50 mSv Hth in de eerste 24 uur na aanvang van de
emissie;
b. Een daadwerkelijk gemeten exposie aan de terreingrens die
overeenkomt met de onder a. genoemde waarden.
Gezien het feit dat snel handelen is geboden, wordt, rekening houdend
met de emissieduur en het fysische verval, een ongevalsemissie verondersteld bij:
1. een gedurende meer dan 30 minuten optredend dosistempo van
meer dan 0,5 mSv/uur Heff of 5 mSv/uur Hth. De schildklierdosis is het
meest beperkend on komt ongeveer overeen met 10* Bq 1-131 / m ' langer
dan 30 minuten "'.
2. Een gedurende meer dan 10 minuten optredend dosistempo van
meer dan 5 mSv/uur Heff of 50 mSv/uur Hth. Deze laatste waarde komt
overeen met 10 s Bq l-131/m 3 langer dan 10 minuten '>.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 015, nr, 3

41

Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding
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HOOFDSTUK 3. WETTELIJK KADER
3 . 1 . Inleiding
Het wettelijk kader voor de kernongevallenbestrijding wordt met name
gevormd door de Kernenergiewet, Rampenwet en Gemeentewet.
Daarnaast kan voor specif ieke bevoegdheden bij de uitvoering van het
geformuleerde overheidsbeleid, zijnde de te nemen maatregelen, gebruik
worden gemaakt van de bepalingen van andere wetten, zoals de
Politiewet, Brandweerwet, Wet verplaatsing bevolking, Landbouwkwaliteitswet, Waterleidingwet, Waterstaatswet, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Warenwet etc.
Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven zijn de objekten waarbij ongevallen
met radioaktieve stoffen kunnen optreden ingedeeld in twee kategorieén.
Kategorie A bevat de objekten waarbij de bestuuriijke coordinate berust
bij de rijksoverheid, kategorie B bevat de objekten waarbij de bestuuriijke
coordinatie berust bij de gemeente.
Onder bestuuriijke coordinate wordt in dit verband verstaan zowel de
bevoegdheid tot het beslissen tot stralingshygiénische maatregelen als
de plicht en de bevoegheid om leiding te geven aan de bestrijding van
het ongeval. Dit betekent dat het optreden van alle bij de bestrijding
betrokken diensten en organen in hoofdlijnen op elkaar dient te worden
afgestemd, zowel voor wat betreft het feitelijk optreden als de wijze
waarop zij van de hen ten dienste staande bevoegdheden gebruik maken.
Daartoe is samenwerking en overleg het eerst aangewezen instrument.
Bestuuriijke coordinatie sluit dus niet uit dat ook andere nivo's
besluiten nemen. Wel dient gewaarborgd te zijn dat dit past binnen het
beleid dat wordt gevoerd door het nivo waaraan de bestuuriijke coordinatie is toebedeeld.
Kenmerkend voor coordinatiepatronen bij rampbestrijding is dat de
gemaakte keuzes en gesteide prioriteiten in het uiterste geval moeten
kunnen worden «afgedwongen»: instrumenten daartoe moeten dan ook
aanwezig zijn. In de praktijk zal overigens vrijwel altijd van overleg en
samenwerking sprake zijn.
Rekening houdend met de elementen van bestuuriijke coordinatie dient
het bestuursnivo dat hiermee zal worden belast ook daadwerkelijk
daarvoor de nodige wettelijke bevoegdheden en instrumentaria te
hebben.
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens behandeld:
1. de bestaande wetgeving bij ongevals- en rampbestrijding in het
algemeen, met name Gemeentewet en Rampenwet;
2. de bestaande wetgeving voor het specifieke onderwerp kernongevallenbestrijding, zijnde de Kernenergiewet;
3. de verhouding Kernenergiewet-Gemeentewet-Rampenwet;
4. kategorie A objekten en het wettelijk kader;
5. kategorie B objekten en het wettelijk kader;
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Inhoud/uitleg
Gemeentewet en
Rampenwet

Inhoud/uitleg
Kernenergiewet

Verhoutiing
Gemeentewet/
Rampenwet/
Kernenergiewet

Indeling
ongevallen naar
"Bestuurlijke
coordinate*

Kategorie A
objekten en het
wettelijk kader

Kategorie B
objecten en het
wettelijk kader

3.2. De bestaande wetgeving bij ongevals- en rampenbestrijding
in het algemeen
Bepalingen met betrekking tot bevoegdheden, organisatie en voorbereiding voor de bestrijding van ongevallen en rampen in het algemeen,
dus niet toegespitst op een bepaald type, zijn opgenomen in de Gemeentewet, Pofitiewet, Rampenwet en 8randweerwet 1985.
Kenmerkend voor de daarin geregelde bevoegdhedenstruktuur is de
decentrale opbouw, met de burgemeester als centrale figuur.
Gemeentewet
De Gemeentewet belast in artikel 222 de burgemeester met het opperbevel bij brand, aismede bij andere ongevallen waarbij de brandweer een
taak heeft: hieronder vallen dus ook ongevallen waarbij radioaktieve
stoffen zijn betrokken.
Op grond van de artikelen 219 en 220 is de burgemeester bevoegd
(nood)bevelen te geven respektievelijk (nood)verordeningen vast te
stellen in geval van onder meer ernstige rampen of de vrees voor het
ontstaan daarvan.
De burgemeester is voorts belast met de handhaving van de openbare
orde. Hiertoe is krachtens artikel 35 Politiewet de politie onder zijn bevel
gesteld.
Rampenwet
De Rampenwet regelt de voorbereiding van rampbestrijding en
verplicht gemeenten rampenplannen respektievelijk rampbestrijdingsplannen vast te stellen (artikelen 3-9).
De Rampenwet regelt voorts de bevoegdhedenverdeling binnen de
overheid bij rampbestrijding. De burgemeester heeft daarbij het opperbevel, waardoor allen die aan de rampbestrijding deelnemen onder zijn
bevel staan. Hij laat zich bijstaan door een rampenstaf (artikel 11). De
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opperbevelsbevoegdheid omvat volgens de memorie van toelichting bij
de Rampenwet de bevoegdheid en de plicht om het optreden van alle bij
de rampbestrijaing betrokken organen en dtensten te coordineren. Alleen
in uiterste noodzaak, wanneer feitelijk handelen of nalaten van andere
organen of diensten volstrekt onverenigbaar is met het beieid van de
burgemeester kan hij op grond van zijn opperbevelsbevoegdheid het
optreden van die overheidsorganen en diensten dwingend beinvloeden.
De Commissaris der Koningin kan de burgemeester bij een ramp van
meer dan plaatselijke betekenis beleidsaanwijzingen geven en/of
voorzien in de operationele leiding (artikel 12).
Als het algemeen belang zulks dringend vereist kan de Minister van
BIZA de Commissaris der Koningin beleidsaanwijzingen geven (artikel
13). Heeft een ramp een zodanig buitengewoon karakter, dat het
bestaande bevoegdhedeninstmmentarium te kort schiet, dan kan
hoofdstuk V van de Rampenwet bij Koninklijk Besluit in werking worden
gesteld. De Minister van BIZA beschikt dan over een brede aanwijzingsbevoegdheid jegens gemeenten en provincies en kan ook bevoegdheden
van burgemeesters en Commissarissen met betrekking tot de rampbestrijding overnemen.
Overige wetten
De Commissaris der Koningin regelt, afgezien van de hiervoor
genoemde bevoegdheden op grond van de Rampenwet, op grond van
diverse andere wetten de bijstandsverlening binnen de provincie.
Daarnaast bevordert hij ingevolge de Instruktie voor de Commissaris der
Koningin, de samenwerking met en tussen gedekoncentreerde rijksdiensten in de provincie.
3.3. De bestaande wetgeving voor het specifieke onderwerp
kernongevallenbestrijding
De Kernenergiewet kent een afzonderlijk hoofdstuk dat gewijd is aan
de bestrijding van ongevallen met radioaktieve stoffen c.q. ioniserende
stråling. De wet gaat daarbij uit van een vrij centrale opzet, want op
grond van de artikelen 38-43 worden Ministers verplicht tot het treffen
van alle maatregelen die zij nodig achten bij (dreigende) radioaktieve
besmetting van bodem, water, lucht, mensen, dieren, planten of
landbouwprodukten. Het gaat daarbij om de Ministers van VROM, WVC,
SoZaW, V&W, en L&V. De maatregelen moeten worden getroffen in
overeenstemming met de Minister(s) die het mede aangaat (behoudens
spoedgevallen), en de betrokken burgemeester moet in kennis worden
gesteld.
Op grond van artikel 44, in samenhang met de artikelen 39 en 42, is
de burgemeester gehouden maatregelen te treffen indien naar zijn
oordeel aanmerkelijk gevaar te duchten is voor de openbare gezondheid
of ter bescherming van de naaste omgeving van besmette personen of
dieren. Alvorens een maatregel te treffen hoort de burgemeester echter
de bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangewezen deskundigen. Tevens dient de burgemeester de betrokken Ministers in te
lichten. De burgemeester dient een maatregel te beéindigen zodra de
betrokken Minister een overeenkomstige maatregel treft of aan hem
meedeelt dat de maatregel dient te worden beéindigd. De burgemeester
heeft geen maatregelenbevoegdheid gekregen met betrekking tot de
bescherming van de landbouw en de waterhuishouding.
In het Besluit ongevallen kerninstallaties zijn nadere regels gegeven
voor de toepassing van de artikelen 3 9 - 4 1 , 44, 48, 49, 73 en 76 van de
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Kernenergiewet. Deze nadere regels hebben alleen betrekking op
ongevallen met kernenergiecentrales en op andere inrichtingen waar
splijtstoffen kunnen worsen vervaardigd, bewerkt of verwerkt. Enkele
bebngrijke bepalingen uit het Besluit zijn:
- om te bevorderen dat bevoegdheden van verschillende organen en
diensten (Ministers, decentrale overheden) die betrokken zijn bij de
bestrijding van ongevallen met inrichtingen afgestemd worden uitgeoefend, wordt verplicht tot de vaststeliing van alarmregelingen door de
betrokken Ministers, gehoord de betrokken Commissaris en burgemeester(s). Voor alle Nederlandse inrichtingen aismede voor een aantal
in de grensgebieden gelegen kerninstallattes is zo'n alarmregeling
v?stgesteld (zie hoofdstuk 1.1.). Daarin is onder meer voorzien in een
Maatregelen Kommissie, onder voorzitterschap van de betrokken
Commissaris, waarin vertegenwoordigers van de betrokken overheidsorganen en diensten zitting hebben. Daarnaast is voorzien in een
Technische Kommissie en in de alarmregelingen voor Borssele,
Dodewaard en Emsland op departementaal nivo in een Departementale
Kommissie;
- de maatregelenbevoegdheden van de burgemeester zijn specifiek en
limitatief aangegeven (instellen gevarenzones, quarantainemaatregelen,
evakuatie);
- aangegeven zijn de door de burgemeester te horen deskundigen;
- de betrokken Ministers moeten met elkaar en de betrokken Commissaris overleg plegen alvorens maatregelen te treffen.
Het Besluit is niet van toepassing op andere ongevallen dan die met
inrichtingen.
Tenslotte drent nog te worden opgemerkt dat in de Kernenergiewet
geen bevoegdheden zijn toegekend aan de Commissaris der Koningin.
3.4. Verhouding Kernenergiewet - Gemeentewet - Rampenwet
De Kernenergiewet moet worden gezien als een verbijzondering van
bevoegdheden zoals deze worden verleend door met name Gemeentewet en Rampenwet. Dit betekent dat de bepalingen uit die laatste twee
wetten waarvoor deze verbijzondering niet tot stand is gekomen ten volle
hun gelding blijven behouden.
De Kernenergiewet geeft een specifieke regeling voor het treffen van
bestrijdingsmaatregelen ter bescherming tegen radioaktieve besmetting.
Dit geschiedt exklusief door de in de Kernenergiewet genoemde
Ministers (LV, SZW, VROM, VW en WVC).
De burgemeester heeft in artikel 44 Kernenergiewet een begrensde
maatregelenbevoegdheid gekregen. Begrensd, omdat het slechts een
beperkt aantal maatregelen betreft. De bevoegdheid strekt zich namelijk
zich niet uit tot maatregelen ter bescherming van waterhuishouding en
landbouwprodukten.
In een AMvB gebaseerd op artikel 44 Kernenergiewet worden de
specifieke maatregelen die hij mag treffen genoemd. Deze maatregelbevoegdheden vormen dus een verbijzondering van de bevoegdheden op
grond van met name de artikelen 219 en 220 van de Gemeentewet. Deze
artikelen gelden namelijk op het gebied van de openbare orde en
veiligheid onverkort.
Voor het treffen van andere maatregelen ter bescherming tegen radioaktieve besmetting, c.q. stralingsgevaar, aismede voor alle andere
ongevallen (transporten etc.) zijn op grond van de Kernenergiewet de in
die wet genoemde Ministers bevoegd.
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De burgemeester kan de Ministers verzoeken bepaalde maatregelen
ingevolge de Kernenergiewet te nemen. Dit laat echter onverlet, dat, voor
wat betreft zijn eigen gemeente, de burgemeester belast is met het
opperbevel bij de rampbestrijding. met het opperbevel bij brand en met
de handhaving van de openbare orde. Hij kan echter geen andere
maatregelen ter bescherming tegen stralingsgevaar c.q. radioaktieve
besmetting treffen dan die waartoe de Kernenergiewet, met name het
Besluit ongevallen kerninstallaties. hem bevoegd verklaart.
3.5. Kategorie A objekten en het w e t t e l i j k kader
Om de bestuurlijke coordinatie bij kategorie A objekten uit te (kunnen)
væren beschikt het rijk (formeel: de betrokken Ministers) over de
benodigde bevoegdheden, namelijk die op grand van de Kernenergiewet
en Rampenwet.
Een aantal punten is hierbij van belang:
- indien het rijk bepaalde maatregelen gelast is het uiteraard van
belang dat die ook door gemeenten/ brandweerregio's/provincies kunnen
worden uitgevoerd. Dit vergt afstemming tussen rijk en alle betrokken
uitvoerders;
- afstemming is ook nodig omdat de burgemeester ingevolge artikel
44 Kernenergiewet ook bevoegd is bepaalde maatregelen te treffen bij
ongevallen die aan het Rijk zijn toebedeeld;
- afstemming is voorts noodzakelijk indien de toepassing nodig is van
bevoegdheden die bij de Minister van BIZA berusten (bv. aanwijzingen
ingevolge de Rampenwet).
Het bovenstaande kan worden ondervangen door vast te leggen in
welke gevallen over te treffen maatregelen ovcreenstemming met de
Minister van BIZA moet bestaan en in welke gevallen met hem moet zijn
overleqd. Wetswijziging is hiervoor niet noodzakelijk. De Kernenergiewet
bevat namelijk reeds het voorschrift dat overeenstemming moet bestaan
over maatregelen met de Minister die het mede aangaat (onder andere in
artikel 38, derde lid). In uitvoeringsbesluiten op grond van deze wet,
bijvoorbeeld een te wijzigen Besluit ongevallen kerninstallaties en een
daarop gebaseerde regeling (zie ook hierna) kan een en ander nader
worden uitgewerkt.
Bij de ongevallen met objekten uit kategorie A is de bestuurlijke
coordinatie aan het rijk opgedragen, De wijze van opt reden en de
inrichting van de ondersteunende organisatie op rijksnivo is thans alleen
geregeld voor ongevallen met kernenergiecentrales (alarmregelingen
voor de diverse inrichtingen) en ad hoc voor ongevallen met nukleair
aangedreven schepen. Omdat kategorie A echter ook andere objekten
omvat, verdient het aanbeveling een uniforme regeling te maken met
betrekking tot de aanpak van alle ongevallen waarvan de bestuurlijke
coordinatie op rijksnivo plaatsvindt. Daartoe kan een Nationale Regeling
Kernongevallenbestrijding op grond van de Kernenergiewet worden
opgesteld, waarin in hoofdlijnen het optreden en de organisatie op
rijksnivo met het oog op de bescherming tegen strålings- c.q. besmettingsgevaar worden vastgelegd. In deze regeling zullen verwijzingen naar
de Rampenwet etc. worden opgenomen. De huidige alarmregelingen
voor afzonderlijke inrichtingen worden ingetrokken, maar onderdelen
daarvan kunnen na aanpassing in de Nationale Regeling worden gemtegreerd. Deze Nationale Regeling dient uiteraard in nader overleg met de
betrokken mede-overheden en andere betrokken instanties te worden
vastgesteld.
De huidige alarmregelingen zullen worden ingetrokken op het moment
dat de Nationale Regeling van kracht wordt.
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De rol van de Commissaris der Koningin bij ongevallen met kategorie A
objekten
De Commissaris der Koningin vervult een speciale coordinerende rol
bij ongevallen met kaiegorie A objekten.
In de eerste plaats is een dergelijke rol geindiceerd, omdat in verband
met de uit.oering van de maatregelen waartoe op rijksnivo wordt beslist,
op provinciaal nivo wellicht nadere afstemming dient plaats te vinden.
Een tweede reden voor een coordinerende rol van de Commissaris is
gelegen in de omstandigheid, dat het niet uitgesloten moet worden
geacht, dat aan bedoelde maatregelen zodanige aspekten van openbare
orde en veiligheid zijn verbonden, dat met het oog hierop de Commissaris zijn wettelijke bevoegdheden op dit terrein zal moeten uitoefenen.
Tenslotte vervult de Commissaris in de voorgestelde struktuur van de
kemongevallenbestrijding bij de kategorie A objekten een belangrijke
liaisonfunktie tussen het rijk en de gemeente, met name de burgemeester.
In verband met het vorenstaande wordt voorzien in een struktuur,
waarbij de Commissaris van de desbetreffende provinde terstond over te
nemen stralingshygiénische maatregelen wordt geinformeerd.
Afhankelijk van de naar zijn oordeel nodig geachte afstemming, kan hij
met het oog daarop in overleg treden met de desbetreffende gedekoncentreerde rijksdiensten.
Ten behoeve van de coordinate van de uitvoering van de maatregelen
door de provincie zelf c.q. de gemeenten kan de Commissaris gebruik
maken van de algemene organisatiestruktuur in het kader van de
rampenbestrijding, van het coordinatieplan in het kader van de
Rampenwet en, indien er werkelijk sprake is van een ramp in de zin van
de Rampenwet, van diens aanwijzingsbevoegdheid ingevolge die wet.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de rol van de Commissaris in de
praktijk mede afhankelijk is van de mate waarin de gemeenten in staat
zijn gezamenlijk en in onderlinge samenwerking de uitvoering van de
bepaalde maatregelen te realiseren en de mate waarin een provincie
specifiek is getroffen door een ongeval.
De rol van de burgemeester bij ongevallen met kategorie A objekten
Bij kategorie A objekten heeft op gemeentelijk nivo met name de
burgemeester een belangrijke rol te vervullen. in de eerste plaats vloeit
deze rol voort uit zijn bevoegdheid ingevolge artikel 44 van de Kernenergiewet, om zonodig tijdens de eerste uren van een ongeval bepaalde
maatregelen te treffen.
Naast deze belangrijke taak in de eerste uren van een ongeval zal de
medewerking van de gemeente noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de
maatregelen, waartoe het rijk heeft beslist. Deze medewerking zal per
maatregel verschillend kunnen zijn qua aard en intensiteit. Zo zal deze bij
typisch waterhuishoudkundige maatregelen uiterst beperkt kunnen
blijven aangezien deze maatregelen direkt door de bevoegde waterschappen zullen worden uitgevoerd. De burgemeester zal wel worden
geinformeerd over het uitvoeren van deze specifieke maatregelen in zijn
gemeente. Bij een maatregel als schuilen, zo daartoe al niet in de eerste
uren door de burgemeester reeds is besloten, zal de medewerking van de
burgemeester zeer intensief zijn. De burgemeester zal in ieder geval
volledig op de hoogte moeten zijn van de binnen zijn gemeentegrenzen
uit te voeren maatregelen, of deze nu door de gemeente zelf of door
andere instanties zullen worden uitgevoerd.
Tenslotte heeft de burgemeester belangrijke bevoegdheden op het
gebied van openbare orde en veiligheid. Wanneer de belangen van de
openbare orde en veiligheid dreigen te worden geschaad, zal de burge-
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meester op grond van diverse wetten op dit terrein maatregelen kunnen
nemen. Met name speelt dit wanneer aan de uitvoering van de door het
rijk besioten stralingshygiénische maatregelen aspekten van openbare
orde en veiligheid zijn verbonden.
Voor wat de organisatie van de gemeentelijke kernongevallenbestrijding betreft, wordt volledig aangesloten bij de organisatie en infrastmktuur van de gemeentelijke rampbestrijdingsorganisatie.

Het wettelijk kader voor de kernongevallenbestrijding bij kategorie A
objekten kan in grote lijnen schematisch als volgt worden weergegeven:
Rampenwet/Gemeentewet

Kernenergiewet

T

AMvB

(Nieuwe) Nationale
regeling
kernongevallenbestrijding

Kader voor betrokkenheid
Minister BIZA en
feitelijk optreden
decentrale overheden

Beslissingsbevoegdheid
Ministers + medewerking
decentrale overheden

Kernongevallenbestrijding voor kategorie A objecten

3.6. Kategorie B objekten en het wettelijk kader
Met betrekking tot alle ongevallen met objekten, waarvoor de bestuurlijke coordinate bij de bestrijding van de gevolgen op gemeentelijk nivo
zal worden gelegd, de kategorie B objekten, is op dit moment de burgemeester niet bevoegd tot het treffen van maatregelen ter bescherming
tegen stralingsgevaar c.q. radioaktieve besmetting. Enerzijds komt dit
omdat de uitwerking in een desbetreffende AMvB op grond van artikei
44 Kernenergiewet ontbreekt, anderzijds omdat voor wat betreft maatregelen ter bescherming van landbouwprodukten en de waterhuishouding
de Kernenergiewet dit niet mogelijk maakt. De burgemeester kan
derhalve geen maatregelen treffen ter bescherming tegen stralingsgevaar c.q. radioaktieve besmetting. Hiertoe zijn thans alleen de
Kernenergiewet-Ministers bevoegd.
Andere bevoegdheden van de burgemeester krachtens andere wetten
gelden onverkort (opperbevel bij brand en bij andere ongevallen waarbij
de brandweer een taak heeft, handhaving openbare orde, opperbevel bij
rampbestrijding, treffen van andere maatregelen dan die ter bescherming
tegen stralingsgevaar c.q. radioaktieve besmetting etc).
Voor wat betreft de ambtelijke ondersteunde organisatie kan de burgemeester gebruik maken van de gemeentelijke struktuur zoals die ook bij
rampen wordt gehanteerd, aan te vullen met specifieke deskundigen van
rijkszijde.
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Voor wat betreft de vastlegging van de wijze van gemeentelijk
optreden kan gebruik worden gemaakt van het rampenptan of eventueel
een rampbestrijdingsplan.
Bestuurlijke coordinatie vergt dat de burgemeester zelf de
bevoegdheid bezit om de desbetreffende maatregelen te treffen. De
bevoegdheH moet dan ook worden gekreéerd voor de burgemeester om
maatregelen te treffen indien naar zijn oordeel aanmerkeiijk gevaar voor
de openbare gezondheid te duchten is of indien naar zijn oordee!
personen of dieren ten gevolge van kontakt met of beinvloeding
anderszins door splijtstoffen, ertsen, radioaktieve stoffen of ioniserende
strålen uitzendende toestellen zodanig zijn bestraald of besmet dat
aanmerkeiijk gevaar voor hun naaste omgeving te duchten is. Dit zal
worden geregeld in een AMvB ingevolge artikel 44 van de Kernenergiewet. De verplichting op grond van artikel 44 om overleg te voeren met
bij AMvB aan te wijzen deskundigen, strookt niet met de opvatting, dat
de burgemeester bij ongevallen met kategorie B objekten zelf de beslissingsbevoegdheid moet hebben. Het staat aan de burgemeester vrij om
zelf te bepaien of en zo ja welke deskundigen hij zal raadplegen.
Overigens kan hij altijd een beroep doen op de bij het rijk aanwezige
deskundigheid. Artikel 44 van de Kernenergiewet verdient op dit punt
aanpassing. Wel zal de verplichting worden opgenomen om de Regionale
Inspektie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiéne (RIMH) te
waarschuwen. De inspektie zal dan bezien of het nodig is dat zij alsnog
kontakt opnemen met de betreffende burgemeester.
Voordelen van het toebedelen van de benodigde bevoegdheden aan de
burgemeester zijn:
- de bestuurlijke coordinatie wordt vergemakkelijkt indien de burgemeester zelf over de desbetreffende maatregelenbevoegdheid beschikt;
- het is niet logisch om de Minister te belasten met maatregelenbevoegdheid voor ongevallen die lokaal van aard zijn;
- het verduidelijkt de positie van de burgemeester ten aanzien van
deskundigen en diensten die niet onder zijn beheer staan. Dit kan een rol
spelen bij ongevallen die nog niet als ramp worden gekwalificeerd (bij
rampen is de zeggenschap van de burgemeester over alle betrokken
diensten in artikel 11 Rampenwet we! duidelijk vastgelegd).
Het is mogelijk dat ongevallen als hier bedoeld, wellicht ook gevolgen
kunnen hebben voor de landbouw en/of de waterhuishouding. Een
wijziging van artikel 44 Kernenergiewet, zoals hiervoor beschreven, is
voor deze onderwerpen niet nodig. Wanneer er enerzijds sprake is van
een ramp in de zin van de Rampenwet bezit de burgemeester voldoende
coordinatiemogelijkheden in de richting van deze sektorale autoriteiten
(zoals de waterschappen). Anderzijds zal bij lichtere ongevallen de
sektorale s«..pak door de landbouwautoriteiten en/of de waterbeheerders kunnen worden gevolgd. Deze sektorale autoriteiten zullen
echter met de burgemeester informatie dienen uit te wisselen omdat er
wellicht ook maatregelen op het gebied van openbare orde en veiligheid
moeten worden getroffen. Voorts zal de burgemeester overzicht moeten
houden. Het is dan ook het meest praktisch dat de sektorale autoriteiten
participerer in het gemeentelijk coordinatiecentrum. Ook het gecoordineerd plaatsvinden van de voorlichting wordt daarmee vergemakkelijkt.
De rol van de Commissaris der Koningin bij ongevallen met kategorie B
objekten
Bij de bestrijding van ongevallen met kategorie B objekten kan het
mogelijk zijn, dat bijstand moet worden aangevraagd. Met andere
woorden, extra inzet van personeel en middelen dient dan te worden
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aangevraagd. Deze bijstand zal volgens de daarvoor goldende procedures op grond van de Brandweerwet, de Politiewet en de Rampenwet
worden aangevraagd door de burgemeester bij de Commissaris der
Koningin.
Ook moet het niet uitgesloten worden geacht dat een ongeval,
waarvan de gevolgen zich aanvankelijk beperkten tot de gemeente waar
het plaatsvond, na verloop van tijd in gevolgen toeneemt en v3n boven
gemeentelijke betekenis wordt. Van een dergelijk ongeval was sprake in
Goiana in Brazilié.
Konform de gehanteerde indeling in kategorie A en B objekten zal het
desbetreffende ongeval dan als een ongeval met een kategorie A objekt
dienen te worden gekwalificeerd. De bestuurlijke coordinate komt
daarmede op rijksnivo te liggen en de betrokkenheid van provindes en
gemeenten krijgt gestalte op een wijze zoals aangegeven ten aanzien van
deze kategorie objekten.
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HOOFDSTUK 4. DE RELATIE TUSSEN ON-SITE EN OFF-SITE
BESTRIJDING
4 . 1 . Inleiding
Indien een ongeval plaatsvindt waarbij radioaktieve stoffen zijn
betrokken zal de eigenaar/exploitant van het objekt waarbij net ongeval
heeft plaatsgevonden een belangrijke taak bij de ongevalsbestrijding
moeten vervullen. De eigenaar/exploitant is op de hoogte van de karakteristieken van het objekt, het opgetreden ongeval en de mogelijk vrij
kornende radioaktieve stoffen, Bovendien zal de reaktie van de verantwoordelijke autoriteiten voor (kem)ongevallenbestrijding buiten het
objekt ( = off-site) moeten worden afgestemd op de reaktie van de
eigenaar/exploitant binnen het objekt ( = on-site).
In de hoofdstukken 4.2. en 4.3. wordt voor de kategorieén A en B
objekten kort ingegaan op de afstemming tussen de on-site en off-site
bestrijding en op de rol van de eigenaar/exploitant bij de off-site
bestrijding.

4.2. On/offf-site aspekten bij kategorie A objekten
In kategorie A vallen alle buitenlandse objekten, kernenergiecentrales,
schepen die gebruik maken van kernenergie, ruimtevaartuigen die
gebruik maken van kernenergie en nukleair defensie materiaal.
4.2.1.

Kernenergiecentrales

Zoals in hoofdstuk 2.6. reeds is beschreven is een dusdanig ongevalsklassifikatiesysteem voor de Nederlandse kernenergiecentrales
ontwikkeld, dat bij het bekend maken van een bepaalde ongevalsklasse
door de exploitant van de centrale bij de betrokkenen bekend is welke
akties dienen te worden uitgevoerd. In hoofdstuk 2.7. staan die akties
per ongevalsklasse aangeduid.
Interne alarmplannen
De interne alarmplannen van de kernenergiecentrales in Borssele en
Dodewaard zullen worden aangepast aan het nieuwe ongevalsklassifikatiesysteem en waar nodig zullen interne alarmkategorieén (kriteria)
worden ontwikkeld.
Alarmering
Alarmering van het alarmcentrum van de rijksoverheid en van de
burgemeester van de betrokken gemeente dient zo spoedig mogelijk te
gebeuren. Bij een off-site emergency dient tevens het alarmcentrum van
de regionale brandweer te worden gealarmeerd.
De melding aan het alarmcentrum van de rijksoverheid bij de eerste
twee klassen is ten behoeve van de toezichthoudende instanties van de
verantwoordelijke autoriteiten, terwijl de burgemeester bij deze twee
klassen alleen maar ter informatie wordt gealarmeerd.
Advisering lokale autoriteiten
De exploitanten van de kernenergiecentrales hebben een adviserende
taak ten behoeve van de lokale autoriteiten in de eerste uren van het
ongeval, zeker voor wat betreft direkt te nemen maatregelen. Het gaat
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hierbij om de tijdsperiode die de rijksoverheid nodig heeft om de interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur in het nationaal coordinatie centrum (NCC) te aktiveren.
Zoals in hoofdstuk 2.7. is beschreven zijn voor de ongevalsklasse offsite emergency direkte akties vastgelegd. Indien de exploitanten van de
centrales adviezen verstrekken zullen deze dan ook in eerste instantie
gericht zijn op de reeds gedefinieerde en in werking gesteide akties.
Gedacht kan worden aan:
- advies tot schuilen, met opgave van het gebied;
- advies tot evakuatie, met opgave van het gebied;
- advies tot toedienen van jodiumtabletten, met opgave van het
gebied;
- advies tot het stoppen van de voorbereiding c.q. uitvoering van
bepaalde akties indien het ongeval onder kontrole is gebracht.
Advisering interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur
Wanneer de interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur
operationeel is zal de exploitant informatie ~ 'er het ongeval, het verloop
van het ongeval, intern uitgevoerde maatregelen en (te verwachten)
emissies verstrekken aan de Technische Informatie Groep. Deze taak is
verder beschreven in hoofdstuk 8, technische informatie verzameling en
verwerking.
Off-site metingen verrichten
De exploitanten van de kernenergiecentrales hebben vooralsnog niet
de taak gekregen buiten het terrein van de installatie metingen te
verrichten, voornamelijk vanwege de beperkte personeelsbezetting van
de centrales.
Voorlichting
Indien door lokale overheid, nationale overheid en de exploitant van de
centrale wordt besloten gemeenschappelijk voorlichting te verstrekken,
bijvoorbeeld in een lokaal voorlichtingscentrum, zal de exploitant van de
centrale personee! beschikbaar steiien voor participatie in een dergelijk
centrum.
Buitenlandse kernenergiecentrales in de grensgebieden
Met de Du it se autorititeiten is overeen gekomen, dat bij een ongeval in
de centrale te Emsland (20 km. van de Nederlandse grens) een Nederlandse vertegenwoordiger zal deelnemen in het Duitse ongevalsmanagement en wordt betrokken bij de besluitvorming over te nemen maatregelen. Op deze wijze wordt een optimale en snelle informatie uitwisseling
bereikt over het ongevalsverloop en de akties/maatregelen in Duitsland.
Met de Belgische autoriteiten zijn diverse afspraken gemaakt over
informatie uitwisseling: deze afspraken hebben echter voornamelijk
betrekking op het decentrale nivo, dat wil zeggen tussen de betreffende
Commissaris der Koningin in Nederland en de gouverneur in Belgié en
tussen de burgemeesters aan weerszijden van de grens.
In figuur 4.1. is voor de exploitant van de kernenergiecentrale, voor
provincie/gemeente en voor het rijk de melding en aktivering bij de
verschillende ongevalsklassen opgenomen.
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figuur4 1 Meldings- en aktiveringsoverzicht

4.2.2. Schepen die gebruik maken van kernenergie
De schepen die gebruik maken van kernenergie zijn bijna altijd buitenlandse oorlogsschepen. Dit betekent dat de buitenlandse militaire autoriteiten verantwoordelijk zijn voor het treffen van de benodigde maatregelen aan boord van het schip en de nationale militaire autoriteiten in de
militaire haven. Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van de bu-gemeester op het gebied van de openbare orde en veiligheid. De
bestrijding buiten de militaire lokatie verloopt identiek aan de normale
ongevalsbestrijding.
4.2.3. Nukleair defensie materiaal
Onder dit objekt vallen met name de kernwapens. Het Nationaal Plan
voor de Kernongevallenbestrijding (NPK) heeft echter geen betrekking op
nukleaire explosies; we I vallen bijvoorbeeld transportongevallen met deze
wapens binnen het bereik van het plan.
Specifieke kennis over de kernwapens zelf, over de mogelijke gevolgen
bij cigevailen ermee en over de ongevalsbestrijding is hoofdzakelijk bij
de beheerders van de wapens aanwezig. Voor een optimale bestrijding
en beheersing van de mogelijke gevolgen is het noodzakelijk, ongeacht
de plaats waar het ongeval zich voordoet (bijvoorbeeld bij een transportongeval), deze lokatie te beschouwen als een «on-site situatie». De
verantwoordelijkheid voor het treffen van de eerste maatregelen met
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betrekking tot het objekt ligt derhalve bij de militaire autoriteiten. Een en
ander laat onverlet de bevoegdheid van de burgemeester op het gebied
van de openbare orde en veiligheid. De site-omvang zal na het nemen
van de daartoe geéigende maatregelen in overleg met de civiele autoriteiten worden vastgesteid.
De verantwoordelijkheid m.b.t de maatregelen betreffende de
bescherming van de bevolking berust bij de burgemeester, waarbij de
militaire autoriteiten adviserend optreden.
M.b.t. ongevallen met nukleaire oorlogsschepen en nukleair defensie
materiaal wordt benadrukt dat niet wordt afgedaan aan de taken van de
civiele bestrijdingsdiensten on-site. Inzet van deze diensten zal afhankelijk zijn van de beoordeling van de situatie en de aantallen en soort
beschikbare militaire middelen. Anderzijds ligt het voor de hand in offsite situaties bij voorkeur de geéigende beschikbare militaire middelen in
te zetten, maar dan onder de primaire verantwoordelijkheid van civiele
autoriteiten. De interne defensieplannen zullen hierop volledig zijn
afgestemd.
Zoals reeds is aangegeven in hoofdstuk 2.2. dient er een koppeling te
komen tussen het defensie plan voor kernongevallenbestrijding en het
NPK. Deze koppeling kan worden gevonden in het opstellen van een
model rampbestrijdingsplan voor militair nukleaire ongevallen, dat Uoor
de burgemeester kan worden vastgesteid en gehanteerd.
4.3. On/off-site aspekten bij kategorie B objekten
Indien een ongeval plaatsvindt met een van de onder kategorie B
vallende objekten zal de ongevalsbestrijding verlopen volgens de procedures van de diensten en instellingen die normaal met ongevalsbestrijding zijn belast. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van het in het
kader van de Rsmpenwet opgestelde gemeentelijk rampenplan en de
voor afzonderlijke objekten opgestelde rampbestrijdingsplannen.
In het rampenplan worden de betrokken personen, diensten en instellingen genoemd die betrokken kunnen worden bij ongevalsbestrijding.
Voor zover rampbestrijdingsplannen gemaakt zijn, vormen deze
plannen een meer gedetailleerd kader voor de uitvoering van de specifieke bestrijding bij bepaalde, vooraf gedefinieerde objekten.
Indien gewenst kan de eigenaar/exploitant van het betreffende objekt
nadere toelichting geven over het ongeval, de betrokken stoffen en
mogelijke konsekwenties: in de genoemde plannen zal daarin kunnen
worden voorzien.
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Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding
1. Inleiding

>>
2- Uitgaogspunten

•'

3. Wetlehjk kader

"
4 Relatie
on /off site

5. Opr« KOB voor
kwegc™ A
objekten

6. Alarmeringstase

Bestrijdingsfase

14 Opzet KOB voor
kategorie B
objekten

6. Afwikkelingsfase

7. Beslurtvorming
en cobrdinatie
uitvoering

8 Technische
mformatie

9. Voorlichting

Maatregelen
10. Bescherming
bevolking/
medische maatregeien
11. Waterhuishouding
12, Drinkwatervoorziening
13 Landbouw en

voedselvoorziening

15. Benodigde voorzieningen

16 Benodigde regelingen

17 Opleiding en oefening

18 Aktieplan
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HOOFDSTUK 5. OPZET KERNONGEVALLENBESTRIJDING VOOR
ONGEVALLEN MET KATEGORIE A OBJEKTEN
Zoals in hoofdstuk 2.2. is beschreven, zijn de ongevallen met of bij
objekten waarbij een emissie van radioaktieve stoffen kan optreden op
bestuurlijk-organisatorische gronden ingedeeld in twee kategorieén:
- kategorie A: de afhandeling van een ongeval vindt plaats door rijk,
provinde en gemeente en de bestuurlijke coordinatie berust bij de rijksoverheid;
- kategorie B: de afhandeling van een ongeval en de bestuurlijke
coordinatie vindt plaats door de gemeente.
Het in de hoofdstukken 5 t/m 13 beschrevene heeft alleen betrekking
op ongevallen met objekten die vallen in kategorie A.
5 . 1 . Inleiding
De kernongevallenbestrijding laat zich verdelen in de volgende fasen:
A!a:-:r9ringsfase

Bestrijdingsfase

Afwikkelingsfase

In elk van deze fasen worden een aantal aktiviteiten uitgevoerd, die zijn
samengevat in figuur 5.1.
In de hoofdstukken 5.2. t/m 5.4. zal een algemene beschrijving van de
genoemde fasen worden gegeven, waarna in de hoofdstukken 6 t/m 12
gedetailleerd wordt ingegaan op de uit te voeren aktiviteiten, de
personen, diensten en instellingen die deze aktiviteiten uitvoeren en de
personele en materiéle aspekten.
Met name in de bestrijdingsfase en de afwikkelingsfase zal een
politieke verantwoording plaatsvinden van de aanpak van het ongeval
door de overheid.
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Melden
T-

Verifieren

»

Alarmeringsfase
T

Beoordelen
T

Voorlichten

•«
I

Besluiten
f —

Aktiveren

Voorlichten

•« Technisch
informerert

Besluitvoorbereiding
T

Bestrijdlngsfase
Besluitvormen

Uitvoeren
maatregelen

Coordineren
uitvoering

Voorlichten

Technisch
informeren

Herstel

Financ./Jur
afwikkelen

Afwikkelingsfase

-T—T
T —»Evalueren

figuur 5 1 : fasen en aktiviteiten in de kernongevallenbestrijding

5.2. De alarmeringsfase
De alarmeringsfase begint bij een melding van een ongeval aan de
alarmcentrum. Als alarmcentrum in Nederland voor nukleaire ongevallan
fungeert het kommunikatiecentrum van het ministerie van WVC te
Rijswijk dat mede ten dienste staat van het ministerie van VROM.
Na verifikatie van de melding zal een beoordelingseenheid worden
gealarmeerd. Deze eenheid zal zowel de technische als de bestuurlijke
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konsekwenties van het opgetreden ongeval beoordelen en een advies
opstellen voor te nemen akties. De eenheid bestaat uit deskundigen van
de ministeries van VROM en SZW en kan, afhankelijk van het type
ongeval, op ad hoc basis worden uitgebreid met andere deskundigen.
Het ministerie van VROM verzorgt het voorzitterschap.
Daarnaast zal een voorwaarschuwing aan het RIVM plaatsvinden.
Het advies voor te nemen akties zal worden voorgelegd aan de
Minister van VROM, die in overleg met andere bewindslieden die het
aangaat hierover een besluit za. nemen.
Omdat het bij bepaalde ongevallen noodzakelijk kan zijn dat direkt
maatregelen worden gertomen, zelfs al voordat de beoordelingseenheid
een oordeel over het ongeval heeft op kunnen stellen, is de alarmeringsfase in drie situaties verdeeld:
a. een ongeval met of bij een Nederlandse kernenergiecentrale;
b. een ongeval met of bij een kernenergiecentrale in de grensgebieden;
c. een ongeval met of bij objekten in het buitenland ånders dan een
kernenergiecentrale in de grensgebieden, met nukleair defensie
materiaal, met nukleair aangedreven schepen, met nukleair aangedreven
ruimtevaartuigen, bij een niet gedefinieerde verhoging van radioaktiviteit
in de lucht en bij eventuele overige meldingen.
I

Gelet op het bovenstaande is voor de Nederlandse kernenergiecentrales een dusdanige klassifikatie van ongevallen opgesteld, dat bij het
bekend maken van een bepaalde ongevalsklasse door de exploitant van
een kernenergiecentrale bij alle betrokkenen bekend is welke procedures
dienen te worden gevolgd en eventueel welke akties dienen te worden
uitgevoerd (zie hoofdstukken 2.6. en 2.7.). Deze procedures en akties
zijn op voorhand geformuleerd: het oordeel van de beoordelingseenheid
is dus al van tevoren opgesteld, gebaseerd op de mogelijk optredende
gebeurtenissen en voorspelde konsekwenties. Bij een werkelijk ongeval
wordt dus bij situate a het inschakelen van de beoordelingseenheid voor
het eerste oordeel overgeslagen.
Voor situatie b zal worden bezien of eenzelfde methodiek mogelijk is
op basis van de door de betreffende centrales gehanteerde ongevalsklassifikatiesystemen.
Voor situatie c zal de beoordelingseenheid worden ingeschakeld.
5.3. De bestrijdingsfase
5.3.1. Indeling coordinatiestruktuur

op rijksnivo

De kernongevallenbestrijding op rijksnivo is ten behoeve van de
coordinatiestruktuur ingedeeid in 4 situaties:
I. (licht, stralingshygiénisch) ongeval, dat in bestaande kaders wordt
behandeld door de in de Kernenergiewet genoemde ministeries die
verantwoordelijk zijn voor het tegen gaan van de gevolgen van een
ongeval met een kernenergiecentrale.
II. ongeval, waarbij zwaardere interdepartementale coordinate noodzakelijk is. Het accent bij de uitvoering van maatregelen ligt op stralingshygiénische aspekten.
III. ongeval, waarbij zwaardere interdepartementale coordinate
noodzakelijk is. Het accent bij de uitvoering van maatregelen ligt op
openbare orde en/of veiligheidsaspekten.
IV. rampsituatie
De situaties II t/m IV kunnen worden gekarakteriseerd als de interdepartementale kernongevallenbestrijdinggsstruktuur. Indien deze situaties
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worden gekoppeld aan het in hoofdstuk 2.6. beschreven ongevalsklassinkatiesysteem voor Nederlandse kernenergiecentrales, levert dat i.et
volgende beeld op:
Bestuurlijke
coord, strukt.

I

II

III

IV

Ongevalsklassifi
catie

plant emergency

site emergency

off-site erfargency

(emergency stand by valt hier buiten, omdat lie klasse geen nuklaai; ongeval bereft. 2ie
hoofdstuk 2.6.)

5.3.2. Opbouw kernongevallenbestrijdingsstruktuur

op rijksnivo

Indien er een ongeval plaatsvindt en na d j alarmeringsfase de in^erde
partementale kernongevallenbestrijdingsstrj<tuur wordt geaktiveerd,
dienen door het rijksongevalsmanagement de volgende aktiviteiten te
worden uitgevoerd:
1. besluitvoorbereiden;
2. besluitvormen;
3. coordineren uitvoering maatregeien,
Ondersteunende aktiviteiten hierbij zijn:
4. verzamelen en evalueren van tecnnische informatie;
5. voorlichten.
Bij de uitvoering van deze aktiviteiten kunnen de volgende akicren
worden onderkend (in hoofdstuk 7 worclt een jn ander meer gedetailleerd beschreven):
ad 1: Departementale liaisons
De voorbereiding voor de besluitvoiming vindt plaats per ministerie.
Afhankelijk van het ministerie zal de besluitvoorbereiding in het eigen
ministerie worden uitgevoerd dan wel door middel van een vertegenwoordiging in de nabijheid van het beleidsteam (liaisons).
ad 2: Beleidsteam
Besluitvorming zal plaatsvinden in het beleidsteam. In het beleidsteam
zijn in iedergeval vertegenwoordigd de ministeries van AZ, BIZA, BUZA,
L&V, SZW, V&W, VROM en VWC. Afhankelijk van het type ongeval en
de aard van de te treffen maatregeien kunnen de ministeries van Def en
van EZ eveneens deel uit maken van het beleidsteam. Het ministerie van
VROM of van BIZA draagt zorg voor het voorzitterschap.
Afhankelijk van de aard en de ernst van het ongeval zal er zowel een
beleidsteam van (hoofd-)ambtenaren als een beleidsteam van Ministers
bestaan.
ad 3: Departementale Coordinatie Centra (DCC's)
De in het beleidsteam genomen besluiten worden via het Landelijk
Coordinatie Centrum van het ministerie van BIZA doorgegeven aan de
provinciale coordinatie centra en vervolgens aan de gemeentelijke
coordinatiecentra. Tevens zullen de besluiten via de liaisons aan de
departementale coordinatie centra worden doorgegeven, die ze op hun
beurt doorgeven aan de betreffende departementale vertakkingen in het
land (uitvoerende diensten), eventueel aangevu'rl met voor de betreffende ministerie van belang zijnde aanvullende informatie of richtlijnen
voor de uitvoering van het besluit. Tevens coordineren de betreffende
centra de uitvoering van de besluiten door de departementale diensten.
Informatie over de uitvoering van de besluiten en eventuele knelpunten
worden bekend gemaakt a i n de liaisons bij het beleidsteam, zodat het
beleidsteam kontinu een totaal beeld van de situatie heeft.
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ad 1, 2 en 3: Nationaal Coordinate Centrum (NCC)
Indien de (zwaardere) interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur (II t/m IV) wordt geaktiveerd dienen de betrokkenen in een
Nationaal Coordinate Centrum (NCC) bij elkaar te komen. Nadat een
besluit is genomen wordt dit via het NCC en de OCC's doorgegeven aan
resp. de Commissarissen van de Koningin in de provindes en de departementale uitvoerende diensten. Omdat bij de uitvoering van bepaalde
maatregelen de Commissaris van de Koningin een coordinerende rol
vervult in zijn provincie dient het beleidsteam rechtstreekse verbindingen
met hem te hebben.
ad 4: de Technische Informatie Groep
De technische informatie groep is belast met het verzamelen en
verwerken van gegevens over het ongeval, de meteorologische omstandigheden en metingen. Deze groep zal de data tevens evalueren en
adviezen opstellen voor te nemen maatregelen ten behoeve van de
besluitvoorbereiding en besluitvorming. De technische informatie groep
is gehuisvest in het Nationaal Coordinate Centrum.
Het ministerie van VROM draagt zorg voor leiding en coérdinatie. De
groep wordt gevormd door (strålings-) deskundigen op het gebied van
milieu, volksgezondheid, landbouw en voedselvoorziening, drinkwatervoorziening, waterhuishouding, reaktorveiligheid, arbeidsbescherming,
meteorologie en ongevalsbestrijding. Uitgaande van de verschillende
disciplines binnen het proces «meten off-site«, te weten bodem, lucht,
water, voedsel, meteo, personen, goederen en transportmiddelen, zijn
steuncentra benoemd. Via deze steuncentra komen de informatiestromen
met betrekking tot de disciplines via een gelaagd systeem bij de
Technische Informatie Groep uit. Als steuncentra zijn aangewezen:
RIVM, KNMI, DBW/RIZA, RIKILT, de Nederlandse kemenergiecentrales,
BIZA/LCC, VROM/DCC, WVC/DCC en de RKvW.
ad 5: de Voorlichtingsgroep
De voorlichting zal in al zijn facetter worden verzorgd door de
voorlichtingsgroep. Hiertoe zal in het Nationaal Coordinate Centrum een
voorlichtingscentrum worden gerealiseerd, van waaruit de voorlichting
dient te worden gecoordineerd en ten dele uitgevoerd. De betrokken
niinisteries houden hierbij een eigen voorlichtingsuitvoeringstaak voor
h jn eigen specifieke beleidsterrein. Deze voorlichting kan vanaf het
eigen coordinate centrum worden verzorgd, maar valt wel onder de
verantwoordelijkheid van het Nationaal Voorlichtingscentrum.
In het Nationaal Voorlichtingscentrum funktioneren de volgende
eenheden:
- het voorlichtingscoordinatieteam;
- de eenheid publieksvoorlichting;
- de eenheid pers/media voorlichting;
- de eenheid voorlichting aan gedecentraliseerde overheden.
Coordinate van de voorlichting en voorzitterschap van het Nationaal
Voorlichtingscentrum wordt verzorgd door een vertegenwoordiger van
het ministerie van VROM of van BIZA.
Het hiervoorstaande is weergegeven in figuur 5.2.
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Nationaal Coordinate Centrum
(NNC)
Ministerieel en/of
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figuur 5.2.: schematische weergave van de interdepartementale
kernongevallcnbestrijdingsstruktuur

5.3.3. De coordinate op rijksnivo
De Ministers van BIZA en van VROM hebben een centrale ro! in de
kernongevallenbestrijding. De Minister van BIZA omdat hij de coordinerend Minister is voor de normale ongevals- en rampenbestrijding, de
Minister van VROM omdat hij coordinerend Minister is voor de in de
Kernenergiewet genoemde Ministers die verantwoordelijk zijn voor het
tegen gaan van de gevolgen van een ongeval met een kernenergiece v
trale. Vanwege het bovenstaande zal de totale coordinatie van de
kernongevallenbestrijding, onder andere resulterend in het voorzitterschap van het beleidsteam, door of namens de Minister van BIZA of de
Minister van VROM dienen te worden uitgevoerd.
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Indien de ongevalssituaties (zie hoofdstuk 5.3.1.) worden gekoppeld
aan het bovenstaande uitgangspunt over de tctale coordinatie, levert dat
het volgende beeld op:
I

II

Itl

IV

Ministeriéle
coordinatie

VROM

VROM

BIZA

BIZA

Ambtelijke
coordinatie

VROM

VROM

VROM of BIZA

BIZA

Zoais uit de tabel blijkt is het mogelijk dat de ambtelijke coordinatie bij
VROM blijft als de ministeriéle coordinatie overgaat naar BIZA.
In de tabel zijn een drietal «omslagpunten» te herkennen:
a. omslagpunt van I naar II, d.w.z. het tijdstip van het aktiveren van de
interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur;
b. omslagpunt van II naar III op ministerieel nivo;
c. omslagpunt van II naar III op ambtelijk nivo;
Voor het definiéren van deze omslagpunten zijn de faktoren, die
bepalend zijn voor het onderbrengen van een bepaald objekt bij een nivo
van bestuurlijke coordinatie (zie hoofdstuk 2.2.), gebruikt. Deze faktoren
zijn:
1. de omvang van de radiologische gevolgen van een ongeval;
2. de omvang van de maatregelen;
3. (dreigende) onrust onder de bevolking;
4. de grootte van het in geding zijnde (of mogelijk kornende) gebied;
5. de economicche gevolgen;
6. internationale (poiitieke/diplomatieke) aspekten;
7. internationale verdrågen;
8. de op rijksnivo liggende verantwoordelijkheid met betrekking tot
alle handelingen met radioaktieve stoffen;
9. gecentraliseerde toezicht.
Wanneer deze faktoren worden vergeleken met de 4 ongevalssituaties
kan worden gekonkludeerd dat:
- de faktoren 8 en 9, onafhankelijk van de zwaarte van het ongeval,
altijd gelden;
- de faktoren 1 t/m 7 in omvang toenemen met de toenemende
zwaarte van een ongeval.
Dit betekent dat de faktoren 1 t/m 7 kunnen worden gebruikt om de
omslagpunten, met name punt l/li, te definiéren. De omslagpunten zijn in
de vorm van indikaties en niet door middel van een specifieke definitie
besch reven.
a. omslagpunt van I naar II:
de kernongevallenbestrijding zal verlopen volgens de interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur, indien onderstaande
indikaties gelden, dan wel de verwachting gerechtvaardigd is dat ze
zullen worden bereikt:
- als andere dan de KEW-ministeries betrokken dienen te worden bi|
de bestrijding van een ongeval (als gevolg van de faktoren 1, 2, 4 en 51,
of:
- als het voor de uitvoering van maatregelen van groot belang dan wel
noodzakelijk is dat afstemming dient plaats te vinden van het Binnenlands Bestuur (als gevolg van de faktoren 1, 2, 4 en 5), of:
- als op grote schaal voorlichting dient te worden gegeven (als gevolg
van met name faktor 3), of:
- als het ongeval grensoverschrijdende konsekwenties heeft (in
verband met de faktoren 6 en 7).
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Door het inmiddels opgestelde ongevalskiassifikatiesysteem kan dit
omslagpunt voor een ongeval met een Nederlandse kernenergiecentrale
eenvoudig worden omschreven:
- als door de exploitant van een Nederlandse kernenergiecentrale een
site emergency wordt afgekondigd.
b. omslagpunt van II naar III op ministerieel nivo (ll/lll):
dit omslagpunt is moeilijk van tevoren te definiéren en kan het beste
tijdens een daadwerkelijke ongevalssituatie in overleg tussen de verantwoordelijke Ministers, eventueel in overleg met de Minister-President,
worden bepaald. Een indikatie voor het omslagpunt is: indien tijdens een
ongevalssituatie, bij de uitvoering van het geformuleerde overheidsbeleid, het accent van de te nemen maatregelen komt te liggen op het
gebied van openbare orde en veiligheidsaspekten i.p.v. stralingsbescherming, neemt de Minister van BIZA de coordinate over.
Door het inmiddels opgestelde ongevalsklassifikatiesysteem kan dit
omslagpunt voor een ongeval met een Nederlandse kernenergiecentrale
eenvoudig worden omschreven:
- als door de exploitant van een Nederlandse kernenergiecentrale een
off-site emergency wordt afgekondigd.
c. omsfagpunt van II naar III op ambtelijk nivo (11/111'):
de Ministers kunnen zich in het beleidsteam laten vertegenwoordigen
door (hoofd-)ambtenaren. Het omslagpunt dient derhalve samen te
vallen met het hierboven omschreven omslagpunt ll/lll, tenzij de
Ministers uit het oogpunt van de noodzakelijke kontinuiteit in ambtelijke
coordinate besluiten de ambtelijke coordinate bij de vertegenwoordiger
van VROM te laten berusten.
5.3.4. Het Nationaal Coordinatie Centrum (NCC)
De keuze van één algemene struktuur voor de kernongevallenbestrijding betekent tevens dat er één Nationaal Coordinatie Centrum
(NCC) dient te zijn. Bij de keuze van dit NCC zijn de volgende
argumenten in beschouwing genomen:
1. het NCC dient rechtstreekse lijnen te hebben met de betrokken
ministeries en met de provinciale coordinatie centra. Vanuit de laatste
centra kunnen dan de verbindingen met de lokale centra worden onderhouden.
2. het buro Berenschot B.V. heeft naar aanleiding van de evaluatie van
het overheidsoptreden tijdens het Tsjernobyl ongeval geadviseerd de
kernongevallenbestrijding te verbeteren en daarbij zoveel mogelijk aan te
sluiten op bestaande strukturen voor ongevals-/rampenbestrijding.
3. de provincios en gemeenten wensen op rijksnivo maar één
aanspreekpunt, ongeacht of het een rampsituatie is of niet. Deze stalling
is ook door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar voren
gebracht. Hierdoor wordt voorkomen dat provinde en gemeente informatie krijgen van zowel het NCC als het LCC indien deze twee centra niet
samen vallen, waardoor onduidelijkheid kan ontstaan;
(n.b.: dit argument is eigenlijk een bevestiging van argument 2):
4. zodra de Minister van BIZA de coordinatie van de kernongevallenbestrijding uitvoert (situatie III en IV), zal hij dit (willen) doen vanuit het
centrum dat hem daarvoor ter beschikking staat, nl. het LCC.
Gelet op de hiervoor genoemde argumenten is het LCC van het ministerie van BIZA aangewezen als facilitair centrum ten behoeve van het
NCC voor de kernongevallenbestrijding.
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5.3.5. De rol van de Minister President
De Minister President is verantwoordelijk voor de eenheid van het
regeringsbeleid en als Minister van Algemene Zaken verantwoordelijk
voor de Rijksvoorlichtingsdienst.
Daarom zal hij:
- bij een ongeval waarbij de interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur wordt geaktiveerd direkt worden gealarmeerd
en indien nodig bij de besluitvorming worden betrokken;
- onmiddellijk worden betrokken bij (te verwachten) konflikten tussen
Ministers;
- worden betrokken bij de voorlichting;
De betrokken Ministers kunnen eventueel besluiten tot het instellen
van een ministeriéle kommissie als bedoefd in artikel 24 van het
Reglement van Orde voor de Raad van Ministers. Dit laat overigens
onverlet de verantwoordelijkheden van de betrokken Ministers.
5.3.6. Ssmenvatting kernongevallenbestrijdingsstruktuur op rijksnivo
Het hiervoor beschrevene kan als volgt schematisch worden weergegeven:
1
(licht) ongeval,
dat sektoraal
wordt
behandeld door
KEW-ministeries

II
III
Ongeval waarbij (zwaardere)
interdep. coord. noodzakelijk is.
Het aksent bij de uitvoering van
maatregelen:
stralingshygié
nisch

IV
Rampsituatie

openbare orde
en veiligheid
Offsite emergency

Site emergency

OngevalsUasse
voor Nederl.
kerncentrales

Plant emergency

Alarmcentrum

Kommunikatiecentrum WVC, ten dienste van VROM

Betrokken
ministertes

KEW.
BIZA wordt
gelrtform.

KEW + BIZA
+ overigen

BIZA + KEW
+ overigen

BIZA + KEW
+ overigen

Ambtelijke
coordinatie
KEW-min.

VROM

VROM

VROM

VROM

_

BIZA

BIZA

BIZA

Coordinerend
Minister/voorzitter
beleidsteam

VROM
nog geen
beleidsteam

VROM

BIZA

BIZA

Algemene
ambtelijke
coordinatie/
voorzitter
ambtelijk
beleidsteam

VROM
nog geen
beleidsteam

VROM

VROM of BIZA

BIZA

Nationaal
Coordinatie
Centrum

Geen NCC;
coordinatie
vanuit
WVC/VROM
centrum

NCC bij
LCC BIZA

NCC bij
LCC BIZA

NCC bij
LCC BIZA

Ambtelijke
coordinatie
OOV-aspekten

figuur 5.4.: samenvatting kernongevallenbestrijdingsstruktuur op rijksnivo

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 015, nr. 3

67

5.4. De afwikkelingsfase
5.4.1. Overgang van fasen
De afwikkelingsfase kan worden ingedeeld in een herstelperiode en
een nazorgperiode.
Herstelperiode
De daadwerkeiijke bestrijding van een ongeval kan worden afgerond
als zich geen nieuwe ontwikkelingen in het ongeval voordoen en er
duidelijkheid bestaat over de konsekwenties van het ongeval en de
genomen bestrijdingsmaatregelen. De herstelperiode kan intreden
wanneer maatregelen als terugkeer na evakuatie, dekontaminatie en
dergelijke worden geéffektueerd. In bijlage 2.4. bij hoofdstuk 2 worden
de dosiswaarden voor terugkeer na evakuatie genoemd.
Deze herstelperiode kan, afhankelijk van het type ongeval, van
lengteduur verschillen (2-12 maanden).
Overigens is het wears i.ijnlijk dat de herstelperiode in de verschillende sektoren (bijvoorbeelJ beschermende maatregelen versus voedselvoorziening) op verschillende momenten zal ingaan. Van een zekere
overlap zal dus sprake zijn.
Nazorgperiode
Is het herstel eenmaal doorgevoerd, zijn geen bijzondere maatregelen
in het kader van het ongeval meer nodig en is de eerste rapportage en
verantwoording afgerond, dan gaat de herstelperiode over in de nazorg
van de gebeurtenissen. De afrondende aktiviteiten kunnen zich ge?ien
hun inhoud over meerdere jaren uitstrekken.
5.4.2. De aktiviteiten

Voorlichten

1

1

1

Technisch
informeren

1

HerstelPeriode
?

*-|

In figuur 5.5. zijn de aktiviteiten weergegeven die in de herstel- en in
de nazorgperiode zijn te onderscheiden.

Herstel

•m

Financ./Jur
afwikkelen

|
T

-T — T -

Nazorg
periode

» - -f

Eval ueren

Figuur 5.5. Aktiviteiten in de afwikkelingsfase
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Deze aktiviteiten zijn als volgt nader uit te werken.
Aktiviteit

Herstelperiode

Nazorgporiode

Technisch informeren

- meten
- effekten korte termijn +
advies

- nameten
- effekten lange termijn +
advies

Voorlichten

- vragen beantwoorden
- stand van zaken

- vragen beantwoorden

Merstel maatregelen
treffen

-

- voorraad aanvullen
- medische studies
- naz-rg, financieel, sociaal.
kultureei

Financieel juridisch
afwikkeien

- schadeclaims
- kosten overheid
- strafrechtelijk

- schadeclaims
- kosten overheid
- strafrechtelijk

- Evalueren

- rapportage en overdracht
naar staande organisaties
- verantwoording (polttiek en
bestuurlijk)

- ongeval ivalueren
- maatrege'en evalueren
- voorstellen voor bijsturing
NPK

dekontaminatie
terugkeer
grenskontroles
voedselkontroles

5.4.3. De organisatie
De organisatie kan schematisch als volgt worden weergegeven.
Afwikkelingsfase

Bestrijdingsfase
Herstelperiode

Beperkte
. bestrijdingsorganisatie

Bestrijdingsorganisatie

Nazorgperiode

I

I I

I I

i

Staande
organisaties

geen nieuwe
ontwikkelingen
ongeval
stabilisatie
situatie
duideli)kh«id over
de konsekwenties

geen bijzondere
maatregelen nodig
jerste rapportage en
verantwoording gereed

De bestrijdingsorganisatie kondigt de afwikkelingsfase af. Dan zet een
beperkte bestrijdingsorganisatie de werkzaamheden voor*. De opzet van
de organisatie blijft in principe dezelfde, de bezetting (in aantallen en in
bestede mensuren) zal teruglopen. De beperkte bestrijdingsorganisatie
zal ook met name waar het de afwikkeling van financiéle en juridische
aspekten betreft, de staande organisatie (de ministeries) inschakelen.
Tevens schakelt het boieidsteam zonodig specifieke deskundigen in op
het gebied van herstel maatregelen (bijvoorbeeld dekontaminatie). De
bestrijdingsorganisatie dient in die periode ook specifieke aandacht te
besteden aan rapportage en de verantwoording.
De beperkte bestrijdingsorganisatie kondigt tevens de overgang van de
herstel- naar de nazorgperiode af. Dat impliceert dat zij zichzelf opheft
en haar bevoegdheden overdraagt aan de staande, reguliere organisatie(s).
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5.4.4. Uitgangspunten beperkte bestrijdingsorganisatie
De uitgangspunten van de beperkte bestrijdingsorganisatie zijn:
- departementale vertegenwoordiging (inkl. departementale liaison):
de verschillende vertegenwoordigers per ministerie blijven in funktie en
er wordt tenminste één kontaktpersoon aangewezen, die met een zekere
frekwentie op het NCC aanwezig zal zijn;
- beleidsteam: het ambtelijk beleidsteam blijft in funktie en komt in
een zekere frekwentie bij elkaar;
- nationaal coordinate centrum: het NCC blijft in een standaa~d
bezetting beschikbaar en operationeel.
- het beleidsteam van de beperkte bestrijdingsorganisatie neemt
besluiten over:
. de wijze waarop de bestrijdingsorganisatie wordt afgebouwd;
. het moment waarop de bevoegdheden van de onderdelen van de
bestrijdingsorganisatie worden overgedragen aan de onderdelen van de
staande organisatie;
. het moment waarop de centrale bevoegdheden van het beleidsteam
worden overgedragen aan de staande organisatie.
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Nationaal Plan voor de Kernongevallenbastrijding
1. Inletding

"
2. Uitgangspunten

"
3. Wettelijk kader

4 Relatie
on/off site

5. Opzet KOB voor
kategone A
objekten

6. AkmiMrinpfiw«;

Bestrijdingsfase

14. Opzet KOB voor
kategofieB
objekten

5 Afwikkelingsfase

7 Besluitvofming
en coordinate
uttvoering

8. Technische
informatie

9. Voorlichting

Maatregelen
10. Bescherming
bevolking/
medische maatregelen
11 vVaterhuishouding
12. Drinkwatervoorziening
13. Landbouw en

voedselvoofziening

15. Benodigde vootzieningen

C

16. Benodigde regelingen

17. Opledmg en oefening

18. Aktieplan
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HOOFDSTUK 6. ALARMERING EN BEOORDELING

6 . 1 . lnleiding
De aktiviteiten die in de alarmeringsfase worden uitgevoerd zijn:
Melden van een ongeval

Verifiéren van de melding

Beoordelen van net ongeval:
advies opstellen
voor te nemen akties

»•
Besluiten over de
voorgestelde akties
T.

Aktiveren van de
bestrijdingsorganisatie

In dit hoofdstuk worden deze aktiviteiten nader beschreven, waarbij
wordt aangegeven door wie de aktiviteiten worden uitgevoerd en welke
personele aspekten van belang zijn. De benodigde materiale voorzieningen worden in hoofdstuk 15 samengevat.
6.2. Onderverdeling van de alarmeringsfase
Gekozen is voor het verdelen van de alarmeringsfase in drie situaties:
a. een ongeval met of bij een Nederlandse kernenergiecentrale;
b. een ongeval met of bij een kernenergiecentrale in de grensgebieden;
c. een ongoval met of bij objekten in het buitenland ånders dan een
kernenergiecentrale in de grensgebieden, met nukleair defensie
materiaal, met nukleair aangedreven schepen, met nukleair aangedreven
ruimtevaartuigen, bij een niet gedefinieerde verhoging van radioaktiviteit
in de lucht en bij eventuele overige meldingen.
Reden voor deze verdeling is, dat het niet ondenkbaar is dat bij een
ongeval met een van de onder a en b genoemde objekten al aktie
noodzakelijk is voordat de beoordelingseenheid een oordeel heeft
kunnen opstellen over de (mogelijke) gevolgen van het ongeval. Met
name de lokale autoriteiten zullen direkt akties (moeten) nemen of in
ieder geval de voorbereiding daartoe (moeten) starten.
Er is voor de Nederlandse kernenergiecentrales een dusdanige klassifikatie van ongevallen opgesteld, dat bij het bekend maken van een
bepaalde klasse door de exploitant van een kernenergiecentrale bij alle
betrokkenen bekend is welke procedures dienen te worden gevolgd en
eventueel welke akties dienen te worden uitgevoerd. Deze procedures en
akties zijn op voorhand geformuleerd 9 i vervangen het eerste oordeel
van de beoordelingseenheid.
Indien de kernenergiecentrales in de grensgebieden een vergelijkbaar
klassifikatiesysteem hanteren, kan de procedure lopen zoals hierboven
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beschreven. Indien dit niet het geval is. zal bij een ongeval met een van
de genoemde centrales de beoordelingseenheid wel worden
ingeschakeld.
Bovenstaande betekent tevens dat vcoi situatie a op rtjksoverheidsnivo
de eerste beoordeling van de beoordetin iseenheid kan vervallen: het
oordeel (onder andere het al dan niet opstarten van de kernongevallenbestrijdingsstruktuur) is namelijk reeds opaesteld bij het definiéren van
de ongevalsklassifikaties en de te nemen akties.
Voor situatie b zal worden bezien of eenzeifde methodiek mogelijk is
op basis van de door de betreffende centrales gehanteerde ongevalsklassifi katiesystemen.
Voor situatie c zal de beoordelingseenheid worden ingeschakeld.
In bijlage 6.1. zijn de processchema's voor elk van de boven
genoemde situaties opgenomen.
6.3. Het melden van een ongeval
6.3.1.

Aktiviteten

De melding van een ongeval vindt plaats aan het alarmcentrum. Als
alarmcentrum fungeert het kommunikatiecentrum van het ministerie van
WVC te Rijswijk, dat mede ten dienste staat van het ministerie van
VROM. De ontvanger bij WVC (centralist) zal de melding doorgeven aan
de persoon van WVC die de melding dient te verifiéren.
6.3.2.

Informatie

De inkomende informatie bestaat uit de melding van een ongeval door:
a: een exploitant van een Nederlandse kernenergiecentrale of onderzoekscentrum;
b: - de regering van de Bondsrepubliek Duitsland (voor Kaikar en
Emsland) of Belgié (voor Doel en Mol);
- de Nederlandse provindes in de nabijheid van de hiervoor
genoemde buitenlandse objekt en, die een melding hebben ontvangen
van de betreffende Landkreisen in de BRD of de provincies in Belgié;
c: - de IAEA, in het kader van de ((Convention on early notification«;
- de EG, in het kader van de communautaire regeling tot vroegtijdige
alarmering:
- landen waarmee een afspraak is gemaakt over vroegtijdige
waarschuwing;
- beheerders van meetnetten,
- ministerie van defensie, indien een ongeval optreedt met nukleair
defensie materiaal;
- overige meldingen (media, wetenschappelijk instituut etc.).
De ontvanger van de melding zal de volgende gegevens dienen te
noteren:
a b c : - naam en lokatie melder;
- naam en lokatie van het objekt waar het ongeval plaatsvindt;
- tijdstip van het ongeval;
a + evr. b: - de ongevalsklassifikatie.
In de lAEA-conventie «Early notification)) is een lijst van te verstrekken
informatie opgenomen.
De informatie bestaat uit:
- tijd, lokatie en aaid van het nukleair ongeval;
- betrokken installatie;
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- veronderstelde of vastgestelde oorzaak van het ongeval en de te
verwachten ontwikkelingen die relevant zijn voor grensoverschrijdende
emissies;
- karakteristieken van de emissie (samenstelling, hoeveelheid, hoogte
etc.);
- heersende en te verwachten weersomstandigheden;
- resultaten van off-site metingen;
- off-site genomen of geplande maatregelen;
- veronderstefd gedrag van de emissie gedurende de tijd.
6.3.3. Personele aspekten
De centralist:
- dient op de hoogte te zijn van de mogelijk te ontvangen meldingen;
- dient bekend te zijn met de procedures voor ontvangst en
doormeiding van een melding;
- dient kennis te hebben van de Engelse en Ouitse taal.
6.4. Het verifiéren van een melding
6.4.1.

Aktiviteiten

Het verifiéren van een melding verloopt als volgt:
- na het ontvangen van een melding atarmeert de centralist van het
alarmcentrum van WVC de DDA (Dienst Doend Ambtenaar). Deze DDA
is een ambtenaar van het betreffende mi nisterie die konstant bereikbaar
is; de funktie is in de vorm van een piket-regeling gerealiseerd;
- de DDA meldt zich al dan niet telefonisch bij het alarmcentrum en
krijgt te horen welke melding is ontvangen;
- de DDA zal de melding verifiéren en indien het werkelijk om een
ongeval gaat eventueel nadere informatie opvragen;
- de DDA zal het alarmcentrum bellen en nadere opdrachten
verstrekken.
6.4.2.

Informatie

De verifikator zal, indien het werkelijk om een ongeval gaat, de
volgende informatie noteren:
a: Nederlandse kernenergiecentrale
- de ongevalsklasse.
b: Kernenergiecentrale in de grensgebieden
- de ongevalsklasse;
- indien geen met de Nederlandse situatie vergelijkbare ongevalsklassen zijn geformuleerd: zie d hieronder.
c 1 . Ongeval in het buitenland:
- tijd, lokatie en aard van het nukleair ongeval;
- betrokken installatie;
- veronderstelde of vastgestelde oorzaak van het ongeval en de te
verwachten ontwikkelingen die relevant zijn voor grensoverschrijdende
emissies;
- karakteristieken van de emissie (samenstelling, hoeveelheid,
emissiehoogte etc.);
- heersende en te verwachten weersomstandigheden;
- resultaten van off-site metingen;
- off-site genomen of geplande maatregelen;
- verondersteld gedrag van de emissie gedurende de tijd.
c2. Nukleair aangedreven schepen:
- tijd, lokatie en aard van het nukleair ongeval;
- betrokken schip: naam, nationaliteit, aard etc.;
- vermogen van de aan boord aanwezige kernreaktor;
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c3.
c4.
-

veronderstelde of vastgestelde oorzaak van het ongeval;
de te verwachten ontwikkelingen;
karakteristieken van de emissie (samenstelling, hoeveelheid etc.);
heersende en te verwachten weersomstandigheden.
Nukleair aangedreven ruimtevaartuig:
betrokken satelliet: naam, nationaliteit, aard e t c ;
vermogen van de aan boord aanwezige kernreaktor;
gegevens over de snelheid en baan van de satelliet,
vermoedelijke plaats en tijdstip van neerstorten.
Ongedefinieerde verhoging:
lokatie, aard en niveau van de gemeten verhoging

6.4.3. i^rsonele
De
-

aspekten

verifikator:
dient kontinu bereikbaar te zijn;
dient op de hoogte te zijn van de te volgen procedures;
dient kennis te hebben van de Engelse en Duitse taal.

6.5. H e t beoordelen van een melding
6.5.1.

Aktiviteiten

a en b: Kernenergiecentrale in Nederland of de grensgebieden:
de eerste beoordeling kan achterwege worden gefaten: de te nemen
akties zijn van tevoren gedefinieerd en aan de ongevalsklassen
gekoppeld. Voorwaarde hiervoor is echter dat Belgié en Duitsland voor
hun kernenergiecentrales (in de grensgebieden) dezelfde of een vergelijkbare ongevalsktassifikatie hanteren: is dit niet het geval, dan dient de
beoordelingseenheid wel te worden ingeschakeld (zie onder c ) ,
c: Overige meldingen:
aan de hand van de ontvangen gegevens zal de beoordelingseenheid
een voorstel voor te nemen akties opstellen. Voor eventuele aanvullende
informatie kan de eenheid kontakt opnemen met de melder van het
ongeval, dan wel aan derden (bijvoorbeeld de technische informatie
groep) opdragen deze aanvullende informatie te verzamelen.
Het oordeel van de eenheid zal op een aantal kriteria worden gebaseerd,
zoals
- de afstand van het objekt waar het ongeval heeft plaatsgevonden tot
de Nederlandse grens;
- een eventuele emissie in de atmosfeer;
- mogelijke radiologische gevolgen voor Nederlands grondgebied;
- ir. de nabijheid van het objekt uitgevoerde beschermende maatregelen;
- de noodzank tot het nemen van beschermende maatregelen in
Nederland;
- de noodzaak tot interdepartementale af stemming in Nederland ;
- de te verwachten ontwikkelingen in het ongevalsverloop.
Het oordeel van de eenheid kan zijn:
1. Geen aktie noodzakelijk.
Dit oordeel zal worden uitgevaardigd indien:
- er geen emissie van radioaktieve stoffen zal plaatsvinden of heeft
plaatsgevonden, of:
- het ongeval dermate klein van omvang is dat er geen maatregelen
buiten het objekt behoeven te worden genomen.
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2. Het ongeval kan worden afgehandeld door de bestaande organisaties van de Kernenergiewet-departementen: L&V, SZW, V&W, VROM
en WVC.
Eventuele coordinatie za! door het ministerie van VROM worden
verzorgd.
Dit oordeel za! bijvoorbeeld worden uitgevaardigd:
- indien er geen grootschalige besmetting van Nederlands grondgebied op kan treden, of:
- indien de te nemen maatregelen kunnen worden uitgevoerd zonder
dat daarbij coord i nat i 9 van binnenlands bestuur (gemeenten en
provindes) noodzakeliik is, of:
- indien de te nemen maatregelen geen invloed hebben op gebieden
die niet door de Kernenergiewet-departementen worden afgedekt, of:
- indien (als het ongeval in Nederland plaatsvindt) het ongeval geen
grensoverschrijdende gevolgen heeft.
3. l'e interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur dient te
worden geaktiveerd;
Dit oordeel zal bijvoorbeeld worden uitgevaardigd:
- indien er een dermate besmetting van Nederlands grondgebied op
kan treden dat een zwaardere interdepartementale coordinatie noodzakelijk is dan bij situatie 2, of:
- indien voor de te nemen maatregelen coordinatie van binnenlands
bestuur (gemeenten en provincies) noodzakelijk is, of:
- indien op grote schaal voorlichting aan de bevolking dient te worden
gegeven, of:
- indien (als het ongeval in Nederland plaatsvindt) het ongeval grensoverschrijdende gevolgen kan hebben.
Na net formuleren van het oordeel zal worden besloten tot het al dan
niet uitvoeren van de voorgestelde acties.
6.5.2. Informatie
De inkomende informatie bestaat uit de melding van een ongeval,
waarbij eventueel aanvullende gegevens ter beschikking zijn. Deze
gegevens zijn reeds genoemd onder hoofdstuk 6.4 2.
De uitga-nde informatie bestaat uit een oordeel over het ongeval en
een voorstel voor te nemen akties.
6.5.3. Personele aspekter
De leden van de beoordelingseenheid:
- dienen kontinu bereikbaar te zijn,
- dienen deskundigheid te bezitten op het gebied van reaktortechniek,
verspreidingsberekeningen, dosis-effekt berekeningen en van de te
hanteren normstelling;
- dienen de politieke en maatschappelijke konsekwenties van het
ongeval te kunnen beoordelen;
- dienen kennis te hebben van de Engelse en Duitse taal;
- dienen beperkt te zijn in aantal, om te verhinderen dat het konsultere n van teveel deskundigen het formuleren van een oordeel vertraagd;
De voorzitter van de beoordelingseenheid:
- dient gestationeerd te zijn bij het ministerie van VROM als coord inerend ministerie voor de Kernenergiewet-departementen. dit neemt niet
weg dat in de eenheid ook deskundigen van andere departementen deel
kunnen nemen.
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6.6. Het besluiten t o t aktiveren
6.6.1.

Aktiviteten

Na het opstellen van een oordeel en een voorstel tot te nemen akties
door de beoordelingseenheid za! besloten worden tot het al dan niet
uitvoeren van het voorstel.
Hiertoe zal de voorzitter van de beoordelingseenheid de Minister van
VROM informeren, die, na overleg met andere bewindslieden die het
aangaat, een besluit zal nemen.
6.6.2.

Informatie

De inkomende informatie bestaat uit een oordeel en een voorstel tot te
nemen akties van de beoordelingseenheid.
De uitgaande informatie bestaat uit een beslissing tot:
- het niet ondernemen van aktie, of:
- het afhandelen van het ongeval binnen de bestaande kaders van de
Kernenergiewet-departementen, of:
- het aktiveren van de ongevallenbestrijdingsstruktuur.
De beslissing kan eventueel worden voorzien van aanvullende
opdrachten.
6.6.3. Personele aspekter)
Geen specifieke personele aspekten zijn van belang.

6.7. Aktiveren
6.7.1.

Aktiviteiten

Afhankelijk van het oordeel van de beoordelingseenheid en het besluit
van de Minister van VROM zal aan het alarmcentrum een opdracht
worden verstrekt:
- indien geen aktie hoeft te worden ondernomen: geen opdracht. Wel
zal de beoordelingseenheid schriftelijk verslag uitbrengen van de melding
en de reden waarom geen aktie hoeft te worden ondernomen.
- afhandelen binnen bestaande kaders: de deskundigen bij de
Kernenergiewet-departementen alarmeren en het ministerie van BIZA
informeren ;
- interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur aktiveren:
het alarmeren van het Nationaal Coordinate Centrum en het alarmeren
van de betrokkenen bij de diverse departementen, diensten en instellingen.
Daarna zal het alarmcentrum de opdrachten uitvoeren.
6.7.2.

Informatie

De inkomende informatie bestaat uit een opdracht voor het alarmcentrum om bepaalde personen, diensten en instellingen te alarmeren.
De uitgaande informatie bestaat uit een bericht aan de in te schakelen
personen, diensten en instellingen.
6.7.3. Personele aspekten
De centralist die de opdrachten van de beoordelingseenheid c.q. de
Minister van VROM moet uitvoeren:
- dient op de hoogte te zijn van de mogelijk te ontvangen opdrachten;
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- dient bekend te zijn met de procedures voor het alarmeren en
inlichten van de diverse in te schakelen personen, diensten en instellingen.
In het kader van de bestaande alarmregelingen voor nukleaire installaties zijn zowel bij het alarmcentrum te Rijswijk als bij regionale alarmcentra reeds alarmschema's aanwezig. Ten behoeve van de nieuwe
struktuur zullen wellicht wijztgingen en/of aanvullingen noodzakelijk zijn.

Deaktiveren
In verband met het treffen van voorbereidingen met betrekking tot
kernongevallenbestrijding, bijvoorbeeld zoals bij het dreigende
neerstorten van de satelliet KOSMOS 1900, dienen procedures te
worden opgesteld voor het deaktiveren van de organisatie.
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Bijlage 6.1

Processchema's alarmertngsproces

Ongeval

Melding aan
burgemeester

Melding aan
alarmcentrum

Organisatie
behorende bi|
betreffende
ongevalsk las se

Alarmeringsschema voor een ongeval met of bij een kernenergiecentrale in Nederland
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Melding aan
provinciate
over hetd in
NL

Melding a a n
alarmcentrum

Veriftéren
bi) melder
(Prov. AC)

Ongeval

' Aktiverer^
vofgens
procedures
(Prov en
Bgm's)

Alatver&n
volgens
procedures
(AC)

Organrsatie
behorende bij
betreffende
ongevalsklasse

Organisatie
behorende bi)
betreffende
ongeva Isklasse

Alarmeringsschema voor een ongeval met of bij een kernenergiecentrale in de grensgebieden
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Ongedefinieerde
uertiogmg
radioaktivitet!
in de kjcht
gemeteti

Oofdeel3:
Ongevilssrluatie I I / I I I / I V
bekndstrøm bi|
etkaar

Ge«r> ongeval

Alarmeringsschema voor:
- een ongeval in net buitenland, ånders dan een kernenergiecentrale in
de grensgebieden;
- gekonstateerde verhoging van radioaktivitet in het milieu;
- overige, niet gedefinieerde meldingen.
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Kernsphjtingsproces

(Intern) alarmeringsproces voor een ongeval met een Nederlandse
kernenergiecentrale
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Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding
Llnleiding

2. Uitgangspunten

3. Wettelrjk kader

4. Hetatie
on/off site

14. Opzet KOB voor
kategori« B
objekten

5. Opzet KOB voor
kategorie A
objekien

5. Afwikkelingsfase

6. Alarmeringsfase

7* jlMtfclitM&nifcl9

8. Technische
informatie

9. Vooriichting

Maatregelen
10. Bescherming
bevotking
medische maatregelen
11. Waterhuishouding
12 Drink watervoorziening
13. Landbouw en
voedselvoorzienrng

15. Benodigde voorzieningen

16 Benodigde regelingen

17. Opleiding en oefening

18 Aktieplan
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H 0 0 F D S T U K 7 . BESLUITVORMING EN COdRDINATIE
UITVOERING MAATREGELEN

7 . 1 . Inløiding
In het besluitvormingsproces op nationaal nivo worden de volgende vier
aktiviteiten onderkend:
- besluit voorbereiden;
- besluiten;
- coordineren van de uitvoering;
- totale coordinate van het besluitvormingsproces;
1
»•
I

Besluit
voorbereiden

»

i
••
I

i

1
•*

Besluiten

I
Coordineren

'

T
»•

I
i
I

»
Coordineren uitvoering

1

s

-»imsø.
I

In dit hoofdstuk worden deze aktiviteiten nader beschreven voor die
ongevallen waarbij de interdepartementaie kernongevallenbestrijdingsstruktuur wordt geaktiveerd. Daarbij wordt tevens aangegeven door wie
de aktiviteiten worden uitgevoerd eii welke personele aspekten daarbij
een rol spelen. De benodigde materiéle voorzieningen zijn samengevat in
hoofdstuk 15.
7.2. Processenerne van hat besluitvormingsproces
De in hoofdstuk 7.1. genoemde aktiviteiten zijn hieronder in de vorm
van een processchema weergegeven:
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figuur 7,1,: processchema van het besluitvormingsproces

7.3. (Departemøntaal) besluit voorbereiden
Het voorbereiden van besluiten vindt plaats per departement: aan de
hand van de beschikbare informatie en eventudle adviezen voor te
nemen maatregelen wordt een departementaal standpunt opgesteld.
7.3.1. AktMteiten
Om per departement tot besluitvoorbereiding te komen zat elk departement:
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- alle informatie ontvangen (technische informatie, advies van de
Technische Informatie groep voor te nemen maatregelen, genomen
besluiten, internationale besluiten, etc.);
- informatie van de eigen vertakkingen in het land ontvangen of
verwerven;
- aan de hand van de ontvangen informatie en de adviezen bezien wat
een en ander betekent voor het eigen beleidsterrein;
- aan de hand van de ontvangen informatie bezien of andere of
aanvullende maatregelen op het eigen beleidsterrein noodzakelijk zijn;
- bezien of ten aanzien van bepaalde maatregelen tot autonome
besluitvorming kan worden overgegaan; indien een maatregel autonoom
wordt genomen dient wel het beleidsteam hiervan op de hoogte te
worden gebracht;
- bezien of de voorgestelde maatregelen uitvoerbaar zijn;
- indien de voorgestelde -naatregelen uitvoerbaar zijn aangeven hoe
de uitvoering zal plaatsvinden, wie bij de uitvoering betrokken dient te
zijn en welke afstemming bij de uitvoering dient te geschieden;
- indien de voorgestelde maatregelen niet uitvoerbaar zijn aangeven
waarom dat het geval is en eventueel alternatieven aandragen;
- een departementaal advies over de geadviseerde maatregelen
opstellen, eventueel een departementaal advies over aanvullende
maatregelen opstellen, aangeven de eventuele knelpunten;
- het advies inbrengen in het beleidsteam.
7.3.2. Informatie
De inkomende informatie voor de departementen bestaat uit:
- technische informatie van de Technische Informatie Groep (bijvoorbeeld emissie-, meet- en meteogegevens);
- adviezen van de Technische Informatie groep voor te nemen maatregelen;
- reeds genomen besluiten, zowel in als buiten Nederland;
- informatie over de uitvoering van reeds besloten maatregelen;
- informatie van de eigen departementale vertakkingen in het land.
De uitgaande informatie bestaat uit:
- een departementaal advies over te nemen maatregelen;
- indien autonome besluitvorming is toegestaan en toegepast, een
besluit en een bericht aan het beleidsteam over het genomen besluit.
7.3.3. Personele aspekter)
Per departement:
- dient personeel te worden aangewezen voor de vertegenwoordiging
van het departement in het NCC (liaison) en voor de bemanning van het
eigen coordinate centrum;
- dient te worden beslist of de besluitvoorhsreiding op het eigen
departement of door de liaison ir. het IWC zal plaatsvinden;
- dienen afspraken te worden gemaakt en procedures te worden
opgesteld hoe de besluitvoorbereiding verloopt;
- de Kernenergiewet-departementen dienen tevens aan te geven welk
personeel wordt ingeschakeld indien een ongeval optreedt dat niet door
de interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur, maar binnen
de bestaande strukturen wordt afgehandeld. Hiervoor zijn procedures
opgesteld.
Het betreffende personeel:
- dient op de hoogte te zijn van het funktioneren van de interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur;
- dient op de hoogte te zijn van de mogelijk optredende ongevallen en
de mogelijke gevolgen voor het eigen departement;
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- dient de optredende gevolgen van een daadwerkeltjk ongeval voor
het betreffende departement te kunnen beoordeten, dient de advtezen
voor te nemen maatregelen te kunnen beoordelen en dient eventuele
aanvullende maatregelen te kunnen adviseren;
- dient op de hoogte te zijn van de departementale organisatie en
vertakkingen in het land die betrokken worden bij de ongevalsbestrijding;
- dient een beperkte kennis te hebben van stralingsbescherming en de
te hanteren normen;
- dient op de hoogte te zijn met de te volgen procedures;
- dient ervaring te hebben in krisismanagement;
- dient stress-bestendig te zijn;
7.4. Besluitvormen
Door afstemming en afweging van de departementale adviezen zal in
het beleidsteam tot een integraal besluit worden gekomen. In het
beleidsteam zijn in ieder geval vertegenwoordigd de ministeries van AZ,
8IZA, BUZA. L&V, SZW. V&W. VROM en WVC. Afhankelijk van het type
ongeval en de aard van de te tretten maatregelen kunnen de ministeries
van Def en EZ eveneens deel uit maken van het beleidsteam.
Bij de besluitvorming zijn een groot aantal verschillende personen
betrokken. Tevens zijn een aantal verschillende funkties te onderscheiden.
Onderscheid kan worden gemaakt in:
A. het Ministerieel beleidsteam (MBT), bestaande uit de betrokken
Ministers.
De coordinator van de Kernenergiewet-departementen (KEW-departementen), de coordinator openbare orde en veiligheid (00V), de voorzitter
van de Technische Informatie Groep, de voorzitter van de Voorlichtingsgroep, de hoofddirekteur van de Rijksvoorlichtinjsdienst (PVD) en de
voorzitter van de CCRX dienen ter ondersteuning van het MBT en kunnen
de vergaderingen bijwonen.
B. het (hoofd-)ambtenaren beleidsteam (ABT), bestaande uit:
- de departementale vertegenwoordigers;
- de coordinator van de Kernenergiewet-departementen;
- de coordinator openbare orde en veiligheid;
- de ambtelijk coordinator/voorzitter van het beleids- team, zijnde een
van de twee hiervoor genoemde coérdinatoren;
De voorzitter van de Technische Informatie Groep, de voorzitter van de
Voorlichtingsgroep en de hoofddirekteur van de Rijksvoorlichtingsdienst
dienen ter ondersteuning van het ABT en wonen de vergaderingen bij als
adviseurs.
De voorzitter van de CCRX kan eveneens de vergaderingen van het
ABT bijwonen: hij doet dit als adviseur met betrekking tot de evaluatie
van de radiologische gevolgen van het ongeval op langere termijn.
Afhankelijk van de aard en ernst van het ongeval zal het beleidsteam
met een bepaalde frequentie bij elkaar komen. Indien het beleidsteam
nog niet bij elkaar is of niet in vergadering is, draagt de ambtelijke
coordinator de verantwoordelijkheid voor het ongevalsmanagement en
kan zo nodig tot maatregelen becluiten.
Indien deze maatregelen betekenis hebben voor het werkterrein of de
verantwoordelijkheid van de andere coordinator, dient overleg plaats te
vinden tussen de twee coérdinatoren.
Indien het om meer omvangrijke maatregelen gaat zal het ambtelijk
beleidsteam hiertoe dienen te beslissen.
Tot de meest ingrijpende maatregelen kunnen slechts de Ministers
beslissen.
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Hierna wordt per funktie beschreven welke aktiviteiten dienen te
worden uitgevoerd en welke informatie daarvoor nodig is.
7.4.1. Aktiviteiten
A. Ministerieel beleidsteam
Het Ministerieel beleidsteam bestaat uit de Ministers van de betrokken
departementen, die zich elk kunnen laten bijstaan door max. 2 ambtenaren. Deze ambtenaren maken echter geen deel uit van het Ministerieel
beleidsteam. De coordinator van de KEW-departementen, de coordinator
OOV, de voorzitter van de Technische Informatie Groep, de voorzitter
van de Voorlichtingsgroep, de hoofddirekteur van de RVD en de
voorzitter van de CCRX dienen ter ondersteuning, maar maken er
eveneens geen deel van uit.
B. (Hoofd-)ambtenaren beleidsteam
1. De departementale vertegenwoordigers:
- brengen het departementale standpunt ten aanzien van te nemen
maatregelen naar voren;
- stellen in onderling overleg integrate besluiten op;
- goven de genomen besluiten door aan de departementale liaisons,
die op hun beurt zorg dragen voor bekendmaking van het besluit onder
de departementale vertakkingen (voor zover dat voor een bepaald departement van belang is).
2. De coordinator van de Kernenergiewet-departementen:
- de coordinator dient zoveel mogelijk zorg te dragen voor afstemming
van de sektorale adviezen van de KEW-departementen;
- indien het beleidsteam niet bij elkaar is, dient de coordinator
KBW-departerr.cnten in overleg met de coordinator OOV te besluiten tot
de noodzakelijke maatregelen;
- de coordinator is de intermedial tussen het beleidsteam en de
voorzitter van de Technische Informatie Groep. Laatstge'oemdc woont
de vergaderingen van het beleidsteam bij en kan daar indien noo.c sen
overzicht van de (technische) situatie geven: hij valt vchter onder vera.,.woordelijkheid van de coordinator KEW-departementen.
- geeft de genomen besluiten door aan het korne .(katiecentrum var
het NCC, dat is ondergebracht bij het LCC van BIZA en H-* zorg dr-iyt
voor bekendmaking hiervan onder de KEW-departemen' •••
3. De coordinator openbare orde en veiligheid:
- deze funktie wordt uitgevoerd door de departementale vertegenwoordiger van BIZA;
- de coordinator is verantwoordelijk voor de inbreng en afstemming
van de mening van de bij de handhaving van OOV betrokken autoriteiten;
- indien het beleidsteam niet bij elkaar is, dient de coordinator OOV in
overleg met de coordinator KEW-departementen te bec'jiten tot de
noodzakelijke maatregelen;
- geeft de genomen besluiten door aan het kommunikatiecentrum van
het NCC, dat is ondergebracht bij het LCC van BIZA en dat zorg draagt
voor bekendmaking hiervan onder het Binnenlands Bestuur.
4. De voorzitter van het beieidsteam/totale ambtelijke coordinator:
- deze funktie wordt uitgevoerd door de coordinator KEW-departementen of de coordinator OOV;
- geeft leiding aan (is voorzitter van de vergaderingen van) het
beleidsteam;
- is verantwoordelijk voor het totale ongevalsmanagement (de
dagelijkse gang van zaken);
- kan, indien het beleidsteam niet bij elkaar is, zo nodig besluiten tot
bepaalde maatregelen.
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5. De voorzitter van de Technische Informatie Groep:
- geeft op verzoek van de aanwezigen een overzicht van de
(technische) stand van zaken met betrekking tot het ongeval en de radiologische gevolgen ervan;
- adviseert op technische granden over de voorbereiding van bepaalde
maatregelen;
- de voorzitter valt onder de verantwoordelijkheid van de coordinator
KEW-departementen.
6. Oe voorzitter van de Voorlichtingsgroep:
- geeft een overzicht van de voorlichting aan en informatiebehoefte
vanuit het publiek, pers etc;
- is verantwoordelijk voor zowei ontwikkeling/voorbereiding als de
uitvoering van het voorlichtingsbeleid van het beleidsteam;
- adviseert, in overleg met de hoofddirekteur van de Rijksvoorlichtingsdienst, het beleidsteam over de te volgen voorlichtingsstrategie;
- voorziet het Nationaal Voorlichtingscentrum kontinu van informatie
uit het beleidsteam;
- de funktie wordt uitgevoerd door de voorlichtingscoordinator van
VROM of van BIZA;
7. De voorzitter van de CCRX:
- geeft advies ten aanzien van lange termijn effekten en evaluatie;
- verzorgt de evaluatie van de radiologische gevolgen van het ongeval
op langere termijn.
8. De hoofddirekteur van de Rijksvoorlichti..gsdienst (RVD):
- adviseert, in overleg met de voorzitter van de voorlichtingsgroep, het
beleidsteam over de te volgen voorlichtingsstrategie;
- voorziet het Nationaal Voorlichiingscentrum kontinu van infcmatie
uit het beleidsteam;
- draagt zonodig zorg voor onderbreking van de radio- en t.v. uitzendingen;
- onderhoudt kontakten met de NOS, PTT en de organisaties van de
pers, over algemene afspraken over berichtgeving, overnemen van
kommuniqué's en dergelijke.
7.4.2. Informatie
De inkomende informatie in de besluitvorming bestaat uit alle
gegevens over het ongeval, de gevolgen, de meetgegevens, de
uitvoering van reeds genomen besluiten en de departementale adviezen
voor te nemen maatregelen.
De uitgaande informatie bestaat uit een of meerdere besluiten tot het
treffen van bepaalde maatregelen. Eventueel kunnen aanvullende
opdrachten ten aanzien van reeds genomen besluiten worden uitgevaardigd.
Buitonlai.

u Kerr.energiecenirales in de grensgebieden

Ten aanzien van de informatie uit de buurlanden bij een ongeval met
een kernenergiecentrale in de grensgebieden kan nog het volgende
worden opgemerkt.
Met de Duitse autorititeiten is overeen gekomen, dat bij een ongeval in
de centrale te Emsland (20 km. van d. Nederlandse grens) een Nederlandse vertegenwoordiger zal deelnemen in het Duitse ongevalsmanagement en wordi betrokken bij de besluitvorming over te nemen maatregelen. Op deze wijze wordt een optimale en snelle informatie uitwisseling
bereikt over het ongevalsverloop en de akties/maatregelen in Duitsland.
Met de Belgische autoriteiten zijn diverse afspraken gemaakt over
•,f._>...dti._ i/i visseling: deze afspraken hebben echter voornamelijk
:>vkKijig op '• it decentrale nivo, dat wil zeggen tussen Commissaris
d- ..'<•• ninj-, j i f < .'L'^erland en gouverneur in Belgié en tussen de b<"gcrmf ••-,"; .,* i' *&;•;•:• '"ten van de grens.
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7.4.3. Persone/e aspekten
Per departement:
- dienen een vertegenwoordiger voor het (hoofd-)ambtenaren beleidsteam en de ondersteuning voor de Minister in het Ministerieel beleidsteam te worden aangewezen;
- dienen afspraken te worden gemaakt en procedures te worden
opgesteld voor het funktioneren in het beleidsteam en het ondersteunen
van de vertegenwoordigers in het beleidsteam;
De vertegenwoordiging:
- dient op de hoogte te zijn van het funktioneren van de interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur;
- dient op de hoogte te zijn met de te volgen procedures;
- dient ervaring te hebben in krisismanagement;
- dient stress-bestendig te zijn;
7.5. Codrdineren van de uitvoering van maatregelen
Indien het beleidsteam besluiten heeft genomen dienen deze aan de
uitvoerende diensten te worden bekend gemaakt. Tevens zal de
uitvoering van de genomen besluiten (maatregelen) moeten worden
gevolgd en gestuurd.
7.5.1.

Aktiviteten

- do departementale vertegenwoordigers in het beleidsteam dragen er
zvrg voor dat de betreffer de departementale vertakkingen in het land of
in net buiten'and van de jenomert besluiten op de hoogte worden
gebracht. OU gebsurd via de departementale liaisons, die do „- middel
van de departementale coordin^ie '-ettra de ged^koncentreerde
personen en diensten kunnen b*retkan,
- de coordinator 0 0 V draagt er zorg voor dat het Binnenlands Bestuur
van alle genomen besluiten op de hoogte wordt gebracht. Hij maakt
hiervoor gebruik van het kommunikatie centrum van het NCC, dat is
onder gebracht bij het LCC van BIZA;
- via dezelfde kanalen als de genomen besluiten worden bekend
gemaakt zal informatie over de uitvoering van de besluiten bij de afzonderlijke departementen en het LCC binnenkomen;
- de departementale liaisons, alsmeoe het LCC dragen er zorg voor
dat relevante binnen kornende informatie aan alle betrokkenen wordt
bekend gemaakt;
- indien bij de uitvcering van de besluiten knelpunten optreden dient
hiervan direkt de ambtelijk coordinator op de hoogte te worden gesteld.
7.5.2.

Informatie

De uitgaande informatie bestaat uit de besluiten van het beleidsteam.
De afzonderlijke departementale liaisons kunnen de besluiten
eventueef aanvullen met voor de uitvoering van het besluit voor het
betreffende departement belangrtjke informatie c.q. opdrachten.
De inkomende informatie bestaat uit gegevens over het verloop van de
uitvoering van een besluit.
7 5.3. Personels aspekten
Per departement:
- dient personeel te worden aangewezen voor de bemanning van het
eigen coordinatiecentrum;
- dienen procedures te worden opgesteld voor het doorgeven van
genomen besluiten en additionele nformatie aan de departementale
vertakkingen in het land;
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- dient op voorhand per maatregel te worden bezien welke additionele
informatie c.q. opdrachten voor de departementale vertakkingen van
belang kui nen zijn;

7.6. De rol van de gemeente en de provincie
7.6.1. De organisatiestruktuur

op gemeentelijk nivo

Bij ongevallen met kategorie A objekten heeft op gemeentelijk nivo
met name de burgemeester een belangrijke rol te vervullen. In de eerste
plaats vloeit deze rol voort uit zijn bevoegdheid ingevolge artikel 44 van
de Kernenergiewet, om zonodig tijdens de eerste uren van een ongeval
bepaalde maatregelen te treff^n.
Naast d « e belangrijke taak in de eerste uren van een ongeval zal de
medewerking van de gemeente noodzakelijk zijn bij de uitvoering var. de
maatregelen, waartoe het rijk heeft beslist. De^e medewerking kal per
maatregel verschillend kunnen zijn qua aard en intensiteit. Zo zal deze bij
typisch waterhuishoudkundige maatregelen uiterst beperkt kunnen
blijven aangezien deze maatregelen direkt door de bevoegde waterschappen zullen worden uitgevoerd. De burgemeester zal wel worden
geTnformeerd over het uitvoeren van deze specifieke maatregelen in zijn
gemeente. Bij een maatregel als schuilen, zo daartoe al niet in de eerste
uren door de burgemeester is besloten, zal de medewerking van de
burgemeester zeer intensief zijn. De burgemeester zal in ieder geval
volledig op de hoogte moeten zijn van de binnen zijn gemeentegrenzen
uit te voeren maatregelen, of deze nu door de gemeente zelf of door
andere instanties zullen worden uitgevoerd.
Tenslotte heeft de burgemeester belangrijke bevoegdheden op het
gebied van openbare orde en veiligheid. Wanneer de belangen van de
openbare orde en veiligheid dreigen te worden geschaad, zal de burgemeester op grond van diverse wetten op dit terrein maatregelen kunnen
nemen. Met name speelt dit wanneer aan de uitvoering van de door het
rijk besloten stralingshygiénische maatregelen aspekten van openbare
orde en veiligheid zijn verbonden.
Voor wat de organisatie van de gemeentelijke kernongevalienbestrijding betreft, wordt volledig aangesloten bij de organisatie en infrastruktuur van de gemeentelijke rampbestrijdingsorganisatie. Een en
ander betekent dat het coordinatiekader hiervoor de gemeentelijke
rampenstaf vormt. Ook wordt volledig aangesloten bij de kommunikatieen kommandostruktuur in het kader van rampbestrijding. Er wordt vanuit
gegaan, dat deze strukturen derhalve ook in lichte ongevalssituaties,
waarbij wellicht formeel nog geen sprake is van een «ramp» in de zin van
de Rampenwet, benut kunnen worden.
Voor wat de kommunikatie rijk/provincie/gemeente betreft, geldt
hetzelfde als is opgemerkt ten aanzien van de kommunikatie tussen rijk
en provincie. De bestuurlijke kommunikatie zal vanuit het Nationale
Coordinatiecentrum bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken via het
Provinciale Coordinatiecentrum naar het Gemeentelijke Coordinatiecentrum plaatsvinden. Daarnaast is het wenselijk, dat operationeie
kommunikatie tussen de sektorministeries en specifieke, gedekoncentreerde rijksdiensten of andere specifieke taakoverheden rechtstreeks
kan plaatsvinden. De desbetreffende Commissaris der Koningin en de
burgemeesters in het betreffende gebied worden wel ge'i'nformeerd.
Ook r--?t het oog op de verschillende taken van de burgemeester bij
ongevailen met kategorie A objekten en de veie organisatorische
aspekten welke daaraan kleven, is het van belang dat hieraan aandacht
wordt gegeven in de gemeentelijke rampenplannen an rampbestrijdingsplannen. Dit geldt met name voor die gemeenten wier grondgebied, gelet
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op de gevolgen van een ongeval met een kernenergiecentrale onderdeel
uitmaken van de in net NPK aangegeven maatregelen- of organisatiezones.
7.6.2. De organisatiestruktuur

op provinciaal nivo

De Commissaris der Koningin vervult bij ongevallen met kategorie A
objekten een speciale coordinerende rol.
In de eerste plaats, omdat in verband met de uitvoering van de maatregelen waartoe op rijksnivo wordt beslist, op provinciaal nivo wellicht
nadere afstemming dient plaats te vinden. Een tweede reden voor een
coordinerende rol van de Commissaris is gelegen in de omstandigheid,
dat het niet uitgesloten moet worden geacht, dat aan bedoelde maatregelen zodanige aspekten van openbare orde en veiligheid zijn verbonden,
dat met het oog hierop de Commissaris zijn wettelijke bevoegdheden op
dit terrein zal moeten uitoefenen.
Tenslotte vervult de Commissaris in de voorgestclde struktuur van de
kernongevallenbestrijding bi) de kategorie A objekten een beiangrijke
liaisonfunktie tussen het rijk en de gemeente, met name de burgemeester.
In verband met het hiervoorstaande wordt voorzien in een struktuur,
waarbij de Commissaris van de desbetreffende provinde terstond over te
nemen stralingshygiénische maatregelen wordt geinformeerd.
Afhankelijk van de naar zijn oordeel nodig geachte afstemming, kan hij
met het oog daarop in overleg treden met de desbetreffende gedekoncentreerde rijksdiensten.
Voor wat de organisatie van de hiervoor geschetste aktiviteiten betreft,
wordt vol ledig aangesioten bij de aan de Commissaris der Koningin ten
dienste staande infrastruktuur in het kader van de uitvoering van de
Rampenwet.
Met name zal de door de Commissaris nodig geachte coordinate en
afstemming kunnen plaatsvinden in de provinciate rampenstaf. Aan de
vergaderingen van deze rampenstaf zullen ook vertegenwoordigers van
de gedekoncentreerde rijksdiensten deelnemen. Een en ander impliceert,
dat ten behoeve van de thans voorgestane rol van de Commissaris der
Koningin bij ongevallen met kategorie A objekten de organisatie van een
en ander op provinciaal nivo mgepast zal worden in de organisatie en
infrastruktuur in het kader van de Rampenwet. Dat geldt niet alleen voor
de coordinatiestruktuur, maar ook voor de kommunikatie- en kommandostruktuur.
Voor wat de kommunikatie tussen het rijk en de provincie betreft,
wordt benadrukt, dat de bestuurlijke kommunikatie zal plaatsvinden
tussen het Nationaa1 Coordinstie Centrum bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Provinciale Coordinate Centrum, maar dat het
wenselijk is, dat operationele kommunikatie tussen sektorministeries en
de specifieke, gedekoncentreerde rijksdiensten en andere specifieke
taakoverheden rechtstreeks kan plaatsvinden.
Tenslotte zij gewezen op het belang, dat in het provinciale cobrdinatieplan op grond van de Rampenwet aandacht wordt besteed aan
enerzijds de organisatie van de provinciale taak in het kader van de
kernongevallenbestrijding inzake in de provincie aanwezige kategorie A
objekten en anderzijds aan de organisatorische aspekten van jngevallen
met kategorie A objekten in het algemeen, waarbij ook de provincie een
bekngrijke funktie heeft.
7.7. Het besluitvormingsproces aan da hand van aan voorbeeld
Het besluitvormingsproces kan worden verduidelijkt door middel van
een voo.beeld en een schematische weergave van het Nationaal Coordinate Centrum.
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PCC

—i

' voorzitter beleidsteam
Minister of hoofdambtenaar
ondersteuning voor Minister
4
voorzitter TI grosp
2

3

voorzitter voorlichtingsgroep
voorzitter CCRX
hoofddirekteur RVD

1. De Technische Informatie Groep (TIG) verzarrtelt meet-, meteo en
ongevalsgegevens en evalueert de gevolgen van het ongeval.
2. De DCC's verzamelen gegevens die betrekking hebben op hec
betreffende departement.
3. ledereen zorgt dat de informatie bij alle betrokkenen bekend s (via
plotborden, computerterminals en dergelijke).
4. De TIG adviseert tot een bepaalde maatregel.
5. Per departement (DCC of de liaison) wordt de betekenis van het
advies beschouwd.
6. De (hoofd-)ambtenaar en Minister ontvangt van zijn departement
(DCC of liaison) het advies en eventuele additionele informatie.
7. Het beleidsteam komt bij elkaar:
- de voorzitter TIG geeft een overzicht van de situatie;
- indien gewenst worden sanvullende overzichten per departement
gegeven;
- het beleidsteam gaat tot afstemming van de departementale
adviezen over;
- indien een Minister additionele informatie wenst kan hij een van zijn
ondersteunende ambtenaren uit de liaisons daarom vragen of hem
opdragen die informatie te verwerven;
- het beleidsteam neemt een besluit.
8. De deelnemers aan het beleidsteam geven het genomon besluit
door aan hun liaisons en DCC's.
9. De coordinator 0 0 V geeft het besluit door aan het kommunikatie
centrum.
10. De DCC's geven het besluit door aan hun departementale vertakkingen, eventueel aangevuld met departementale opdrachten.
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11. Het kommunikatie centrum (LCC) van BIZA) geeft net besluit door
aan de Provinciate Coordinate Centra (PCC's).
12. De DCC's en het LCC ontvangen informatie over de uitvoering van
de maatregelen.
13. Terug naar punt 1.
Afhankelijk van de aard en de ernst van het ongeval dient te worden
geregeld:
- de frequentis van vergaderen van het beleidsteam (bij een ernstig
ongeval zal het beleidsteam konstant bij elkaar zijn, bij een licht ongeval
bijvoorbeeld maar eenmaal per dag);
- ben periodieke briefing aan alle betrokkenen over de toestand van
het ongeval, de gevolgen en het verloop van de ongevalsbestrijding;
Tevens is van belang dat bij alle betrokkenen kontinu de aktuele stand
van zaken bekend is. Dit kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld:
- funktionarissen die de informatie in geschreven vorm verspreiden
over alle kamers;
- het bijhouden van plotborden in alle kamers, al dan niet gekoppeld;
- het bijhouden van een centraal plotbord, waarop de andere kamers
door middel van een videokamera en monitors in alle kamers zicht
hebben;
- een netwerk van komputerterminals, waarbij iedereen in zijn eigen
kaner aktuele informatie door middel van zijn eigen terminal in het
gesloten komputersysteem kan brengen.
De liaisons hebben rechtstreekse verbindingen met hun DCC. Het
kommunikatie centrum van het NCC heeft rechtstreekse verbindingen
met ten minste alle PCC's. De TIG heeft rechtstreekse verbindinrsn met
de in de Tl-organisatie voorziene verzamelpunten van gegevens.
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HOOFDSTUK 8. TECHNISCHE INFORMATIE VERZAMELING EN
VERWERKING

8 . 1 . Inleiding
Bij een ongeval waarbij radioaktieve stoffen zijn betrokken is het
beschikbaar zijn van gegevens over het ongeval, (mogelijk) vrii kornende
radioaktieve stoffen en de gevolgen daarvan van essentieel :.. -lang voor
het doeltreffend bestrijden van het ongeval en voor het nemen van de
meest optimale maatregelen. De verschillende fasen van een ongeval (de
alarmehngsfase, de bestrijdingsfase en de afwikkelingsfase) in
beschouwing nemend, zal het in eerste instantie de bestrijdingsfase zijn,
waarin de<.e technische informatiestromen noodzakelijk zijn.
Op grond van een enquete die is uitgevoerd, is gebleken dat de
kapaciteit en mogelijkheden voor technische informatie verzameling en
verwerking in Nederland omvangrijk zijn. Omdat deze kapaciteit echter
alleen effektief kan worden benut als wordt voorzien in een goede
coordinatie van alle betrokken instanties, is een organisatie opgesteld,
die voorziet in een gecoérdineerde inzet van de kapaciteit bij ongevallen
waarbij de zwaardere interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur in het Nationaal Coordinatie Centrum wordt gehanteerd
(kategorie A, situaties II t/m IV; zie ook hoofdstuk 5.3).
Bij ongevallen met objekten die door de Kernenergiewet-departementen worden afgehandeld (kategorie A, situatie I), of bij ongevallen
met objekten die vallen in kategorie B, kunnen onderdelen van de
technische informatie organisatie worden ingeschakeld. De betreffende
onderdelen funktioneren dan echter onder verantwoordelijkheid en
coordinatie van het ministerie waaronder men ressorteert of waarmee
afspraken over inzetbaarheid zijn gemaakt.
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens behandeld:
1. de aktiviteiten die moeten worden uitgevoerd in het proces van
technische informatie verzameling en verwerking;
2. de organisatie die is ontwikkeld om de genoemde aktiviteiten uit te
voeren ;
3. de inzet van de organisatie bij de afzondorlijke ongevalssituaties;
4. de te volgen meetstrategie.
CCRX
Bij de behandefing van de technische informatie verzameling en
verwerking dient tevens te worden genoemd de Coordinatie Commissie
voor de metingen van Radioaktivitet en Xenobiotische stoffen (CCRX).
De CCRX is in niet-ongevalssituaties verantwoordelijk voor de
afstemming van de systematische meetprogramma's van de verschillende rijksinstituten en de coordinatie van de onderlinge uitwisseling van
meetgegevens.
Naar aanleiding van het ongeval in Tsjernobyl heeft de CCRX op
verzoek van de Minister van VROM in oktober 1986 gerapporteerd over
de extra besmeiting van mens en milieu met radioaktiviteit door dit
ongeval. Daarna is in CCRX verband een aanvullend meetprogramma
uitgevoerd om het verdere verloop van deze besmetting te volgen, wat
geleid heeft tot een vervolgrapportage in juni 1988.
Gelet op het bovenstaande is besloten de voorzitter van de CCRX als
adviserend lid toe te voegen aan het beleidsteam, mede in verband met
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de door de CCRX uit te væren evaluatie van de lange termijn effekten en
radiologische gevolgen van een (grootschalig) ongeval (zie hoofdstuk
7.4.). In verband hiermee zal de CCRX ook betrokken dienen te worden
bij de verzameling en verwerking van technische informatie.
Omdat de werkzaamheden van de CCRX als zodanig echter pas
aanvangen in de afwikkelingsfase en de in dit hoofdstuk beschreven
aktiviteiten betrekking hebben op de bestrijdingsfase, wordt de rol van
de CCRX in dit hocfdstuk niet nader genoemd.
8.2. De t e v e m c h t e n aktivitetten
8.2.1. Het primaire

aktiviteitenproces

De te treffen maatregelen beogen het voorkomen en beperken van de
gevolgen van een ongevalsemissie van radioaktieve stoffen. Onderscheid
kan worden gemaakt tussen direkte en indirekte maatregelen.
In de sfeer van direkte maatregelen kan worden gedacht aan bijvoorbeeld schuilen, jodiumprofylaxe en evakuatie, ter bescherming tegen
radioaktiviteit in de atmosfeer en depositie van radioaktief materiaal. De
indirekte maatregelen hebben betrekking op stralingsbelastingspaden via
ingestie van radioaktief besmet voedsel en drinkwater.
Gelet op het bovenstaande is het duidelijk dat, waar het gaat om het
optreden van de overheid bij kernongevallen. het verzamelen van
technische informatie geen doel op zich is, maar duidelijk gericht is op
de mogelijk te nemen maatregelen. De beslissingen tot het uitvoeren van
maatregelen worden genomen jn het beleidsteam.
Derhalve kan het primaire aktiviteitenproces van technische informatie
als volgt worden gedefinieerd:
welke informatie
heeft het
beleidsteam
nodig

|
»•

|
•

welke gegevens
dienen daarvoor
te worden
verzameld

|
••

I
r-

hoe dienen
deze gegevens
te worden
verwerkt

Gezien bovenstaande figuur kan het primaire aktiviteitenproces in de
volgende aktiviteitenblokken worden ingedeeld:
1. informatieverstrekkirg: dit is de technische informatie welke
benodigd is voor de besluitvorming binnen het beleidsteam tot het
nemen van maatregelen;
2. informatipverzameling: dit is net verzamelen van de gegevens welke
benodigd zijn om het beleidsteam van informatie te kunnen voorzien;
3. informatieverwerking: dit is de wijze waarop de aangeleverde data
moeten worden verwerkt om het beleidsteam op de juiste wijze van
informatie te voorzien.
In figuur 8.1. zijn deze processen, gekoppeld aan het besluitvormingsproces, schematisch weergegeven.
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figuur 8.1.: de processen betreffende technische informatie en besluitvorming

8.2.2. De informatie waarop de aktiviteten zich dienen te richten
Ongevallen waarbij radioaktieve stoffen zijn betrokken kunnen
aanleiding geven tot verspreiding van deze stoffen in net milieu. Dit kan
de volgende konsekwenties hebben:
- bestraiing en/of besmetting van personen;
- besmetting van land- en tuinbouwprodukten (gewassen);
- besmetting van veeteeltprodukten (melk, kaas, vlees, en dergelijke);
- besmetting van drinkwater;
- bestraiing en/of besmetting van dieren;
- verontreiniging van land, wegen. gebouwen, gebruiksgoederen, inen uitgaand vervoer etc.;
- verontreiniging van oppervlaktewater.
Blootstelling aan radioaktieve stoffen als gevolg van een ongeval leidt
tot een extra dosisbijdrage voor de bevolking boven de jaarlijks te
ontvangen dosis ten gevolge van natuurlijke achtergrondstraling,
reguliere emissies en blootstellingen en medische toepassingen.
Deze extra dosis kan met name een gevolg zijn van:
1. uitwendige bestraiing vanuit radioaktieve objekten (lokatie van het
ongeval);
2. uitwendige bestråling vanuit een radioaktieve wolk (korte termijn);
3. uitwendige bestraiing door op de grond neergeslagen radionukliden
uit een radioaktieve wolk (lange(re) termijn);
4. inwendige besmetting ten gevolge van inhalatie van radioaktieve
gassen en aerosolen;
5. inwendige besmetting ten gevolge van voedsel en drinkwaterbesmetting;
6. inwendige besmetting ten gevolge van overige ingestie en/of
huidbeschadigingen.
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De informatie die door de technische informatie organisatie wordt
verstrekt, verzameld en verwerkt heeft derhalve in eerste instantie
betrekking op de hierboven genoemde dosisbijdragen voor mens en dier.
8.2.3. Informatie verstrekken
De informatie, die a=jn het beleidsteam moet worden verstrekt, zodat
dit team tot de benodigde maatregelen kan beslissen, kan worden
ingedeeid in:
1. gegevens betreffende de aktuete situatie;
2. prognoses betreffende de te verwachten gevolgen. Deze prognoses
zullen in eerste instantie snel moeten worden geleverd en derhalve
voornamelijk zijn gebaseerd op brontermgegevens. Daama zullen beter
onderbouwde prognoses op grand van meetgegevens kunnen worden
opgesteld;
3. adviezen ten aanzien van (de voorbereiding van) te nemen maatregelen.
De gegevens kunnen worden ingedeeid in een aantal groepen:
A. Algemeen
- aard, plaats en omvang van het ongeval;
- vrijkomende radioaktieve stoffen;
- ongevalsprognose;
- prognose van de effekten van het ongeval op basis van:
- meteorologische gegevens;
- resultaten van verspreidingsberekeningen;
• resultaten van metingen.
6. Bescherming Bevolking/Medische Maatregelen
- stralingsbelastingspatronen op grond van aktuele en/of voorspelde
emissies;
- effektberekening van weersvoorspellingen/weersveranderingen;
- stralingsbelastingspatronen op grond van meetgegevens;
- gegevens inzake inwendige besmetting ten gevolge van aerosolen en
radioaktief jodium;
- prognose van aantallen/kategorieén slachtoffers;
- overzicht (afgeleide) interventienivo's;
- effektberekening van te nemen maatregelen;
C. Landbouw en Voedselvoorziening
- stralingsbelasting van vee;
- besmettingsgegevens van voedingsmiddelen en overige agrarische
produkten;
- overzicht (afgeleide) interventienivo's.
D. Drinkwatervoorziening en Waterhuishouding
- verontreinigingsgegevens oppervlaktewater/sproeiwaterbekkens;
- besmettingsgegevens drinkwater;
- overzicht (afgeleide) interventienivo's.
8.2.4. Informatie verzamelen
De informatie die door de technische informatie organisatie wordt
verzameld, kan worden verdeeld in statische en dynamische informatie.
De statische (vaste) informatie bestaat uit gegevens die van tevoren
reeds kunnen worden verzameld en periodiek geaktualiseerd, zoals
demografische en topografische gegevens.
De dynamische (variabele) informatie bestaat uit gegevens die pas
tijdens een ongevalssituatie kunnen worden verzameld, zoals brontermen meetgegevens.
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De informatie die aan het beleidsteam wordt verstrekt. is gebaseerd
op:
- objektinformatie;
- radiologische informatie;
- meteorologische gegevens;
- topografische en hydrologische gegevens;
- demografische gegevens.
Objektinformatie
Een overzicht van de objekten die een rol spelen bij de kemongevallenbestrijding is gegeven in hoofdstuk 2.2. en bijlage 2.1. Ten behoeve van
de technische informatie verzameting kan de objektinformatie worden
gesplitst in twee groepen:
- informatie uit een kernenergiecentrale;
- informatie inzake ongevallen met andere objekten.
De technische informatie urt een kernenergiecentrale bestaat uit:
- naam facilrteit en naam rapporteur;
- aard, datum en tijdstip van net ongeval.
- aktuele srtuatie van net ongeval. ongevalsklassmkatie;
- mogeiijke ontwikkeling in het ongevalsverloop;
- aktuele emissiegegevens: urtstoot jodium, edelgassen en aerosolen;
- emissieschatting (aard, hoeveelheid, duur van de emissie);
- lokale meteo gegevens;
De informatie bij andere objekten bestaat uit:
- aard en plaats van het objekt;
- aard en tijdstip van het ongeval;
- mogeiijke ontwikkeling in het ongevalsverloop;
- aard en hoeveelheid vrijkomende/vrijgekomen radioaktieve stoffen;
- resuftaat van metingen in de buurt van het objekt.
Radiologische informatie
De radiologische informatie bestaat uit:
- exposietempometingen;
- verontreinigings-/besmettingsmetingen inzake voedingsmiddelen en
diervoeders, slib, bodem, water, lucht, personen en transportmiddelen.
Meteorologische gegevens
De meteorologische gegevens bestaan urt waarnemingen en verwachtingen van onder andere:
- windrichting (mikro en makrometeo);
- windsnelheid;
- neerslag;
- stabiliteit, menglaag en dergelijke;
Topografische en hydrologische gegevens
De topografische en hydrologische gegevens zijn van belang in
verband met de verspreidingsberekeningen.
Demografische gegevens
Gegevens inzake de bevolkingsaantallen zijn benodigd onder andere
om de kollektieve dosis te berekenen en de uitvoerbaarheid van bepaalde
maatregelen te beoordelen.
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Buitenlandse kernenergiecentrales in de grensgebieden
Ten aanzien van de informatie uit de buurlanden bij een ongeval met
een kernenergiecentrale in de grensgebieden kan nog het volgende
worden opgemerkt.
Met de Duitse autorititeiten is overeen gekomen, dat bij een ongeval in
de centrale te Emsland (20 km. van de Nederlandse grens) een Neder
landse vertegenwoordiger zal deelnemen in het Duitse ongevalsmanagement en wordt betrokken bij de besluitvorming over te nemen maatregclen. Op deze wijze wordt een optimale en snelle informatie uitwisseling
bereikt over het ongevalsverloop en de akties/maatregelen in Duitsiand.
Met de Belgische autoriteiten zijn diverse afspraken gemaakt over
informatie uitwisseling: deze afspraken hebben zowel betrekking op het
rijksnivo als op het decentrale nivo, dat wil zeggen tussen Commissaris
der Koningin in Nederland en gouverneur in Belgié en tussen de burgemeesters aan weerszijden van de grens.
8.2.5. Informatie verwerken
De verwerking van de verzamelde technische informatie in genormaliseerde vorm, kan ruwweg in de volgende, opeenvolgende processen
worden ingedeeld:
1. het eventueel opsporen van de lokatie van het ongeval;
2. het snel inschatten van de effekten van een ongeval op grond van
een globale emissieprognose of -schatting;
3. het berekenen van de effekten van een ongeval op grond van een
door meetgegevens onderbouwde verspreidingsberekening
Het eerste proces kan bijvoorbeeld spelen, indien door een meetnet
een verhoging van de radioaktiviteit in de atmosfeer wordt gekonstateerd, zonder dat een melding van een ongeval heeft plaatsgevonden.
Het tweede proces kan worden gezien als een eerste technische
beoordeling van een gemeld ongeval en van eventuele veranderingen in
het onge.alsverloop De effektprognoses zijn van belang in verband met
onmiddellijk te nemen maatregelen.
Bij het derde proces worden verspreidingsberekeningen uitgevoerd op
basis van onder andere een zo nauwkeurig mogelijk vastgestelde
bronterm. Op grond van de berekeningen kunnen gerichte meetopdrachten worden verstrekt om de verspreidingsberekening te bevestigen
of bij te stellen.
Is de bronterm niet bekend, dan zal de verspreiding in eerste instantie
aan de hand meetgegevens worden bepaald. Is de verspreiding bekend
dan kan de stralingsbelasting van mensen en dieren, afhankelijk van de
blootstellingsduur, worden berekend. Tevens kan de strålingsdosis ten
gevolge van de besmetting van voedsel en drinkwater met behulp van
metingen worden ingeschat. Voor de verspreidingsberekening zijn naast
meteorologische gegevens ook topografische en hydrologische data van
belang. Bij de bepaling van de effekten zijn demografische data nodig.
Toetsing van de effektberekeningen aan geldende (afgeieide) interventienivo's leidt tot een keuze van mogelijk te nemen maatregelen.
Om de totale omrang van grootschalige ongevallen te kunnen
vaststellen dient verwerking van de gegevens centraal gecoordineerd te
geschieden. Aan de aangeboden gegevens dienen een aantal eisen te
worden gesteld:
- in verband met onderlinge vergelijkbaarheid dient waar mogelijk
gebruik te worden gemaakt van geharmoniseerde monstername-, meeten rekenmethodes;
- nkomende ruwe meetyegevens dienen vergezeld te gaan van een
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opgave van de gebruikte monsternametechniek, meetapparatuur en de
meet- en kalibratiemethode;
- bewerkte meetgegevens dienen te worden aangeboden onder
opgave van de bewerkingsmethode;
- de meetinstanties. beheerders van mobiele meeteenheden en
meetnetten bieden de meetgegevens aan in geordende/voorbewerkte
vorm voor centrale verwerking;
- de gegevensstroom dient verwerkbaar te zijn via hand- en komputerrekenmodellen;
- de uitgaande informatie moet kunnen worden getoetst aan beslissingskriteria en moet eenduidig zijn.
8.3. De organisatie van technische informatie verzameling en
verwerking
8.3.1.

Uitgangspunten

Zoafs in de inleiding van dit hoofdstuk is gesteld, is de organisatie voor
technische informatie verzameling en verwerking bestemd voor
ongevallen, waarbij de zv3ardere interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur in het Nationaal Coordinatie Centrum wordt gehanteerd (kategorie A, situaties II t/m IV).
Voor het beschrijven van deze organisatie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- de organisatie bestaat uit op dit gebied aktieve diensten en instellingen;
- de totale coordinate ligt in handen van een technische informatie
groep (TIG);
- de informatie van de betrokken diensten en instellingen wordt zoveel
mogelijk (voor)verzameld in daartoe aangewezen steuncentra;
- centrale opslag en verwerking van gegevens vindt piaats bij het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiéne (RIVM);
- het RI VM vervult ten behoeve van de TIG een ondersteunende rol
met betrekking tot de metingen, met name ten aanzien van de de
meetstrategie en van te hanteren monstername- en meettechnieken;
- de TIG is belast met de gegevensinterpretatie ten behoeve van de te
nemen maatregelen;
In het hierna volgende worden voor de TIG en de steuncentra de taken,
standplaats en (voor zover van toepassing) de personele invulling
beschreven.

8.3.2. De Technische Informatie Groep (TIG)
De taken
De taken van de TIG bestaan uit:
- het inzamelen en interpreteren van gegevens met betrekking tot de
aktuele situatie van een ongeval en het mogelijk ongevalsverloop;
- het definiéren van benodigde informatie en het aktiveren van de
gewenste meetorganisatie;
- het coordineren en doen uitvoeren van metingen en monsternames
ter bepaling van verontreinigings-, besmettings- en sttalingsnivo's en het
inzamelen van de meetresultaten;
- het (doen) onderhouden van kontakten met het buitenland inzake de
wederzijdse technische gegevens uitwisseling;
- het verstrekken van informatie omtrent het ongeval en de aanwezige
of te verwachten verontreinigings-, besmettingsof stralingsnivo's aan het
ongevalsmanagement;
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- het adviseren van het ongevalsmanagement over de (voorbereiding
van) te nemen maatregeien.
Toelichting:
Bij het inzamelen van meetgegevens wordt in eerste instantie bedoeld
de door de steuncentra verzamelde en gekompiieerde gegevens. Psze
gegevens dienen zowel aan de TIG te worden aangeboden als aan net
RIVM, dit laatste in verband met de centrale opslag en verwerking.
De TIG zal uit de informatie die gegevens halen, die van belang zijn
i.v.m snel te nemen maatregeien. Het RIVM zal zorg dragen voor het
presenteren van totaaloverzichten. Hoewet hier op bepaalde punten
sprake is van overlap van aktiviteiten is uit oogpunt van wederzijdse
kontrole van eindresultaten en de noodzaak van back-up voorzieningen
gekozen voor deze werkwijze.
Bij ongevallen met kernenergiecentrales komen de gegevens uit de
centrale uitsluitend bij de TIG terecht. In verband met de uitvoering van
verspreidingsberekeningen zal de groep gegevens over bronterm.
emissiehoogte en piaatselijke meteo omstandigheden terstond aan het
RIVM doorgeven.
Standplaats
Indien een ongeval vraagt om coordinate van op het vlak van
technische informatie aktieve diensten en instellingen dan ligt deze
coordinate in handen van de TIG. Omdat het beleidsteam de belang
rijkste gebruiker is van de informatie van de TIG, komt de TIG, evenais
het beleidsteam, bijeen in het Nationaal Coordinate Centrum.

Bezetting
De TIG valt onder verantwoordelijkheid van de coordinator Kernenergiewet-departementen, zijnde een vertegenwoordiger van het ministerie
van VROM. Ten aanzien van de bezetting van de groep en de verschillende funkties binnen de groep gelden de volgende richtlijnen:
- VROM draagt zorg voor feiding en coordinate van de TIG;
- de groep wordt gevormd door (strålings-)deskundigen op het gebied
van milieu, volksgezondheid, landbouw en voedselvoorziening, drinkwatervoorziening, waterhuishouding, reaktorveiligheid, arbeidsbescherming,
meteorologie en ongevalsbestrijding;
- naast specifieke vakkennis is teven s kennis benodigd op het gebied
van radioaktiviteitsmetingen en daarvoor benodigde infrastruktuur en
inzetmogelijkheden van deelnemende diensten en instellingen;
- de deskundigen behoeven niet per definitie bij de overheid
werkzaam te zijn;
- benoeming vindt pfaats op basis van funktieomschrijvingen;
- de ondersteuning van de TIG bestaat uit kommunikatie, infoverwerking en verzameling, presentatie, reproduktie, dokumentatie en sekretariaat.
Personels invulling
Gezien de taak van de TIG en de hiervoor vereiste deskundigheid wordt
de groep samengesteld uit leden die in hun dagelijkse werk reeds met
uitvoering en toezicht inzake het vakgebied te maken hebben.
Tevens is bij het aantal funkties binnen de TIG rekening gehouden met
het relatief gering aantal deskundigen in Nederland, de wenselijkhoid de
groep zo klein mogelijk te houden en de mogelijkheid de groep
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zelfstandig te laten opereren op het moment dat de kommunikatie
gebreken vertoont.
Met inachtneming van het bovenstaande worden de voigende
instanties verantwoordelijk gesteld voor het vervullen van de verschillende funkties:
1. De voorzitter TIG:
het ministerie van VROM, HIMH/afdeiing Toezicht Kernenergiewet
(VROM/TK)
2. a. 1 milieudeskundige van het RIVM en 1 van VROM/TK.
b. 1 meetdeskundige van het RIVM
3. De volksgezondheidsdeskundige:
het ministerie van WVC, het NVIC.
4. De landbouwdeskundige:
het ministerie van L&V, het RiKILT.
5. De deskundige waterhuishouaing:
het ministerie van V&W. het DBW/RIZA.
6. De reaktordeskundige:
het ministerie van SZW, de Kernrysische Dienst.
7. De arbeidsbeschermingsdeskundige:
het ministerre van SZW/DGA.
8. De meteoroloog:
het KNMI.
9. De deskundige oestnjdingsorganisatie:
ministerie van BIZA, Direktie Brandweer, adviesdienst ongevalsbestrijding gevaarhjke stoffen.
10. Een deskundige van de Rijkskeuringsdienst van Waren.
Ad hoc kunnen door de TIG externe deskundigen worden geraadpleegd, zoals een deskundige met betrekking tot de drinkwatervoorziening, een defensiespeciafist, een deskundige van de Veterinaire
Inspektie of van de Geneeskundige Inspektie van het Staatstoezicht op
de Volksgezondheid.
Voor iedere f unktie dient tevens een plaatsvervanger beschikbaar te
zijn. De funktionarissen van de TIG zijn kontinu bereikbaar (semafoon,
autotelefoon, en dergelijke) en beschikbaar voor training en opleiding.
Procedures
Indien de TIG is bijeengekomen stelt de voorzitter de werkprocedure
vast. Deze procedure is mede afhankelijk van:
- de konsekwenties van het ongeval;
- de noodzaak om snel maatregelen te nemen;
- de frekwer.iie waarmee het beleidsteam wenst te worden geinformeerd.
De procedure dient in te houden dat op geregelde tijden, bijvoorbeeld
ééns per 2 å 3 uur, de TIG vergadert over de (veranderingen in de)
situatie en de eventueel te adviseren maatregelen. Deze werkwijze heeft
als voordeel dat een ieder regelmatig op de hoogte gesteld wordt van
het totaalbeeld Tussen de bijeenkomsten door evalueren de TIG leden
de gegevens binnen hun eigen discipline. Hiervoor kan het nodig zijn dat
de leden zelf met de steuncentra in kontakt treden.
Aangezien het hoofd TIG kontakten moet onderhouden met de coordinator Kernenergiewet-departementen en het beleidsteam, kan het zijn
dat hij niet iedere bijeenkomst van de groep kan bi,wonen. Zijn plaatsvervanger zal dan de taak binnen de TIG overnemen.
8.3.3. De steuncentra
Uitgaande van de verschillende disciplines binnen het proces «meten
off-site«, te weten bodem, lucht, water, voedsel, meteo, personen.
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goederen en transportmiddelen, zijn steuncentra beno md. Via deze
steuncentra komen de informatiestromen met betrekk ng tot de disciplines via een geiaagd systeem bij de TIG uit. Het inzetten van landelijke
steuncentra, bestaande uit instituten/diensten welke onder normale
omstandigheden ook binnen de disciplines werkzaam zijn. heeft het
voordeel dat de informatie in gekompileerde en/of verwerkte vorm kan
worden aangeboden. Hierdoor kan de TIG verhoudingsgewijs uit een
beperkt aantal mensen bestaan.
De volgende instanties worden als steuncentra aangemerkt:
- RIVM te Bilthoven;
- Kernenergiecentrale/Kernfysische Dienst;
- KNMI te de Bilt;
- RIKILT te Wageningen;
- WVC/DCC te Rtjswijk;
- RKvW te Rijswijk;
- BIZA/LCC te Den Haag;
- VROM/DCC te Leidschendam;
- DBW/RIZA te Lelystad.
Toelichting:
Bij deze indeling is uitgegaan van een ongeval met een kernenergiecentrale binnen Nederland. Bij een dergelijk ongeval houdt de KFD in de
centrale toezicht op de bestrijding on-site, het ongevalsverloop en de
informatie geleverd aan de TIG.
Bij ongevalien met kernenergiecentrales in het buitenland spelen de
centrales in Nederland geen rol als steuncentrum. Dan zal het alarmcentrum van WVC, als nationaal kontaktpunt voor onder andere de IAEA
conventie «Early Notification«, als steuncentrum voor informatie uit het
buitenland gaan fungeren.
Het RIVM speelt onder de genoemde instanties een dubbele rol:
enerzijds als steuncentrum, vergelijkbaar met de andere centra, en
anderzijds als ondersteuning van de TIG bij de coordinate van metingen,
met name ten aanzien van de meetstrategie en de te harteren
monstername- en meetmethoden en -technieken en als facilitair centrum
voor centrale gegevens opslag, verwerking en presentatie. De steuncentra, met uitzondering van de Nederlandse kernenergiecentrales,
bieden hun gegevens zowel aan de TIG als aan het RIVM aan. Het RIVM
ontvangt de gegevens met betrekking tot de kernenergiecentrales van de
TIG.
De taken
1. Het RIVM (Bilthoven)
a. als steuncentrum:
- Het verzamelen en verwerken van gegevens inzake emissies,
koncentraties, depositees en stralingsdoses van bodem en lucht via:
a) het Nationaal Meetnet Radioaktiviteit in Lucht;
b) de RIVM meetwagens;
c) de universiteiten/instituten waarmee waakvlamovereenkomsten zijn
afgesloten;
d) eigen metingen op lokatie Bilthoven en andere plaatsen.
b. als facilitair centrum ten behoeve van de TIG:
- Het operationeel maken van het informatie en documentatic centrum
in Bilthoven.
- Het opslaan en verwerken van de gegevens van alle steuncentra en
gegevens uit het buitenland (bijvoorbeeld via IAEA) in een centrale
database.
- Het opstellen van totaaloverzichten inzake de aktuele stralingssituaties.
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- Het, op basis van de verzamelde gegevens en/of op basis van de
meteorologische gegevens van het KNMI, met gebruikmaking van de
gemeenschappelijk ontwikkefde modellen, uitvoeren van verspreidingsberekeninger. en -prognoses, risikoanalyses en effektschattingen.
- Het ondersteunen van de TIG bij de coordinate van de metingen,
met name ten aanzien van de meetstrategie en de te hanteren
monstername- en meetmethoden en -technieken.
2. De kernenergiecentrales
a. Bij ongevallen met een kernenergiecentrale binnen Nederland levert
de centrale de volgende informatie:
- aard en aktuele situatie van het ongeval;
- de mogelijke ontwikkeling in het ongevalsverloop;
- de ongevalsklassifikatie;
- de aktuele emissiegegevens (bronterm);
- de emissieschatting (aard, hoeveelheid, duur van de lozing),
- de lokale meteogegevens;
- de resultaten van effektberekeningen voor de korte termijn, vlak na
de aanvang van het ongeval.
b. Kernfysische dienst
- toezichthouden ter plaatse op de aktiviteiten binnen de kerninstallaties om zeker te stellen dat geéigende maatregelen worden genomen
om de gevolgen van het ongeval te verminderen (evaluatie ongevalsopvang);
- het zich op de hoogte stellen van de aktuele situatie van het ongeval,
waaronder ontwikkeling en ongevalsverloop;
- het opstellen van prognoses ten aanzien van het ongevalsverloop,
emissieduur, etc. in samenspraak met de exloitant van de kerninstallatie;
- bij ongevallen in buitenlandse kerninstallaties met name dichtbij de
Nederlandse grens: informatie evalueren, kontakten leggen/onderhouden
met de betreffende toezichthoudende instantie van de kerninstallatie
inzake genomen maatregelen binnen de installatie (ongevalsopvang), de
aktuele situatie van het ongeval, het ongevalsverloop en de prognoses.
3. Het KNMI (de Bilt)
- het leveren van meteorologische gegevens, i.e. windrichting,
windsnelheid, stabiliteitsklasse en • eersverwachting;
- het RIVM ondersteunen bij he jroduceren van verspreidingsberekeningen, -prognoses, risikoanalyses en effektschattingen, met gebruikmaking van de gemeenschappelijk ontwikkelde modellen.
- Het doorgeven van IAEA informatie van en het leveren van informatie aan het net van de World Meteorologicai Organisation (WMO).
4. Het ministerie van L&V, het RIKILT (Wageningen)
- Het meten van monsters verzameld door de algemene inspektiedienst (AID) en het verwerken van de meetresultaten.
- Het verzamelen en verwerken van meetresultaten afkomstig van de
RVV en organisaties opgenomen in het landelijk meetnet voor radioaktivitet in voedsel (LMRV).
- Het verzamelen en verwerken van de meetresultaten van de RIKILT
rr°etwagen ten aanzien van op het veld staande gewassen en voor
bevfoeiing bestemd water.
De meetgegevens van het RIKILT dienen te zijn afgestemd met die van
de Rijkskeurin^sdienst van Waren en de veterinaire inspektie. De
metingen van het RIKILT betreffen in het algemeen:
- voedsel, niet in konsumentenverpakking
- importgoederen, zijnde grondstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie.
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5. Het ministerie van WVC (Rijswijk)
- Het ontvangen en verifiéren van ongevalsmeldingen
- Het alarmeren van de TI organisatie
- Het verzamelen en verwerken van gegevens inzake (inwendig)
besmette personen van de ziekenhuizen en instituten, welke geéquipeerd
zijn voor totale lichaamstellingen.
6. Het ministerie van WVC. Rijkskeuringsdienst van Waren (Rijswijk)
- Het verzamelen en verwerken van meetgegevens van de regionale
KvW.
- Het afstemmen van metingen op die van het RI Kl LT.
De produkten welke door de RKvW op radioaktieve besmetting worden
gekontroleerd zijn:
- niet konsumptieve goederen
- konsumptieve goederen in konsumentenverpakking
- geimporteerde konsumptieve goederen in wel/niet konsumentenverpakking.
7. Het ministerie van BIZA, LCC (Den Haag)
- Het coordineren van het meetplan voor de waarschuwings- en
verkenningsdiensten, betreffende:
a) lucht- en depositiemetingen (stralingsnivo's via exposietempometingen);
b) besmettingsmetingen van personen (uitwendig) en van voertuigen;
c) ontsmetting van met name personen, vee en transportmiddelen.
- Het verzamelen en verwerken van gegevens van het (in voorbereiding zijnde) landelijk meet net;
- Het coordineren van de brandweerverbindingen voor buitengewone
omstandigheden.
8. Het ministerie van VROM, departementaal coordinatieteam (Leidschendam)
- Doen uitvoeren van metingen door de drinkwaterbedrijven.
- Verzameien en verwerken van meetgegevens van de drinkwaterbedrijven.
- Het verzamelen en verwerken van gegevens inzake koncentraties in
lucht met behulp van het meetvliegtuig van Geosens.
9. Het ministerie van V&W, Direktie Binnenwateren/RIZA (Lelystad)
- Het coordineren van bemonstering en meten van water, slib, zuiveringsslib en organismen in water.
- Het verzamelen en verwerken van meetgegevens van de Rijks- en
provinciale waterstaten, de waterschappen en het buitenland.
- Het verzamelen van gegevens omtrent stuw- en waterstanden in
binnen- en buitenland.
- Het bewerken en voorspellen van verspreiding van radioaktieve
verontreinigingen in water en slib.
Schematische voorstelling
In figuur 8.2. is de organisatie voor technische informatie verzameling
en verwerking schematisch weergegeven. In bijlage 8.1. zijn gedetailleerd de informatiestromen en de organisatie bijgevoegd.
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en het buitenland

Figuur 8.2 : schematische voorsteliing van de technische informatie organisatie

8.4. De inzet van de technische informatie organisatie
8.4.1. Kategorie A en B objekten
Zoals in hoofdstuk 2.2. is beschreven zijn de verschillende objekten
ingedeeld in twee kategorieén waar bij een ongeval besluitvorming
inzake te nemen maatregelen plaatsvindt.
Op rijksnivo (kategorie A) worden ongevallen ingeschaald met:
- kernenergiecentrales;
- schepen die gebruik maken van kernenergie;
- ruimtevaartuigen die gebruik maken van kernenergie;
- nukleair defensie materiaal
- buitenlandse objekten.
Op gemeentefijk nivo (kategorie B) betreft het ongevallen met:
- transporten
- produktie en gebruik van stoffen/bronnen
- verwerking en opslag van radioaktief afval
- uraniumverrijking.
In bijlage 2.1. is een opsomming van de afzonderlijke objekten
opgenomen.
Zoals in hoofdstuk 5.3. is beschreven is ten behoeve van de coordinatiestruktuur de kernongevallenbestrijding op rijksnivo uitgegaan van 4
situaties:
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I. (licht, stralingshygiénisch) ongeval, dat sektoraal in bestaande
kaders wordt behandeld door de in de Kernenergiewet genoemde ministeries die verantwoordelijk zijn voor het tegen gaan van de gevolgen van
een ongeval met een kernenergiecentrale.
II. ongeval, waarbij zwaardere interdepartementale coordinatie
noodzakelijk is. Het accent bij de uitvoering van maatregelen ligt op
Stralingshygiénisch aspekten.
III. ongeval, waarbij zwaardere interdepartementale coordinatie
noodzakelijk is. Het accent bij de uitvoering van maatregelen ligt op
openbare orde en/of veiligheidsaspekten.
IV. rampsituatie.
De in dit hoofdstuk beschreven organisatie voor de verzameling en
verwerking van technische informatie zal funktioneren bij de kategorie A
objekten, in de ongevalssituaties II t/m IV.
Bij ongevallen die door de Kernenergiewet-departementen worden
afgehandeld (kategorie A, situatie I), of bij ongevallen met cbjekten die
\ Men in kategorie B, kunnen onderdelen van de technische informatie
organisatie worden ingeschakeld. De betreffende onderdelen funktioneren dan echter onder verantwoordelijkheid en coordinatie van het
ministerie waaronder men ressorteert of waarmee afspraken over inzetbaarheid zijn gemaakt.
8.4.2. Ongevalsfasen
leder ongeval kan worden gekenmerkt door drie fasen, te weten:
- alarmeringsfase
- bestrijdingsfase
- afwikkelingsfase
De beschreven Tl organisatie heeft voornamelijk betrekk : ng op de
bestrijdingsfase van ongevallen, waarbij zeer omvangrijke informatiestromen moeten kunnen worden verwerkt.
Het al dan niet aktiveren van de TI organisatte (en het daadwerkelijk
aktiveren van de interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur) vergt een beoordeling, die in de alarmeringsfase wordt uitgevoerd. Bij het opstellen van het oordee! kan voor additionele informatie
gebruik worden gemaakt van onderoelen van de Tl organisatie. Ook dan
funktioneren de betreffende onderdelen nog onder verantwoordelijkheid
en coordinatie van het ministerie waaronder men ressorteert of waarmee
afspraken over inzetbaarheid zijn gemaakt.
Het deaktiveren van de Tl organisatie in de bestrijdings- of afwikkelingsfase wordt bepaald door het beleidsteam.
8.4.3. Ongevalsklassifikatiesysteem voor Nederlandse
trales

kemenergiecen-

In hoofdstuk 2.6. is het nieuwe ongevalsklassifikatiesysteem
beschreven.
Bij site en off-site emergency (resp. kategorie A II en A III of A IV)
wordt de TIG geaktiveerd.
8.5. Meetstrategie
Inzet van middelen vergt in het Nederlandse bestel een goede coordinatie tussen de departementen/diensten/instellingen wefke werkzaam
zijn binnen de verschillende disciplines (bodem, water, 'ucht, etc.),
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aismede een goede infrastruktuur op het gebied van beschermde verbindingen.
De organisatiestruktuur van technische informatie zoals ontwikkeld in
het kader van het PKOB is erop gericht om enerzijds de beschikbare
rneetkapaciteit maximaal te benutten en anderzijds de coordinateproblematiek op het gebied van procedures, meetapparatuur, meetmethodes, etc. zoveel mogelijk te ondervangen door de metingen per discipline op te dragen aan een aantal steuncentra, die ook onder niet
ongevalsomstandigheden met de coordinate binnen hun discipline belast
zijn. De organisatieopzet voorziet verder in centrale coordinate van de
steuncentra door een Tl-groep, in aansluiting op de reeds bestaande
coordinate van de CCRX onder niet ongevalsomstandigheden. Door de
keuze van het Nationaal Coordinatiecentrum, ondergebracht bij BIZA, als
centrale plaats van samenkomst. kan optimaal gebruik worden gemaakt
van de verbindingsstruktuur voor buitengewone omstandigheden.
Een selectie van in te zenen middelen is afhankelijk van een aantal
factoren waarvan de informatie van het objekt (ernst, bronterm, etc.) en
de plaats waar het ongeval heeft plaatsgevonden als meest essentieel
kunnen worden aangemerkt in de vroege fase van een cngeval. De
middelen waaraan hierbij gedacht kan worden, zijn:
- Vliegtuigmetingen, waarmee de luchtaktiviteit en de omvang van oe
wolk kan worden bepaald, ook buiten de Nederlandse grenzen.
- Metingen van een automatisch meetnet, waarmee verhoging van
aktiviteit en exposietempo aan de grond kan worden aangetoond.
Na aktivering van de Tl-organisatie moet beschikt kunnen worden over:
- Mobiele meetposten welke noodzakelijk zijn ter verfijning van het
stationaire net, zeker indien er sprake is van inhomogene verspreiding
van radioaktiviteit.
- Nuklidespecifieke meetgegevens om de aard en hoeveelheid van de
radioaktieve bestanddelen vast te stellen.
- Meetgegevens op het gebied van voedselvoorziening en drinkwater
om inwendige besmetting via ingestie te voorkomen.
- Meetgegevens op het gebied van inwendige besmetting.
De hierboven aangegeven middelen zijn in Nederland reeds aanwezig
of gepland.
Een gedetailleerde meetstrategie, met name voor de metingen die bij
een ongeval met een Nederlandse kernenergiecentrale in de omgeving
moeten worden uitgevoerd, zal in de implementatiefase worden
ontwikkeld.
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Bijtege8.1.

Schema's van da infotmaUeUiuroen en de organtsatie van
Technische informatie
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B i j l a g * 8 . 2 . Waakvtam i n s t i t u t m
Door de hoofdtnspekteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiéne (VROM/hiMH) is aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiéne (RIVM) gevraagd een voorstel op te stellen voor
waakvlam overeenkomsten met andere laboratoria en instanties ten
aanzien van signalering en meting van besmettingen met relatief lage
aktiviteitsntvo's.
De resultaten van een enquete naar de meetkapaciteit in Nederland
zijn gebruikt bij de selektie van bedrijven en instituten die ingeschakeld
kunnen worden bij de waakvlamovereenkomsten.
De voigende bedrijven, instituten en instellingen zullen word'jn
benaderd in verband met het afslurten van waakvlamovereenkomsten:
- Energie Onderzoekcentrum Nederland (ECN) te Petten;
- Interjniversitair Reaktor Instituut (IRI) te Delft;
- Kernenergiecentrale Borssele (KCB) te Borssele;
- Rijksuniversiteit Groningen/Kernfysisch Versneller instituut (RUG/
KVI) te Groningen;
- Instituut voor de keuring van elektrotechnische materialen (KEMA) te
Arnhem;
- Technische Universiteit Eindhoven (TUE) te Eindhoven;
- De Staatsmijnen (DSM) te Geleen,
- Ultracentrifuge Nederland (UCN) te Almelo.
Bij de selektie van deze waakvlaminstituten zijn met name de voigende
punten in aanmerking genomen:
- exposietempometingen en lucht(st^f)bemonsteringen en -metingen
dienen te worden uitgevoerd (inklusief vluchtige jodiumverbindingen); in
een later stadium dienen (afhankeltjk van de situatre) wellicht ook andere
gammaspektrometrische en overige nuklidespecifieke bepalingen uitgevoerd te worden (grås, natte depositie. enz );
- de meetgegevens van de radionuklidenmetingen dienen automatisch
te kunnen worden verwerkt;
- er dient te kunnen worden beschikt over voldoende gekwalificeerd
pprsoneel dat op korte termijn kan worden ingezet;
- er dient een redelijke geografische spreiding van de bedrijven en
instellingen over Nederland te zijn.
Opmerking:
- bij de RUG/KVI en DSM dient voorzien te worden in bemonstering
en meting van vluchtige jodiumverbindingen in de lucht;
In de voigende figuur is de geografische spreiding van de geplande
waakvlaminstituten weergegeven.
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Overzicht waakvlaminstituten
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Bijtoge 8.3. Owsiuctrt møvuncgrtiflcfiMMii i n N w M r i M d
Door middel van een meetenquete. die is verzondsm aan 4 4 diensten/
instellingen/instituten waarvan aangenomen mocht worden dat ze onder
ongevalsomstandigheden een bijdrage zouden kunnen leveren aan de
technische informatie organisatie, is een overzicht opgesteld van de
beschikbare meetkapaciteit in Nederland. De geenqueteerden die niet
over (brutkbare) meetapparatuur bleken te beschikken zijn niet in net
overz'cht opgenomen.
De enquete betrof de voigende onderwerpen:
1 - Exposietempomeetapp.: meetprincipe - meetbereik - aantal
toerxrøutg;
2. Besmettingsmeetapp.: meetprincipe - meetbereik - aantal
toepassing;
3. Gammaspectrometrie: analysator - aantal - detector geautomatiseerd - database - toepassing;
4. Bemonsteringsapp.: lucht - soort fitter - debiet pomp andere
bemonstering;
5. Jodiummeting: aerosolfilter - stoffilter - koolpatroon anderzins;
6. Apparatuur konstant: standby - bemonstering - meting;
7. Uken: periodiek - in eigen beheer - referentieinstituut;
8. Mobiele meetkapaciteit: aantal - meetmogelijkheden
9. Personeel: aantal - opletding - werkterrein - konsignatieregeling.
In de in deze bijlage opgenomen schema's zijn de resultaten van de
enquete verwerkt.
De beteKenis van de gebruikte symbolen in het overzicht is de
voigende:
+ + — goed, meer apparatuur voorhanden
+ = goed
+ / - = matig
- = niet aanwezig of niet geschikt.
Bij geautomatiseerde verwerktng van gammaspektrometrie duidt + +
op de aanwezigheid van een database geschikt voor kernongevallen.
Bij de «standby» apparatuur duidt + op kontinue bemonstering en
+ + op kontinue bemonstering en tevens kontinue meting.
Bij de kwalrfikatie is rekening gehouden met de kwaliteit van de inzetbaarh»id (het onderhoud van de meetapparatuur, de opleiding van het
bedienend personeel en de onmiddellijke beschikbaarheicf door middel
van konsignatie voor de bediening van de aanwezige middelen).
Gebruikte af kortingen:
SCA = eenkanaalsanalysator
MCA = meerkanaalsanalysator
GeLi = Germanium-Lithium kristal
Ge(hp) = Germanium high purity kristal
Nal = Natriumjodide kristal
Lijst van geenqueteerden:
1. BIZA: Ministerie van Binnen!andse Zaken
a. Dir. BRW/OGS: Direktie Brandweer/Ongevalsbestrijding gevaarlijke
stoffen
b. Reg. BRW/WVD: Regionale Brandweer, Waarschuwing- en Verkenningsdienst, 51 regio's
c. Reg. BRW/WVD: Regionale Brandweer, Waarschuwing- en Verkenningsdienst
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2. V&W: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
DBW/RIZA: Dienst Binnenwateren/Rijksinstituut voor Zuivering vaii
Afvalwater
3. WVC: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Culuiur
a. RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Miheuhygiéne
b. RKvW: Rijkskeuringsdienst van Waren
4. VROM: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
a. HIMH: Hoofdinspektie van de Volksgezondheid voor de Milieu hygiene
b. RIMH: Regionale inspekties
c. Prov. Mil.: Provinciate milieudiensten
5. SZW: Ministerie van Sociale Zake' c.i Werkgelegenheid
DGA + DAI: Arbeidsinspektie: Directoraat Generaal + Distrikten
6. L&V: Ministerie van Landbouw en Visserij
a. AID : Algemene Inspektiedienst
b. COZ : Centraal Orgaan Zuivelcontrole
c. RIKILT: Rijksicwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten
d. R W : Rijksdienst voor keuring van Vee en Vlees
e. BVM/DLO
7. ECN: Energie Onderzoekcentrum Nederland
8. KCB: Kemenergiecentrale Borssele
9. GKN: Kemenergiecentrale Dodewaard
10. KEMA: Instituut voor Keuring van Elektrotechnische Materialen
11. IRI: Interuniversitair Reaktor Instituut
12. IRS: Interuniversitair Instituut voor Radiopathologie en Stralenbescherming
13. RUG: Rijksuniversiteit Groningen
KVI: Kernfysische Versneller Instituut der Rijksuniversiteit.
14. NIKEF: Nederlands Instituut Kernfysica and High Energy
15. VUA: Vrije Universiteit Amsterdam
16. KUN: Katholieke Universiteit Nijn.egen
17. TUE: Technische Universiteit Eindhoven
18. TUT: Technische Universiteit Twente
19. RUL: Rijksuniversiteit Limburg
20. RUU: Rijksuniversiteit Utrecht
21. EUR: Erasmus Universiteit Rotterdam
22. TNO: Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek
a. RBI: Radiobiologisch Instituut
b. RD: Radiologische Dienst
c. MT: Maatschappelijke Technologie
23. DSM: De StaatsMijnen
24. RTD: Rontgen Technische Dienst
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Bijlaga 8.4. OverzJcM n m t w l t t n in Nederland
In Nederland zijn de volgende meetnetten aanwezig/gepland:
1. RIVM-meetnet (automatisch. kontinue)
- 59 exposietempometers mel proportionele teller (meetbereik 0,5
uR/h-0.5R/h)
- 14 achtergrond gekompenseerde totdel -elopstellingen met
bandfilter
- twee nuclide specifieke telopstellingert: een voor ærosolgebonden
gammastrålers en een voor gasvormig 1-131
2. BIZA-meetnet (automatisch, Kontinue?)
- 300 meetpunten met exposietempometers (meetbereik 5 uR/h 500 R/h)
3. Landbouwi meetnet (niet kontinue)
- 125 meetpunten voor net meten van radioaktivitet in voedsei
4 . Bedrijven en instetlingen die konstant apparatuur stand-by hebben
staan (zoals kernenergiecentrales) om verhogingen van radioaktiviteit te
konstateren (kontinue en niet kontinue).
5. KNMI. WMO-net
Een aantal West Europese landen is overeengekomen om op routine
basis stralingsgegevens te gaan uitwisseten. De World Meteorologicai
Organisation (WMO), heeft er mee ingestemd dat daarvoor de meteorologische kommunifcatie kanalen worden gebruikt
Kornende jaren zal deze gegevens uitwisseling vorm moeten krijgen.
6. Naast de hierboven vermelde meetnetten hebben de meeste
regionale diensten van de rijkskeuringsdienst van waren ook de
mogelijkheid om radioaktiviteit te meten. Het betreft hier 15 stations
welke kontrotes uttvoeren op voedingswaren en goederen in konsumentenverpakking en geimporteerde produkten.
Om een globaal inzicht te krijgen van de geografische spreiding van de
meetpunten worden in de volgende figuren graf isen weergegeven het
Landeiijk Meetnet Radioaktiviteit in Voedsei (min. L&V) en de gepfande
meetnetten die door resp. net RIVM en BI2A gaan worden beheerd.
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Makro-taticn met bandfilter en
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Geplande meetstations voor het Nationaal Meetnet Padioaktiviteit in
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Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding
1 Inleiding

"
2. Uitgangspunten

''
3 Wettelijk kader

4 Relatie
o n / o f f site

14. Opzet KOB voor
kategorie B
objekten

5. Opzet KOB voor
kategurie A
objekten

6. Alarmenngsfase

5 Afwikkelingsfase

7. Beslurtvorming
en coordinatte
uitvoefing

8 Technische
informate

9 Vborfchtmg

Maatregelen
10 Bes*;herming
bavolking/
rcwdische maatregeten
11 Walerhuishouding
12. Drinkwatervoorziening
13. Landbouw en
voedselvoorzlening

15. Benodigde voorzieningen

16 Benodigde regelingeri

17. Opleiding en oefening

18 Aktieplar.
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H O O F D S T U K 9 . VOORLICHTING
9 . 1 . Inleiding
Tijdens het ongeval met de kernenergiecentrale in Tsjernobyl is
geb'eken dat bij een dergelijk ongeval een grote informatie behoefte
bestaat bij pers en publiek. Omdat deze informatie behoefte voor het
beleidsteam aanleiding kan zijn bepaalde maatregelen al dan niet te
nemen, dan wel bepaalde voorlichtingsaktiviteiten te initieren, is het van
belang dat kontinu de stand van zaken met betrekking tot de voorlichting
bekend is. Daarbij spelen zowel de overheid (rijk, provincies en
gemeenten) als de eigenaar/exploitant van het objekt een rol.
Het Projekt Kernongevallenbestrijding heeft zich beperkt tot met name
de voorlichting in de alarmerings- en bestrijdingsfase van een kernongeval, waarbij wordt uitgegaan van het onderscheid in vier ongevalstyper., gebaseerd ep de bestuurlijke verantwoordelijkheden in diverse
ongevalssituaties.
Daarmee wordt het belang van de preventieve voorlichting niet
ontkend. Dit type voorlichting vormt echter een onderdeel van het door
de kommissie VORAMP uit te brengen advies.
In dit hoofdstuk ligt de n 0 ~aik op de uitwerking van de organisatiestruktuur voor de voorlichting bij kernongevallen. Daarbij worden vooral
algemene uitgangspunten voor de aanpak van de voorlichting gegeven.
Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk beschreven de te onderscheiden voorlichtingstaken en de daaruit voortvloeiende voorlichtingsaktiviteiten in het voorlichtingsproces (9.2.), de organisatiestruktuur van de
voorlichting (waaronder de verdeling van verantwoordelijkheden aismede
de werkwijze, 9.3. t/m 9.5.) en de algemene uitgangspunten voor aanpak
van de voorlichting (9.6).
De voorlichtingsstrategie zal nader worden uitgewerkt, zodra de
commissie VORAMP haar advies met betrekking tot de algemene
voorlichtingsstrategie bij rampen heeft opgesteld.
9.2. De t e onderscheiden voorlichtingstaken
Bij de voorlichtingstaken kan een onderscheid worden gemaakt in het
ontwikkelen van een voorlichtingsbeleid, het coordi-neren van de
voorlichting en het uitvoeren van de voorlichting.
De voorlichtingstaken van de betrokken overheden worden daarbij
direkt afgeleid van de beleidsverantwoordelijkheden en -taken, zoals die
met name zijn vastgelegd in de Kernenergiewet en Ramoenwet. Op basis
van deze wetten is de volgende verdeling van voorlichtingstaken te
onderscheiden:
Rijksoverheid
Bij ongevallen met objekten uit kategori« A is de rijksoverheid zowel
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het voorlichtingsbeleid als
voor de coordinate van de voorlichting.
Bij de ongevalssituaties I en It is de coordinate in handen van het
ministerie van VROM en bij de situaties III en IV is het ministerie van
BIZA het coordinerend ministerie.
De uitvoering van de voorlichting door de rijksoverheid geschiedt bij
de l-situatie vanuit de voorlichtingsdirekties van de Kernonergiewetdepartementen en BIZA, waarbij de algemene voorlichting, naar pers en
publiek wordt uitgevoerd door VROM dan wel SZW. De voorlichting aan
specifieke beleidsdoelgroepen wordt uitgevoerd door de directies
voorlichting van de departementen.
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Bij de zwaardere ongevallen (II/III/IV) wordt de algemene publieks- en
persvoorlichting vcrzorgd vanuit het NCC en, voorzover het gaat om
uitvoering van voortichtingsaktiviteiten naar specif ieke departementale
beleidsdoelgroepen, vanuit de voorlichtingsdirekties van de vakdepartementen.
Provindes
De voorlichtingstaak van de provindes betreft vooral de ondersteuning
en coordinatie van de voorlichting van de gemeenten. De provincies
vervullen daarbij een belangrijke funktie, omdat ze het verbindingspunt
vormen tussen rijk en gemeenten. Daarbij hebben de provincies nog een
voorlichtingstaak in het kader van de Rampenwet.
Gemeenten
De voorlichting door gemeenten houdt rechtstreeks verband met de
uitvoering van de taken van de burgemeester, zoals neergelegd in
hoofdstuk 3 van de Rampenwet. Daarnaast omvat de gemeentelijke
voorlichtingstaak ook dienstverlenende voorlichting aan de lokale
bevolking en het bekend maken en toelichten van lokale maatregelen.
Indien in het kader van de rampbestrijding de burgemeester besluit tot
publieksvoorlichting, wordt hiervan melding gemaakt aan het NCC.
Zolang (tijdens de eerste uren van een ongeval) de coordinatie van de
voorlichting nog niet door het rijk tot stand is gebracht, beperkt de
publieksvoorlichting van de betreffende gemeente(n) zich tot het
verstrekken van informatie over de onmiddellijk te treffen maatregelen.
Bij een ongeval met een objekt in Nederland, met name een kernenergiecentrale, zal ook de exploitant van het objekt berichtgeving over het
ongeval (willen) verzorgen. Teneinde éénduidigheid in de berichtgeving
te bereiken is afstemming en coordinatie met de overheidsvoorlichting
daarbij van groot belang.
Gelet op het voorgaande is een organisatie opgezet, die tijdens een
ongevalssituatie kontinu de informatie behoefte peilt, die het beleidsteam daarvan op de hoogte houdt, die het beleidsteam voorziet van
adviezen over te initieren voorlichtingsaktiviteiten, die de beslissingen
van het beleidsteam in voorlichtingsprodukten omzet en die de daadwerkelijke voorlichting coordineert en uitvoert.
Het hoofdstuk beperkt 2ich tot de voorlichting tijdens een ongevalssituatie. Daarmee wordt echter niet ontkend het belang van de voorlichting
in de preventieve fase, zoals het informeren over de aard en opzet van
kernongevallenbestrijding. Uitwerking daarvan valt echter buiten het
Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding (NPK).
Aktiviteiten in de nazorgfase zijn globaal beschreven in hoofdstuk 5.4.
9.3. De organisatie van voorlichting
9.3.1.

Uitgangspunten

Zoals in hoofdstuk 5.3. is beschreven zijn de ongevallen met objekten
uit kategorie A op bestuurlijke gronden ingedeeld in 4 ongevalssituaties.
De eerste situatie vereist slechts een beperkte interdepartementale
coordinatie, meestal alleen tussen de Kernenergiewet-departementen en
het ministerie van BIZA. De coordinatie van de voorlichting berust dan,
afhankelijk van het opgetreden ongeval, bij de direkteur voorlichting van
SZW of van VROM.
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In die situaties waarbij de (zwaardere) interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur wordt geaktiveerd (situatie II t/m IV) en het
Nationaal Coordinatie Centrum (NCC) wordt bemand, dient voorlichting
vanuit één Nationaal Voorlichtingscentrum te worden gecoordineerd en
ten dele uitgevoerd. Voordeel hiervan is dat het aanspreekpuM bij de
rijksoverheid duidelijk herkenbaar en bereikbaar is en dat de noodzakelijk
infrastrukturele voorzieningen slechts eenrraal dienen te worden
getroffen.
De betrokken ministeries houden hierbij een eigen voorlichtingsuitvoeringstaak voor hun eigen specifieke beieidsterrein. Deze voorlichting kan
vanaf het eigen coordinatie centrum worden verzorgd, maar valt wei
onder de verantwoordelijkheid van het Nationaal Voorlichtingscentrum.
Indien het ongeval in Nederland of in de grensgebieden plaatsvindt zal
er op de ongevalslokatie een grote behoefte bestaan aan voorlichting.
Om aan deze behoefte te voldoen zal de rijksoverheid ook op de lokatie
voorlichting verzorgen. Hiertoe zulien afgevaardigden van het rijk participeren in het (inter-)gemeentelijk/lokaal/regionaal voorlichtingscentrum.
Een goede afstemming daarbij met het Nationaal Voorlichtingscentrum is
vereist.
Het hierna volgande heeft alleen betrekking op die ongevalssituaties.
waarvoor het Nationaal Coordinate Centrum, en dus ook het Nationaal
Voorlichtingscentrum, wordt geaktiveerd.
9.3.2. Het Nationaal Voorlichtinpscentrum
In het Nationaaf Voorlichtingscentrum funktioneren de volgende
eenheden (zie ook figuur 9.1.):
- het voorlichtingscoordinatieteam;
- de eenheid publieksvoorlichting;
- de eenheid pers/media voorlichting;
- de eenheid voorlichting aan gedecentraiiseerde overheden.
Zoals onder de uitgangspunten reeds is genoemd bevindt het
Nationaal Voorlichtingscentrum zich in het Nationaal Coordinatie
Centrum.
Voorlichtingscoordinatieteam
Eenheid
publieksvoorlichting

Eenheid
pers/media
voorlichting

Eenheid voorlichting
gedecentraiiseerde
overheden

figuur 9.1.: opbouw Nationaal Voorlichtingscontrum.

9.3.3. Het voorlichtingscoordinatietsam
De taken en bezetting
Het voorlichtingscoordinatieteam is verantwoordeiijk voor het ontwikkelen, coordineren en uitvoeren van de voorlichting van de rijksoverheid.
Het team is als volgt samengesteld:
- de voorzitter van het Nationaal Voorlichtingscentrum:
• de direkteur voorlichting van het ministerie van VROM als het
ongevalssituatie II (of een site-emergency) is;
• de direkteur voorlichting van BIZA als het ongevalcsituatie III en/of
IV (of een off-site emergency) is;
De voorzitter heeft de algehele leiding over het team en het voorlich
tingscentrum en heeft bevoegdheden om bindende richtlijnen te geven
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aan de verschillende eenheden in het vooriichtingscentrum en aan de
ministeries;
- de direkteuren voorlichting van de betrokken ministeries: zij
verzorgen voor hun eigen ministerie de input in het team. geven de
vooriichtingsbehoefte aan en dragen de voorlichtings ostrukties over;
- de coordinatoren van de voorlichtingseenheden: voor de bezetting
van deze eenheden zie hoofdstukken 9.3.4. t/m 9.3 6.: zij dragen de
informatie behæfte an reakties van de afzonderlijke doelgroepen over en
geven de voorlichtingsinstrukties door aan de voorlichters in hun
eenheid;
- de (hoofd-)direkteur van de RVD: deze vervurt een adviesfunktie met
betrekking tot de voorlichting en koppelt de informatie terug naar de
Minister-President;
- enkele inhoudelijke deskundigen van de ministeries van VROM en/of
WVC: zij adviseren het voorlichtingscoordinatieteam met betrekking tot
inhoudelijke aspekten van het ongeval en de gevolgen. De deskondigheid
die daarvoor is benodigd zal nog worden gekonkretiseerd.
Oe voorzitter van het team en de (hoofd-)direkteur van de RVD wonen
de vergaderingen van het beleidsteam bij. Zij zullen, in onderling overleg:
- indien gewenst de situatie met betrekking tot de voorlichting
toelichten (info behoefte en dergelijke);
- het beleidsteam adviseren met betrekking tot voorlichtingskimdige
en publicitaire aspekten;
- beleid mede vorm geven vanuit kommunikatief oogpunt;
- konkrete voorlichtingsaktiviteiten in hoofdlijnen voorleggen aan het
beleidsteam.
Standplaats
Het voorlichtingscoordinatieteam, aismede de voorlicht:ngseenheden,
zijn gehuisvest in het Nationaal Vooriichtingscentrum.
VOORZITTER. tevens VOORZITTER NAT VOORLICHTINGSCENTRUM
vensgenwoordigers
vakministeries

1

eenheid
publiek

Coordinator
eenheid
pers/media
voorlichting

vertegenwoordiger
RVD

il

Coordinator
eenheid
publieksvoorlichting

inhoudelijke
deskundigen

4

eenheid
pers/media

eenheid
gedecentr overn

figuur 9.2.: opbouw voorlichtingscoordinatieteam

9.3.4. De eenheid publieksvoorlichting
De taken en bezetting
De iaak van deze eenheid bestaat uit het vervaardigen van konkrete
voorlichtingsprodukten en zorg dragen voor de uitvoering van de
voorlichting aan het publiek.
De eenheid bestaat uit:
- een coordinator, zijnde het hoofd van de afdeling
(publieks-)voorlichting van het ministerie van VROM of WVC: deze

Tweede Kame,r, vergaderjaar 1988-1989, 21 015, nr. 3

128

coordinator participeert namens de eenheid in net voorlichtingscoordinatieteam;
- een voorbereidingseenheid van 3-5 personen, bestaande uit
pubtieksvooriichters van VROM. WVC en BIZA. aangevuld met een
mhoudelijke deskundige van VROM of WVC: zij stellen mstrukties op
voor de teJefoon-vooriichters en bereiden direkt radio en t.v. uitzendingen, briefings/nieuwsbulletins r»aar de specifieke doelgroepen en
Intermediaire kaders (IMK's) en teietekstpagina's voor;
- uitvoerders van de pubiieksvooriichting. bestaande uit vooriichters
en beieidsmedewerkers van de ministeries: zij beantwoorden telefonisen
de vragen vanuit net publiek, inventariseren de pubiieksreakties en
koppelen dit terug naar de coordinator;
- vooriichters aan IMK's, bestaande uit publieksvooriichters van de
ministeries: zij onderhouden kontakten en wisselen informatie u*t met de
relevante IMK's;
- 3-4 inhoudeiijke deskundigen van VROM. WVC en BIZA.
Standpiaats
De vooriichtingseenheid is gehuisvest in net Nationaal Voorlichtings
centrum.
C O O R D I N A T O R
voorbcr*tdrngs(*nh«Kj
vooriichters aan
pubtwk

d«skundig«n

Mntoiti

1

voorkenters aan
IMKs

«

publiek

9.3.5. De eenheid pers/media voorilchtirg
De taken en bezetting
De taak van deze eenheid bestaat uit het voorbereiden en geven van
voorlichting aan de nationale en internationale pers en media.
De eenheid bestaat uit:
- een coordinator, zijnde het hoofd (pers-) voorlichting van het minis
terie van VROM of WVC: deze participeert in het voorlichtingscoordinatieteam;
- 7-8 uitvoerders van de oersvoorlichting, zijnde persvoorlichters van
de betrokken ministeries: zij produceren en verzenden persberichten/
briefings/persdokum eotatie en dergelijke. informerer, radio en tv., informeren nationale en internationale persburo's, beantwoorden vragen van
pers en media en bereiden interviews, gesprekken en perskonferenties
van de woordvoerder(s) voor;
- ca. 2 oersvoorlichters op de ongevalslokatie, zijnde persvoorlichters
van VROM, WVC of BIZA: zij informeren pers en media over het rijksoverheidsbeieid en algemene aspekten van de ongevalssituatie, onder
steunen de lokale pers en media vooriichters en participeren in het
voorlichtingsbeleicisteam van het lokale voorlichtingscentrum.
Standplaats
De vooriichtingseenheid, met uitzondering van de vooriichters op de
ongevalslokatie, is gehuisvest in het Nationaal Voorlichtingscentrum.
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COORDINATOR
voorlichters aan pers en media
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9.3.6. De eenheid voorlichting aan gedecentraliseerde

overheden

De taken en bezetting
De eenheid heeft tot taak het informeren van gedecentraliseerde
overheden over de voorlichtingsaktiviterten van de rijksoverheid,
aangeven wat de voorlichtingstaken van die overheden zijn en het
coordineren van de voorlichting tussen rijksoverheid en lagere
overheden.
De eenheid bestaat uit:
- een coordinator, zijnde het hoofd voorlichting van BIZA: deze participeert in het voorlichtingscoordinatieteam;
- voorlichters, bestaande uit voorlichters van de betrokken ministeries:
de taken staan hierboven beschreven.
Standplaats
De voorlichtingseenheid is gehuisvest in het Nationaal Voortichtingscentrum.
C O O R D I N A T O R
voorlichiers aan gedecentraliseerde overheden

gedecentraliseerde
overheden

figuur 9 5: opbouw eenhtki voorlichting n n gedecenlraliuerde overheden

9.4. De inzet van de voorlichtingsorganisatie
9.4.1. Inzet gekoppeld aan de bestuurlijke

ongevalssituaties

De inzet van de voorlichtingsorganisatie is gekoppeld aan de in
hoofdstuk 5 beschreven ongevalssituaties (licht ongeval, zwaardere
ongevallen, rampsituatie).
De betrokken ministeries bij de voorlichting variéren per ongevalss:tuatie: bij een licht ongeval zijn in principe alleen de Kernenergiewetdepartementen verantwoordelijk, torwijl bij een zwaarder ongeval
meerdere ministeries worden betrokken (KEW departementer! + BIZA +
BUZA etc).
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De RVD dient vanaf het moment dat het Nationaal Voorlichtingscentrum wordt geaktiveerd bij de voorlichting te worden betrokken.
De rol van de RVD is gekoppeld aan de rol van de Minister-President.
Zoais in hoofdstuk 5.3.5. is beschreven wordt de MP direkt gei'nformeerd
en indien nodig bij de besluitvorming betrokken. Dit betekent dat in
eerste instantie de MP een passieve rol zal vervullen en slechts bij
konfliktsituaties op zal treden. Derhalve zal ook de RVD in eerste
instantie adviserend en ondersteunend optreden.
9.4.2. De coordinate bij de voorlichting
Omdat bij de voorlichting meerdere ministeries zijn betrokken is
coordinate noodzakelijk.
Omdat de relatie tussen de verantwoordelijke Minister en de
voorlichting zeer direkt is wordt de coordinate gekoppeld aan de totale
coordinate van de kernongevallenbestrijding (voorzitter beleidsteam, zie
hoofdstuk 5.3.3).
Bij een licht ongeval wordt voorlichting verzorgd door de Kernenergiewet-departementen: eventuele coordinatie wordt verzorgd door het
ministerie van SZW of van VROM.
Voor een ongeval waarbij (zwaardere) interdepartementale afstemming
noodzakelijk is en waarbij het stralingshygiénisch aspekt bepalend is, zal
eveneens VROM de coordinatie verzorgen.
Worden bij de ongevalsbestrijding de Openbare Orde en Veiligheidsaspekten bepalend of treedt een rampsituatie op, dan zal het ministerie
van BIZA de coordinatie overnemen.
9.4.3. De lokatie van voorlichting
Bij lichte ongevallen wordt de voorlichting verzorgd vanuit de voorlichtingsdirekties van de Kemenergiewet-departementen. Daarbij maakt men
gebruik van de bestaande voorlichtingskapaciteit.
Indien het NCC wordt geaktiveerd zal tevens het Nationaal Voorlichtingscentrum worden bemand, van waaruit de voorlichting wordt gecoordineerd en voor een deel wordt uitgevoerd. De betrokken ministeries
houden echter een eigen voorlichtings-uitvoeringstaak voor hun eigen
specifieke beleidsterrein. Deze voorlichting kan vanaf het eigen coordinatie centrum worden verzorgd, maar valt wel onder de verantwoordelijkheid van het Nationaal Voorlichtingscentrum.
Indien het ongeval in Nederland of in de grensgebieden plaatsvindt zal
er ook op de ongevalslokatie voorlichting worden verzorgd. Hiertoe zullen
afgevaardigden van het rijk participeren in het (inter-)gemeentelijk/
lokaal/regionaal voorlichtingscentrum. Een goede afstemming daarbij
met het Nationaal Voorlichtingscentrum is vereist.
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Het bovenstaande is samengevat in figuur 9.6.
i
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figuur 9 6

rtampsituatie

samenvatting inzet voorlichting bij kernongevallen.

9.5. Benodigde voorzieningen
Zoals vermeld onder hoofdstuk 9.3.2. zal het Nationaal Voorlichtingscentrum worden gerealiseerd in het NCC bij BIZA. De benodigde voorzieningen voor een dergeiijk centrum zijn hieronder indikatief aangegeven,
onderverdeeld naar de verschillende disciplines/teams in het voorlichtingsproces.
Speciale aendacht bij de opzet en uitvoering van een Nationaal
Voorlichtingscentrum vereist de noodzakelijke personele bezetting. Bij
een kontinue bezetting met een langdurig karakter vereist dit een groot
aantal mensen. Er zal nog nader worden bezien v. u u r deze mensen en de
vereiste deskundigheid zullen worden gerekruteerd. Dit kan zowel intern
bij de betrokken ministeries, als extern (bijvoorbeeld kommunikatiedeskundigen, 008 telefonistes etc.)
9.5.1.

Voorlichtingscoordinatieteam

Het team dient te beschikken over een vergaderruimte, waarin plaats is
voor ca. 25 personen. In deze ruimte zijn vrije telefoonverbindingen met
de vakministeries en met de RVD aanwezig, zodat de vertegenwoordigers de mogelijkheid hebben direkt informatie uit te wisselen met de
achterban.
Tevens beschikt het team over kommunikatiemogelijkheden
(plotborden, beeldschermen of iets dergelijks) met de afzonderlijke
voorlichtingseenheden
9.5.2. De

eenheidpublieksvoorlichting

Ten behoeve van de eenheid publieksvoorlichting dient het Nationaal
Voorlichtingscentrum tenn.instt te beschikken over:
- een ruimte, waarin de voorbereidingseenheid de konkrete voorlichtingsaktiviteiten kunnen uitwerken;
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- een ruimte. m a r i n afhankefijk van net ongevai. max. 50 teiefoontijnen kunnen worden geopend voor pubMeksvoorlichting: deze ruimte
dient max. 7 0 personen te kunnen bevatten en voorzien te zijn van een
mogelijkheid om informatie aan de voorlichters te verstrekken
(plotborden. beeldschermen. grote instruktieborden);
- een ruimte, waarin overleg kan plaatsvinden met de IMK's.
- een radio/t.v. studio, voor opnames van (rechtstreekse) radio en t.v.
uitzendingen:
- kommunikatiemogeliikheden met de andere eenheden in net
Nationaal Voorlichtingscentrum.
- één landelijk publiekstnformatre nummer;
- enkele vrije telefoonlijnen ten behoeve van specifieke publieksgroepen;
- een telefoonlijn met de teletekstredaktie (NOS):
- ådres-, teiefoon-, telex-, telefaxlijsten en dergelijke.
Een specif»ek punt van aandacht is het aantal en de kennis on vaardigheden van de publieksvoorlichters- Afhankelijk van het ongeval is bij een
kontinue bezetting van het voorlichtingscentrum maximaal een bezetting
van ca. 200 publieksvoorlichters vereist.
9 5 3 De eenheid pers/media vooriichting
Ten behoeve van de eenheid pers/media vooriichting dient het
Nationaal Voorlichtingscentrum tenminste te beschikken over:
- een ruimte, waarin de pers/media voorlichters de konkrete vooriichtingsaktiviteiten kunnen voorbereiden;
- een ruimte voor het houden van perskonferenties of algemene
ontvangst van pers en media;
- een ruimte, waarin de verbindingen met pers en media staan
opgesteld en van waaruit de pers telefonisen dan wel schriftelijk de eigen
redaktie kan informeren,
- perslijnen met alle persburo's, nationaal en internattonaal;
- perslijnen met alle landelijke pers en media;
- de benodigde verbindingen om de hiervoor genæmde aktrviteiten uit
te kunnen væren;
- ådres-, teiefoon-, telex-, telefaxlijsten en dergelijke.
9 5.4 De eenhe'd vooriichting aan decentrale overheden
Ten behoeve van de eenheid decentrale-overheid-voorlichting dient het
Nationaal Voorlichtingscentrum tenminste te beschikken over:
- een ruimte, waarin de voorlichters de konkrete voorlichtingsaktiviteiten kunnen voorbereiden:
- een ruimte, waar de vooriichting naar de decentrale overheden
wordt verzorgd. Deze ruimte moet tevens geschikt zijn om met de
voorlichters van de decentrale overheden te kunnen overleggen;
- telefoonlijnen met alle provincies en met lokale voorlichtingscentra;
- één infonummer voor de lagere overheden;
- ådres-, teiefoon-, telex-, telefaxlijsten en dergelijke.
9.6. Uitgangtpunten voor de aanpak van de vooriichting
9.6.1 Inleiding
Tijdens ongev&lssituaties vervuit vooriichting een cruciale rol in de
ongevalsbestrijding Enerzijds moeten pers en publiek worden voorzien
van informatie en anderzijds is vooriichting van belang bij het bekend
maken en uitvoeren van maatregelen.
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Daarbq vormt hct uftgangspunt van de voorfchting hct zoveel
voorkomcn beperken dan wel bcstrifdcn van de (mogelijke) negatieve
effekten van een ongevai.
De strateg« van de voortichting is daarbii in betangrijke mate afhankenjk van het type ongevai en het ongevalsstadhim. Invuttmg en
umwerking van de voffcchtingsstt ategie m æ t geschieden op basis v*n
een konkrete omschrijvtng van de ongevatssituatie en het te væren
ongevaisbeieid.
9.6.2. Algemene eisen sen de voorlichbng
Geloofmnardtg
De gefoofwraardigheid van de voortichting is bepatend voor de effekti
vitert. Voor het reaNseren van de geioofwaardigheid zijn de voigende
uitgangspunten van belang:

- eenshndende boodschappen;
- streven naar maximale openhead en zo groot mogeKjkc betrouwbaarheid;
- één woordvoerder in de massamedia (radio/tv.)
Aktueel
Tijdens ongevalssituaties moet de informatie aktueeJ zijn en betrekking
hebben op de laatste stand van zaken.
Kontinu
Ongevalssituaties vereisen een kontinu en regehnatige (op vaste
tijdstippen) informatie-voorziening.
9.6.3. OntwikkeUng voorfichtingsstrategie
Bij de ontwikketing van een voorlichtingsstrategie moet aan de
voigende onderdeten aandacht worden gegeven:
a. het doel van de voortichting;
b. de doeigroepen waarop de voortichting wordt gencht;
c. de inhoud van de informatie die moet worden overgedragen;
d. de methoden (middelen voor de voortichting);
e. de -jrganisatie van de voortichting.
ad a. Het doel van de voortichting
Het doel van de voortichting is de mogelijke negatieve effekten van
een orrgeval te voorkomen dan wel te beperken D o c het goed en tijdig
informeren van de bevolking over de ongevatssituatie, het beleid van de
overheid en de noodzakelijke maatregelen kan maatschap«pelijke onrust
worden voorkomen en/of gekanaliseerd.
Daarnaast moet de bevolking weten hoe men moet handelen om
mogelijke negatieve effekten van een ongevai te voorkomen dan wei te
bestrijden.
ad b. De doeigroepen waarop de voorlichting wordt gericht
Op basis van de informatie behæfte en de funktie in de informatieverspreiding wordt een onderscheid gemaakt tussen Publiek, Pers/media en
lagere overhecen.
Het publiek in al haar geledingen vormt de utteindelijke doelgroep van
de voorlichting in ongevalssituaties. De overheid kan het publiek of
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pubhefcsgroepen rechtstreeks informeren d»n wet via de Intermediaire
kaders (IMK'$) zoaJs bijvoorbeeld konsurnentenorgamsaties. amen.
tuilpverieners etc. De IMK's vormMt veelal een betangrijke en geloofwaardige informatiebron voor het pubbek en verdienen daarom expficiet
aandacht bij de ontvrirtding ven de voorlicritingsstrategie
Pers/media vormen een betangrijke info-bron voor net pubKek en moet
ais zodanig goed. $nel en voRedig worden geinformeerd door de
overheid. De lagere overheden (provincies en gemeente) vormen tijdens
ongevatssituaties een beiangrijk aanspreekpunt voor net publiek. Juist bij
ongevalssituaties is net van net grootste belang dat alle overheden
dezerfde eensluidende boodschappen verstrekken. Goede afstemming
tussen rijksoverheid eri lagere overheden is noodzakelijk.
Ecn belangrijk uitgangspunt voor het slagen van de voorlichting is de
ontvangst en acceptatie van de informatie door de doelgroep voor wie
deze is bestemd. Afstemming op specifieke info-behoefte van de
doekjroepen is dus a»sentieel- Daarbij moet men zich reaNseren dat in
ongevalssituaues de info-behoefte in belangrijke mate wordt bepaald
door de emobonele brdeving. Bij de urnwerking van een vooriichtingsstrategie zal dit aspect nadrukkelijk moeten »»orden meegenomen.
ad c. Inhoud van de mformatie
Bij het opstellen van vooriichtmgsboodschappen gelden in het
algemeen de volgende eisen:
- eenvoudig. duidelijk en konsistent woordgebruik:
- informatie die te vertaten is naar de eigen situatie:
- het moet duidelijk zijn. dat het om een officiele waarschuwing gaat
en geen oefening is,
- het moet duidelijk zijn wie de bron is.
De inhoud van de boodschap omvat informatie over de aard en de
omvang van het (dreigende) ongeval en informatie over beschermende
maatregeien.
Informatie over de aard en omvang van het ongeval:
- het gebied, dat (waarschijnlijk) getroffen is (zal worden);

- de zekeroeid van de gevolgen;
- de ernst van de gevolgen ;
- de groepen van de bevolking die het grootste risico lopen;
- de groepen van de bevolking die geen (direkt) gevaar lopen, maar
wvel oplettend moeten zijn.
De informatie moet de mogelijkheid bieden om persoonlijk het risiko in
te schatten. De informatie over beschermende maatregeien dient
derhalve te bevatten:
- aa'd van de maatregeien;
- voor wie de maatregeien nodig zijn;
- hoe de maatregeien uitgevoerd dienen te worden.
Deze berichtgeving moet uiterst nauwkeurig, specif iek en gedetailleerd
zijn. Bovendien moet de berichtgeving worden gemotiveerd, d.w.z. het
verband tussen de te nemen maatregeien en het minimaliseren van de
negatieve konsekwenties moet worden aangegeven. Daarbij dienen ook
de konsekwenties van het niet navolgen van de instrukties te worden
omschreven.
In het algemeen kan worden gesteld, dat de inhoud van de boodschap
mede wordt bepaald door de beschikbare tijd en het type medium. Voor
zover mogelijk moet aan volledigheid van de voorlichting prioriteit
worden gegeven boven snelle berichtgeving. Een goede afstemming
tussen de verschillende bronnen van de voorlichting is van belang, opdat
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duidelijke en konsistente berichten worden doorgegeven, ook in het
geval hierbij IMK's worden ingeschakeld.
Bij kernongevallen mæt men daarom altijd dezelfde eertheden
gebruiken om de strålingsrisikos aan te geven n.l. Becquerel voor de
hoeveelheid radioaktieve stoffen die zijn geioosd en Sievert voor
stralingsbelasting.
ad d. Methoden/middefen voor de voorlichting tijdens kernongevallen
In ongevalssituaties moet de geheie bevolking door de rijksoverheid zo
snel mogelijk op de hoogte worden gesteld. De voorlichting is dan bijna
per definitie aangewezen op radio, tv., teletekst (aktief) en op de
telefoon (passief). Zoals uit ervaring is gebleken keni de toepassing van
de telefoon als voorlichtingsmiddel zijn beperkingen. Schriftelijke
methoden/middelen spelen in ongevalssituaties een ondergeschikte rol
en hebben een ondersteunende funktie. In lichte ongevalssituaties zal de
rol van deze schriftelijke media veel groter zijn.
Bij de keuze en gebruik van voorlichtingsmethoden moet men tevens
rekening houden met de nog bestaande kommunikatie-infrastruktuur.
ad e. Organisatie van de voorlichting
(zie hoofdstuk 9.3.)
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Nationaal Plan voor de Kemongevallenbestrijding
1. tnleiding
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HOOFDSTUK 10. BESCHERMENDE EN MEDISCHE MAATREGELEN
10.1. Inleiding
Bij een ongeval waarbij radioaktieve stoffen worden geloosd, kan de
bevolking langs verschillende wegen worden blootgesteld aan de door de
geloosde stoffen uitgezonden stråling:
1. uitwendige bestråling vanuit de ndioaktieve wolk (korte termijn);
2. uitwendige bestråling door op da grond rteergeslagen radionukliden
uit een radioaktieve wolk (lange(re) termijn);
3. inwendige besmetting ten gevolge van inhalatie van radioaktieve
gassen en aerosolen (korte termijn):
4. inwendige besmetting ten gevolge van voedsel en drinkwaterbesmetting (lange(re) termijn);
5. inwendige besmetting ten gevolge van overige ingestie en/of
huidbeschadigingen (kort en lange(re) termijn).
De beschermende en medische maatregelen hebben tot doel het
beperken en zo mogelijk voorkomen van de direkte blootstelling aan
stråling. Daarbij kan worden gedacht aan:
- het binnen laten blijven van de bevolking als de rad'oactieve wolk
zich over het betreffende gebied begeeft (schuilen);
- evakuai : \ hetzij voor de emissie, hetzij nadat de radioaktieve wolk is
gepasseerd;
- het toedie>.en van jodiumtabletten (doel en werking van de tabletten
zie bijlage 10.1, bij dit hoofdstuk);
- het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen, met name
aan hulpverleners;
- beperken van de toegang van een besmet gebied;
- medische opvang van slachtoffers.
- ontsmetting van personen, objekten, wegen, land etc.;
Uit de opsomming blijkt dat een aantal maatregelen vlak voor of direkt
na de emissie in de onmiddellijke omgeving van het objekt moeten
worden genomen, terwijl de overige maatregelen op langere termijn
kunnen worden genomen. Gezien de aard van de maatregelen 7al het
daarbij voornsmelijk gaan om ongevallen met kernenergiecentrales in
Nederland of ue grensgebioden.
Belangrijke aandachtspunten bij de genoemdc maatregelen zijn het
tijdstip van uitvoeren, de omvang en de volgorde, indien een aantal
maatregelen achter elkaar moet worden uitgevoerd. Deze aandachtspunten worden bepaald door de mogelijke omvang van de gevolgen van
een ongeval, de interventienivo's en de snelheid waarmee gegevens over
het ongeval bij de voor de uitvoering van de maatregelen verantwoordelijke autoriteiten bekend zijn.
In hoofdstuk 2. staat beschreven wat ce mogelijke konsekwenties van
een ongeval mat een kernenergiecentrale kunnen zijn. Uitgaande van een
reprflsentatief ongeval zijn dosisberekeningen uitgevoerd, waarna met
behulp van een aantal interventienivo's is bepaald wat de omvang van
het gebied is waarbinnen (eventneel) maatregelen dienen te worden
getroffen (maatregelzones).
Om ook reeds tijdens de preparatie van de maatregelen verzekerd te
zijn van 6 j n voldoende bestuurlijk en operationeel draagvlak zijn organisatiezones gedefinieerd. Binnen deze zones bestaat de verplichting de
bestrijding van de gevolgen van kernongevallen organisatorisch en
operationeel voor te bereiden.
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Indien een ongeval in een kemenergiecentraie optreedt zal over te
nemen maatregelen worden beslist door een team van deskundigen van
de rijksoverheid (beoordeltngseenheid en beleidsteam). De mogelijkheid
bestaat echter dat bij een dergelijk ongeval met een Nederlandse
kemenergiecentraie al aktie gewenst dan wel noodzakelijk is voordat de
betreffende deskundigen bij elkaar zijn gekomen en zich een beetd van
de situatie hebben kunnen vormen. Met name lokale autoriteiten zullen
direkt akties willen {moeten} nemen, dan wel de voorbereiding daartoe
willen (moeten) starten.
In dit verband is met gebruikmaking van net voor de Nederlandse
centrales ontwikkelde ongevalsklassifikatiesysteem een strategie
ontwikkeld, waarbij de lokaal direkt te nemen akties en maatregelen zijn
gekoppeld aan de gedefinieerde ongevalsklassen. De exploitant van de
betreffende kemenergiecentraie vervult daarbij een adviserende rol.
In dit hoof dstuk worden achtereenvolgens behandeld:
1. het wettelijk kader;
2. de te nemen maatregelen, inklusief de interventienivo's;
3. de organisatie met betrekking tot de besluitvoorbereiding, -vorrung
en uitvoering van de maatregelen;
4 . de strategie voor direkt te nemen maatregelen.
De maatregelen worden slechts in algemene zin geformuleerd. Zij
dienen als leidraad voor provinciate en lokale overheden, die de maatregelen gedetailleerd dienen uit te werken en voor te bereiden voor een
specifiek objekt.
10.2. Het wettelijk kader
De bevoegdheid tot het bij kernongevallen treffen van maatregelen op
het gebied van de volksgezondheid vindt met name een grondslag in de
Kernenergiewet. Aan artikel 39 van de genoemde wet ontlenen de
Ministers van SZW, VROM en VWC de bevoegdheid tot hot treffen van
alle maatregelen, die zij met het oog op de openbare gezondheid
geboden acht. Behoudens spoedeisende gevallen dienen de maatregelen
te worden getroffen in overeenstemming met de Ministers wie het mede
aangaan. Ook dient de burgemeester van de gemeente, waarin de
maatregelen genomen (moeten) worden onverwijld op de hoogte worden
gesteld van de bestuiten van de Ministers.
Tot de maatregelen die krachtens dit artikel kunnen worden getroffen,
behoren volgens het tweede lid ervan:
a. het beletten, dat bij de maatregel ingestelde gevarenzones zonder
toestemming van de Ministers worden verlaten of betreden, dan wel dat
dieren, planten of goederen zonder zodanige toestemming darrbuiten of
daarbinnen worden gebracht;
b. het onderwerpen van personen aan geneeskundig onderzoek in
verband met stralingsgevaar, dan wel aan ontsmetting, afzondering of
evakuatie;
c. het onderwerpen van dieren aan een veeartsenijkundig onderzoek,
dan wel van dieren, planten of goederen aan reiniging, ontsmetting,
afzondering of overbrenging naar elders;
d. het in beslag nemen en vernietigen van dieren, planten of goederen.
Artikel 39 geeft geen limitatieve opsomming van de mogelijke rraatregelen. Ook andere maatregelen zijn dus denkbaar.
Aan artikel 42 van de Kernenergiewet onlenen de Ministers van SZW,
VROM en WVC een bevoegdheid overeenkomstig die van artikel 39,
indien personen of dieren zodanig zijn bestraald of besmet, dat aanmerkelijk gevaar voor hun naaste omgeving te duchten is.
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Overige van belang zijnde wetten voor de in dit hoofdstuk genoemde
maatregelen zijn de Rampenwet en Gemeentewet. Voor specifieke
bevoegdheden bij de uitvoering van het geformuleerde overheidsbeleid
( = te nemen maatregelen) kan gebruik worden gemaakt van de
bepalingen van andere wetten, zoals de Pol i tie wet, Brandweerwet, Wet
verplaatsing bevolking etc.
Tenslotte kunnen nog worden genoemd de Gezondheidswet, de Wet
op de Geneesmiddelenvoorziening, de Wet Uitoefening der Geneeskunst,
de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij rampen, de Wet Ambulancevervoer en de Wet Ziekenhuisvoorzieningen.
10.3. De te nemen maatregelen en interventienivo's
Naast de maatregelen die in hoofdstuk 10.1. zijn genoemd, zijn
maatregelen en aktiviteiten te onderscheiden die in aanvulling daarop
meet en worden uitgevoerd en veelai voorwaarden scheppend van aard
zijn. In onderstaand overzicht zijn een aantal van deze aanvullende
maatregelen opgesomd.
* melden/alarmeren bevoegd gezag en uitvoerende organisaties;
* informeren en alarmeren van de bevolking (bijzondere groepen);
* voorlichting aan de bevolking;
* kontrole op naleving en handhaving van getroffen maatregelen;
* bewaking en beveiliging van geévakueerd gebied (verwijderen van
onbevoegden, voorkomen van plundering, brandbeveiligingsaktiviteiten);
* orde handhaving, bijvoorbeeld in en om centra vcor opvang van
geévakueerden;
* uitoefenen van toegangskontrole tot het afgezette, mogelijk
besmette gebied;
* afzetting van besmet gebied en kontrole van verkeer in/over en
van/naar besmet gebied;
' regulatie van verkeersstromen in verband met verplaatsing van de
bevolking;
* regulatie van verkeersstromen van hulpverlenende organisaties;
* registratie van verplaatste personen en het verstrekken van inlichtingen daarover;
* identifikatie en registratie van slachtoffers;
* verzorging van verplaatste personen (financieel, sociaal, geestelijk,
medisch, maatschappelijk);
* registratie en kompensatie van geleden schade;
* kontinuering aktiviteiten in en buiten besmet gebied (nutsbedrijven,
openbaar vervoer, onderwijs etc.).
De belangrijkste maatregelen worden hierna in hoofdlijnen beschreven.
Detail uitwerking dient te geschieden in rampbestrijdingsplannen, waarbij
met specifieke geografische en demografische elementen rekening kan
worden gehouden.
Bij de maatregelen worden tevens de interventienivo's genoemd,
indien ze voor de betreffende maatregel zijn opgesteld.
Per maatregel wordt soms niet één interventienivo aanbevolen, maar
een trajekt tussen een laag en een hoog interventienivo. Voor trajekten is
gekozen, omdat de situatie na elk ongeval in ernst kan variéren. Bij een
relatief klein ongeval kan het bijvoorbeeld mogelijk zijn om met weinig
ingrijpende maatregelen benedes het laag interventienivo te blijven,
terwijl het bij een veel groter ongeval wellicht moeite zal kosten onder
het hoog interventienivo te korner).
Het trajekt kan als volgt worden omschreven: blijrt de gescha^te
waarde van de dosis onder het laag interventienivo dan is de desbetref-
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fende maatreget, gezien de nadetige effekten die de maatregel met zich
mee kan brengen, niet te rechtvaardigen. Overschrijdt daarentegen de
verwachte dosis het hoog intetventienivo dan zal men in vrijwel alle
gevallen de maatregel moeten treffen.
In het gebied tussen het laag en hoog interventienivo zal steeds een
afweging tussen de voor- en nadelen van een maatregel worden
gemaakt, waarbij het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable, ekonomische en sociale faktoren in aanmerking nemend) wordt
gehanteerd.
Bij beschermende en medische maatregelen kunnen een groot aantal
hulpverleners worden ingeschakeld. Het is van belang dat gewaarborgd
kan worden dat Heze personen niet de voor hulpverleners toegestane
dosis overschrijaen en dat de kollektieve blootstelling kan worden
geminimaliseerd. Een systeem van dosisregistratie, dosisbewaking en
inzetkontrole is derhalve noodzakelijk. In principe zal inzet in besmet
gebied alieen moeten worden toegestaan aan personen waarvan de dosis
wordt geregistreera en bewaakt.
De middelen hiervoor zijn lokaal voornamelijk aanwezig bij de
regionale brandweren. Overige in besmet gebied opererende hulpverleners zullen hiervan gebruik moeten maken voor zover zij zelf niet die
middelen hebben. Afspraken dienen te worden gemaakt of dan de
regionale brandweer of de hulpverleningsorganisatie zelf de kontrole en
bewaking van de dosis uitvoert.
In figuur 10.1. zijn de toelaatbare dosiswaarden voor hulpverleners
opgenomen. Er is een onderverdeling gemaakt in personen die direkt
levensredvlend werk doen of belangrijke materiéle belangen dienen veilig
te stellen en personen die ondersteunende werkzaamheden verrichten.
- «primaire>; hulpverleners: personen die daadwerkelijke hulp verlenen,
zoals brandweerlieden;
- «sekundaire» hulpverleners: chauffeurs van bussen en van
meetwagens, aismede de meetploegen zelf, maar ook bijvoorbeeld
politie die het verkeer regelt.
'PRIMAIRE' HULPVERLENERS
Soort hulpverlening

mSv

Levensreddend werk
Redden kos'bare goederen

750
250

SEKUNDAIRE' HULPVERLENERS
Soort hulpverlening

mSv

Ondersteuning en/of de uitvoering van
melingen, evakuatie, jodiuTi-profylaxe,
openbare orde en veiligheid etc.

100

figuur 10.1 : Toelaatbare doses voor hulpverleners

10.3.1. Alarmeren waarschuwen en informeren
De termen olanneren, waarschuwen en informeren kunnen als volgt
worden omschreven:
- alarmeren: het aan betrckkenor. bekend maken dat een ongeval
heeft plaatsgevonoen en det man bedacht moet zijn op aanvul'ende
inforrratie c.q. opdrachten;
- waarschuwen: het aan betrokkenen bekend maken van opdrachten
of te nemen maatregelen;
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- informeren: het op de hoogte houden van betrokkenen over de stand
van zaken met betrekking tot het ongeval en de hulpverlening.
De alarmering en waarschuwing van de bevolking kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van het landelijk sirenenet, in kombinatie
met speciale berichten op (lokale) radio en t.v. Aanvullende mogelijkheden zijn geluidswagens (politie, brandweer, partikulier), in kombinatie
met het verspreiden van strooibiljetten.
De berichten dienen vooral aan te sporen tot het kennis nemen van
informatie/opdrachten via radio en/of t.v. Aan de alarmering en
waarschuwing van bijzondere groepen, zoals rekreanten, buitenlanders
en dergelijke, dient in de rampenplannen afzonderlijk aandacht te worden
besteed.
Via regelmatige berichtgeving zal de bevolking op de hoogte worden
gebracht van de toestand, kunnen gedragsadviezen worden gegeven en
kunnen maatregelen bekend worden gemaakt. De berichtgeving zal in
belangrijke mate gebruik dienen te maken van voorbereide berichten.
Het onderbreken van radio en t.v. uitzendingen voor het alarmeren/
waarschuwen/informeren van de bevolking is mogelijk. Hiertoe is met
name de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bevoegd.
Een aparte regeling voor alarmering en waarschuwing is nodig voor
bijvoorbeeld scheepvaart, treinverkeer en bedrijven. In verband met het
mogelijk stop zetten van scheeps- en treinverkeer en het stoppen van
industriéle processen zijn aparte afspraken noodzakelijk.
10.3.2. Evakuatie
Evakuatie kan worden onderscheiden in preventieve evakuatie, dat wif
zeggen voordat een emissie van radioaktief materiaal heeft plaatsgevonden of voordat een wolk met radioaktief materiaal de betreffende
bevolking heeft bereikt, en repressieve (eerste dag en later) evakuatie,
dat wil zeggen nad&t een wolk met radioaktief materiaal over de betreffende bevolking is getrokken.
Evakuatie is in beginsel niet beperkt tot het enkel verplaatsen van
groepen personen, maar om vat een proces waarin verschillende fasen
zijn te onderscheiden: voorbereiding, afvoer, doervoer, opname,
verzorging, terugvoer en nazorg.
Uitgangspunt is dat de bevolking zelf haar transport verzorgt. De
bemoeienis van de overheid is aanvuilend van aard: de overheid schept
de voorwaarden om de evakuatie voorspoedig te laten verlopen. Het kan
echter voorkomen dat in een gebied op het moment van evakujtie te
weinig vervoersmiddelen aanwezig zijn: de overheid moet dan wel in
staat zijn op korte termijn daarvoor zorg te dragen (bussen en dergelijke).
Daarnaast zijn ook bevolkingsgroepen te onderkennen waarvoor de
overheid altijd een verdergaande taak heeft. Tot deze bijzondere groepen
worden gerekend:
- bejaarden;
- geestelijk en lichamelijk gehandikapten;
- jeugdigen buiten gezinsverband;
- vluchtelingen;
- patienten in ziekenhuizen, verpleegtehuizen, psychiatrische instellingen en thuiszorg;
- gedetineerden.
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In de preparatiefase dient als onderdeaJ van net gefneentelijk
rampenplan een evakuatieplan te worden opgenomen. Hierin dienen voor
net optreden als afvoergemeente transportmogelijkheden te worden
gepland. Voor het fungeren als opvanggemeente dienen de mogelijkheden om grote groepen eva'cué's op te vangen te worden getnventariseerdDe planning van het transport dient te worden geintegreerd in het
rampbestrijdingsplan voor het betreffende objekt.
In een verkeerscirkulatieplan dient te worden geregeld de aan- en
afvoer van transportmiddelen voor evakué's en de beschikbare wegen die
dienen te worden vrijgehouden voor hulpverleners.
Hulpverleners moeten worden voorzien van beschermende faciliteiten,
zoals kleding, ademhalingsbescherming etc. Het te evakueren gebied
moet zonodig worden vastgesteld, afgezet en bewaakt.
Bu'ten het risikogebied zal een grootschalig opvangcentrum
beschikbaar moeten zijn Hier zal registratie en gezinshereniging plaatsvinden. Ook gewonden (bijvoorbeeld ten gevolge van verkeersonge/allen) moeten kunnen worden behandeld.
In geval van een repressieve evakuatie kunnen hier mensen worden
gekontroleerd op besmetting en kunnen personen en materieel worden
gedekontamineerd. Vanult deze eerste opvangplaats kunnen de evakué's
naar meer permanente bestemmingen vertrekken en afhankelijk van hun
opgelopen dosis eventueel medisch worden begeleid. Uitgangspunt kan
zijn dat men voor zijn eigen onderkomen zorgt, bijvoorbeeld bij familie
elders in het land. Ter aanvulling hierop kan worden overwogen de
opvang van overheidswege. bijvoorbeeld in vakantie-bungalowparken
waarmee waakvlamovereenkomsten zijn gesloten. Dit vergt maatregelen
met be trekking tot voeding. huisvesting en medische zorg.
Interventienivo's voor evakuatie
De interventienivo's voor evakuatie worden gegeven voor vier groepen.
Deze groepen worden bepaald door de dosis die zij kunnen ontvangen.
De eerste groep moet zo snel mogelijk, dat wil zeggen bij voorkeur
voordat de radioaktieve wolk overtrekt, worden geévakueerd: dit wordt
preventieve evakuatie genoemd. De tweede groep wordt direkt daarna
geévakueerd, liefst ook nog voordat de wolk overtrekt, ånders direkt
daarna.
De derde groep is in feite dezelfde groep als de tweede, maar is om
velke reden dan ook nog niet geévakueerd voordat de wolk overtrak.
Deze groep moet onmiddellijk na het overtrekken en bij voorVeur binnen
de eerste dag na het begin van de emissie vertrekken. Voor tie vierde
groep is wat meer tijd beschikbaar. Ook hier geldt echter: zc snel
mogelijk. Deze evakuaties worden eerste dag evakuatie genoemd.
Bij de dosisberekeningen voor de eerste en tweede groep. wordt ervan
uitgegaan dat de bevolking in de gelegenheid is om to schuilen en
jodiumtabletten in te nemen. Indien dit niet het geval is, wordt de
bt-ekening aangepast.
Na deze vier groepen kan het noodzakelijk blijken op grond van
metingen en berekeningen, cat nog meer personen moeten worden
geévakueerd. Dit wordt de late evakuatie genoemd. Deze evakuatie zal zo
snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aanvang van de
emissie moeten geschieden.
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In de figuren 10.2. tot en met 10.4. zijn de interventienivo's vocr
bovengenoemde evakuaties opgenomen, uitgedrukt in millisievert. Met
behu'o van de grafieken urt bijlage 2.3. van hoofdstuk 2 kunnen aan de
hand van deze interventienivo's afgeleide interventienivo's worden
bepaald. die zijn uitgedrukt in kilometers afstand tot de kemenergiecentrale. waarbinnen de interventienivo's kunnen worden overschreden.
Deze afstanden zijn opgenomen in de figuren 10.5. en 10.6.
Preventive

evakuatie (mSv)

Interventienivo's zijn opgesteld oor de schildklier-, de rode
beenmerg-, de huid-, de long- e i de effektieve dosis Onderscheid wordt
gemaakt naar de meest akuut te evakueren groep (de eerste groep) en
-+e groep dajrna (de tweede groep). De te verwachten dosis wordt
berekem' :ver de eerste dag na aanvang van de emissieeerste groep
mSv

tweed« groop
mSv
1 500
n.v.t.*
n.v.t.*
4000
500

5000
1000
3000
8000
1000

SchHdUierdosis
Rod* beenmergdosis
Hutddosis
longdosis
Effektieve dosis

* voor de tweede groep pnldt h«t troorkomen van M veel stochastische-effekten.
figuur 10.2.: interventiewaarden voor preventieve evakuati« van de eerste en tweede groep.

Eerste dag evakuatie (mSv)
Deze evakuatie vindt plaats na het overtrekken van de wolk, maar
binnen de eerste dag na aanvang van de emissie. Interventienivo's zijn
gegeven voor de schildklier-, de long-en de effektieve dosis, zowel voor
de derde groep als, indien mogelijk, voor de vierde groep. De doses zijn
b-i.ekende eerste dag doses.
derde groep
mSv
Sctiildklierdosis
Longdosis
Effektieve dosis

vierde groep
mSv

1 500
4000
500

n.v t. *
n.v.t. '
250b

' Nadat de wolk is overgetrokk«n stijgt de iong-en schildklierdosis nauwelijks meer. voor de
vierde grorp is derfialve de effektieve dosis bepalend;
b
Dete dosisgreis geldt niet voor de akuut te nemen maatregelen.
figuur 10 3

imerventiewaarden voor eerste dag evakuatie van de derde en visrde grosp.

Late evakuatie (mSv)
Een interventienivo-trajekt is opgesteld voor de late evakuatie voor de
effektieve dosis. De doses worden bepaald over het eerste jaar na het
ongeval.
effektieve dosis

50 - 250 mSv

figuur 1 0 4 : interventienivo voor late evakuatie.

Preventieve en eerste dag evakuatie (km)
De afstanden tot de kernenergiecentrale zijn berokend, tot waar
preventief dan wel op de eerste dag na aanvang van de emissie zou
moeten worden geévakueerd bii een kernongeval van het type PWR 5.
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De afstanden zijn opgesplitst naar het vermogen van de kernenergiecentrale, te wet en minder dan 100 MWe, rond de 500 MWe en rond de
1.000 MWe en zijn gegeven voor verschillende interventienivo's. Bij de
berekeningen is uitgegaan van weerskonditie Pasquill D2, windsnelheid 4
m/s en droog weer. Voorts is ervan uitgegaan dat er wordt geschuild en
jodiumtabletten worden ingenomen.
De doses zijn de verwachte eerste dag doses.
Km afstand tot de centrale windafwaarts
Dosis (mSv)
Hth

Hrbm
H„ H

a

e

100 MWe

500 MWe

1 000 MWe

5 000a

0

0d

0d

1 500 b

0

1

1

1 000a

0

od

od

d

0d
1
2

1 000 "
500 b
250 c

0
0
0

0
1
1

Pteventieve evakuatie;

b

Liefsl preventieve evakuatie, ånders eerste dag;

c

Bij voldoende tijd etc. op eerste dag. ånders zo snel mooelijk daarna;

d

Afstanden binnen 100 é 200 m zijn als 0 aangegeven, omdat binnen deze afstand het
model een overschatting van de dosis met een faktor 2 a 3 geeft door de gebouwen.
Bovendien ligt deze afstand nog binnen de terreingrenzen;
s
Jodiumprofylaxe maakt voor deze dosis weinig uit, waardoor de afstanden met alleen
schuilen dezelfde zijn
figuur 10.5.

afstanden voor preventieve en eerste dag evakuatie.

Late evakuatie (km)
De afstanden tot de kernenergiecentrale zijn berekend, tot waar in de
late fase, dat wil zeggen na 24 uur en binnen 14 dagen, zou moeten
worden geévakueerd bij een kernongeval van het type PWR 5. De
afstanden zijn opgesplitst naar het vermogen van de kernenergiecentrale,
te weten minder dan 100 MWe, rond de 500 MWe en rond de 1.000
MWe en zijn gegeven voor verschillende interventienivo's. Bij de berekeningen is uitgegaan van weerskonditie Pasquill D2, windsnelheid 4 m/s
en droog weer. Voorts is ervan uitgegaan dat er is geschuild en jodiumtabletten zijn ingenomen. Dit zijn gegevens gebaseerd op komputermodellen. In de praktijk zal men in dit stadium op meetgegevens afgaan. De
dosis zijn eerste jaar doses.
Km afstand tot de centrale windafwaarts
Dosis mSv

00 MWe

Heff250-50
figuur 10.6

10.3.3.

1-3

500 MWe

1 000 MWe

1-4

5-13

afstanden voor late evakuatie

Jodiumprofylaxe

Jodiumprofylaxe is een maatregel om de gevolgen van een kernongeval waarbij relatief grote hoeveelheden radioaktief jodium worden
geloosd te beperken. De opname van radioaktief jodium in de schildklier
wordt sterk verminderd door bepaalde hoeveelheden stabiel jodium toe
te dienen voor of vlak na het begin van de inname van radioaktief jodium.
Er zijn 40 miljoen tabletten, genoeg om iedere Nederlander gedurende
drie dagen een tablet te verstrekken, verspreid over Nederland op 22
lokaties opgeslagen. Mocht onverhoopt gedurende langere tijd dan deze
drie dagen de verstrekking v&n deze tabletten nodig zijn, dan is in
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Nederland voldoende grondstof aanwezig om voor een aantal dagen
aanvullende tabletten te produceren.
De jodiumtabletten zullen bij een ongevalssituatie tijdig beschikbaar
moeten zijn. In de rampbestrijdingsplannen voor de afzonderlijke
objekten zal een distribute systeem dienen te worden opgenomen. Het
kan worden overwogen om de tabletten binnen de maatregelzone voor
jodiumprofylaxe reeds van tevoren te distribueren. Een goede
begeleiding (voorlichting) daarbij, met name voor wat betreft het doel
van de tabletten, is noodzakelijk.
De hulpverleners en dergelijke zullen de tabletten wel al van tevoren in
hun bezit dienen te hebben.
Interventienivo 's voor jodiumprofyla <e
Bij het opstellen van de intervent snivo's zijn twee aspecten in
beschouwing genomen: enerzijds ce te verwachten bijwerkingen ten
gevolge van de toediening van een relatief grote hoeveelheid stabiel
jodium en anderzijds de mogelijk le verwachten stralingseffekten van het
radioaktieve jodium.
In figuur 10.7. zijn de dosiswaarden gegeven in mSv schildklierdosis
voor volwassenen en kinderen en in afstanden tot drie typen kernenergie
centrales (100, BOO en 1.000 MWe), waarbinnen deze doses kunnen
worden overschreden. Er is vanuit gegaan dat de bevolking schuilt. De
dosis zijn berekend over de eerste dag na aanvang van de emissie, voor
de reference man en met gebruikmaking van de reference-bronterm
PWR-5.
km afstand tot de centrale sektor windafwaarts
Leeftijdsg.oep

H,h
(mSv)

100 MWe

500 MWe

1 000 MW

Volwassenen
Kinderen

1 000
500"

2
4

4
9

6
14

° Deze voor kinderen bepaalde schildklierdosis van 500 mSv komt overeen met een
berekenci dosis van circa 250 mSv voor de reference man. In de grafieken moeten derhalve
de afstan.i^n worden af gelezen voor 250 mSv
figuur 10.7. interventienivo's voor jodiumprofylax« en de afstanden waarbinnen de nivo's
kunnen worsen overschreden.

10.3.4. Schuilen
Bij schuilen wordt de bevolking door een waarschuwingssysteem
opgeroepen naar binnen te gaan of te blijven en verder de berichten via
radio en t.v. af te wachten.
De meest effektieve bescherming wordt bereikt door voor het
overtrekken van de radioaktieve wolk naar binnen te gaan, ramen en
deuren te sluiten, ventilatievoorzieningen stop te zetten c.q. provisorisnb
af te dichten en direkt na het overtrekken van de wolk weer sterk te
ventileren.
De maatregel schuilen kan om een tweetal redenen worden getroffen.
Ten eerste wordt met het ver bl i jf van de bevolking binnenshuis bereikt
dat de mensen dicht bij radio en t.v. zijn en hex mogelijk is om ze
adekwaat over het verloop van het ongeval en andere te treffen maatregelen te informeren. Ten tweede heeft verblijf binnen een dosis
reducerend effekt, zowel tegen uitwendige bestråling vanuit de overtrek
kende wolk en vanaf de besmette bodem als tegen inwendige bestråling
door ingeademd radioaktief materiaal.
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De maatregel kan worder gekombineerd met andere maatregeten.
zoals het toepassen van ee ivoudige ademhalingsbeschermingsmiddelen
en de inname van jodiumtr jletten
De effektiviteit van schu ien hangt grotendeels af van de mate waarin
verblijf blnnen beschermi.ig biedt tegen inademing van radioaktief
materiaal Bepalend hiervoor is de tuchtverversingsfaktor in relatie tot de
passagetijd van de wolk: door de natuurlijke ventilatie van het gebouw
kan besmette lucht van buiten in het gebouw komen. Hierdoor zal op een
gegeven moment de koncentratie radioaktief materiaal in het gebouw
hoger kunnen zijn dan de koncentratie buiten. Op dat tijdstip is het dus
zinvol om de maatregel schuilen te beéindigen, omdat de bevolking
ånders in huis een grotere dosis oploopt dan buiten. Is de passagetijd
van de wolk langer dan enkele malen de gemiddelde luchtverversingsduur van het gebouw, dan is de dosisreduktie met betrekking tot
stralingsbelasting vanuit de wolk vrijwel nihil. Langer schuilen dan circa 6
uur is dus zinloos voor wat betreft de wolk. Bovendien kunnen bij
langdurig schuilen problemen op sociaal. medisch en hygiénisch gebied
ontstaan. Binnen blijven kan echter wel de gronddosis reduceren.
Aandachtspunten bij het uitvaardigen van de maatregel zijn:
- bijzondere groepen, zoals kampeerders, watersporters etc;
- werknemers van bedrijven die niet zo maar kunnen worden stil
gelegd;
- verkeer;
- het langdurig binnenshuis verblijven in vreemde omgeving, niet in
gezinsverband (kinderen op school, mensen in supermarkten en dergelijke).
' iterventienrvo's voor schuilen
De dosiswaarden zijn gegeven in mSv schildklierdosis en mSv effektieve dosis voor volwassenen en kinderen. Daarnaast zijn de daarbij
behorende afstanden tot drie typen kernenergiecentrales (100, 500 en
1.000 MWe) gegeven, waarbinnen deze doses kunnen worden
overschreden De doses zijn berekend over de • • r a t e z«s uur na
aanvang van de emissie voor de reference man.
km afstand tot da cantrala sektor windafwaarts
Leeftijds
groep

Cosis
(nSv)

100 MWe

500 MWe

1 0 0 0 MWe

Volwassenen
Kinderen
Allen

Hm500
HIh500
H^f 50

5
7
3

12
18
8

20
30
10

figuur 1 0 8 rnterventien o's v tot schuilen en de afstan- den waarbinnen deze nivo's
kunnen worden overschreden

10.3.5. Het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen
Hieronder wordt verstaan het uitreiken van bijvoorbeeld beschermende
kleding, ademhalingsbeschermingsmiddelen etc. Deze maatregel zal in
eerste instantie alleen betrekking hebben op hulpverfenende organisaties, die zich bewust in mogelijk besmet gebied begeven om de
veiiigheid van personen of materiele belangen zeker te stellen Inzct van
personen en de middeler. dient in de interne instrukties van de betref
fende organisaties te worden opgenomen.
Het verstrekken van deze beschermingsmiddelen onder de bevolking
komt niet direkt in aanmerking. enerzijds omdat grote hoeveelheden van
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deze middelen ontbreken. anderzijds vanwege de probtemen bij distributie en gebruik van de middelen. Wel zal de bevoNung gebruik kunnen
maken van eenvoudige hulpmiddelen als (natte) doeken, kledingstukken
(aan de hand van eventueel kledingadviezen bij evakuatie). eenvoudige
stofmasken etc
10.3.6. Beperken van de toegang van een besmet gebied
Indien uit gegevens over net ongeval en meetresultaten blijkt dat een
bepaak) gebied dermate is besmet dat verblijf in het gebied een ontoelaatbare dosis op zal leveren, zal tot atzetting en toegangskontrole van
net gebied worden overgegaan. Dit zal ook piaatsvinden voor gebieden
die door evakuatie zijn ontmimd. Bij dooriaatposten dient net uitgaande
verkeer (personen, dieren. voertuigen. goederen) op besmetting te
worden gekontroteerd en zonodig te worden ontsmet. Tevens zal een
scherpe toegangskontrole dienen te worden uitgevoerd: personen zonder
specifieke opdracht worden geweerd. terwijl hulpverleners en dergelijke
die noodzakeiijkerwijs in het gebied moeten funktioneren worden geregistreerd en gekontroteerd
10.3.7. Medische opvang van slachtoffers
Bij een ongeval met een kemenergiecentrale zal de medische opvang
voornamelijk betrekking hebben op stralingsslachtoffers uit de centrale.
Deze opvang kan noodzaketijk zijn omdat het »antal slachtoffers de
arbeidsgeneeskundige opvangmogelijkheden te boven gaat. Beperken de
gevolgen van een ongeval zich tot btootstelKng van een bepertt aantal
mensen uit de centrale, dan zal kunnen worden volstaan met *en
versterking van de arbeidsgeneeskundige opvang. Voor de centrales in
Nederland zijn hierover afspraken gemaakt met een regional ziekenhuis.
Eventueel kan een beroep worden gedaan op bijstand van het Nationaal
Vergrftigingen en Informatik Centrum (NVIC).
Indien het aaotil slachtoffers in de centrale bovengenoemde kapaciteit
te boven gaat of mdien er ook buiten het terrain van de zentrate poten
tiéle slachtoffers zijn, dan dient burter. het regionaai opvangziekenhuis
aanvullende opv mgmogelijkheid te fcestaan. Hiervoor kan het rtoodhos
pitaaf van het Akade/nnch Ziekenhuis te U»iecht (AZU) werden gebruikt.
Tevens bestået 4c mog*li|Khe>d dat een (nog t» vormen) merjisch
bijstandst-:a*r. wrtuh het NVIC/AZU near het regionaai opvangziekenhui?
*vordt gezonden. Dit bipnarxisteam oestaat uit 4 artsen (2 specialisten en
2 ar s-assistenten), 1 vernieegkundiae. ' adrmr.isiratie^e krachi een i
$traiir,gsde^(wndige. rtei t**m >s bedi«efd voor het selekterer* van slachj
irffMS, niet vour .Vieuoche oehanoXing. H#.t regionaai op<angziekerihut$
dient voorbereid te sijr. op ee.i dergelijke si'uatie en mæt beschixtøn
over een opvrøgprotohol.
Bij de medische opvang zijn de verfgende akthriteiten van belang:
- t^st analyseren var. klachten en *ymptor>en in reUtie tot mogelijke
Dfootst*.'l.ng (klinische dosimetry):
- het verzameten var. biologisch matenaal voor biotogische
dosimetric,
- het verzamelen van matenaal terfcontroleop inwendigc besmetting.
- doorvoermcgelijkheden naar het centrale opvang ziekenhuis in
Utrecht en eventueel doorvoer naar gespeciatiseerde centra (bijvoorbeeld
het beanmergtransplantatiecentrum en het brandwondencentrum).
Nai.it stralingsslachtoffers kunnen ook slachtoffers met andersoortig
lets:-' ontstaan, bijvoorbceld door vsrkeersongevatlen bij evakuatie etc.
Deze sJacht jffevs word?n via de normare medische kanalen (BiGD;
opgev&ngen. eveiit*- jl aarrpevuld met kontrole op rr.sgeiijke radiocktieve

Tweed* Kamer. vergaderjaar 1988-198°. 21 015, nr. 3

149

besmetting. Of er onder de bevolung potenttele siachtoffers zijn. kan in
net opvangcentrum worden vastgestetd.
10.3.8. Ontsmetting
Onder ontsmetting of dekontaminatie wordt verstaan net geheel van
maatregelen dat dient te worden genomen om mens, dier, objekten en
omgeving zodanig vrij te maken van radioaktic-e stoffen. dat daardoor
geen gezondheidsschéde meer kan ontstaan. Tot de ontsmettingsmaatregeien kunnen ook die maatregelen worden gerekend die erop zijn
gericht verdere verspreiding van radioaktieve stoften tegen te gaan.
Ortderscheid kan worden gemaakt in ontsmettingsmaatregelen die
direkt na het overtrekken van de radioaktieve woik moeten worden
getroffen en ontsmetting die op langere termijn, in de herstel- en nazorgperiode nodig zijn. Laatstgenoemde maatregelen zijn er voomamelijk op
gericht de woon-, werk-, en rekreatiefunkties van een bepaald gebied te
hersteHen.
Ontsmetting omvat niet alleen net uitvoeren van de ontsmettingshandehngen, maar ook die aktrvrteiten die nodig zijn om effektief te kunnen
ontsmetten, zoals:
- net meten van de aanwezige radioaktieve stoffen voor en na
ontmetting;
- net vaststellen var. de meest geschikte methoden met de daarbij in
acht te nemen veiligheidsmaat regelen;
- net vooraf vaststellen van de toelaatbare restbesmetting;
- het vooraf selekteren van mogelijke ontsmettingsplaatsen en het
inrichten ervan.
Direkt na het ongeval en de emissie is vooral de kontrole op personen,
dieren. goederen en voertutgen van belang.
Bij een ongeval buiten Nederland bestaat de mogelijkheid dat binnenkomende goederen en voertuigen vanuit de ongevalslokatie besmet zijn.
Kontrole aan de grenzen en eventueel ontsmetting dient dan plaats te
vinden.
Personen
Door meting zal worden bezien of personen uitwendig besmet zijn en
of ontsmetting noodzakelijk is. Door artsen zal aan de hand van
gegevens over de emissie, schattingen van opgelopen stralinysbelasting,
klachten en symptomen worden bezien of personen inwendig besmet zijn
en of verdere medische behandeling nodig is.
Oe plaats waar wordt ontsmet hangt af van de lokatie waar kontrole
van personen plaatsvind: en de tijd die beschikbaar is: dit kan zijn bij de
doorlaatposten van een efgezet gebied of bij de opvangcentra voor
geévakueerden. Ontsmetting dient zo mogelijk in de direkte omgeving
van de kontroleposten plaats te vinden.
Indien de kans bestaat dat personen zijn besmet die niet zijn gekontroleerd (bijvoorbeelc? bij spontane, ongekontroleerde evakuatie) dient te
worden aangeraden dat deze personen alsnog een arts konsulteren, bij
voorkeur die in het opvangcentrum.
Dieren en goederen
Indien het vermoeden bestaat dat dieren en goederen zijn besmet of
indien dat door meting wordt aangetoond, dient te worden gezorgd voor
een ontsmetting of zonodin. tijdelijk opslag ervan. Voor de behandeling
van besmette landbouwprodukten zie hoofdstuk 13.
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Voertuigen
Deze zullen bij het verlaten van een mogelijk besmet gebied of, indien
het ongeval buiten Nederland heeft plaatsgevonden, aan de grens dienen
te worden gekontroleerd en zonodig worden ontsmet. Ontsmetting kan
piaatsvinden door het afspuiten van het voertuig door de brandweer. Wel
dient daarbij rekening te worden gehouden met opvang oF voldoende
verdunning van het spoelwater (bijvoorbeeld bij grenskontrole).
10.4. De organisatie
10.4.1.

Besluitvoorbereiding

Indien een ongeval met een kernenergiecentrale in Nederland of de
grensgebieden plaatsvindt, zullen er, afhankelijk van de ongevalssituatie,
al dan niet meteen akties en maatregelen worden genomen. De strategie
hiervoor is opgenomen in hoofdstuk 10.5.
Besluitvoorbereiding over eventuele aanvullende maatregeten of voor
het beeindigen/aanpassen van de reeds in gang gezette maatregelen
vindt plaats zodra het Nationaal Coordinate Centrum is geaktiveerd en
bemand.
Voor het beslissen tot bepaalde maatregelen zijn verschillende
Ministers bevoegd. Tot evakuatie bijvoorbeeid mogen de Ministers van
BIZA, VROM, WVC en SZW in onderling overleg besluiten, terwijl het
bepalen van de uitvoerbaarheid een taak van BIZA is. Besluitvoorbereiding zal derhalve niet door één ministerie kunnen worden uitgevoerd.
Daarom zal, indien de Technische Informatie Groep naar aanleiding van
de ongevals- en meetgegevens adviseert tot een bepaalde m a at regel,
gezamenlijke besluitvoorbereiding piaatsvinden door de liaisons van
BIZA, VROM. WVC en SZW. Uit oogpunt van efficiency dient te worden
overwogen de voorbereiding te beperkan tot VROM, als coordinator
Kernenergiewet-departementen, en BIZA.
10.4.2.

Besluitvorming

Beslissingen over te nemen maatregelen zullen worden genomen in
het beleidsteam.
10.4.3. Technische Informatie verzameling en verwerking
Zoals in hoofdstuk 8 is beschreven is een organisatie opgezet waarb'j
jegevens per sektor worden verzameld en verwerkt. Voor gegevens
omtrent de radiologische situatie rond de centrale zijn het RIVM eo het
ministerie van BIZA (LCC) aangewezen als steuncentrum, die ieder de
informatie van de eigen meetdiensten verzamelen en verwerken.
10.4.4. Uitvoering van de maatregelen en de coordinate

daarbij

Het zwaartepunt bij de uitvoering van beschermende en medische
maatregelen ligt bij de decentrale overheden, met name de burgemeester. Bij ongevallen met kernenergiecentrales in Nederland en de
grensgebieden zal de burgomeester zelfs al aktie kunnen ondernemen,
voordat de bestuurlijke coordinate van het rijk is geaktiveerd.
Omdat de in dit hoofdstuk genoemde maatregelen snel uitgevoerd
moeten kunnen worden en de maatregelen in veel gevallen tamelijk veel
omvattend zijn, is het van groot belang dat de maatregelen van tevoren
worden voorbereid, waarbij samenhang en coordinate tussen alle
betrokken diensten, insteilingen etc. noodzakelijk is.
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Hoewel bi; de betreffende ongevallen niet altijd sprake is van een
rampsituate als bedoeld in de Rampenwet, verdient het aanbeveling in
de voorbereiding gebruik te maken van de middelen en methoden, welke
in het kader van de rampbestrijding worden gehanteerd. Dit houdt in dat
de gemeenten de maatregelen uitwarken in hun rampenplannen en
rampbestrijdingsplannen en de provincie in het provinciaal coordinatieplan.
Wat betreft de gemeenten dient er onderscheid te worden gemaakt
tussen gemeenten die vallen binnen de gedefinieerde organisatiezones
en de overige gemeenten.
Gemeenten binnen de organisatiezone
De gemeenten die binnen een organisatiezone vallen, dienen
gezamenltjk een plan voor de preparatie, repressie en overige voorzieningen op te stellen. Dit kan het beste geschieden in de vorm van één
rampbestrijdingsplan per kernenergieobjekt, dat per gemeente/
betrokken dienst word* uitgesplitst en indien nodig wordt uitgewerkt in
deelplannen.
In het rampbestrijdingsplan zal met name het opperbevel en de opera
tionele leiding geregeld dienen te zijn.
Voorbereidingen mat betrekking tot waarschuwing, alarmering wederzijdse informatievoorziening, evakuatie, opvanggebieden, bijstandverlening etc. zullen eveneens moeten worden uitgevoerd en door alle
betrokken instanties moeten worden goedgekeurd.
Omdat het om meer dan een gemeente gaat en soms ook om meer
dan een provincie, zal de Commissaris der Koningin een coordinerende
rol dienen te vervullen bij het tot stand komen van een dergelijk plan.
Het rampbestrijdingsplan zal aan alle betrokken bestuursorganen (rijk,
provindes en gemeenten) en uitvoererde diensten bekend moeten zijn.
10.5. De strategic voor direkt t e nemen maatregelen
Zoals vermeld in hoofdstuk 2.6. en hoofdstuk 10.1. is een zodanig
ongevalsklassifikatiesysteem opgesteld, dat bij de melding van een
bepaalde klasse alle betrokkenen weten wat de mogelijke konsekwenties
van het ongeval zijn en welke akties dienen te worden genomen.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de direkt te nemen akties,
gerelateerd aan de ongevalsklassen.
1. Emergency standby.
Er is qeen sprake van een nukleair ongeval en er heeft geen emissie
plaatsgevonden die groter is dan de (jaar-) emissielimiet krachtens de
vergunning. Er behoeven geen maatregelen buiten de installatie te
worden genomen.
2. Plant emergency.
Dit zijn gebeurtenissen die mogelijk een verhoging van de emissies
boven de limiet krachtens de vergunning inhouaen. Er behoeven geen
maatregelen buiten de installatie te worden genomen.
3. Site emergency.
Deze klasse vraagt mogelijkerwijs om maatregelen op het terrein van
de centrale of de onmiddellijke omgeving. Beschermende maatregelen
als schuilen, evakuatie en jodiumprofylaxe zijn bij ongevallen in deze
klasse niet nodig. Uitvoerende diensten zullen wel worden gealarmeerd
en voor zover nodig paraat worden gemaakt, in verband met mogelijke
eskalatie van het ongeval.
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4. Off-site emergency.
Deze klasse omvat de zeer ernstige ongevallen en kan aanleiding
geven tot het nemen van beschermende maatregelen in de direkte
omgeving van de centrale.
Derhalve zal direkt na een melding van een off-site emergency aan de
bevolking in de direkte omgeving via radio en t.v. bekend worden
gemaakt dat een nukleair ongeval heeft plaatsgevonden en dat men
wordt verzocht binnen te blijven. Dit advies wordt niet gegeven met het
oog op schuiien, maar heeft tot doel de bevolking te kunnen bereiken via
radio en t v . , waardoor nadere instrukties kunnen worden gegeven.
Tevens zullen de autoriteiten voorbereidingen kunnen gaan treffen voor
het uitdelen van jodiumtabletten en evakuatie van de bevolking. Deze
evakuatie zal zich in eerste instantie richten op de bevolking binnen een
straal van 2 km. vanaf de centrale en voor Borssele tevens een sektor
van 90 onder de wind tot 5 km. afstand.
Gedurende de voorbereiding van de rnaatregelen, d<e enige tijd in
beslag zal nemen, kan aan de hand van nadere informatie over net
ongeval en de gevolgen ervan, door de exploitant van de centrale tot
aanvullende akties of tot beéindiging van de (voorbereidingen van)
maatregelen worden geadviseerd (zieook hoofdstuk 4.2.1).
Het gaat hierbij om de tijdsperiode die de rijksoverheid nodig heeft om
de interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur in het NCC
te aktiveren.
Voor de centrales in Borssele en Dodewaard betekent dit het treffen
van of het voorbereiden van maatregelen volgens figuur 10.9.
Maatreoel

Borssele

Dodewaard

afstanden in km.

afstandan in km.

Informeren van de bevolking

20

7

Uitvooring voorbereiden
Preventieve evakuatie

2 + sektor 5 a

2

Jciiumpiofyliixe
- volwassenen
- kinderen

sektor 5
sektor 10

2
sektor 5

Schuiien
- voiwassrinen
- kinderen

sektor 10
sektor 20

sektor 5
sektor 7

Direkt urtvoeren

8

bij stabiele weertypen

b

bij het referentieongeval is evakuatie vanuit radiologisch oogpunt niet noodzakelijk (zie
hrofdstuk 2.4.)
sektor - «taartpunt» van 60-90 (afh van het weertype), onder de wind. Sektor 5 betekent
dus de taartpunt onder de wind tot een afstand van 5 km van de centrale.
figuur 10.9.: Omvang van de te treffen maatregelen bij een off-site emergency
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1. Inleiding

<t_
2. Uitgangspunten

<•
3. Wettelijk kader

-t
4. Relate
on/off site

ir
6. Alarmeringsfase

''

"

5. Opzet KOB voor
kalegorie A
objekten

14. Opzet KOB voor
kategorie 8
objekten

''

"

;:L.;:.:.:.:^ Jfl^^jii3*JHtf-^igitjfij^jit'::':::-:-:

5. Afwikkelingsfase

1
1
7. BeshJitvorming
en cobrdrnatie
urtvoering

8. Technische
informatie

9. Voorlchtmg

* * * * ,
10 Bescberming
bevolking/
rnedische maatrngelen

U VWwftuNhaudk«
12, Dnnl:watervoorziening
13. Landbouw en
voedselvoorziening

'•

i

'

1'

'

1

15 Benodigde voorzieningen

"
16. Benodkjde regelingen

"
17. Opleidmg en oefening
1

'

18 Aktieplan

Tweede Kamer, verg&derjaar 1988-1989, 21 015, nr. 3

154

HOOFDSTUK 1 1 . MAATREGELEN M E T BETREKKING TOT DE
WATERHUISHOUDING
11.1. Inleiding
Bij een radiologische verontreiniging van het oppervlakte water en
ondiep grondwater, bijvoorbeeld door depositie vanuit een overtrekkende
radioaktieve wolk, kan de mens direkc (rekreatie) en indirekt (konsumptie
keten van water en voedsel) worden blootgesteld aan extra (boven de
natuurlijke achtergrond) stråling.
De maatregelen op het gebied van de waterhuishouding zijn primair
gericht op de bescherming van de mens tegen deze extra hoeveelheid
stråling. Ze hebben betrekking op het gebruik van oppervlaktewater in de
landbouw en door industrie en drinkwaterbedrijven en de behandeling
van door depositie verontreinigd zuiveringsslib. Daarnaast wordt ook
beoogd ekoiogisch kwetsbare gebieden zoveel mogelijk te beschermen.
i
•
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Verontreiniging van
oppervlakteen grondwater

1
Rekreatie

•
I

I
•
I
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1
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I
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i

»•
I

tI

1
»•
j

r-»—»-i
»• MENS I
I — — A——I

1
Industrie

*
I

De gevolgen van kernongevallen kunnen zich over een kortere termijn
(enkele maanden) maar ook over een lange tijd (vele jaren) uitstrekken.
Dit hoofdstuk beschrijft in eerste instantie de korte termijn aktiviteiten
van algemene aard, waarmee een periode van 3-6 maanden zonder
ingrijpende problemen kan worden overbrugd.
Ingeval van een ernstig ongeval met lange termijn effekten biedt deze
periode voldoende bedenktijd ter bepaling van de lange termijn maatregelen.
Deze kunnen evenwel verstrekkende gevolgen hebben voor het
funktioneren van de maatschappij. Een zorgvuldigc afweging van
belangen is dan nodig bij het bepalen van de maatregelen. Het vooraf
bepalen van de lange termijn maatregelen is gezien de beschikbare
overbruggingsperiode niet nodig, maar ook niet mogslijk, omdat ze sterk
afhankelijk zijn van de aard van het kernongeval en de radiologische
verontreiniging.
In dit hoofdstuk wordt achtereenvnlgens aandachf besteed aan:
1. de organisatie, verantwoordelijkheden eti wetteiijk kader;
2. de waterhuishoudkundige maatregelen ter beperking van de
gevolgen van kernongevallen, inklusief de interventienivo's;
3. de organisatie (de coordinate en kommunikatie) ten behoeve van
de beleidsontwikkeling en -uitvoering en de operationele uitvoering van
de waterhuishoudkundige maatregelen;
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In verband met andere bevoegdheden en verantwoordelijkheden, en de
daarctoor afwijkende organisatie voor beleidsontwikkeling en -uitvoering,
worden de maatregelen met betrekking tot de drinKwatervoorzientng in
een apart hoofdstuk (hoofdstuk 12) behandeld.
11.2. De organisatie, verantwoordelijkheden en het wettelijk
kader
De taken welke verband houden met de waterhuishouding in kwalitatieve en kwantitatieve zin vormen het werkterrein van de rijksover leid, de
provincies en de waterschappen.
11.2.1. De rijksoverheid
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat
De Minister van Verkeer en Waterstaat is onder meer verantwoordeiijk
voor het algemeen landelijk waterhuishouding beleid. Deze waterstaatszorg is binnen zijn ministerie opgedragen aan rijkswaterstaat.
De bevoegdheden van de rijkswaterstaat met betrekking tot de waterhuishoudkundige maatregelen zijn vastgeiegd in de Waterstaatswet
1900 en het Organiek Besluit Rijkswaterstaat.
Dit betreft de volgende taken:
- beschrijving van de wate r staatkundige toestand (dit houdt tevens in
het bepalen van het landelijk beeld van de verontreiniging van oppervlaktewater, slib en de besmetting van organismen);
- treffen van maatregelen met het oog op de bij het water betrokken
belangen;
- geven van adviezen/voorschriften aan regionale waterbeheerders
over het te voeren waterhuishoudkundig beleid.
De Ontwerp-wet op de waterhuishouding biedt de Minister van
Verkeer en Waterstaat specifieke bevoegdheden. Zo krijgt de Minister de
bevoegdheid om bij een aanmerkelijke verslechte- ring van de kwaliteit
van het oppervlaktewater of indien dit dreigt te ontstaan, een beheerder,
in het belang van de waterhuishouding, een opdracht te geven met
betrekking tot het afvoeren of aanvoeren van water naar of uit bepaalde
oppervl aktewateren.
Ook in de Kernenergiewet is een bepaling opgenomen die de Minister
van Verkeer en Waterstaat ten aanzien van de waterhuishouding ruime
bevoegdheden geeft. Op grond van artikel 41 is de Minister bevoegd bij
(dreigende) verontreiniging van oppervlaktewater met aanmerkelijk
gevaar voor de waterhuishouding, alle maatregelen te treffen welke hij,
met het oog op de belangen van de waterhuishouding, nodig acht.
Het ministerie van Vclkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Evenals de hierboven genoemde Minister van Verkeer en Waterstaat,
is de Minister van VROM verantwoordeiijk voor de vaststalling van de
meerjarenprogramma's waarin de beginselen (onder andare
normstelling) voor het waterkwaliteitsbeheer worden aangegeven.
Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
De onder dit ministerie ressorterende Rijkskeuringsdienst van Waren is
belast met de topzicht op de maatregelen met betrekking tot de eigen
waterwinning ten behoeve van de voedingsmiddelenindustrie.
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11.2.2. De provindes
Het toezicht op de waterschappen en de bevoegdheid tot reglementering
van zodanige instellingen berust bij de provinciate besturen.
De provinciale besturen hebben voorts het beheer over het grondwater
en over de oppervlaktewateren, die niet onder beheer van hoger of lager
gezag zijn geplaatst.
De ontwerp-wet op de waterhuishouding biedt Gedeputeerde Staten
specifieke bevoegdheden voor het treffen van maatregelen in het belang
van de waterhuishouding. Dit betreft het geven van opdrachten aan
waterschappen ingeval van bijvoorbeeld een aanmerkeiijke verslechtering
van de kwaliteit van oppervlaktewateren, voorzover deze niet Dehoren tot
het waterhuishoudkundig hoofdsysteem. Zij hebben bevoegdheden tot
het ingrijpen bij dringend en dreigend gevaar van overstroming ter beveiliging van de waterkeringen die onder provinciaal- of waterschapsbeheer
staan. Voor zover zij het kwalitatieve beheer over oppervlaktewateren
hebben bezitten zij politionele bevoegdheden tot het verhinderen van
lozingen van schadelijke stoffen in deze wateren. Dergelijke bevoegdheden hebben zij ook om bodemverontreinigingen te voorkomen of te
beperken.
Krachtens de Rampenwet heeft de Commissanj der Køningin dirigerende en coordinerende bevoegdheden bij rampen; hij moet daartoe een
provinciaal coordinatieplan opstellen.
11.2.3. Waterschappen
De zorg voor de lokale en regionale waterhuishouding in kwantitatieve
en kwalitatieve zin is van oudsher één van de meest wezenlijke taken van
de waterschappen.
De bevoegdheden van het dagelijks bestuur van het waterschap bij
kalamiteiten zijn geregeld in de Bevoegdhedenwet Waterschappen. In de
ontwerp-waterschapswet worden deze bevoegdheden verder uitgebouwd
en uitgewerkt.
Het dagelijks bestuur is bevoegd om bij dringend of dreigend gevaar
tie maatregelen te nemen welke het nodig oordeelt, desnoods met
afwijking van andere dan bij de grondwet gegeven voorsonriften.
Bij ongevallen met kategorie B objekten, waarbij de bestuurlijke
coordinate bij de gemeente ligt, handelen de waterbeheerders
zelfstandig. Wel is een goede informatie-uitwisseling met de gemeente
nodig in verband met de afstemming tussen maatregelen op de diverse
terreinf n. Daartoe is het nuttig dat het waterschap participeert in het
genieentelijk codrdinatiecen-trum. Belangrijk is een goede afstemming
van de voorlichting.
Bij ongevallen met kategorie A objekten (boven regionale schaal) zal
de bevoegdheid door het waterschap worden uitgeoefend met inachtnemi.ig van bevelen en aanwijzingen van het door de wet aangewezen
hcger of coordinerend gezag. De verhouding tussen de bevoegdheden
van de burgemeester ingevolge de Rampenwet en die van het waterschapsbestuur komt erop neer dat in de eerste plaats sprake zal zijn van
een coordinate in het kader van het door de burgemeester te voeren
beleid.
11.3. Waterhuishoudkundige maatregelen en interventienivo's
Voor het bepalen van de waterhuishoudkundige maatregelen worden
een 3-tal belanyrijke strategische uitgangspunten gehanteerd:
- de me r isgerichte benadering staat centraal dat wil zeggen maatregelen gericht op watersystemen met mensgerichte funkties, zoals dnnkwatervoorziening, hebben prioriteit;
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- voorkomen dient te worden dat de verontreiniging toegang krijgt tot
andere watersystemen die niet of in mindere mate zijn verontreinigd;
- de meest kwestsbare watersystemen dienen zoveei mogelijk te
worden ontzien. Dit zijn primair de systemen met een dnnkwaterfunktie
maar ook de ecoiogisch waardevotte watersystemen zoals bijvoorbeeld
de Grevelirgen en de semi-stagnante watersysten'.en zoals net
Usselmeer. Markermeer en grote boezemgebieden. Friese- en Schermerboezem.
De beschikbare waterhuishoudkundige infrastruktuur biedt de
vclgende mogelijkheden om de gesteide strategische uitgangspunten te
bereiken:
1
. versnelde afvoer var- het verontreinigde oppervlaktewater. bijvoorbeeld uit de hogere delen van Nederland naar de Rijn- en Maastakken
met het oog op de bescherming van het grondwater en de versnelde
doorspoeling van verontreinigde (laag gelegen} waterkompartimenten
2. versnelde afvoer naar ds Neordzee van het met Rijn en Maas
aangevoerde verontreinigde water via de minsi kwetsbare watersystemen.
C. bescherming van watersystemen die nog niet of in beperkte mate
zijn blootgesteid aan een hogere radioaktieve beiasting jor het siuiten
van inlaatwerken en schespvaartsluizen.
4. behandeling van radioaktief zuiveringssiib dat wil zeggen het
onttrekken van het meest radioaktief belaste deel va.i het primaire slib
van rioolwaterzuiveringsinstallaties en de gekontroieerde opslag van dit
radioaktief slib.
5. beperking van het gebruik van oppervlaktewater voor agrarische
doeleinden.

Dit zijn maatregefen in het waterhuishoudkundig hoofdsysteerr: ter
bestrijding van de gevolgen van zware ongevaissituat;es. In lichte
ongevilssituaties kunnen de maatrepelen zeer lokaal ven aard zijn,
zonder enige doorwerking naar de regionale of landelijke watersystemen.
De radionuKliden zullen in het oppervlaktewater aan het partikuiair
materiaai (rivierslib) adsorberen. 8<j de waterhuishoudkundige maatregelen oieitt h'ermede terdege rekening te worden gehouden. Afhankeliik
van de levensduur van een nuklide zullen maatregelen moeten worden
getroffen om te voorkomen dat het rivierslib de kans krijgt om te
sedimenteren met een langdurige nalevering van nukliden uit de radioaktieve water bodem als gevolg.
De aard en omvang van de maatregelen is sterk athankelijk van de
konkrete situatie na een kernongeval. Indien bijvoorbeeld door een
verontreiniging in het buitenland alleen da grote rivieren Rijn en/of Maas
zijn verontreinigd. dan zullen de maatregelen vooral zijn gericht op het
voorkomen van verspreiding. Het versneld afvoeren naar de Noordzee is
dan da meest zinvoiie maatregel.
Indien echter alle oppervlaKiewateren van Nederland verontreinigd zijn,
is de vermelde afvoer van het water uit de verontreinigde gebieden dan
wel het doorspoeien van deze gebieden vereist. De mogelijkheden
hiertoe zijn echter afhankelijV van de beschikbaarheid van voldoende
schoon ioorspoelwater.
1 1 3 . 1 . Versneld afsoeren en doorspoeien
Het versneld doorspoeien en afvoeren bevordert de sanering van
waterkompartimenten die met rariionukliden zijn verontreinigd. Voor de
hogere delen van Nederland is dit vooral van belang voor ds inzijgge-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-J989, 21 015, nr. 3

158

tråden ter bescherming van het grondwater. Met het versneld
doorspoeien wordt ook zoveei mogelijk voorkomen dat aan slibdeeltjes
gehechte nukliden zich in de waterbodem afzetten.
Het afvoeren van verontreinigd regenwater uit de wateropvangbassins
in tuinbouw- en kassengebieden wordt ook als doorspæl/afvoer
maatregel beschouwd. De versnelde afvoer kan in droge perioden tot
peilverlaging en verdroging leiden. met negatieve gevoigen voor de
gewasopbrengst en natuurwaarden. Een goede afweging van alle
belangen dient daarom <n,n de beslissing ten grondslag te liggen.
Voorbeelden:
- de versnelde afvoer in Dommelstroomgebied en geforceerde
doorspoeling van Midden Limburgse en Brabantse kanalen (normaal
debiet 3 mJ/s, geforceerd debiet 7 mJ/s);
- het versneld afvoeren van het uitslagwater in Noord-Holland naar de
Noordzee.
11.3.2. Versnelde afvoer naar de Noordzee
De versnelde afvoer naar de Noordzee van het water van de grate
rivieren kan worden bevorderd door een aktief stuwbeheer, dat wil
zeggen door de stuwen te openen of zo lang mogelijk open te houden.
Het aangevoerde Rijn- en Maaswater kan op deze wijze zo snel mogelijk
naar zee worden afgevoerd via de Haringvlietsluizen en de Nieuwe
Waterweg
Door de versnelde afvoer wordt de waterstand veriaagd met gevoigen
voor de scheepvaart. In bepaalde situaties kan dit leiden tot een
vaarverbod.
Voorbeeld.
het versneld afvoeren van het Rijnwater naar de Noordze; door het
openen van de stuwen in de Nederrijn-Lek; hiermee wordt zo weinig
mogelijk water via de Ussel afgevoerd waarmee tevens het Usselmeer
wordt beschermd.
11.3.3. Bescherming van watersystemen
Het voorkomen van de verspreiding van radionukliden in zowel de
waterfase als de slibfase is essentieel. Kompartimenten met schoon
oppervlaktewater dienen te worden beschermd. Maatregelen ter
bescherming van watersystemen bestaan uit het stop zetten dan wel
beperken van de waterinname door het sluiten van inlaatwerken.
Bescherming tegen radionukliden door het stoppen of beperken van
inlaatwater kan andere schade tot gevolg hebben, zoals:
- peilverlaging (bij «Maaswaterschappen» oplopend tot 50 cm bij
stoppen inlaatwater uit de Maas gedurende 1 maand) en daardoor
verdrogingsschade in de zomerperiode;
- onverdund lozen van het effluent van bepaalde rioolwaterzuiveringsinstallaties op het oppervlaktewater.
- toename verzilting bijvoorbeeld in Midden-Holland in het uiterste
geval door inname van zout water ter voorkoming van onaanvaardbare
bodemklink.
Voorbeelden:
- staken waterinlaat Markermeer vanuit het Usselmeer;
- staken waterinname vanuit Usselmeer ten tijde van waterturbulentie
(wind invloed) en daardoor hoog gehalte slib met geadsorbeerde
nukliden;
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- het aanpassen van het programma van het inlaten van Rijnwater ten
behoeve van de doorspoeling via de Grebbesluis, de inlaat bij
Nieuwegein en de sluis bij Wijk bij Duurstede, laatstgenoemde bijvoorbeeld op basis van het beginsel van «beperkt schutten«.
11.3.4. Onttrekken van het prima/r slib aan het

slibverwerkingsproces

Bij de afvalwaterbehandeling in rioolwaterzuiveringsinstallaties waarin
ook regenwater wordt gezuiverd zullen de radionukliden aan het partikulair materiaal adsorberen en in het zuiveringsslib geraken. Bij de zuiveringstechnische maatregelen dient hiermede terdege rekening te worden
gehouden.
Zo blijkt dat de mate van verontreiniging van het zuiveringsslib afhan
kelijk is van de mate van radioaktieve depositie. Om te voorkomen dat
het uitgegiste slib, dat als meststof in de landbouw of grondstof voor de
kompost verwerkende bedrijven wordt aangewend, sterk verontreinigd
raakt, dienen normen te worden gehanteerd ten aanzien van de slibkwaliteit.
In figuur 11.1. zijn de interventienivo's voor het al dan niet getruiken van zuiveringsslib (in
de landbouw) opgenomen

Verontreiniging KBq/kg droge stof
Strontium-isotopen m n Sr-89 en -90
Jodium isotopen m.n. 1-131
Alfastalers m.n. Pu-239
Radionukliden met T'A 10 dagen, m.n.
Cs 134 en 137

50
n.v.t.
2 ")
800

*) deze waarde geldt voor het meest kwetsbare produkt (peulvruchten). Voor andere
produkten kan deze waarde 1600 zijn
figuur 1 1 1 . : interventienivo's voor het gebruik van zuiveringsslib voor agrarische doeleinden.

11.3.5. De beperking van het gebruik van oppervlakte water voor
agrarische produktie
Ingeval van radioaktieve besmetting van agrarische produkten kunnen
grote afzetproblemen ontstaan, ook indien geen reéel gevaor voor de
volksgezondheid aanwezig is. Immers in het algemeen zal slechts een
deel van het produktie-areaal besrr.et zijn waardoor onbesmet voedsel
beschikbaar zal zijn.
Bij de kemongevallenbestrijding is het beleid met betrekking tot de
landbouw en voedselvoorziening gericht op het zoveel mogelijk
voorkomen van besmetting van de agrarische produkten. Indien
landbouwgebieden toch zijn verontreinigd wordt alle inspan- ning van het
ministerie van Landbouw en Vissorij gericht op het isoleren van het
verontreinigd gebied en van de daaruit afkomstige produkten.
In verband met het agrarische gebruik van het oppervlaktewater
dienen de waterhuishoudkundige maatregelen te worden gericht op he*
beschermen van nog niet verontreinigde landbouwgebieden, r»an wel het
terugdringen van de radioaktiev i verontreiniging in verontreinigde
gebieden.
Voor meer informatie over het gebruik van (beregenings- of
bevloeiings-)water in de landbouw, aismede de bijbehorende interventienivo's, wordt verwezen naar hoofdstuk 13.3.5.
11.3.6. Loka'e maatregelen
in lichte ongevalssituaties kan de verontreiniging van het oppervlaktewat'jr zeer lokaal van aard zijn, bijvoorbeeld een ongeval met een
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transport van radioaktieve stoffen. Indien het oppervlaktewater verontreinigd raakt. gelden de onder 11.3. genoemde uitgangspunten. De
maatregeten kunnen echter beperkter van aard zijn. zoals het insluiten en
isoleren van de verontreiniging doer het afdammen van de waterknop
door middel van grondverzet.
11.4. De organisatie
Bij grootschalige milieurampei. is een doelmatige infrastruktuur een
vereiste om een snelie beleidsvorming op centrsal nivo mogeltjk te
maken en vervolgens informatie van het centrale naar het decentrale
uitvoerende nivo te verspreiden.
Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:
- zo kort mogelijke informatielijnen
- zoveel mogelijk spreiden van de informatielijnen om overbelasting
van het Nationaal Coordinatie Centrum (NCC) te voorkomen.
Bij de kernongevallenbestrijding wordt met hetrekking tot de maatregelen een onderscheid gemaakt in:
- maatregelen met raakvlakken naar meerdere ministeries (nationale
maatregelen);
- maatregelen van een ministerie zonder raakvlakken naar andere
ministeries: deze hebben voornamelijk betrekking op de uitvoer-ng van
maatregelen van het betreffende ministerie (departementale maatregelen).
De besluitvorming over eerstgenoemde maatregelen vindt plaats in het
NCC en de informatie wordt vanuit het NCC via speciale kommunikatiekanalen doorgegeven aan de provinciate coordinatiecentra.
De berichtgeving over de departementale maatregelen naar decentrale
diensten dient door het betreffende ministerie vanuit een eigen coordinatiecentrum met eigen kommunikatievoorzieningen plaats te vinden. Deze
maatregelen dienen wel aan het beleidsteam bekend te worden gemaakt
en dus aan het NCC te worden doorgegeven. Op provinciaal nivo dienen
ze te worden doorgegeven aan het provinciaal codrdinatiecentrum. In
bijzondere gevallen kan voor dit laatste een beroep worden gedaan op de
NCC kommunikatie voorzieningen.
De aktoren bij de coordinatie van de kernongevallenbestrijding op het
gebied van de Waterhuishouding zijn met name de Rijkswaterstaat, de
provincies en de waterschappen. Op landelijk nivo worden de waterschappen vertegenwoordigd door de Unie van Waterschappen. De
minister van Verkeer en Waterstaat neemt deel in het ministerieel
beleidsteam dat in het Nationaal Codrdinatie Centrum (NCC) zitting
heeft, z-jn vertegenwoordiger neemt deel in het (hoofd-)ambtenarenbeleidsteam.
11.4.1.

Besluitvoorbereiding

De hoofddirekteur van de Rijkswaterstaat voor de waterbeheersing en
konditionering en waterhuishouding is verantwoordelijk voor het bepalen
van het waterhuishoudkundig beleid ter bestrijding van de gevolgen van
kernongevallen Het hoofd van de afdeling Algemeen Beleid op het
gebied van de konditionering en waterhuishouding is primair belast met
de beleidsontwikkeling Deze beleidsontwikkeling vindt plaats op basis
van informatie en adviezen voor de regionale- en specialistische direkties
van de Rijkswaterstaat. De Unie van Waterschappen en het IPO vervullen
daarbij een adviserende rol.
Deze diensten werken ir, geval van een kernongeval nauw samen in het
coordinatieteam waterhuishouding.
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Dit coordinatieteam heeft de vokjende taken:
- het verkrijger van gegevens omtrent een landelijk beeid van de
verontreiniging van het oppervlaktewater. het stib en de besmetting van
organismen door radioaktieve stoffen;
- op grond van de voorhanden kwantiteits- en kwaliteitsmetingen
ontwikkelen van het waterhuishouding beleid met het oog op de bij de
rijkswateren betrokken betangen;
- het geven van adviezen/aanwijzingen aan de regionale waterbeheerders betreffende de uit te væren maatregelen.
11.4.2.

Bestuitvorming

Besluitvormng over de te nemen maatregelen vindt plaats in het inter
departementale beleidsteam in het Nationaal Coordinatie Centrum.
Wanneer het door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is het
interdepartementale beleidsteam bi] elhaar te roepen. zal de bestuitvorming over maatregelen met betrekking tot de waterhuishouding door
het onder 11.4.1. gsnoemde coordinatieteam worden overgenomen. Wel
zal in deze omstandigheden afstemming met de coordinator Kernenergiewet departementen dienen piaaris te vinden.
1 * .4.3. Techntsche informatie verzameiing en venverking
Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, zijn een aantal steuncentra in
Nederland aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de verzameiing van
technische informatie voor het betreffende onderdeel. Als steuncentrum
voor de waterhuishouding is aangewezen het DBW/RIZA te Lelystad.
In bijlage 11.1. wordt nader ingegaan op de te volgen meetstrategie
met betrekking tot de metingen van radioaktieve stoffen in water.
11.4.4. Uitvoering van maatregelen
Coordinatie uitvoering
Voor de rijkswateren berust de verantwoorde'ijkheid van de uitvoering
bij de re jior>ale dirakties van de Rijkswaterstaat. Voor de overige oppervlaktewateren zijn de waterschappen verantwoordelijk voor het treffen
van maatregelen ten behoeve van de regionale en lokale waterhuishouding. De adviezen of aanwijzingen over het te voeren beleid worden
vanuit het nationaal coordinatieteam waterhuishouding via 2 wegen aan
de regionale waterbehjerders doorgegeven:
- de hoofddirektie van Rijkswaterstaat informeert de regionale
direkties;
- de Unie van Waterschappen informeert de waterkwaliteitsbeherende
waterschappen en waterkv aliteitsbeherende provincies die op hun beurt
waterkwantiteitsbeheerders hierover informeren.
Oe volgorde kwaliteitsbeheerder -kwantiteitsbeheerder is op zichzelf
gerechtvaardigd. omdat bij onderhavige kalamiteiten primair de water
kwaliteit in het geding is. Bovendien is het om redenen van doelmatigheid noodzakelijk het aantal door het Unieburo te informeren kontaktpersonen te beperken.
Teneinde de informatievoorziening van en naar de waterbeheerders te
optimaliseren is zowel door de Rijkswaterstaat als door de Unie van
Waterschaopen een informatiestrukuiur voor grootschalige milieu
incidenten uitgewerkt.
Deze informatiestruktuur bestaat uit lijsten met kontaktpersonen bij de
hoofddirektie en de regionale direkties van Rijkswaterstaat en bij het
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Unieburo «n de regionale kwaliteitsbeheerders. Deze Kjstøn worden cik
Kalf jaer geaktualiseerd.
Op regionaal nivo vindt een kortstarting plasts van de tnformatielijnen
vanuit het coordinirtietiam waterhuishouding naar d« regional« waterbeneerders. Oe regionals direkties van de Rijkswaterstaat ber-acferen
daar*oe de wate.kwalitettsbeherewde waterschapperi en pravincies ter
afrtemmtng van de regionale waterhuishoudkundige maatregeien en ter
f.oordinatie van de operationel« uitvoering. In fehe is dit nodig voor d *
ondertinge afstemming van de regionab maatregeien en is bedcekl als
ean double-check in relatie tot de aktiviteiten van de Unie van Waterschappen.
Operationefe uitvoering
Ook met betrekking tot da uitvoering van de waterhuishoudkundige
maatregeien dient een onderscheid te wocden gemaakt tussen de rijkswateren en de overige oppervtakiewateren.
Rijkswateren . maatregeien worden getroffen door de dienstkringen
van de regionale direkties van de Rijkswaterstaat.
Overige wateren: maatregeien worden getroffen door de diensten van
de waterschappen en door de provinciate waterstaatsdiensten

In figuur 11.2. is de organisatie- en kommandostmktuur van de
kemongevallenbestrijding voor maatregeien met betrekking tot de water
Ituishouding opgenomen.
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Figuur 11 2 Organisatie en kommandostruktur van de kernongevallenbeslrijding voor
maatregelen met betrekking tot de waterhuishouding
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Bijlage 1 1 . 1 . Meetstrategie
Bij het beantwoorden van de vraag, waar radioaktiviteit gemeten zou
moeten worden, met welke frekwentie en door wie is het van belang het
doel van de meting te formuleren. Globaal kunnen 3 doeien worden
onderscheiden:
1. het volgen van de lange termijn ontwikkeling
2. het kontroleren van reguliere lozingen
3. het signaleren van kalamiteiten

1 . Lange termijn ontwikkeling
In het water bevinden zich diverse radionukliden, zowel door natuurlijke oorzaak als door toedoen van de mens (kernwapenproeven, Tsjernobyl). Op een 10-tal punten in de zoete rijkswateren en een tweetal
punten in de regionale wateren worden met een frekwentie van
gemiddeld 1x per maand monsters genomen. Deze monsters worden
door DBW/RIZA geanalyseerd op tritium, K-40, alfa en beta stråling.
Tevens worden de meeste monsters door het RIVM onderzocht op Sr-90,
Ra-226, Pb-210 en Po-210. Ook in de zoute wateren (Westerschelde,
Eems-Dollard, Waddenzee en Noordzee) worden, zij het met een veelal
lagere frekwentie, monsters genomen. De parameters zijn globaal
genomen gelijk aan die voor de zoete wateren. Voor de rijkswateren is dit
programma zeker voldoende voor het vaststellen van de bandbreedte
voor het normaal stralingsnivo en het volgen van de ontwikkelingen.
Hoewel door een aantal waterschappen incidenteel kwartaal metingen
worden uitgevoerd, is de informatie voor de regionale wateren gering.
Overwogen kan worden om de regionale waterbeheerders te vragen om
periodiek een meting in een aantal nader te selekteren regionale wateren
te (doen) verrichten teneinde inzicht te houden in de achtergrondsgehalten.
2. Reguliere lozingen
Kontrole op lozingen door de waterbeheerder wordt in zijn
algemeenheid door middel van steekproeven uitgeoefend. Daarnaast zijn
lozende instanties primair verantwoordelijk voor het lozen en zij leggen
daarover konform de vergunning verantwoording af aan de in de
vergunning genoemde betrokken instanties (registratie en rapportape van
lozingen).
Zowel Dodev^aaid als Borssele als het ECN te Petten registrerer) de
lozing en zenden deze gegevens aan Rijkswaterstaat en VROM/HIMH.

3. Het signaleren van kalamiteiten
Op dit moment wordt door DBW/RIZA uitsluitend het tritium-gehalte in
de Maas te Eijsden kontmue waargenomen. Door Duitsland wordt te
Bimmen de radioaktiviteit in de Rijn gevolgd. Overwogen wordt om
zowel te Lobith als te Eijsden de radioaktiviteit kontinue te gaan volgen.
Voor wat betreft de waterkwaliteit nabij kernenergiecentrales in
Nederland wordt er vanuit gegaan, dat de centrales zelf ongelukken
melden. Het kontinu bewaken van de bedoelde waterkwaliteit vindt
derhalve niet plaats. Tevens leert de ervaring dat verontreiniging veelal
via de lucht plaatsvindt.
Het tijdig beschikbaar zijn van luchtwaarnemingen, ook voor de waterbeheerder is relevant. Vergunninghouders zijn op grond van hun
vergunning ook gebonden lozingen die de vergunningsgrens
overschrijden onmiddellijk te melden aan de in de vergunning genoemde
instanties.
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HOOFDSTUK 12. MAATREGELEN M E T BETREKKING TOT DE
DRINKWATERVOORZIENING
12.1.lnieiding
Rauoaktieve besmetting van drinkwater is een onderwerp dat reeds
geruime tijd aandacht krijgt, vanouds uit ds invalshoek van radicaktieve
besmetting als gevolg van oorlogsr.andelingen. De gevolgen van een
i-arnp in vredestijd waarbij radicaktiviteit vrijkomt, plaatsen de waterleidingbedrijven echter voor vjrgtlijkbare problemen, vandaar dat ook bij
kernongevallenbestrijding aandacht aan de drinkwatervoorziening wordt
besteed.
De uitgangsp'inten met betrekking tot de situatie waarin er sprake is
van een radioaktieve besmetting in Nederland in relatie tot de drinkwater
voorziening zijn:
1. Er is sprake van een (dreigende) radioaktieve besmetting in
Nederland.
2. Er is geen sprake van oorlog of oorlogsdreiging, evenmin van een
situatie waarin bijzondere wetgeving van kracht is.
3. Voor alle gebruiksdoelen levert de op«*nbare drinkwatervoorziening
water van drinkwaterkwaliteit. Een beschouwing over instandhouding van
een waterleverirtg van mindere kwalite't voor funkties waarvoor geen
drinkwaterkwaliteit is vereist, blijft daarom in dit hoofdstuk achterwege.
4. Voor de drinkwatervoorziening geldt de sektorale wetgeving met de
daarin vastgelegde gezagslijnen.
5. Maatregelen en akties die door waterleidingbedrijven in verband
met de (dreigende) radioaktieve besmetting worden genomen vormen
een onderdeel van net totale pakket van maatregelen tot instandhouding
van de drinkwatervoorziening in normale, buitengewone of oorlogsomstandigheden.
Achtereenvolgens zal in dit hoofdstuk aandacht worden besteed aan:
1. Het wettelijk kader voor de drinkwatervoorziening, tevens in relatie
tot andere wettelijke kaders;
2. Oe te nemen maatregelen, inklusief de interventienivo's;
3. De organisatie ten behoeve van besluitvoorbereiding, -vorming en
uitvoering van de maatregelen;
4. Stand van zaken met betrekking tot de benodigde voorzieningen/
regelingen.
12.2. Het wettelijk kader
12.2.1. De Waterleidingwet
In de Waterleidingwet zijn de verplichtingen van de eigenaar van een
waterleidingbedrijf vastgelegd. Hoofdstuk II hiervan geeft de eisen
waaraan de drinkwatervoorziening moet voldoen De in dit verband
belangrijkste artikelen zijn:
- artikel 4, lid 1 en 2, waarin omschreven de plicht de levering van
deugdelijk drinkwater aan de aangeslotenen te waarborgen, aismede de
verwijzing naar de AMvB (het Waterleidingbesluit) waarin de kwaliteitseisen die in het kader van deze wet aan het afgeleverde drinkwater
worden gesteld zijn omschreven. In dit verband is van belang artikel 4,
lid 1 van dit besluit, waarin wordt gesteld dat drinkwater dat de eigenaar
aan anderen ter beschikking stelt geen eigenschappen mag hebben
waardoor het voor de gezondheid nadelig kan zijn.
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- artikel 5, de verplichting tot hei verstrekken van inlichtingen en
medewerking aan de Regionale Inspekteur van de Volksgezondheid voor
de Milieur-ygiéne (RIMH).
- artikel 6, de plicht van de eigenaar melding te doen aan de RIMH
van omstandigheden waarvan hij weet of vermoedt dat deze gevaar of
beletsel op kunnen leveren voor de naleving van artikel 4.
- artikel 14a, de plicht van de eigenaar van een waterleidingbedrijf om
maatregelen te trcffen. die de instandhouding van de openbare drinkwatervooiziening ir geval van oorlogsgevaar en andere buitengewone
omstandigheden zoveel mogelijk waarborgen. Hij dient hiervoor een
zogenoemd beschermingsplan op te stellen dat de goedkeuring van de
minister van VROM behoeft.
Dit artikel 14a is in 1985 in de Waterleidingwet opgenomen, naar
aar.leiding van het feit dat de Wet Beschernning Bevolking werd
ii>getrokken. Oorspronkelijk was de verplichting van de eigenaar van een
waterleidingbedrijf tot het nemer, van maatregelen met het oog op
oorlogsomstandigheden ni. gebaseerd op de Wet Bescherming Bevolking
en vasigelegd in het ep deze wet gebaseerde Besluit Bescherming
Waterleidingbedrijven van 29 eugustus 1963.
Het toezicht op de naleving van de Waterleidingwet is voor wat betreft
de kwaliteit van het drinkwater opgedragen aan de HIMH (artikel 2, sub
a). Dit betekent dat de RIMH uiteindelijk degene is die bepaalt of het
gedistribueerde water «eigenschappen heeft die voor de gezondheid
nadelig zijn». Als dit naar zijn oordeel het geval is, za! hij naleving van
artikel 4, lid 1 van het Waterleidingbesluit eisen Tevens kan hij dan van
zijn bevoegdheden krachtens artikel 7 van de vVaterleidingwet gebruik
maken door de eigenaar te verplichten om binner een door hem te
stellen ternrvjii de maatregelen te nemen die naar zijn oordeel nodig zijn
om weer aan het bij of kracl.te.ns artikel 4 van de wet bepaalde te
voldoen. In de praktijk zai de RIMH, vanwege de maatschappelijke
konsekwenties van het stoppen van de drinkwatervoorziening via het
openbare net, met betrokkenen (waterleidingbedrijf en gemeente(n)) in
overleg treden, alvorens hij tot een der«gelijk vergiand ingrijpen besluit.
Het voo-gaande, uiteraard aangevt'ld met al hetgeen verder nog in de
Waterleidingwet en de daarop gebaseerde besluiten is vermeld, geeft
san dat formeel de 3igenaar van een waterleidingbedrijf te ellen tijde
verartwoordelijk is voor de instandhouding van de openbare drinkwatervoorziening. De tekst i/an artikel 14a geeft echte r aan dat er zich operationeel gezien overmachtsituaties voor kunnen doen waarin de eigenaar
niet aan deze plicht kan worden gehouden. Dit artikel spreekt immers
over «zoveel rnogelijk« waarbo-gen van de instandhouding.
De konsekwentie hiervan is dat er, weer operationsel gezien, rekening
mee moet worden gehouden dat de openbare drinkwatervoorziening in
een yroter of kleiner gebied uitvalt. Deze uitval kan worden veroorzaakt
door technische storing van het systeem, maar ook omdat de RIMH zich
genoodzaakt z f i de levering via het openhars net te laten stoppen in
verband met de voor de gezondheid nadelige eigertschappen van het op
dat moment geleverde drink.vater. Dit zou konform artikel 7 van de
Hampenwet kunnen worden omschreven als een ramp, waarvan de
plaats de aard en cie gevolgen voorzienbaar zijn. Eveneens up grond van
de Rampenwet ZOJ de buigemeester voor een dergelijke ramp een
ramphestrijdingsplan vast kunnen stallen waarin het geheel van bij die
ramp te nemen maatregelen is opgenomen.
Samengevat komt het voornoemde er op neer dat de burgemeester .n
het kader van de rampenbsstrijding een duideliika taak krijgt op het
moment dat de openbare drinkwatervoorziening uitvalt. Hiermee wordt
"oorts duidelijk hoe twae volledig gescheiden wettelijke kaders operationeel in eikaars verlengde kunnen komen te liggen, waardoor ook
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afstemming tussen beide kaders noodzakelijk wordt. In hoofdstuk 12.4.
zal nader op deze afstemmingsproblematiek worden ingegaan
In bijlage 12.1. bij dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van de
sektorale bevels- en informatielijnen zoals die op basis van de sektorale
wetgeving gelden. Tevens is hierbij aangegeven hoe deze naast de
bevels- en informatielijnen in het kader van de kernongevallenbestrijding
lopen.
12.2.2. De Kernenergiewet
Op grond van artikel 39 kunnen de Ministers van SZW, VROM en WVC
bij (dreigende) besmetting van bodem, water en lucht met aanmerkelijk
gevaar voor de openbare gezondheid alle maatregelen treffen, welke zij
met het oog op de belangen van de openbare gezondheid noodzakelijk
achten.
Hierdoor kunnen bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van de drinkwatervoorziening landelijk worden getroffen. De uitvoering van de
maatregelen wordt in eerste instantie aan de drinkwaterbedrijven over
gelaten, waarvoor de benodigde middelen door de Waterleidingwet
worden geleverd. In dat verband zal de RIMH van het ministerie van
VROM een toezichthoudende funktie hebben
12.3. Maatregelen en interventienivo's
In het hiern :volgende wordt een globale schets gegeven van de
situaties waarin maatregelen dienen te worden genomen in verband met
de mogelijkheid van radioaktieve besmetting van het drinkwater. Hierbij
wordt ervan uitgegaan dat, als grondwater gebruikt wordt voor de
bereiding van drinkwater, deze grondstof niet verontreinigd zal raken ten
gevolge van radioaktieve depositie. Met enige reserve wordt hetzelfde
uitgangspunt gehanteerd voor drinkwater dat bereid wordt uit oeverfiltiaat.
Voor de drinkwatervoorziening zijn, bij een radioaktieve verontreiniging
van het aardoppervlak als gevolg van een nukleair oncjeval, globaal twee
situaties te onderscheiden:
12.3.1. Verontreiniging van het oppervlaktewater, alleen ter plaatse van
het innamepunt
Deze situatie is vergelijkbaar met andere verontreininingsgevallen van
hot oppervlaktewater. De verontreiniging heeft plaatsgevonden door
depositie van radioaktieve stoffen vanuit de lucht in het water of door
een lozing rechtstreeks in het water. De lokatie van verontreiniging is
echter dusdanig dat alleen verontreiniging van bijvoorbeeld de grote
waterwegen heeft plaatsgevonden en niet van de voorraden bij de waterleidingbedrijven.
De waterleidingbedrijven zullen dan de inname stoppen en de drinkwatervoorziening gaande houden vanuit hun voorraden (spaarbekkens en de
onder- en bovergrondse voorraden geinfiltreerd rivierwater).
De oeverfiltrast gebruikende waterleidingbedrijven zijn niet in staat om
de stroming vnn verontreinigd oppervlaktewater vanuit de rivier in de
richting van nm bronnen te stoppen, maar kunnen door een aangepast
pompregiem de besmetting van het afgeleverde drinkwater tot een
minimum beperken. Omdat bij deze bedrijven het uit de rivier gei'nfiltreerde water meestal toch ook nog een jarenlange verblijftijd in de
bodem heeft, waarbi; bovendien adsorptie van de radioaktieve elementen
aan het bodnrrmateriaal plaatsvindt, is de kans klein dat het uiteindelijk
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voor de drinkwaterbereiding onttrokken oeverfiltraat nog meetbaar radioaktief besmet is. Vandaar dat hierboven ook voor oeverfiltraat word
gesteld dat ocverfiltraat als grondstof voor de drinkwatervoorziening niet
wordt besmet.
Bij uitsluitende verontrsiniging van het oppervlaktewater in Nederland
zal door middel van watechuishoudkundige maatregelen ervoor worden
gezorgd dat dit verontreinigde water zo snel mogelijk naar zee wordt
afgevoerd.
12.3.2 Verontreiniging van oppervlaktewater, inklusief de voorraden
Oeze situatie treedt op, wanneer depositie van radioaktieve stoffen
vanuit de lucht in het oppervlaktewater binner, Nederland plaatsvindt.
Hierdoor kunnen ook de voorraden tspaarbekkens) verontreinigd raken.
De waterleidingbedrijven moeten dan met twee zaken rekening
houden, te weten de verontreiniging van de lucht en de verontreiniging
van hun grondstof (het oppervlaktewater), evenais het water dat zij met
het oog op verontreiniging van het oppervlak;ewate>- in voorraad hebben
in hun spaarbekkens en hun ir.filtratiegebieden.
He: gevaar van radioaktieve besmetting van net drinkwater ten gevolge
van het gebruik van radioaktief verontreinigde lucht bii het zuiveringsproces van drinkwater is reeds lang geleden onderkend als een probleem
dat op kan treden in oorlogstijd (fall-out). De hiertegen te nemen maatregelen zijn en worden dan ook voorbereid in het kader van de opstelling
en uitvoenng var- de beschermingsplannen dis de waterleidingbedrijven
(thans op grond van artikel 14a van de Waterleidingwet) maken.
Deze maatregelen bestaan uit het zuiveren van de proces-lucht met
behulp van nukleair-filters, het scheppen van de mogelijkheid om het
niet-verontreinigd grondwater/oevergrondwater rechtstreeks als drinkwater te distribueren, het plaatsen van nuklea;r-filters op de reinwaterkelders etc..
Overigens moet ten aanzien van radioaktieve besmetting van het drinkwater via de lucht worden opgemerkt, dat deze bij een ongeva! met een
kernenergiooenlrale zeer gering zal zijn. Het ^al derhalve niet
waarcchijnlijk zijn dat een bedrijf, dat niet beschikt over luchtfilters,
daardoci over moet gaan tot het distribueren van onbelucht, maar dan
ook onbehandeld grond-of oever-grondwater als drinkwater.
Ernstiger problemen voor de drinkwatervooriiening levert de verontreir.iging van het oppervlakte-vater, als d i : tevens gepaard gaat met de
vercntrehig : ng v?n de wat?rvoorradf n van de v.aterleidingbe'irijven.
In de*e situatie zijr: het met name ae oppervlaktewater-verwerkende
bedrijven die in de problemer, komen. In het viorgaand* is immers
aangenomen dat het grondwater en het cf verfiltraat n'et verontreinigd
raken ten gevolge van radioaktieve depositie Het probleem is in deze
situatie gelegen in de veronueiniging van de voorraad, waardoor het
welhaast onvermijdelijk is dat er een geleidelijke toename van de radioaktivitet van het drinkwater plaatsvindt. Bij de zuivering zal overigens
nog een deel (gemiddeld over de nukliden ca 50%, zoals blijkt uit een
studie van de in de Rijn-Coinmiusie Waterleidingbedrijven samenwerkende bedrijven) van de radioaktivitet worden verwijderd.
In deze situatie zal dan aan de hand van de imerventienivo's moeten
wcrden beslist or de «normal<"» drinkwatervcorzienmg gehandhaafd k&n
blijven of dat er, uitsluitend voor konsumptiedoeleinden, via een
nooddrinkwatervoorziening drinkwater zal worden verstrekt.

Tweede Kamor, vergaderjaar 1988-1989, 21 015, nr. 3

170

t j n Cergelijke maatregel die sterk ingrijpt in het normals levenspatruon kan var.zelfsprekend niet worden genomen zonder de totale
belasting aan radioaktivitet van de betrokken bevolkingsgroep mede in
beschoLwing te nemen
In figuur 12.1. zijn de interventienivo's a&ngegeven bij v-elke waarden
in het drinkwater het gebruik van oppervlaktewater voor de drinkwaterbereiding moet v^orden gestopt.
Drinkwater
Bq/I
Strontium-isj*open m.n. Sr-90
Jodm.n isotopen m.n. 1-131
Affa strålers 20 m.n. Pu-239, Am 241
Radionukliden met TVi 10 dage.i, m.n.
Cs 134 en Cs 137

125
500
20
1 000

figuur 12 1 : interventienivo's voor drinkwater

12.4. De organisatie
Zoals uit hoofdstuk 12.2. blijkt zijn de aktoren bij de coordinate van de
kernongevallenbestrijding op het gebied van de drinkwatervoorziening
met name de hoofdafdeling Drinkwater van het ministerie van VROM, de
(regionale) Inspektie van de Volksgezondneid voor de Milieuhygiérte
(RIMH), de burgnmeester en de waterleidingbedrijven. Afhankelijk van de
bestuursstruktuur van het waterleidingbedrijf heeft ok de provincie een
rol in het geheel.
De minister van VROM neemt deel in het ministerieel beleidsteam dat
in het Nationaal Coordinatie Centrum (NCC) zitting heeft, zijn vertegenwoordiger neemt deel in het (hoofd) ambtenarenbeleidsteam.

12.4.1.

Besluitvoorbereiding

Het ministerie van VROM, met name de hoofdafdeling Drinkwater van
de Direktie Drinkwater, Water en Bodem en de HIMH (en dus de RIMH),
is primair belast met de besluitvoorbereiding. De VEWIN vervult daarbij
een adviserende rol.
Deze onderdelen werken in geval van een kernongeval samen in hei
departementaal krisi$-/coordinatieteam van het ministerie van VROM.
Het krisis-/coordinatieteam heeft voor wat betreft de drinkwatervoorziening de volgende taken:
- het verkrijgen van gegevens omtrent een landelijk beeld van de
besmetting van het drinkwater;
- op grond van de voorhanden kwantiteits- en kwaliteitsmetincen
ontwikkelen van het beleid ten aanzien van de drinkwatervoorziening:
- het geven van adviezen/aanwijzingen aan de waterleidingbedrijven
batreffende de uit te voeren maatregeien.
Bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat is ten behoeve van de
maatregeien voor di waterhuishouding in een vergelijkbaar c^ordinatietoam voorzien. Dit team heeft onder andere tot taak een landelijk
beeld op te stellen van de mogelijke verontreiniging van oppervlaktewater ns een nukleai- ongeval. Gezien de samenhang tussen de toestand
van oppervlaktewater en de drinkwaterbereiding zUlen de twee cjordinatieteams nauw kontakt onde.-houden.
12.4.2.

Besluitvorming

Beshjitvorming over de ic r.*>men maatregeien vindt plaats in het interdepartementale beleidsteam in het Nationaal Coordinatie Centrum.
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Wanneer het door onvoorz.ene omstandighed^n niet mogalijk is het
interdepartementale belsidsteam bij elka?i te roepan, zal de besmit
vcrming ever maatregelen met betrekking tot de drir.krtfatervoorziening
door het o n d e r i 2 . 4 . 1 . genoemde coordinatieterrr. woroen overge
nomen. Wel za' in deze omstændigheden afste liming met de coordinator
Kernenergiewet departementen dienen plaats te vinder.
12.4.3. Technische informatie ve-'zameling en verwerking
Zoals in hocfdstuk 8 is beschreven zijn aen aantal steuncentra in
Nederland aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de verz^meling van
tathnische informatie v o v het betreffende onderdeel. Als steuncentrum
voor de d-inkwate«voorziening is aangewezpn de hoofdafdeting Drinkwater van het m:n<iterie van VROM. Het verzsmelen en verwcrken van
technische infor natie met batrekkir.g tot de toestand van he* dnnkwater
zal door de Technische Informatie Groep nader worden uitgewerkt.
12 4.4. Uitvoering van maatregelen
Coorciinatie uitvoering
Indien door het bel idsteam af door het cobrdirsat etearn drinkwatervoo.ziening tot bepaalde maatregelen is besloten zal dit door de RIMH
am het waterleidingbedrijf worden medegedeeld ?n door het Nationaa!
Coordinatie Centrum via de provincie aan d? betreffende burgemeester(s) bekend wordan gemaakt.
Op grond van de Waterleidincwet kan de RIMH *iet watrrieidirjbearijf
verpiichteo e?n maatregel uit *e voertn. Indien d ^ drinkwatervoorziening
uitvalt, krijgt op grond van de rtampenwet de b .rgemeestc een belangri!ke taak.
Duidelijk is dat in betd*» gevallen er afsterrmmg diert pi321s te vinden
tussen de R'.VIH, de lurgemeester en het waterleidingbedrijf. Ook da
Drovinci-3 zal hierbij worden betrokken indien de maatregel zich niet
birnen één gemaente afspeelt. Deze afstemming zal pla nsvinden via het
je:neentelijk coordinatiecentrum indien het slechts één gemeente betreft
en in het provincial coordinatiecentrum indien het meerdere gemeenten
betreft.
Het coérdinatieteam drinkwatervoorziening kar, met de RIMH kontakt
onderhouden via h&t departementaal coordinatiecentmm en eventueel
via het NCC de decentrale cobrdinatiecentra bereiken.
Teneinde de informatievoorziening van en naar de waterleidingbedrijven te optrmaliseren is voorzien in een aantal interne
incidenten regelingen door de hoofdafdeling Drinkwater en de HIMH/
RIMH voor g.ootschalige milieuongevallen.
Operationele uitvoering
De uitvoering van de maatregelen vindt pleats door de betreffende
waterleidingbedrijven, eventuee! geassisteerd c'oor gemeentelijke of
provincials diensten en instellingen die in het kader van de gemeentelijke
en provinciate ongevalsbestrijding worden ingeschakeld.
In hoofdstuk 12.5. (voorzieningen en regelingen) is een opsenvning
vermeld van voorzieningen en regelingen, die bij het uitvoeren vsn
rraatregelen van belang kunnen zijn Daarbij is tevens aangege- on hoe
van de voorzieningen gebruik kan worden gemaakt c q. hoe ze kunnen
worden aangevraagd.
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12.5. (Stand van zaken van) O« voorzieningan en ragelingan
12.5.1. Beschermmgsplannen van

waterleidingbedrijven.

Uit een inventarisatie van 1986 is bekend dat thans ongeveer 30% van
de waterieidingbedrijven beschikt over een goedgekeurd beschermingsplan, waarmee voor ca. 50""« van de drinkwatervoorziening
beschermende maatregelen zijn vastgelegd. De opstelling en uitvoering
van beschermingsplannen heeft sinds het tot stand komen van de
verplichtingen die hiermee verband houden vertraging ondervonden
door:
- onbemindheid van het onderwerp (voorzieningen voor oorlogsomstandigheden) en onduidelijkheid over de inhoud van de plannen. reden
waarom er op een bepaald moment in overleg met de VEWIN een
voorbeeldplan is uitgewerkt;
- kosten verbonden aan de uitvoering van de in de plannen
omschreven voorzieningen;
- dreigende reorganisatie, sinds de provindes in 1975 de plicht
hebben een reorganisatieplan voor de drinkwatervoorziening op te
stellen. verwacht sen aantal (kleinere) waterleidingbedrijven dat zij niet
meer zelfstandig voort zullen bestaan. Dit heeft het animo om in het
bedrijf te investeren sterk doen afnemen, hetgeer. ook op het gebied van
de zorg voor buitengewone omstandigheden merkbaar is geworden.
Op rijksnivo bestaat geen inzicht in de mate waarin de in de goedge
keurde beschermingsplannen omschreven voorzieningen ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. In dit verband zijn het vanzelfsprekend de maatregelen tegen radioaktieve verontreiniging waarnaar met name de belangstelling uitgaat.
12.5.2. Gemeentelijke

nooddrinkwatervoorzieningen

De gemeentelijke nooddrinKwatervoorziening kan worden gezien als
noodzakelijk verlengstuk van de gemeentelijke zorg voor een goede
openbare drinkwatervoorziening. Drinkwater is tenslotte een eerste
levensbehoefte.
Om deze reden hebben een aantal gemeenten. veelal gebaseerd op
ervaringen uit de tweede wereidoorlog, al of niet in overleg met het
waterleidingbedrijf voorzieningen op dit gebied getroffen. Een en ander
lang voordat de Rampenwet hier een kader voor schiep.
Op rijksnivo bestaat ech'.er geen inzicht in bv. het percentage van de
bevolking waarvoor een gerneentelijke nooddrinkwatervoorziening is
geregeld.
12.5.3. Nooddhnkwatervoorzieningsmiddelen

van het rijk

Eveneens gebaseeid op ideeen omtrent oorlogsomstandigheden is
indertijd van rijkswege een hoeveelheid materiaal aangeschaft om in
geval van oorlog en later uitgebreid tot en/of rampen in vredestijd een
minimale drinkwatervoorziening in stand te houden of te realiseren als de
lokale voorziening langdurig en ernstig zou worden ontregeld.
Dit bet reft:
1. Een nooddrinkwaterpijpleidingnet van max. 30 km met een trans
portcapaciteit van 160 m 3 /h: voorwaarde is dat kan worden afgetakt van
een niet verontreinigde drink-watervoorziening
2. Mobiele zuiveringsinstallaties deze zijn echter op dit moment niet
beschikbaar, omdat de verouderde apparatuur is afgeschreven en
wegens gebreken is afgevoerd. Het onderzoek naar geschikte vervangende apparatuur is intussen nagenoeg afgerond. daarna zal de beleidsmatige besluitvorminj over aanschaf vofgen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 015, nr. 3

173

3. Opvouwbare watertanks: deze kunnen op vrachtwagens worden
bevestigd, gevuld en daarna als tankauto in het getroffen gebied worden
gestationeerd, waarna de bevolking water kan halen
4. Plastic zakken van 40 liter: deze kunnen aan de bevolking worden
uitgereikt om water te gaan halen.
Al deze materialen zijn eigendom van het rijk en liggen opgcslagen in
de magazijnen van de afdeling MIBO van de Directie Civiele Verdediging
en Vredescalamiteiten (CWC) van het ministerie van WVC.
Ten aanzien van de nooddrinkwaterleidingvoorzieningen zijn de verantwoordelijkheden tussen de ministeries van VROM en WVC als volgt
verdeeld:
- de verantwoordelijkheid voor de inzet en coordinate berust bij het
ministerie van VROM;
- de verantwoordelijkheid voor de opslag, het beheer en de uitgifte
van de materialen berust bi] het ministerie van WVC. De aanschaf van
materialen met betrekking tot het beheer geschiedt door het ministerie
van WVC. De aanschaf ten gevolge van het door het ministerie van
VROM ontwikkelde nieuvv beleid geschiedt eveneens door het ministerie
van WVC. in overeenstemming met het ministerie van VROM.
In oorlogstijd worden het pijpleidingnet en de eventueel aanwezige
waterzuiveringsapparatuur ter beschikking gesteld van het dan gemobiliseerde Korps Mobiele Colonnes (KMC). Op een verzoek tot bijstand van
de onderdelen van het KMC, die belast zijn met de nooddrinkwaterleidingvoorziening en de waterzuivering, wordt beslist door de Minister van
BIZA, in overeenstemming met de Minister van VROM. Bij het in
vredes tijd operationeel maken en houden van deze noodvoorzieningen
speelt het kaderpersoneel van het Korps Mobiele Colonne een adviserende en ondersteunende rol.
Tot slot dient ir. dit verband te worden vermeld dat in het kader van
artikel 18 van de Rsmpenwet het mogelijk is een beroep te doen op
militair mateneel er. personeel ten behoeve van bv. een nooddrinkwatervoorziening.
12.5.4. Bestaande bevelslijnen en procedures.
1. Procedures van de Waterleidingwet, omvattende:
- plicht tot melding van (verwachte) storingen van de openbare watervoorziening aan de RIMH (artikel 7).
- mogelijkheid tot het voorschrijven van maatregelen door de RIMH
(artikel 7).
- plicht om mee te werken aan door de RIMH in verband met de
gezor.dheidsaspekten gewenst onderzoek (artikel 5).
2. Regeling samenhangend met de opdracht tot het verzorgen van de
openbare drinkwatervoorziening.
- Gemeentebedrijven; hierbij rekent de gemeente het tot haar taak de
openbare drinkwatervoorziening op haar grondgebied te verzorgen. Zij
heeft daarvoor een gemeentelijke dienst opgericht.
- Bedrijven op basis van overheids-N.V. of gemeenschappelijke
regeling; de doelstelling van deze bedrijven is vastgelegd in de statuten
en kan globsal worden omschreven als het verzorgen van de openbare
drinkwater voorziening in de aangesloten gemeenten. Tevens is in de
statuten de zeggensohap van de deelnemende gemeenten (en/of
provindes) geregeld.
3. Procedure voor inze> an het nooddrinkwaterpijpleidingnet ten
behoeve van waterleidingbedrijven.
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- Het waterleidingbedrijf dient hiertoe via de RIMH een verzoek in bij
net ministerie van VROM; DGMilieubeheer beslist over het verzoek;
- DGM regelt de uitgifte van het materiaal in overleg met de directie
C W C van het ministerie van WVC; de beschikbaarsteling van kaoerpersoneel van het KMC wordt in overleg met het KMC uepaald;
- DGM deelt haar beslissing mee aan het waterleidingbearijf onder
vermelding van de voorwaarden waaronder het materiaal beschikboar
wordt gesteld.
Een en ander is nader omschreven in de tRichtlijnen beschikhaarstelling materiaal aan waterleidingbedrijven bij calamiteiten in
vredestijd». Deze richtlijnen zijn thans in herziening. Voorwaarde is dat
de aarwrager (het waterleidingbedrijf) zeH zorg draagt voor het transport
van het magazijn van het ministerie van WVC naar de plaats van inzet.
evenals voor het nodige personeel om de matenalen in te zetten. In
vredestijd is het KMC immers niet gemobiliseerd.
4. Procedures voor de inzet van de andere nooddrinkwatervoorzieningsmiddelen van het rijk.
- Inzet van de opvouwbare watertanks en de 'u-'iter plastic waterzakken is niet voorzien voor viedestijd in verband met de beschikbaarheid van voldoende inzetbare alternatiewn. Hier/oor bestaan
derhalve op dit moment geen procedures.
- Wegens het niet beschikbaar zijn van de waterzuiveringsapparatuur
bestaan er voor de inzet daarvan ten hehoeve van waterleidingbedrijven
op dit moment ook geen procedures.
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VOEDSELVOORZIENING
13.1- Inteiding
Het ongeval in Tsjemobyl heeft aangetoond dat zelfs bij een ongeval
op grote afstand besmetting van landbouwprodukten mogelijk is. Deze
besmetting kan optreden door het neerslaan van radioaktieve stoffen in
de tucht op de produkten. door het bevloeien of drenken met verontreinigd (oppervlakte) water, door het verstrekken van besmet veevoeder
of door gebruik te maken van besmette grcrtdverbeteraars.
De mens kan, als gevolg van een dergelijke besmetting, via de
vætiselketen een extra stralingsbelasting oplopen. De maatregelen op
net gebied van iandbouw en voedselvoorziening zijn er derhalve primair
op gericht deze extra stralingsbelasting van de mens te vermijden.
De maatregelen kunnen in de vorm van gebods- of verbodsregels
worden genomen. Oe op korte termijn te nemen maatregelen zijn:
- het instellen van zones, waaruit of waar naartoe geen vervoer van
dieren, planten of agrarische produkter, mag plaatsvinden;
- het isoleren van mogelijk besmette dieren, planten of agrarische
produkten, eventueel in kombinatie met een keuring;
- een verbod tot weiden op mogelijk verontreinigd grasland (graasverbod);
- een gebod tot het sluiten van de kassen;
- een gebod tot het beperken van het gebruik van beregeningswater;
- het instellen van een (geheei of gedeeltelijk) visverbod;
- een verbod dieren te slachten of een gebod deze tijdelijk op te
houden of aan een onderzoek te onderwerpen voor de slacht;
Maatregelen op langere termijn zijn:
- een verplichting om produkten, alvorens deze in de handel te
brengen, te dekontamineren;
- een verbod om bepaalde produkten te teien of te oogsten;
- een verbod voor bemesting met zuiveringssiib.
In dit hoofdstuk wordt eerst de juridische basis voor het nemen van
maatregelen besproken, waarna een aantal maatregelen meer gedetailleerd zal worden uitgewerkt. Hierbij wordt tevens aangegeven welke
interventienivo's worden gehanteerd voor het beslissen tot het al dan
niet nemen van de maatregel.
Tenslotte wordt beschreven de organisatie die voor de uitvoering van
de maatregel en de coordinate van de uitvoering verantwoordelijk is.
13.2. Wettelijk kader
De bevoegdheid tot het nerr.en van maatregelen op het gebied van de
Iandbouw en voedselvoorziening bij kernongevallen is voornamelijk in de
Kernenergiewet gelegen.
In artikel 40 wordt aan de Minister van Landbouw en Visserij de
bevoegdheid gegeven alle maatregelen te troffen die hij voor de
gezondheid van dieren en planten, dan wel voor de deugdelijkhetd van
voortbrengselen van de landbouw noodzakelijk acht. De maatregelen
dienen te worden genomen in overeenstemming met de Ministers die het
mede aangaat (behoudens bij spoedgevallen), terwijl ook de burgemeestei van de betrokken gemeente in kennis moet worden gesteid.
In artikel 43 wordt aan de Minister van Landbouw en Visserij een
bevoegdheid overeenkomstig artikel 40 gegeven, indien dieren zodanig
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zijn besmet of bestraald, dat aanmerkelijk gevaar voor dieren in hun
naaste omgfving is te duchten.
Naabt de Kernenergiewet kunnen artikelen uit de volgende wetten
worden gebruikt:
- Rampenwet;
- Warenwet;
- Wet Ekonomische delicten;

- Veewet;
-

Landbouwkwaliteitswet;
Vleeskeuringswet;
In- en uitvoerwet;
Landbouwwet;
Noodwet voedselvoorziening;

Van deze wetten biedt met name de nieuwe Warenwet in de artikelen
4, 9 en 15 mogel'jkheden tot het nemen van maatregelen welke in dit
hoofdstuk worden beham'eld.
Krachtens artikel 4 ka bij AMvB het bereiden, vervaardigen,
verwerken of verhandelen van bij de AMvB aangewezen waren die
schadelijk voor de gøzondheid kunnen zijr,, worden verboden. Artikel 9
geeft de mogehjkheden tot het afkondigen van een importvergunning van
dergelijke waren. Voor spoeffisende gevallen, waarin de totstandkoming
van een AMvB niet kan wonaen afgewacht, geeft artikel 15 de
mogelijkheid tot het treffen van voorlopige maatregelen.
Bevoegd tot het treffen var. maatregelen krachtens de Warenwet is de
Minister van WVC. Een spoedeisende maatregel krachtens artikel 15
dient te worden getroffen in overeenstemming met de Minister van EZ
aismede, waar het produkten van landbouw of visserij betreft, in
overeenstemming met de Minister van L&V.
13.3 Te nemen maatregelen op korte termijn en interventienivo's
13.3.1. Het instellen van gevarenzones
Bij een ongeval met een Nederlandse kernenergiecentrale tal rond het
objekt direkt een gevarenzone van 6 tot 10 km worden ingestcld, waaruit
of waar naartoe gsen vervoer van dieren, planten of agrarische
produkten mag plaatavind'jn. Reden hiervan is dat niet meteen een beeld
bestaat van de mogelijke gevolgen en de mogelijke besmetting van
dieren, planten en produkten en de deugdelijkheid daarvan dus niet kan
worden gegarandeerd. Om te voorkomen dat deze produkten in het
handeisverkeer worden gebracht zal het vervoersverbod van kracht
blijven, totdat inzicht is verkregen in de aard en omvang van de
mogelijke besmetting.
13.3.2. Het isolerer) van mogelijk besmette dieren, planten, goederen of
agrarische produkten
Indien landbouwprodukten en voedsel zijn besmet met radioaktieve
stoffen kan worden besloten de produkten bij een bepaalde besmetting
uit de handel te nemen, of ongeschikt te maken voor menselijke
konsumptie. Daarnaast kunnen een aantal verboden uitgevaardigd
worden.
Interventienivo's
Binnen de EG is overeenstemming bereikt over de te hanteren normen
voor voedsel na een kernongeval. Uitgangspunt voor de berekeningen
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daarbij vormt ae verordening 3954/Euratom, handelend over «Maximaal
toelaaibare nivo's van radioaktieve besmetting van levensmiddeien en
diervoeders ten gevolge van een nukleair ongeval of ander stralingsgevaar».
In figuur 13.1. zijn de interventienivo's opgenomen.
(Bq/kg of Bq/I)
Radionuklidengroep
Babyvoe
dinga)
Strontium-isotopen m.n.
Sr-90
Jodium-isotopen m.n.
1-131
Alfastraling emitterende
isotopen vari plutonium
en transplutoniumele
menten m.n. Pu-239 en
Am-241
Alle andere nukliden
met V/i meer dan 10
dagen 9 m n. Cs-134 en
Cs-137

Andere dan
Verse melk minder bel.
prod.b) c )
levensm. )
125

750

500

2000

20

80

1 000

1 250

Vloeibare
levensm")

Diervoeders')

a
) Als babyvoeding wordt aangemerkt de levensmiddeien die speciaal bestemd zijn voor
voeding van zuigeiingen in de eerste vier tot zes maanden van hun leven, die op zichzelf
voldoen aan de voedingsbehoeften van deze kategorie personen en in de detailhandel
verkrijgbaar zijn in verpakkingen waarop duidelijk vermeld staat dat zij babyvoeding
bevatten. Waarden nog te bepalen;
b
) Als verse melkprodukten worden aangemerkt de produkten die beschreven staan onder
de posten 04.01 en 04.02 van tiet gemeenschappelijk douanetarief en vanaf 1 januari 1988
de overeenkomstige posten van de gekombineerde nomenklatuur;
De Verordening spreekt hier van «Zuivelprodukten», het betreft echter uitsluitend melk en
room met en zonder toevoogingen;
c
) Het nivo voor gekoncentreerde of gedroogde produkten moet worden berekend op basis
van het gerekonstitueerde produkt;
d
) Minder be'angrijke levensmiddeien en de daarop toe te passen overeenkomstige nivo's
worden bepaald overeenkomstig artikel 7 van de verordening;
") Vloeibare levensmiddeien als beschreven in de hoofdstukken 20 en 22 van het gemeenschappelijke douanetarief en vanaf 1 januari 1988 de overeenkomstige hoofdstukken van de
gekombineerde nomenclatuur. De waarden worden berekend met inachtneming van het
verbruik van kraanwater en dezelfde waarden zouden naar goeddunken van de bevoegde
autoriteiten in de Lid-staten moeten worden toegepast voor d? drinkwatervoorziening.
Waarden nog te bepalen;
f
) Waarden nog te bepalen;
9
) Koolstof-14 en tritium worden niet hiertoe gerekend;

figuur 13.1.: interventienivo's voor voedselbeperking

13.3.3. Een verbod tot weiden op mogelijk
(graasverbod)

verontreinigdgrasland

Indien door een ongeval met een kernenergiecentrale radioaktieve
stoffen in de atmosfeer zijn geloosd kan door depositie vanuit de
atmosfeer weidegrond verontreinigd raken. Door het grazen van vee op
deze weidegronden worden de radioaktieve stoffen opgenomen in de
voedselketen (melk, vlees). Ze kunnen dan een extra stralingshelasting
opleveren voor de mens.
Om dit te voorkomen kan een graasverbod worden afgekondigd:
hierdoor ordt vermeden dat de op het yras neergeslagen radioaktieve
stoffen worden ingenomen door het vee. Vooral jodium-131, cesium-134
en cesium-137 zijn van belang bij een ongeval met een kernenergiecentrale.
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Voor het melkgevende vee is met name het jodium-131 bepalend.
Door radioaktief verval en afspoeling van het gras verdwijnt het jodium131, afhankelijk van het seizoen, met een effektieve halveringstijd van 4
tot 6 dagen. Een graasverbod gericht op dit radionuklide behoeft
derhalve niet zo lang te duren.
De cesium isotopen koncentreren zich in het spierweefsel van het vee
en kunnen derhalve een extra stralingsbelasting voor de mens veroorzaken indien het betreffende vee wordt gebruikt voor de vleesproduktie.
De cesiumverontreiniging van gras loopt door afspoeling en groei van het
gras tamelijk snel terug.
Gras, dat na maaien wordt ingekuild, zal niet zonder meer kunnen
worden gevoederd vanwege mogelijk te hoge besmetting met de langlevende (cesium) isotopen.
Interventienivo's
Het afkondigen van een graasverbod heeft het meeste nut voordat het
vee van het besmette gras heeft gegeten. Dit betekent dat het vee bij
voorkeur voor, tijdens of direkt na het overtrekken van een radioaktieve
wolk naar binnen moet. Om te bepalen of de plaatsgevonden emissie een
graasverbod noodzakelijk maakt zijn interventienivo's vastgesteld, die in
de vorm van een luchtbesmetting gedurende een bepaalde tijd en een
bodembesmetting zijn beschreven.
Bij de berekening van de interventienivo's zijn de volgende uitgangspunten gebruikt:
1. de produkten dienen te voldoen aan de EG voedselnorm;
2. voor de verhouding tussen de besmetting van de weidegrond in
Bq/m 3 en dt besmetting van de melk in Bq/I voor jodium-13 1 wordt een
faktor van 10 I'm2 gehanteerd;
3. bij natte dapositie wordt een depositiesnelheid van 0,02 m/s
gehanteerd; voor droge depositie geldt 0,01 m/s;
4. indien tot de maatregel wordt besloten is dat meestal op basis van
het jodium-131 gehalte.
In figuur 13.2. zijn de interventienivo's voor het afkondigen van een
graasverbod weergegeven.

droog wear
nat weei (regen)

Luchtbesmetting bij x uur
in wolk

Bodembesmetting

140/x Bq/m3
60/x Bq/m 3

5 000 Bq/m2
5 000 Bq/m3

figuur 13 2 : interventienivo's voor het jodium-131 gehalte voor het afkondigen van een
graasverbod.

Voor wat betreft de veevoeders (onder andere ingekuild gras) worden
binnen de EG normen ontwikkeld. Voorlopig is in Noderland voor alle
enkelvoudige diervoeders, mengvoeders en grondstoffen van veevoeders
de maximaal toegestane totale hoeveelheid cesium isotopen vastgesteld
op 600 Bq/kg.
13.3.4. ten gebod tot het sluiten van de kassen
Om te voorkomen dat gewassen in kassen worden besmet, kan snel en
eenvoudig opdracht worden gegeven tot sluiten vai> de kassen. De
sluitingsperiode kan, afhankelijk van het ongeval, variéren van enige uren
tot enige dagen. Indien de kassen te laat worden gesloten is het van
belang ze direkt na het overtrekken van de wolk door te laten waaien.
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Het gebod de kassen te slutten zal zo sne) mogetijk dienen te worden
gegeven om een zo laag mogelijke besmetting van de gewassen en de
bodem te krijgen. Voor een korte periode is het siuiten makkelijk realiseerbanr zonder ekonomische gevolgen.
Afhankelijk van het opgetreden ongevai en de heersende weersomstandigheden zal per situatie worden bezien of alle kassen in het gehele
land windafwaarts dienen te worden gasloten.
De mogelijkheid bestaat dat door de duur van de emissie de kassen
derrr.ate lang dicht moeten blijven dat bepaalde gewassen niet meer
gedtjen. Er za*> dan de afweging dienen te worden gemaakt tussen een
verloren oogst en meer of minder besmette p.odukten met (licht) verontreinigde grond en wanden.
Intenentienivo 's
Bij het opstelien van de interventienivo's voor het siuiten van de
kassen zijn de volgende uitgangspunten gebruikt:
1. de EG nor.nen;
2. de inhcud van de kas is gemiddeld 40 000 m3 en de hoogte is
gemiddeld 4 meter;
3. er wordt bladgroenten geteeld, waarbij de opbrengst rr.inimaal 2
kg/m 2 is;
4. voor de besmetting van de groeten wordt er van uitgegaan dat alle
radioaktivitet op de bladeren terecht komt en daar blijft;
5. voor de bodemverontreiniging wordt ervan uitgegaan dat alle radioaktiv! teit in de bodem terecht komt;
6 de in de !ucht aanwezige radioaktiviteit verlaat de kas niet ^iw.
In figuur 13.3. zijn de lterventienivo's voor het siuiten van d«j lu sen
opgenomen
Luohtbesrnetting Bq/m3

Sodembesmftttitig Bq/m*

Strontiumisotopen .11. n.
Sr-89 en -90

37S

zie de waarden bi) de
maatrege1 cbsperking
bereqeningswatem voor
onbeyroeid en begroeid
land/weiland

Jodium-isotopen m.n, 1-131
Alfastaleu, m.n. Pu 239
Artdere nucli-'en met een VA
> 10 dagen m.n. CS-134 en
137

1000
40

625

viguur 10 3 interventienivo's voor het siuiten van kassen

13.3.5. Het gebod tot beperken van het gebruik van beregeningswater
Ket gebruik van beregeningswater zal alleen problemen op kunnen
leveren indien gebruik wordt gemaakt van v<jrontreinigd oppervlakte
water Grond vatei zal namelijk de eerste ja ren na een nukleair ongevai
goen verontreinigtng vertonen.
Beregeningswater wordt zowel gebruikt op grond waarop geen bovengrondse delen van gewassen voorkomen of zijn ingezaoid, die voor
menselijke of dierlijke konsumptie zijn bestemd (verder aangeduid als
onbegroeid bouwland), als in kassen, op begroeide velden en weilanden.
in het eerste gevai zullen de radioakiieve stoffen worden opgenomen
door de worte's van de gewassen die hter op de gronden zullen groeien,
in het tweede geval zal de besmetting direkt plaatsvinden door de
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gewassen en net gras. In net laatste gcval zal opname via wortels in een
later stadium plaatsvinden.
Interventienivo's onbegroeid land
Bij het opstellen van de interventienivo's zijn de volgende uitgangspunten gebruikt:
1. de radioaktieve stoffen verspreiden zich door de oppervlakkige
lagen van de boden i. Voor grasland en akkerland bedragen deze lagen
resp. lO en 20 cm.;
2. de berekeningen zijn, in verband met de wisselbouw, uitgevoerd
voor peulvruchten. Deze nemen namelijk voor wat betreft alle nukliden
behalve plutonium, gemiddeld over de diverse grondsoorten, 8 maal
zoveel radicpukliden op als de eerstvolgende produkten zoals aardappelen en bladgroenten. Voor plutonium is dat een faktor 100-1 000;
3. gedurende drie jaar wordt maximaal beregend met het verontreinigde water en wel 6 é 7 weken per jaar, ongeveer 3 cm. per week. Dit
komt neer op 600 l/m2 beregenen.
4. gezien de onzekerheden die bestaan is voor alle nukliden, met
uitzondering van jodium-131, een veiligheidsfaktor van 10 gehanteerd.
De interventienivo's zijn opgenomen in figuur 13.4.
Interventienivo's begroeid land
De beregening van op het veld staande gewassen kan vooral
problemen geven bij bladgroenten en ar.derszins veel opvangende
gewassen die betrekkelijk srtel (dagen tot enkele weken) tnoeten worden
geoogst.
Bij het opstellen van de interventienivo's zijn de volgende uitgangspunten gebruikt:
1. de beregening bedraagt 100 l/m3 en vindt gedurende één seizoen
plaats gedurende drie weken2. alle radionukliden worden door de gewassen opgevangen;
3. de gewassen groeien niet meer vanaf het eerste moment van
depositie, waardoor niet van verdunning is uitgegaan;
4. voor de opbrengst van bladgroenten wordt minimaal 2 kg/m2
genomen;
In figuur 13.4. zijn de interventienivo's opgenomen.
Onbegroeid land Bq/I
Strontiumisotopen m.n.
,'ir-89 en -90
Jodium-isotopen m.n. 1-131
Alfastalers, m.n. Pu-239
Andere nucliden met een Vh
> 10 dagen, m.n. Cg-134 en
-137

Begroeid land,weiland Bq/I

50

1G

n.v.t.
2"
800

40
2"
25

* deze waarde geldt voor het meest krltische gnwas (peulvruchten).
figuur 13 4

interventienivo's voor beregening van onbegroeid en begroeid land/weiland

13.3.6. Het in stellen van een (geheel of gedeeltelijk) visverbod
Indien het duidelijk of waarschijnlijk is dat de voor visprodukten
gesteide maximale waarden van bnmetting in een of enkele vis&oorten
wordt overschreden, kan worden besloten een vangftverbod af o
kondigen voor de betieffende vissoort(en) of bepaalde viswateren.
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13.3.7. Het verbod om dieren te slachten ofhet gebod om de slacht
tijdelijk op te houden
Indien het duidelijk of waatzohijnlijk is dat bepaalde diersoorten boven
de gesteide maximale besmetlingswaarden uitkomen, kan word en
besloten een slacht te verbieden een gebod af te kondigen om de slacht
tijdelijk op te houden of een gebod af te kondigen om de dieren voor de
slacht te onderwerpen aan een onderzoek.
13.4. Te nemen maatregelen op langere termijn en intervention! vo's
13.4.1. De verplichting om produkten te ontsmetten
Indien agrarische produkten met een aanzienlijke ekonomische waarde
boven de gesteide maximale besmettingswaarden uitkomen, kan, indien
ontsmetting mogelijk is, worden besloten om de verplichting op te
legger, tot het ontsmetten van deze produkten.
13.4.2. Het verbod om bepaalde piantaardige produkten te teten of te
oogsten
Indien geen duidelijkheid bestaat over de besmetting van een te velde
staand gewas, of indien het gewas niet voldoet aan de voor agrarische
produkten gesteide maximale waarden van besmetting, kan worden
besloten de oogst van het betreffende gewas te verbieden.
Wanneer landbouwgrond besmet is en het waarschijnlijk is dat het op
de grond in te zaaien gewas in oogstrijpe toestand niet aan de voor
agrarische produkten gesteide maximale waarde van besmetting voldoet,
kan worden besloten een teelverbod op te leggen.
13.4.3. Het verbod voor bemesting mei zuiveringsslib
Uitrijden van besmet zuiveringsslib over land- en tuinbouwgronden kan
problemen geven, omdat radioaktief materiaal in produkten van die
gronden terecht kan kom«jn.
Interventifinivo 's
Bij het opstellen van de interventienivo's 7.ijn de volgende uitgangspunten gebruikt:
1. het slib wordt gedurende 3 jaar uitgereden,
2. er wordt een wachttijd gehanteerd tussen het toedienen van het slib
en het oogsten van 10 maa.iden;
3. slib wordt in het alg6meen niet in de kassen gebruikt;
4. de maximale toepassing van slib per jaar bedraa^t:
- voor øouwland 0,2 kg droge stof per m 2 ;
- voor grasland 0,1 kg droge stof per m2.
In figuur 13.5. zijn de interventienivo's voor het a! dan niet gebruiken
van zuiveringsslib opgenomen.
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Besmetting kBq/kg droge stof
StrontiLin-isotopan m.n. Sr-89 ' -90
Jodium-isotopen m.n. 1-131
Alfastalers m.n. Pu 239
Andere nucliden mer een TV > 10 dagen
m.n. Cs-134en -137

50
n.v.t.
2"
800

* deze waarde geldt voor het meest kvetsbare produkt (peulvruchteny Voor andere
produkten kan deze waarde 1600 2ijn.
figuur 13 5 inverventienivo's voor het gebruik van zuiverings.«lib

13.5. Organisatie
De organisatie van de aktiviteiten met betrekking tot maatregelen op
het gebied van de landbouw en voedseh'oorziening kan worden gesptitst
naar besluitvoorbereidrng, besluitvormir.g, technische informatie verzameling en uitvoering.
13.5.1.

Besluitvoorbereiding

De departementale besluitvoorbereiding voor de landbouw en voedselvoorziening vindt afzonderlijk plaats door de ministerie van L&V en van
WVC. In het NCC zal interdepartementafe afstemming en de besluitvorming plaatsvinden.
Bij L&V is de direktie Voedings- en KwaliteitsAangelegenheden (VKA)
de coordinerende direktie, bij WVC de direktie Voedings- en Vetermaire
aangelegenheden en Produktveiligheid (WP).
13.5.2.

Easluitvorming

Besluitvorming over de te nemen maatregelen vindt plaats in het inte r departementale beleidsteam in het Nationaal Coordinate Centrum.
13.5.3. Terhniscne int* -natie "t.iameling

en • inverting

Zoals in hoofdstuk 8 is becchreveri zijn een aantal steuncentra in
Nederla«."' ongewezen Jie vs'dntv.r r^-iijk zijn voor de verza* eling van
'echnischa informatie voor h. ot.reffende onderdeel. Als steuncentrum
voor landLou1 » n ^o« '-^Ivoorz ir.ing n aangewezen het RIKILT in
Wageninge-,.
Gezien de task van de Rijkskeuringsdienst van Waren met betrekking
tot vervverkte konsumptieve goederen zal het RIKILT in nauw overleg met
deze dier.st hear werkzaamreden uiwoeren.
13.b.4. Uitvoering maatregelen en coordinatie

uitvoering

Indien door het beleidstea-rt tot bepaalde maatregelen is besloten, zal
dat aan de uitvoerende diensten van het ministerie van L&V en van het
ministerie var, WVC bekend worden gemaakt.
De handhaving bij de uitvoering van de maatregelen is in handen van
de Provinciaal Voedsel Commissaris (PVC), de Rijksdienst voor de
Keuring van Vee en Vlees (RW), de Algemene Inspektie Dienst (AID) en
de Rijkskeuringsdienst van Waren (RKvW).
De operationele coordinatie voor de uitvoering van de maatregelen
wordt zoveel mogelijk bij de Provinciale VoedselCommissaris gelegd.
In hoofdstuk 13.6. wordt nader ingegaan op de uitvoering van de
maatregelen.
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13.6. Uitvoering maatregelen
De uitvoering van maatregefen 2al zoveel mogelijk op provinciaal nivo
pjaatsvinden door personen, diensten en inste!Hngan die normaal ook al
betrokken zijn bij de landbouw en voedse'voorzienmg.
Het 01 ganisatieschema van tiet ministerie van L&V, met name in de
provincie, is weergegeven in figuur 13.5.
Waakdienst
van het
min L i V

Direkteuren
LNO/PVC

•

1
»•
!

Commissaris
der
Koningin

•

|
•*
I

Inschakeling
Qistriktburo
houders (DHB)

•

|
^
1

Orgamsatie
mankracht
hoofdkantoor

•4

1

T

Anden
diensten en
instellingen
inkl. RKvW.
RW n AID

Veilingen.
Veevoeder en
Con server if-b

Zuivetfa brieken

'*•

I

•»

•

*•

1

'

*

Provinciate
Coordinatie
staf
- PVC
- PIv PVC
- PIv. dir.
LNO
- HM Fin.
- HM. facilitair

,
Georganiseerd
Landbouwbedrijfsleve.i
figuur 13 6 : schema van de betrokken organisaties bij de uitvoering van i aati tqelen voor
de landbouw en voedselvoorziening in de provincie.

Waakdienst van het ministerie van L&V
De alarmering vindt plaats door het alarmcentrum van WVC. Na verifikotie van de melding door de waakdienst van het ministerie van L&V
gaat de waakdienst over tot het alarmeren van de betrokken personen,
diensten en instellingen. Deze alarmering is vastgelegd in de interne
instruktie van de betreffende waakdienst.
^rovinciaal Voedset Commissaris
De uitvoering in de provindes is in handen van de Direkteur Landbouw,
Natuur en Openluchtrek/aatie, tevens Provinciaal Voedsel Commissaris
(PVC), die in buitengewor.e omstandigheden namens de Mi' «?r van
Landbouw en Visserij optreedt
De PVC of plaatsvervangend PVC wordt telefonisch geinformeerd
indien een ongev^l heeff pla^tiyevonden. Bevestiging van de melding
volgt per telsfoo.i of :--!ef3x.
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Provinciate coordinatiestaf
Hierna formeert de PVC een provinciate coordinatiestaf. waarin een
aantal leidinggevende personen zitting hebben die over mensen en
materiaal kunnen beschikken voor onderzoek, rapportage en uitvoering
van maatregelen.
Naast het initiéren van maatregelen in zijn provincie wordt door de
PVC onderzoek gedaan naar de gevolgen van het kernongeval in de
provincie. waarbij kan worden gedacht aan:
- reaktie van de bevolking met betrekking tot de aanschaf van
voedingsmiddelen;
- (on)mogelijkheden in de produktiesektor;
- problemen in de voedselvoorziening voor mens en dier;
- voorraad grondstoffen voor (massa) voedselbereiding.
Provinciaal krisiscentrum
Op het provinciate hoofdkantoor wordt een krisiscentrum ingericht, dat
indien nodig dag en nacht is bemand. In het centrum bevindt zich de
noodzakelijk kommunikatieapparatuur.
Distrikt Buro Houders (DBH)
Voor het verkrijgen van lokale informatie en gegevens worden de
DBH's gealarmeerd en geinstrueerd.
Georganisetrd landbouwbedrijfsleven
Het ^eorganiseerde iandboiiwbedrijfsleven in de provincie (Gewestelijke Haden van het Landbouwschap en Regionale Landbouworganisaties)
wordt geinformeerd. Op haar beurt geeft het landbouwbedrijfsleven alle
voor het nemen van de maatregelen relevante informatie door aan de
provinciate coordinatiestaf. In overleg tussen de staf en het bedrijfsleven
kan worden besloten over de uitvoering van de maatregelen, voor zover
deze geen verplichtend karakter hebben.
Tevens heeft het bedrijfsleve. in de provincie een taak in het
doorgeven van de juiste informatie over uitgevaardigde maatregelen naar
plaatselijke afdelingen. Op deze wijze fungeert men als een intermedial
tussen opdrachtgever en uitvoerder.
Zuive'fabrieken
Aangezien de melkproduktie en melkafzet bij een mcjjeiijke besmetting
van weidegronden of veevoeders nip- 'an worden stopge et, dienen de
zuivelfabrieken te worden gealarmeer^ n te worden geinstrueerd
omtrent de verwerking van mogelijk besmette melk.
Ook in verband met de eenduidige berichtgeving naar de melkveehouders kunnen de zuivelfabrieken een belangrijke rol vervullen. De
coordinate daarbij berust bij de PVC.
Veilingen en verwerkende industrieén
Teneinde maatregelen als oogst- en leveringsverbod. verwerkingsverbod en vernietigingsvoorschriften op een juiste wijze te kunnen
uitvoeren zullen bindende afspraken worden gemaakt met veilingen,
konservenfabrieken, visafslagen en andere be- en verwerkende bedrijven
van agrarische en visserijprodukten.
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Overigen
Afhankelijk van de aard van net ongeval kunnen andere diensten en
instellingsn die zich met voedsei en de voedselvoorziening foezig houden
worden betrokken. Gedacht wordt aan:
- de Gezondheidsdiensten van dieren;
- de Rivierpolitie (in verband met een visverbod);
- de Regionale Konsulentschappen van net ministerie van L&.V.
Een gedetailleerde uitwerking van de rnaatregelen met betrekking tot
de landbouw en voedselvoorziening per kernenergiecentrale in Nederland
en de grensgebieden is beschreven in net interne draaiboek van het
ministerie van L&V.
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14. OPZET KERNONGEVALLENBESTRIJDING VOOR
ONGEVALLEN MET KATEGORIE B OBJEKTEN
14.1. Inleiding
Zoals in hoofdstuk 2.2. is b6schreven wordt de bestuurlijke coordinatie
bij de bestrijding van ongevallen met bepaalde typen objekten gelegd bij
de burgemeester. Het gaat daarbij om installaties waar . dioaktieve
stoffen en bronnen, met uitzondering van kerninstaliaties, worden
gemaakt en gebruikt, om transporten, om de installatie voor uraniumverrijking in Almelo en om d«s f aciliteit voor verwerking en opslag van radioaktief afval in Petten.
in dit hoofdstuk wordt globaal beschreven i.oe de opzet van de bestrijdingsstruktuur op gemeentelijk nivo voor deze ongevallen dient te zijn.
Ten dele is dit hoofdstuk een samenvatting van bepaalde elementen uit
andere hoofdstukken, ten dele zijn nieuwe elementen opgenomen.
14.2. Het wettelijk kader
Ondersche'd moet '.vorden gemaakt tussen de juridische grondslag
voor stralingt hygiénische maatregelen en de juridische grondslag voor
het uitvoeren van maatregelen op het geb'ed van openbare orde en
/eiligheid.
Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven heeft de burgemeester op dit
moment niet de bevoegdheid om alle maatregelen te treffen ter
bescherming van d bevolking tegen radioaktieve besmetting. Als logisen
uitvloeisel echter van het toebedeien van de bestuurlijke coordinatie ten
aanzien van ongevallen met kategorie B objekten aan de burgemeester,
zal in de Kernenergiewet deza bevoegdheid voor de burgemeester
worden gekreéerd. Dit zal vorm krijgen in een Algemene Maatregel van
Bestuur inc,evolge artikel 4 4 van de Kernenergiewet. De verplichtingen
op grond van artikel 44 om overleg te voeren met bij AMvB aan te wijzen
deskundigen strookt niet met i e opv.tting, dat de burgemeester bij
ongevallen met kategori. B objekten zelf de beslissingsbevoegdheid
moet hebben. Het staat ae buroemeester vrij om zelf te bepalen of en zo
ja welke deskundigen hij zal raodpleg°n. Alleen de tweede en derde
randvoorwaarden van artikel 44 blijve. Jerhalve behouden, namelijk:
- de burgemeester beéindigt een op grond van de Kernenergiewet
getroffen maatregel, indien de Ministers een c /ereenkomstige maatregel
treffen, danwel hebben medegedeeld rJit de maatregel dient te worden
beéindigd;
- de burgemeester dient de desbetre* rende Ministers te informeren
over het verloop van de ongevalsbestrijung.
Tevens zal de verplichting worden opgenomen om de Regionale
Inspektie van de Volksgezondheid voor de Milieuh, giéne (RIMH) te
waarschuwen. De inspektie zal dan bezien ,f het nodig is dat zij alsr.og
kontakt opnemen met de betreffende burgemeester.
Voor wat de deskundigheid betreft ligt het voor de hand dat de burgemeester daarbij een beroep zal doen op de bij het rijk aanwezige deskundigheid, tenzij hij over deskundigheid kan beschikken in zijn eigen organisatie. De deskundigheid bij de rijksoverheid wordt met name gelevard
door de Hoofdinspektie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiéne
van het ministerie van Volkshuisvestirtg, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Direktoraat Generaal van de Arbeid va, het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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De juridische grondslag voor het treffen van maatregelen op het
geb:fed van openbare orde en veiligheid door de gemeenten en eventueel
de provinde (in geval van bijs'. indsverleniny) is voornamelijk gelegen in
de •3en.eentewet, de Rampenv/at, de Brandweerwet, de Politiewet en de
ambtsmstruktie Commhsarissen der Koningin.
Het loiaal aan juridische orondslagen voor de bestrijding van
ongevaiien met kategorie B objekten is in figuur K-.1. weergegeven.
Geme^ntswot
Rampenwet
Brandweerwet
Politiewet etc

Kernenergiewet
(met name nieuwe
AMvB ingevolge
artikel 44)

-f—
1. teitelijk
handele:, en
opererer var>
diensten
2. coordinate
door de
burgemeester
3. maatregelen
ooenbare orde
e:i veiligheid

Burgemeester mag
noodzakeliike
maatregelen
treffen, met
inachtneming
van de genoemde
randvoorwaarden

Bestrijding ongevaiien met kategorie B objekten
door de gemeenteeu evt provincie

L
figuur 14 1 juridische grondslag kategorie B bestrijding

14.3. Gemeentelijke plannen
Teneinde bii de bestrijding van ongevaiien met radioaktieve stoffen
zoveel mogelijk aan te sluiten op de bestaande strukturen voor ongevalsen rampbestrijding en zodoende aparte planvorming te voorkomen dient
het totaal aan juridische grondslagen te worden verwerkt in het gemeentelijk rampenplan en zonodig in afzonderlijke ^mpbestrijdingsplannen
(zie figuur 14.2.).
Kernenergiewet

R a..i pen wet

<*

*
•

AMvB met
randvoorwaarden

Rampenplan/ rampbestrijdingsplan

figuur 14 2.: verwerking juridische grondslagen in gameentelijke plannen

Het grondpatroon van de gemeentelijke coordinatiestruktuur bij ae
bestrijding van ongevaiien met kategorie B objekten is dus de struktuur
van de Rampenwet, uitgebreid met elementen op grond van de
Kernenergiewet.
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In net rampenplan worden de betrokken personen, diensten en instellingen genoemd die betrokken kunnen worden bij ongevalsbestrijding.
V/oor zover rampbestrijdingsplannen gemaakt zijn vormen deze
plannen een meer gedetailleerd kader voor de uitvoering van de specifieke bestrijding bij bepaalde, vooraf gedefinieerde objekten.
In het gemeentelijk rampenplan dient te worden opgenomen dat bij
ongevallen met radioaktieve stoffen de burgemeester maatregelen mag
nemen op grond van artikel 44 Kernenergiewet. Zoals in de vorige
paragraaf is beschreven kan hij voor advies een beroep doen op deskundigen van de rriinisteries van SZW en van VROM.
Bijstand in het kader van openbare orde en veiligheid
Bij de bestrijding van ongevallen met kategorie B objekten kan het
mogelijk zijn dat bijstand moet worden gevraagd. Met andere woorden,
extra inzet van personeel en middelen dient dan te worden aangevraagd.
Deze extra bijstand zal volgens de daarvoor geldende procedures op
grond van de Brandweerwet, de Politiewet en Rampenwet worden
aangevraagd door de burgemeester aan de Commissaris der Koningin in
de betreffende provincie.
Coordinatiecentrum bij de gemeente (GCC)
V/oor zover op gemeentelijk nivo gebruik gemaakt wordt van een
coordinatiecentrum wordt aanbevolen gebruik te maken van het gemeentelijk coordinatiecentrum voor de rampbestrijding ex Rampenwet.
Dit heeft de volgende redenen.
- geen nieuw centrum nodig hetgeen kostenbesparend is;
- indien er bijstand moet worden gevraagd of de coordinatie naar
hogere bestuursniveau's moet worden opgeschaald kan er gebruik
worden gemaakt worden van de verbinding tussen gemeentelijk coordinatiecentrum en provinciaal cobrdinatiecentrum en eventueel landelijk
coordinatiecentrum (ministerie van BiZa).
In het gemeentelijk coordinatiecentrum participeren de burgemeester,
de betrokken gemeentelijke diensten, (eventueel) de operationele leiding
en (eventueel) andere overheden zoals Waterschappen.
De rijksdeskundigen staan in nauw contact met dit centrum of participeren daarin.
14.4. Opschaling van een ongeval
Het moet niet uitgesloten worden geacht dat een ongeval, waarvan de
gevolgen zich aanvankelijk beperkten tot de gemeente waar het
plaatsvond, na verloop van tijd in stralingshygiénische gevolgen
toeneemt en van bovengemeentelijke betekenis wordt. Van een dergelijk
ongeval was sprake >n Goiana in Brazilié.
Konform de gehanteerde indeling in kategorie A en B objekten zal het
defbetreffende ongeval dan als een ongeval met een kategorie A objekt
die,;en te worden gekwalificeerd. De bestuurlijke coordinatie komt
daarmede op rijksnivo te liggen en de betrokkenheid van provindes en
gemeenten krijgt gestalte op een wijze zoals sangegeven ten aanzien van
deze kategorie ongevallen.
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Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding
1 Inteiding
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HOOFDSTUK 15. BENODIGDE VOORZIENINGEN
1 5 . 1 . Inleiding
In het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding (NPK) wordt
beschreven hoe de cverheid dient te reageren bij ongevallen waarbij
radioaktieve stoffen zijn betrokken.
Omdat in het plan een aantal nieuwe strukturen worden beschreven.
aismede wijzigingen van bestaande strukturen, zullen jvijzigingen en
aanvullingen van de bestaande voorzieningen noodzakelijk zijn.
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de noodzakelijke
voorzieningen.
Op grond van de voorgestelde opzet van het NPK, kunnen de voorzieningen in de volgende kategorieén worden ingedeeld:
1. de inrichting van het alarmcentrum, exklusief verbindingen;
2. de inrichting van de coordinatiecentra, te weten het Nationaal
Coordinate Centrum, de departementale coordinate centra en de centra
van de decentrale overheden, exclusief verbindingen;
3. de inrichting van het voorlichtingscentrum, exclusief de verbindingen;
4. de voorzieningen ten behoeve van de Technische Informatie Groep,
exclusief verbindingen.
5. de verbindingen;
6. overige voorzieningen.
In het volgende wordt nader op deze voorzieningen ingegaan.
15.2. De uitrusting van het alarmcentrum
Het alarmcentrum dient te beschikken over:
- de benodigde verbindingsmiddelen om een melding te kunnen
ontvangen (telefoon, facsimile, telex);
- lijsten met te stellen vragen aan de melder;
- procedure beschrijvingen voor de verwerking van de melding, de
verifikatie en de alarmering indien de organisatie wordt geaktiveerd;
- diverse lijsten met telefoon-, facsimile-, telex-, semafoon- en autotelefoonnummers etc.
- de benodigde verbindingsmiddelen om de in te schakelen deskundigen te waarschuwen (telefoon, automatisene semafoonkiezer);
- lijsten met te geven opdrachten aan de in te schakelen deskundigen;
- procedure beschrijving voor het alarmeren en inlichten van de in te
schakelen personen, diensten en instellingen;
- een bereikbaarheid van 24 uur per dag.
Als alarmcentrum fungeert het kommunikatiecentrum van het ministerie van WVC te Rijswijk, dat mede ten dienste staat van het ministerie
van VROM.
Dit centrum is in de huidige alarmregelingen voor kerninstallaties
eveneens aangewezen als alarmcentrum en beschikt derhalve reeds over
bijna alle boven genoemde voorzieningen. Wel zullen in verband met de
nieuwe opzet van kernongevallenbestrijding en het nieuwe ongevalsklassifikatiesysteem voor Nederlandse kernenergiecentrales de volgende
zaken dienen te worden bijgesteld:
- de lijsten van te volgen procedures;
- de lijsten van in te schakelen personen, diensten en instellingen;
- de lijsten van te verzamelen informatie en te verstrekken opdrachten
aan de deskundigen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21015, nr. 3

195

15.3. De coérdinatiecentra
15.3.1. Het Nationaal Coordinate

Centrum

Zoals in hoofdstuk 5 is beschreven fungeert het Landelijk Coordinate
Centrum (LCC) van het ministerie van BIZA als Nationaal Coordinate
Centrum (NCC) voorde kernongevallenbestrijding. Als backup centrum
voor het NCC of voor onderdelen van het NCC (bijvoorbeeld het voorlichtingscentrum) fungeert het kommunikatiecentrum van het ministerie van
WVC te Rijswijk.
De eisen aan het NCC worden bepaald door de verschillende aktiviteiten die in het NCC worden verricht.
Besluitvoorbereiding en coordinate

uitvoering

Het NCC dient ten minste te beschikken over:
- circa 10 kamers, waarin de liaisons van de departementen kunnen
funktioneren. Elke kamer moet 3 personen kunnen huisvesten.
Besluitvorming en coordinate uitvoering
Het NCC dient ten minste te beschikken over:
- een vergaderruimte voor het beleidsteam: hierin moeten aan de
vergadertafel circa 10-15 personen kunnen plaatsnemen. Tevens moet
de mogelijkheid aanwezig zijn om achter elke persoon aan de vergadertafel max. 2 andere personen te stationeren;
- circa 10 kamers, waarin de liaisons van de departementen kunnen
funktioneren. Elke kamer moet 3 personen kunnen huisvesten.
- een informatie-systeem, waardoor de op verschillende kamers
binnenkomende informatie bekend kan worden gemaakt aan alle betrokkenen.
Hierbij kan worden gedacht aan de volgende mogelijkheden:
o funktionarissen, die kontinu nieuwe, op speciale formulieren
beschreven informatie, in alle kamers bezorgen.
o plotborden in alle kamers: elke eenheid uit de kernongevallenbestrijdingsstruktuur dient er dan zorg voor te dragen dat nieuwe informatie op
alle borden wordt bijgewerkt. Dit kan betekenen dat elke eenheid vrij
regelmatig alle kamers dient af te lopen.
o gekoppelde plotborden: hiermee wordt bereikt dat indien in een
kamer iets op een plotbord wordt gewijzigd dit tegelijkertijd in alle
andere kamers gebeurd.
o een centraal plotbord, waarop elke eenheid nieuwe informatie
noteert.
Door middel van een videosysteem, waarbij in alle kamers monitors
staan opgesteld, heeft elke eenheid iicht op het centrale plotbord.
o een komputernetwerk, waarbij in alle kamers terminals staan
opgesteld. Elke kamer kan nieuwe informatie via de eigen terminal in het
systeem brengen.
o in de ruimte waarin het beleidsteam vergaderd dient alle informatie
kontinu zichtbaar te zijn (bijvoorbeeld via monitors of komputer
- verschillende soorten kommunikatieverbindingen (telefoon, telex,
telefax, komputerlijnen etc.).
Technische informatie verzameling en verwerking
Het NCC dient ten minste te beschikken over:
- vergader-/werkruimte met een vergadertafel voor circa 10 personen
en losse werktafels voor de afzonderlijke leden van de Technische Informatie Groep;
- in de vergader/werkruimte dient geen geluid producerende
apparatuur zoals telex en telefax aanwezig te zijn;
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- voldoende wand en tafelruimte voor het hanteren van (grote)
kaarten en plotborden;
- aangrenzende ruimten voor de logistieke ondersteuning, aismede
voor de coordinate van de metingen en verwerking;
- gestandaardiseerde formulieren voor berichtgeving en voor de
verwerking van gegevens;
- handboeker. en overige noodzakelijk dokumentatie;
- middelen voor automatische gegevensverwerking dienen aanwezig
te zijn, dan wel snel aangevoerd te kunnen worden;
- externe kommunikatiemiddeien, zoals telefoon, telex, telefax,
komputerlijnen etc.;
- een intern informatiesysteem, waardoor de TIG haar informatie
bekend kan maken aan de andere betrokkenen in het NCC.
Tevens dient het NCC te beschikken over de benodigde logistieke
ondersteuning, zoals sekretariéle kapaciteit, reprografie mogelijkheden,
catering etc.
15.3.2. De departementale

coordinatiecentra

De departementale coordinatiecentra dienen ten minste te beschikken
over:
- rechtstreekse verbindingslijnen met het NCC;
- verbindingsmiddelen om de departementale vertakkingen in het land
te kunnen bereiken;
- diverse lijsten met telefoon-, facsimile-, telex-, semafoon- en autotelefoonnummers etc.
- informatie over de kernongevallenbestrijdingsstruktuur, de taak van
het eigen departement, uitgewerkte procedures voor het uitvoeren van
de eigen taak etc.
- (technische) hulpmiddelen om de taak van het departement uit te
kunnen voeren, bijvoorbeeld komputerlijnen en -apparatuur,
15.3.3. De coordinatiecentra

van de decentrale overheden

Deze coordinatiecentra dienen te beschikken over de benodigde
ruimten om de provinciale en gemeentelijke organisatie voor ortgevalsbestrijding te kunnen huisvesten.
Tevens dient informatie over de opzet van het NPK en de eigen taak
daarin aanwezig te zijn.
15.4. De uitrusting van het voorSichtingscentrum
Het voorlichtingscentrum, dat zal worden gesitueerd in het NCC, dient
ten minste te beschikken over:
- een vergaderruimte voor het coordinatieteam van de voorlichtingsgroep;
- werkruimtes voor de voorlichters;
- een publieksinformatiecentrum;
- een persinformatiecentrum;
- een studio voor radio an t v . opnames en uitzendingen;
- de benodigde kommunikatieverbindingen (telefoon, telex, telefax
etc);
- een intern informatiesysteem, waardoor de groep haar informatie
bekend kan maken aan de andere betrokkenen in het NCC;
- een verbindingscentrum voor de pers om de eigen redaktie op de
hoogte te brengen;
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15.5. De voorzieningen ten behoeve van de Technische Informatie Organisatie
De voorzieningen voor de T.l. organisatie kunnen worden gesplitst in
meetapparatuur, rekenapparatuur voor de centrale T I . groep en
gegevensverwerking door de steuncentra.
Opgemerkt dient te worden dat nog geen totaal beeld van de
benodigde voorzieningen is opgesteld. Tevens is naar aanleiding van het
ongeval in Tsjernobyl in Nederland een aantal projekten gestart, die voor
het grootste gedeelte nog lopend zijn. Het verdere verloop van die
projekten zal mede worden gestuurd door de in het NPK beschreven T.l.
groep.
Hieronder worden kort enkele aandachtsvelden besproken.
Meetapparatuur
Mede aan de hand van de resultaten van de in hoofdstuk 8 genoemde
enquete (beschikbare apparatuur en kwalifikatie inzetbaarheid) zijn
keuzes gemaakt voor wat betreft in te schakelen steuncentra en
waakvlaminstituten.
Omdat voor sommige onderdelen de keuze niet alleen is bepaald door
het beschikbare meetpotentieel, maar ook door funktionele aspekten of
geografische ligging, is het mogelijk dat niet alle benodigde meetapparatuur bij elk van de genoemde instituten aanwezig is. Ook het streven
naar uniforme bemonsterings- en meettechnieken kan voor sommige
instituten aanvulling/aanpassing van meetapparatuur tot gevolg hebben.
Een volledig beeld van eventueel aanvulling/aanpassing is nog niet
aanwezig. In het vervolgprojekt zal dit nader door de Technische Infor
matie Groep worden uitgewerkt en gerealiseerd.
Rekenapparatuur ten behoeve van de centrale T.l. groep
Ten behoeve van de ondersteuning bij besluitvorming is een komputermodel ontwikkeld, waarmee snel en overzichtelijk een beeld van de
gevolgen van een ongeval met een kernenergiecentrale in Nederland of
de grensgebieden kan worden verkregen (korte afstand).
Dit model zal verder worden ontwikkeld: toepassing in het NCC en in
de Nederlandse kernenergiecentrales, waarbij koppeling van de rekenapparatuur mogelijk is, wordt thans geTmplementeerd.
Ontwikkeling van een model voor voorspelling van de gevolgen van
een ongeval op g rotere afstanden vindt tevens plaats.
Gegevensverwerking
Bij het RIVM wordt momenteel een infocentrum gerealiseerd, dat tot
doel heeft de effektiviteit van de infovoorziening aan de centrale T.l.
groep te verhogen.
De aangewezen steuncentra zullen over de noodzakelijke mogelijkheden dienen te beschikken om de (meet-)gegevens op het betreffende
terrein te verzamelen, verwerken en aan de centrale T I groep aan te
bieden.
15.6. De verbindingen
De hieronder gegeven opsomming van noodzakelijk geachte verbindingen beperkt zich tot het hoogste nivo van de kernongevallenbestrijdingsstruktuur, dat wil zeggen van rijk tot provincie met betrekking tot de
bestuurlijke coordinate en voorlichting en van Technische Informatie
Groep tot steuncentra op technisch nivo.
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In verband met de huidige alarmregelingen voor rtukleaire installaties
zijn met name voor wat betreft de alarmering reeds een aantal verbindingen gerealiseerd Tevens heeft het ministerie van BIZA in net kader
van de rampenbestrijding op alle overheidsnivo's in Nederland al een
groot aantal verbindingen.
In bijlage 15.1. wordt een overzicht gegeven van de huidige mogelijkheden van telekommunikatie.
15.6.1. Het alarmcentrum
Het alarmcentrum dient te beschikken over:
- rechtstreekse, gereserveerde telefoonlijnen met de kernenergiecentrales in Borssele en Dodewaard;
- een rechtstreekse, gereserveerde lijn met het NCC;
15.6.2. Het Nationaal Coordinate Centrum
Het NCC dient te beschikken over:
- rechtstreekse gegarandeerde telefoonverbindingen met:
. het alarmcentrum.
. de departementale coordinatie centra ;
. de provinciale coordinatie centra;
. de voor de Technische Informatie Groep in te schakelen steuncentra
(RIVM, RIKILT etc.). In bijlage 15.2. wordt een uitgebreid overzicht
gegeven van de benodigde verbindingen en kommunikatiemiddelen voor
de Tl organisatie;
. de kernenergiecentrales in Borssele en Dodewaard;
. (inter (gemeentelijke coordinatiecentra in de nabijheid van de Nederlandse kernenergiecentrales.
- komputerverbindingen met de TIG -steuncentra ;
- voldoende telex en telefaxlijnen;
15.6.3. De Departementale Coordinatie Centra
De DCC's dienen te beschikken over:
- rechtstreekse verbindingen met het NCC;
- (voor zover noodzakelijk) verbinding^n met de departementale
vertakkingen in het land;
15.6.4. De Coordinatie Centra van de decentrale overheden
De PCC's dienen te beschikken over:
- rechtstreekse verbindingen met het MCC;
- verbindingen met regionale kommandoposten van brandweer, politie
en BaGD;
- verbindingen met de betrokken (inter-) gemeentelijke coordinatiecentra;
15.6.5. Het voorlichtingscentrum
Het voorlichtingscentrum dient te beschikken over:
- één landelijk publieksinformatie telefoonnummer;
- telefoon-centrale ten behoeve van publieksvoorlichting met
maximaal 50 aansluitingen op het landelijk info-nummer;
- beschermde telefoonlijn met de teletekstredaktie;
- perslijnen met alle persburo's zowel nationaal als internationaal;
- perslijnen met de landelijke en regionale pers en media;
- telefoon en telefax voorzieningen voor journalisten om hun redakties
te kunnen informeren;
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- bcnchermde telefoon- en telefaxlijn met de pers/media voorlichters
van de rijksoverheid op de ongevalslokatie.
15.6.6. Het Nationaal Noodnet
Indien een ongeval met een kernenergiecentrale plaatsvindt is het niet
ondenkbaar dat het openbaar telefoonnet overbelast zal raken.
Dit betekent dat de belangrijkste verbindingen binnen de kernongevallenbestrijdingsstruktu ur bestand dienen te zijn tegen uitval van het
openbaar net. Het door de PTT te realiseren Nationaal Noodnet lijkt
hiervoor de meest geschikte oplossing:
- het net is bedoeld voor telekommunikatie in buitengewone omstandigheden en bij vredesrampen;
- het net zal uitgebreide gebruikersmogelijkheden gaan bevatten;
- het net dekt alle verbindingsbehoeften van de kernongevallenbestrijdingsstruktuur.
Naar verwachting zal het Nationaal Noodnet eind 1990 operationeel
worden. De op dit moment aanwezige noodnetten zullen tegen die tijd
verdwijnen. Voor onderhoud van het Overheidstelefoonnet wordt
overigens op dit moment al geen geld meer ter beschikking gesteld.
15.7. Overige voorzieningen
15.7.1. Ten behoeve van de verifikatie van een melding door het alarmcentrum
De persoon die de melding dient te vehfiéren dient:
- kontinu bereikbaar te zijn (semafoon);
- kontinu de mogelijkheid te hebben direkt de melding te verifieren
(telefoon, autotelefoon);
- in het bezit te zijn van de te volgen procedures;
- te beschikken over diverse lijsten met verifikatie-adressen;
- te beschikken over diverse lijsten met telefoon-, facsimile-, telex-,
semafoon- en autotelefoonnummers etc.;
- te beschikken over een lijst met vragen aan de melder.
15.7.2. Ten behoeve van de

beoordelingseenheid

Aan de standplaats van de eenheid worden geen specifieke eisen
gesteld. Wel dient de eenheid te beschikken over:
- semafoons en eventueel autotelefoon, om kontinu bereikbaar te
zijn;
- de nodige literatuur en rekenmodellen, al dan niet in geautomatiseerde vorm;
- diverse lijsten met kontaktadressen.
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Bijlage 15.1

Huidige mogelijkheden van telekommunikatie
Induktieverbinding: permanente vrije lijn tussen twee induktor
toestellen; congestie bestendig; nadeel: slechts één lokatie bereikbaar.
Datalijn: permanente vrije lijn voor dataverkeer; congestiebestendig;
slechts verbirtding met één lokatie.
Overheidstelefoonnet: apart net met verbindingen tussen noodzetels
(van ministeries), provinciale kommandocentra, civiele verdediging,
decentraal werkende rijksdiensten, enkele grote gemeenten etc. Het OTN
is voor een beperkt deel operationeel: het overige deel is slecht
voorbereid en moet eerst worden geschakeld. Het OTN zal in 1989/1990
worden opgeheven, omdat verder onderhoud niet meer rendabel is.
Beschermd noodnet (BN): apart telefoonnet met ongeveer dezelfde
gebruikerskategorieén als het overheidstelefoonnet. Alle verbindingen
moeten in centrales handmatig tot stand worden gebracht. Het BN kent
een beperkt aantal aansluitingen en is niet meer uit te breiden.
Aansluiting op huiscentrales: Voor de ministeries in Den Haag bestaat
de mogelijkheid een toestel dat is aangesloten op de eigen huiscentrale
bij een ander ministerie te plaatsen. Met dat ene toestel is dan het
gehele thuis-ministerie bereikbaar.
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Bijlage 15.2

D e verbindingen en kommunikatiemiddelen voor Technische
Informatie Organisatie
Verbindingen
Het funktioneren van de Ti organisatie zal in sterke mate afhangen van
adekwate en beveiligde verbindingen. Het open-baar telefoonnet voldoet
niet aan de eisen welke moeten wor- den gesteld aan de verbindingen
ten behoeve van een ongevalsorganisatie, vanwege het reéle gevaar van
overbelasting.
Indien de TI organisatie operationeel moet worden, dienen er:
- vaste beveiligde lijnen te liggen tussen het NCC, het RI VM, de steuncentra. de kemenergiecentrales en de regionale brandweeralarmcentrales. Op dit moment zijn er alleen vaste lijnen gerealiseerd tussen
VWC-LCC. KNMI-RIVM en KNMI-weerstations. De steuncerVa dienen
hun eigen verbindingsnetwerk op te zetten.
- de meetwager.s welke door TI lokaal kunnen worden ingezet, naast
de eenheden van de waarschuwings- en verkenningsdienst van de
regionale brandweer, beschikken over een autotelefoon. Aangezien het
autotelefoonnet ook een openbaar net is zullen de ingezette meetwagens
gebruik moeten maken van de brandweermobilofoon-verbindingen. Om
kontakt tussen de meeteenheden en het NCC en RI VM te verzekeren
dienen er vaste lijnen te liggen van de centrale punten naar de brandweeralarmcentrales. De bestaande induktielijnen tussen het LCC en de
regionale kommandoposten zijn verouderd en niet permanent
geschakeld.
De benodigde verbindingslijnen zijn weergegeven in het onderstaande
schema.
1
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1
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1
Kommunikatiemiddelen
De externe kommunikatiemiddelen waarover dient te worden beschikt,
bestaan uit:
- telefoon
- telexen
- (snelle) telefaxen
- (computers.
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Oeze randapparatuur dient zowel in het NCC als in de steuncentra
aanwezig te zijn. Voor de interne kommunikatie in het NCC kan gebruik
worden gemaakt van:
- plotborden, eventueel in kombinatie met een intern t.v. monitoring
systeem
- gekoppelde plotborden, waarbij de informatie slechts op een plaats
hoeft te worden veranderd/bijgewerkt
- komputernetwerk. met terminals in alle kamers.
Handgeschreven plotborden zullen altijd nodig zijn, al is het maar als
back-up voorziening. Het inschakelen van moderne middelen is aan te
bevelen in verband met de ander noodzakelijke uitgebretde logistieke
ondersteuning.
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Nationaal Plan voor de Kemongevallenbestrijding
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HOOFDSTUK 16. BENODIGDE REGELINGEN
1 6 . 1 . Inleiding
Het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding (NPK) beschrijft
hoe de afhandeling van ongevalten met radioaktieve stoffen dient plaats
te vinden. Omdat het plan ten dele nieuwe strukturen en ten dele wijzigingen van bestaande strukturen bevat zullen wijzigingen en aanvullingen
van de bestaande regelgeving noodzakelijk zijn.
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van deze benodigde
wijzigingen en aanvullingen. Voorts worden voor de volledigheid nog
enkele andere juridische onderwerpen genoemd die met kernongeva'lenbestrijding te maken hebben, maar die in andere kaders worden
behandeld en wordt een overzicht gegeven van de internationale
overeenkomsten en afspraken inzake vroegtijdig waarschuwen en
alarmeren en wederzijdse bijstandsverlening.
Achtereenvolgens worden behandeld:
1. Wijzigingen in de regelgeving bij kategorie A objekten;
2. Wijzigingen in de regelgeving bij kategorie B objekten;
3. Wijzigi.igen in de regelgeving in verband met de gewenste strafbaarstelling van overtredingen van de maatregelen krachtens hoofdstuk
VI van de Kernenergiewet;
4. Wettelijke aansprakelijkheid kernongevallen;
In een bijlage is een overzicht gegeven van internationale overeenkomsten met betrekking tot vroegtijdig waarschuwen en informeren en
wederzijdse bijstandsverlening.
16.2. Wijzigingen in de regelgeving bij kategorie A-objekten
Bij ongevallen met kategorie A objekten wordt uitgegaan van een
basisstruktuur voor de aanpak en organisatie van alle ongevallen, waarbij
de bestuurlijke coordinate met betrekking tot de bestrijding van de
gevolgen daarvan aan het rijk is opgedragen. Deze basisstruktuur
voorziet in de coordinerende rol van de rijksoverheid en een sterk, op
uitvoering gerichte taak van gedekoncentreerde rijksdiensten, decentrale
overheden (provindes en gemeenten) en funktionele overheden (waterschappen).
De wijze van optreden en de inheriting van de ondersteunende organisatie op rijksnivo is thans alleen geregeld voor ongevallen met
kernenergie-inrichtingen, namelijk in de Kernenergiewet. In het Besluit
ongevallen Kerninstallaties en de daarop gebaseerde afzonderlijke alarmregelingen voor de diverse inrichtingen wordt het organisatorisch kader
voor de kernongevallenbestrijding aangegeven.
Tevens bestaan nog enkele regelingen op ad hoc basis, zoals
voorschriften bij een door de Minister van Defensie te verlenen autorisatie voor het aandoen van Nederlandse havens van nukleair aangedreven schepen, voor ongevallen met deze schepen.
Het verdient daarom aanbeveling een uniforme regeling op te stellen
met betrekking tot de aanpak van alle ongevallen waarbij de bestuurlijke
coordinate van de bestrijding van de gevolgen daarvan aan het rijk is
opgedragen. Hiertoe dient het Besluit ongevallen kerninstallaties te
worden aangepast un te worden omgebouwd tot een Besluit kernongevallenbestrijding. In dit besluit dient aandacht te worden besteed aan het
volgende:
- er dient een grondslag voor een nationale regeling kernongevallenbestrijding te worden opgenomen. De huidige grondslag voor een alarmregeling met betrekking tot één aangewezen inheriting is immers onvoldoende;
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- er dient te worden aangegeven dat er een taakverdeling tussen rijk
en gemeenten bestaat inzake kategorie A- en kategori«? B-objekten. Het
verdient aanbeveling deze AMvB tevens uit te breiden met de in de
volgende paragraaf genoemde AMvB op grond van artikel 4 4 Kernener giewet, zodat één AMvB met betrekking tot de kernongevallenbestrijding
wordt opgesteld (het hiervoor genoemde Besluit Kernongevallenbestrijding);
- de bevoegdheden van de burgemeester (vcoral ook in de eerste
uren) dienen te worden aangegeven.
Er zal een Nationale Regeling Kernongevallenbestrijding op basis van
het Besluit kernongevallenbestrijding worden opgesteld. In deze
Nationale Regeling Kernongevallenbestrijding wordt vastgelegd het
optreden en de organisatie van de kernongevallenbestrijding op rijksnivo
(inclusief de voorlichtingsstruktuur op rijksnivo) en de kommunikatie
struktuur in hoofdlijnen met de decentrale en funktionele overheden.
Deze Nationale Regeling Kernongevallenbestrijding heeft het karakter
van een (inter-)ministerieel besluit (beschikking).
Voorshands bieden Rampen wet en Kernenergiewet voldoende instrumentarium om de medewerking van de mede overheden te bewerkstelligen. Mccht in de implementatiefase toch van een lacune sprake zijn,
dan zal in die fase daaraan aandacht worden gegeven.
De inhoud van de huidige alarmregelingen zal waar mogelijk in deze
Nationale regeling worden verwerkt. De huidige alarmregelingen zullen
formeel moeten worden ingetrokken, maar pas op het moment dat de
Nationale reqeling kernongevallenbestrijding van kracht wordt.
Het Besluit kernongevallenbestrijding, aismede de Nationale Regeling
Kernongevallenbestrijding zullen na overleg met de betrokken decentrale
en functionele overheden etc. worden vastgestald.
In de plannen op provinciaal en gemeentelijk nivo met betrekking tot
de daadwerkelijke bestrijding van ongevallen met kategorie A objekten
moeten de betreffende resultaten uit het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding worden verwerkt.
16.3. Wijzigingen in de regelgeving bij kategorie B-objekten
Bij ongevallen met kategorie B objekten ligt de bestuurlijke coordinate
op gemeentelijk nivo en wel bij de burgemeester.
Op dit moment is de burgemeester met betrekking tot de genoemde
ongevallen niet bevoegd tot het treffen van alle maatregelen ter
bescherming tegen stralingsgevaar c.q. radioaktieve besmetting, omdat
hiervoor de uitwerking in een algemene maatregel van bestuur op grond
van artikel 44 Kernenergiewet ontbreekt (zie hoofdstuk 3). Formeel is
derhalve niet de burgemeester maar zijn de Kernenergiewet-Ministers
bevoegd om maatregelen te nemen. Natuurlijk gelden wel de bevoegdheden van de burgemeester kracntens andere wetten, bijvoorbeeld
opperbevel bij brand, handhaving openbare orde, etc.
De beschreven struktuur, die de burgemeester de bestuurlijke cobrdinatietaak geeft bij ongevallen met kategorie B objekten, kan moeilijk
worden geéffektueerd zonder dat de burgemeester ook zelf de
bevoegdheid krijgt alle maatregelen te nemen.
Daarom zal de bevoegdheid aan de bu'Qjmeester worden gegeven om
maatregelen te nemer indien naar zijn oordeel aanmerkelijk gevaar voor
de openbare gezondheid te duchten is of indien naar zijn oordeel
personen of dieren ten gevolge van kontakt of beinvloeding anderszins
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door splijtstoffen, ertsen, radioaktieve stoffen of ioniserende strålen
uitzendende toestellen zodanig zijn bestraald of besmet dat aanmerkelijk
gevaar voor hun naaste omgeving te duchten is. Een en ander zal worden
vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur ingevolge artikel 44
Kemenergiewet. De verplichting op grond van artikel 44 om overleg te
voeren met bij AMvB aan te wijzen deskundigen, strookt niet met de
opvatting, dat de burgemeester bij ongevallen met kategorie B objekten
zelf de beslissingsbevoegdheid moet hebben. Het staat de burgemeester
vrij om zelf te bepalen of en zo ja welke deskundigen hij zal raadplegen.
Artikel 44 van de Kernenergiewet verdient op dit punt aanpassing. Wel
zal de verplichting worden opgenomen om de Regionale Inspektie van de
Volksgezondheid voor het Milieubeheer (RIMH) te waarschuwen. De
inspektie zal dan bezien of het nodig is dat zij alsnog kontakt opnemen
met de betreffende burgemeester.
Het ligt echter voor de hand dat de burgemeester bij een ongeval wel
een beroep zal doen ep de bij het rijk aanwezige deskundigheid, tenzij hij
over deskundigheid kan beschikken in zijn eigen organisatie. De deskundigheid bij de rijksoverheid wordt met name geleverd door de Hoofdinspektie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiéne van het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Direktoraat Generaal van de Arbeid van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Het verdient aanbeveling deze AMvB samen te voegen met de in de
vorige paragraaf genoemde AMvB (Besluit Kernongevallenbestrijding).
In de plannen op provinciaal en gemeentelijk nivo met betrekking tot
de daadwerkelijke bestrijding van ongevallen met kategorie B objekten
mocten de betreffende resultaten uit het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding worden verwerkt.
16.4. Wijzigingen in de regelgeving in verband met strafbaarstelling
In de Kernenergiewet is het handelen of nalaten in strijd met het
bevolene op grond van hoofdstuk VI van de Kernenergiewet niet
strafbaar gesteld in hoofdstuk X van de wet. Tijdens «Tsjernobyl» heeft
een en ander de handhaafbaarheid van de maatregelen op het gebied
van de landbouw zeer nadelig beinvloed.
Voorgesteld wordt thans in hoofdstuk X van de Kernenergiewet een
dergelijke st-afbaarstellrng op te nemen. Deze strafbaarstelling dient niet
beperkt te blijven tot de maatregelen op grond van artikel 40 van de wet
(landbouw), maar zal ook betrekking hebben op de overige maatregelen
op grond van hoofdstuk VI van de Kernenergiev/et. Een en ander geldt
dan ook voor de maatregelen, welke de burgemeester op grond van
artikel 44 van de wet kan treffen. Over het opsporings- en vervolgingsbeleid zullen nadere afspraken moeten worden gemaakt tussen de tot
het nemen van de maatregelen bevoegde instanties en het Opanbaar
Ministerie.
16.5. Regelgeving in verband met de schadeloosstelling op
grond van artikel 4 8 van de kernenergiewet
In het kadervan het Projekt Kernongevallenbestrijding is de problematiek van de schadeloosstelling op grond van artikel 48 van de
Kernenergiewet globaal bezien.
Op grond van deze bepaling kan aan personen die door toepassing van
de maatregelen gebaseerd op hoofdstuk VI van de Kernenergiewet,
schade hebben geleden in bepaalde gevallen een zekere tegemoetkoming plaatsvinden, een en ander met in achtneming van bij AMvB
gesteide regelen. Een dergelijke AMvB is nog niet tot stand gekomen en
strikt genomen is dat ook niet noodzakelijk om tot schadevergoeding
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over ts gaan. Na «Tsjemobyl» is ondanks het ontbreken van deze AMvB
toch in bepaalde gevailen tot een zekere schadeloosstelling overgegaan.
Daartoe zijn destijds kriteria voor de toepassing van artikel 48 KEW
geformuleerd. Niettemin lijkt het uit een oogpunt van rechtszekerheid,
wenselijk een dergelijke AMvB op grand van artikel 48 van de Kernenergiewet te realiseren.
De na «Tsjernobyl» in de landbouwsektor gehanteerde kriteria zouden
daarbij als uitgangspunt kunnen dienen.
Deze criteria waren de volgende:
1. Er moet een causaal verband zijn tussen de schade en het handelen
van de overhead in casu de getroffen maatregel;
2. De schade moet onevenredig zijn;
3. De schade moet uitgaan boven wat nog als «normaal» bedrijfsrisiko
valt aan te merken;
4. De schade moet niet uit andere hoofde worden vergoed.
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Bijlage 16.1

Internationale overeenkomsten
Deze bijlage bevat een overzicht van bestaande en in voorbereiding
zijnde internationale overeenkomsten en afspraken, gesplitst naar
waarschuwen/informeren en bijstandsverlening.
1 • Vroegtijdig waarschuwen en informeren
1.1. Multilateraal
a. lAEA-konventie inzake vroegtijdige kennisgeving in geval van een
nukleair ongeval dd. 26 september 1986: betreft waarschuwing van de
IAEA en buurlanden bij mogelijke grensoverschrijdende gevolgen van
een ongeval met radioaktieve stoffen;
b Kommunautaire regeling inzake snelle uitwisseling van informatie
bij een nukleair ongeval: aangenomen op 14 december 1987, nog niet in
working, masr er wordt wel voorlopig uitvoering aan gegeven. Het betreft
informeren van de EG en buurlanden bij ongevallen, ook als er geen
grensoverschrijdende gevolgen te verwachten zijn.
c. Rijnverdrag. PM;
d. Regeling in het kader van het Verdrag van Parijs: verdrag ter
voorkoming van verontreiniging van de zee vanaf land. Juridisch niet
bindende afspraak tot direkte waarschuwing bij besmetting van het
maritieme milieu door ongevalslozingen.
1.2. Bilateraal
Duitsland
a. Nederlands-Duitse Kommissie voor nukleaire installaties in het
grensgebied (NDKK). Periodiek overleg tussen Duitsland en Neoerland
over alle aspekten van kernenergie.
b. Afspraken over alarmering, informatie-uitwisseling en het
deelnemen van een Nederlandse vertegenwoordiger in de Duitse
Krisisstaf via de a larm regeling Emsland (gerealiseerd in NDKK kader);
c Diverse afspraken tussen Nederlandse provincies en gemeenten
met Duitse lokale overheden.
Belgié
a. Intentieverklaring met Belgié is getekend: uitwerking van de inhoud
is nog in ontwikkeling;
b. Diverse afspraken tussen Nederlandse provincies en gemeenten
met Belgische lokale overheden.
Overige landen
a. Met het Verenigd Koninkrijk is op 16 november 1988 een
Memorandum van Overeenstemming getekend inzake kennisgeving van
nukleaire ongevallen en informatieuitwisseling met betrekking tot
bedrijfsvoering en beheer van nukleaire installaties.
b. Met Noorwegen zijn de onderhandelingen afgerond en zal
binnenkort een soortgelijk memorandum worden ondertekend.
c. Met Frankrijk zijn de onderhandelingen nog gaande en Luxemburg
en de DDR komen binnenkort aan de orde.

1.3. Toelichting
In het kader van de IAEA konventie inzake vroegtijdige kennisgeving in
geval van een nukleair ongeval is de Minister van VROM als bevoegd
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gezag aangewezen. Als kontaktpunt voor dit verdrag fungeert het
kommunikatiecentrum van het ministerie van WVC, dat mede ten dienst
staat van het ministerie van VROM. Het is gewenst zovee! mogelijk
eenzeifde opzet aan te houden voor alle internationale afspraken.
Dezelfde regeling met betrekking tot kontaktpunt en bevoegd gezag is
daarom ook voor de communautaire regeling doorgevoerd.
Bevoegd gezag en kontaktpunt dragen zowti zorg voor de melding
naar buiten van een kemongeval binnen Nederland als voor de ontvangst
van meldingen met betrekking tot ongevallen in het buitenland.
Mocht er informatie over kernongevallen via andere kanalen binnenkomen dan is het van belang het kontaktpunt hiervan zo snel mogelijk op
de hoogte te stellen vanwege haar centrale rol in de kommunikatie.
Een meer gedetailleerde beschrijving van de melding/alarmering is in
hoofdstuk 6 gegeven.
De regelingen inzake vroegtijdige kennisgeving beogen naast melding
ook een goede kommunikatie tijdens een ongeval. Voor een goede
kommunikatie is het gewenst om tijdens het ongeval direkt op deskundigennivo te kommuniceren (informatie uit te wisselen) vanuit de
technische informatie groep met het buitenland.
De officiéle informatie uitwisseling met bijvoorbeeld de IAEA blijft
echter via het kontaktpunt lopen.
De rol van de Nederlandse ambassades in het buitenland
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft rechtstreekse telex-,
telefoon- en radioverbindingen met de Nederlandse ambassades en
konsulaten(-generaal). In dit kader kan vooral worden gedacht aan een
aanvullende taak voor deze posten: vragen van Nederlandse zijde
omtrent de konkrete situatie in het betreffende land kunnen zo worden
beantwocrd.
Als officiéle informatie onduidelijk of onvoldoende is, kan op deze
wijze ter plekke radere verifikatie plaatsvinden. Verder zullen de posten
zich bezighouden met Nederlandse staatsburgers in het buitenla.. ' lie
ten gevolge van een ongeval in problemen zijn geraakt.
Het systeem van internationale overeenkomsten met betrekking tot
informatieuitwisseling, kan als volgt worder samengevat.

IAEA
waarschuwingen bij
ongevallen met
grensoverschnjdende
gevolgen

EUROPESE GEMEENSCHAP
bovendien waarschuwmg bij ongevallen,
Indien alleen In het betreffende land
maatregelen moeten worden genomen

M E M O R A N D U M VAN OVEREE ^ S T E M M I N G
daarnaast Informatie uitwisseling ook in nietongevalssituaties
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2. Bijstandsverlening
2 . 1 . Multilateraal
a. lAEA-konventie inzake wederzijdse bijstand i.g.v. een nukleair
ongeval dd. 26 september 1986. Betreft bijstand in de vorm van deskundigen, uitrusting, materialen, medische behandeling, overbrenging naar
andere staat van slachtoffers, verzamelen van informatie voor voorbereiding, technieken, rampenplannen, wetgeving, opleidingsprogramma's,
meetsystemen etc.;
b. Nato-cooperation for disaster relief in peacetime, memorandum.
Personeel en materieel, mobiele colonnes, mobiele hosp,talen,
c.v.-eenheden, uitrusting, experts.
2.2. Bilateraal
Duitsland
a. Overeenkomst tussen Nederland en Duitsland inzake wederzijdse
bijstandsverlening bij rampenbestrijding en ongevallen (1988). Algernene
overeenkomst, niet alleen voor kemongevallen.
b. Overeenkomst tussen Nederland en Bondsrepubliek Duitsland in
voorbereiding: betreft bijstandseenheden die zijn opgeleid en uitgerust
voor het bestrijden van rampen of zenden van luchtvaartuigen.
c. Diverse afspraken tussen Nederlandse provincies en gemeenten
met Duitse lokale overheden.
Belgié
a. Overeenkomst tussen Nederland en Belgié inzake wederzijdse
bijstandsverlening bij rampenbestrijding en ongevallen dd. 14 november
1984. Algernene overeenkomst, niet alleen voor kemongevallen.
b. Diverse afspraken tussen Nederlandse provincies en gemeenten
met Belgische lokale overheden.
2.3. Toelichting
Voor wat betreft de IAEA konventie over wederzijdse bijstandsverlening is de Minister van BIZA als bevoegd gezag en het LCC van BIZA
als kontaktpunt aangewezen.
In de bilaterale overeenkomsten inzake bijstandsverlening is tevens
een afspraak over wederzijdse informatieuitwisseling bit (dreigend)
gevaar opgenomen.
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Nationaal Plan voor de Kemongevallenbestrijding
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HOOFDSTUK 17. OPLEIDING EN OEFENING
17.1. Inleiding
Met de opleiding en oefening dient te worden bereikt dat in de voorgestelde kernongevallenbestrijdingsorganisatie funktionerende personeel.
diensten en instellingen:
- inzicht verwerven in de bestuurlijke processen van de kernongevallenbestrijding;
- voldoende vakgerichte kennis bezitten om de toegewezen taken
adekwaat te kunnen vervullen;
- vaardigheden ontwikkelen om de eigen taak uit te oefenen.
Daarnaast zal de opleiding en oefening er tevens toe bijdragen d a t :
- de kernongevallenbestrijdingsorganisatie als zodanig «up to date*
wordtgehouden;
- de betreffende bestuurlijke en operationele eenheden voortdurend
betrokken blijven bij de kernongevallenbestrijding en hun vaardigheden
op peil worden gehouden.
In dit hoofdstuk zal worden beschreven voor welke onderdelen van de
kernongevallenbestrijdingsstruktuur opleiding en oefening noodzakelijk is
en hoe deze zal worden gerealiseerd.
17.2. Hoofdonderwerpen en doelgroepen
De kernongevallenbestrijdingorganisatie kan worden onderscheiden in
twee onderdelen:
- het bestuurlijke en informatie gedeelte (B&l);
- het operationele gedeelte (O).
Het B&l-deel omvat de gehele procesgang van alarmering t/m de
beslissingen inzake te nemen maatregelen en de daaruit volgende
coordinate van de uitvoering. Het betreft derhalve:
- de alarmerings- en beoordelingsinstanties;
- de op rijksnivo in te schakeien personen, diensten en instellingen
(NCCetc);
- provinciale- en gemeentelijke personen, diensten en instellingen
(voor zover van toepassing).
Het O-deel betreft de instanties, die belast zijn met het daadwerkelijk
uitvoeren van de maatregelen, zoals:
- brandweer;
- politie;
- basisgezondheidsdiensten;
- overigen (gedekoncentreerde rijksdiensten, waterschappen en
dergelijke).
De opleiding en oefening laat zich goed splitsen in deze twee onderdelen. Voor de kernongevallenbestrijding gelden voor het B&l deel
regelingen, die ten dele speciale opleiding noodzakelijk maken. De taken
in het O-deel worden reeds vervuld, opleidingsprogramma's in het kader
van de algemene rampenbestrijding worden reeds verzorgd. De aanvullende kennis die noodzakelijk is kan in de bestaande programma's
worden opgenomen.
Overigens zullen onderwerpen, die in het reguliere onderwijs kunnen
worden meegenomen, niet in dit opleidings- en oefeningstrajekt wordtM
opgenomen.
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17.3. Werkwijze
17.3.1.

Voorbereiding

Op basis van een uitgewerkt plan, waarin de taken en procedures
nader worden omschreven, kan een gedetailleerd programme voor
opleiding en oefening worden ontwo r pen. Daarop kunnen trainingsmaterialen worden ontwikkeld.
Uitwerken
KOB plan

1
•
I

i
• Ontwerpen
I O&O programma

1
*•
I

i
»• Ontwikkelen
I les- en oefenstof

17.3.2. Uitvoering met betrekking tot bestuurlijke & informatie aspektet)
De opleiding ten aanzien van de bestuurlijke- en informatie aspekten
zal zich specifiek richten op:
- de alarmerings- en beoordelingseenheden;
- de bestrijdingsorganisatie op rijksnivo;
- net provinciaal nivo, in algemene zin;
- de provincies, waarvan de kans dat zij bij ongevalten zullen worden
betrokken, relatief groot is;
- de provincies, die direkt bij de regeiing rond een kernenergiecentrale
betrokken zijn;
- de diverse gemeenten, die bij de regelingen rond een kernenergiecentrale of andere objekten zijn of mogelijk zullen worden betrokken;
- de kernenergiecentrales Dodewaard en Borssele, voor zover dat
zinvol en mogelijk is, eventueel Emsland en Doel.
De opleiding rond net funktioneren van de struktuur voor kernongevallenbestrijding in al zijn facetten zal zich derhalve richten op alle betrokkenen op net rijksnivo (NCC, DCC's, instanties betrokken bij Technische
Informatie en Voorlichting etc.) en op alle provincies (met name de
PCC's). Daarnaast verdienen een aantal provincies en gemeenten specifiefce aandacht. Er zijn provincies en gemeenten die een verhoogde kans
van konfrontatie met een onpeval hebben. En er zijn provincies en
gemeenten die betrokken zijn bij de regelingen rond een kernenergiecentrale. In deze provincies en gemeenten is de benodigde kennis en
vaardigheid van iets andere aard (onder andere specifieke regelingen) en
is een verder gaande operationaliteit van de ambtelijke staven nodig.
Er zijn de volgende hoofdaktiviteiten te onderscheiden:
- opleiding:- studiedagen: om het gewenste nivo van kennis en inzicht
te bereiken;
- trainingen: om vaardigheden te ontwikkelen, voorzieningen te testen
en interfaces tussen organisatieonderdelen te leren hanteren
- oefeningen: om ten dele of integraal de kennis en vaardigheden te
onderhouden.
In hoofdlijnen zullen de hoofdaktiviteiten zich op rJe <n figuur 17.1.
genoemde terreinen bewegen:
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Studiedagen

Trainingen

via organisatie »enheden

uia funktionel« processen

op
rijksnivo.
- Alarn.centrum
- btcord eeiihaid
- beleidsteam
-TI
- voorlichting
- SL/DCC's
- NCC (technici)

- alarmering &
beoordeling
- TI
- voorlichting
- NCC als centrum
- besluitvoorbereiding &
-vorming
- coordinate uitvoering
maatregelen
- uitvoering diverse
maatregelen
- verbindingen

op provinciaal nivo:
- PCC's (algemeen)
- PCC's (specifiek)

Oefeningen

Beperkt
- via organisatie onderdelen
- vi? funktionele processen

Integraal
- ongeval bij KEC in
Nederland
- ongeval buiten Nederland

ep gemeentalijk nivo:
- GCC's (specifiek)
Figuur 17 1 opleidingsprogramma in hoofdlijnen

17.3.3. Uitvoering met betrekking tot operationele aspektet)
De aanvullende opieiding ten behceve van de operaticnele aspekten
zal zich richten op de bestaande regionale organisaties, die thans reeds
een taak hebben in de ongevalsbestrijding.
Daarnaast zullen ten behoeve van de bestuurlijke Component, met
name de aansluiting van de nationale kernongevallenbestrijdingsorganisatie op de regionale operationele organisatie, de provinciale en gemeentelijke ambtenaren rampenbestrijding enige aanvullende opieiding
moeten ontvangen.
Tenslotte is er nog een groep «overigen.», die eveneens aanvullend zal
moeten worden geinstrueerd.
- Regionaal nivo:
. brandweer;
. politie (ge iieente en rijk);
. basis gezondheidsdienst (waaronder: ziekenhuizen, centrale posten
ambulancevervoer, rode kruis, korps mobiele colonne).
- Provinciale en gemeentefijke ambtenaren rampenbestrijding.
- Overigen:
. gedekoncentreerde rijksdiensten (Rijkswaterstaat, Regionale
Inspekties en dergelijke);
. funktionele overheden (waterschappen en dergelijke);
. specifii '<e eenheden.
17.3.4. Evaluatie
De resultaten van studiedagen, trainingen en oefeningen worden
tefkens teruggekoppeld naar de planning en programmering. Dit is, met
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name in net begin, van belang voor het verkrijgen van een nader inzicht
in de kwantitatieve behoeften ran mensen en voorzieningen.
17.3.5. Frekwentie
De frekwentie van de studiedagen, trainingen en oefeningen
gedurende de uitwerking en operationalisering van het Nationaal Plan
voor de Kernongevallenbestrijding (NPK) zal ånders zijn dan de
frekwentie na deze operationalisering.
De frekwentie tijdens de operationalisering is afhankelijk van de nadere
uitwerking van het aktieplan (zie hoofdstuk 18).
Na de operationalisering is de frekwentie afhankelijk van een aantal
kriteria, zoals:
- ekonomische overwegingen;
- verloop van beschikbare deskundigheid.
- onderhoudsgevoeligheid van het plan, de infrastruktuur en de
voorzieningen;
- de mate van sukses van voorgaande opleidingen en oefeningen.
Vooralsnog wordt uitgegaan van de volgende opzet:
- studiedagen : 1x per jaar
- trainingen : 1x per jaar
- oefeningen
per organisatie-eenheid of
(beperkt) : 1x per jaar
funktioneel proces
- oefeningen (integraal) : 1x per
2 jaar
17.4. Organisatie
- De opleiding en oefening inzake de bestuurlijke - en informatie
aspekten heeft een specifiek karakter en zal derhalve moeten worden
ontwikkeld en in stand gehouden door een aparte organisatie.
Deze organisatie zal mede daardoor tevens de paraatheid van de
gehele kernongevalenbestrijdingsorganisatie verzorgen en is derhalve
ook verantwoordelijk voor de evaluatie c.q. de terugkoppeling naar de
plannen en materialen voor opleiding en oefening. De uitvoering van de
opleidingen en oefeningen kan door diverse instituten, waaronder de
Rijksbrandweerakademie, geschieden.
- De operationele aspekten zullen warden gecoordineerd door de
Rijksbrandweeraksdemie, die thans een paraplufunktie heeft in de
coordinate van de rampbestrijdingsopleiding voor brandweer, politie en
basisgezondheidsdiensten. De verschillende bestuursakademies kunnen
de bestuurlijke komponent ten behoeve van provinciale en gemeentelijke
ambtenaren rampenbestrijding verzorgen.
- Met betrekking tot nukleair defensie materiaal: voor zover het de
kommunikatie betreft bij ongevallen met off-site gevolgen waarbij civiele
autoriteiten betrokken zijn, zal dit aspekt in het operationele opleidingspakket van civiele instanties worden meegenomen.
- De instanties bedoeld onder de groep «overigen» zullen via hun
specifieke centrale organisaties moeten worden benaderd en opgeleid.
Overigens dient het operationele deel kwa initiering en algehele leiding
te vallen onder dezelfde organisatie die het B&l deel verzorgt.
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De leer- en oefenstof ten behoeve van de kernongevallenbestrijding
zullen op een centraal nivo moeten worden ontwikkeld, verzorgd en
beheerd.
Het betreft dan onder andere:
- funktte- en procedure beschrijvingen;
- formulieren, checklists en richtlijnen;
- opleidingspakketten;
- een aantal trainingsscenario's.
In hoeverre nog separaat fes-, leer- en hulpmiddelen dienen te worden
ontwikkeld en beheerd is overigens sterk afhankelijk van de tijdige
beschikbaarheid van voorzieningen (waar onder verbindingen).
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HOOFDSTUK 18. AKTIEPLAN
1 8 . 1 . Inleiding
Het Nationaal Plan voor de Kernongevallsnbestrijding (NPK) omvat ten
opzichte van de huidige situatie diverse nieuwe elementen. Deze zullen in
een vervolgprojekt verder worden geoperationaliseerd, waarbij tevens de
betreffende strukturen en systemen zullen worden ingevoerd.
Een zeer belangrijk element vormt daarbij de opleiding en oefening.
Alleen indien een permanent systeem van opleiding en oefening wordt
ingevoerd mag worden verwacht dat de paraatheid van de organisatie in
voldoende mate kan worden gehandhaafd.
De aktiviteiten ten behoeve van het vervolgprojekt (PKOB-II) zijn in 5
hoofdgroepen ingedeeld:
1. plan uitwerking op rijksnivo;
2. plan uitwerking op provinciaal en gemeentelijk nivo;
3. realiserer) benodigde regelingen;
4 . realiseren benodigde voorzieningen;
5. realiseren van opleidng en oefening.
In figuur 18.1. is een schematische opzet gegeven van het PKOB-II.
De totale doorlooptijd van het projekt PKOB-II wordt op 1,5 å 2 jaar
geraamd. Diverse onderdelen van het projekt zullen echter reeds in een
eerder stadium gereed zijn.
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STUURGROEP
i

PROJECTGROEP
T

1. Plan uitwerking
Rijksnivp

Plan uitwerking
prov./gem. nivo
2.1 Integratie
NPK in
Rampenwe.
instrument,
(kat. A en B)
2 2 Objektgericnte
plannen t.b.v.
- Borssele
- Dodewaard
- Doel
eventueel
- Emsland
- Tihange

1.1. Detaillering
onderdelen
NPK
1.2. KOB-p'annen
per ministerie
1.3. Ongevalsklassifikatie
1.4. Afstemming
on-/off-site
1.5. Interventienivo's

1

3. Realisatie
regelingen

4 Realisatie
voorzieningen

5. Realisatie
Opleiding/oefen.

3.1. Nationale
Regeling
KOB (ex
Kernenergiewet)
3.2. Regelingen
t.b.v.
bevoegdheden
Cdk en Burgemeesters
(kat. A en B)
3.3. Overige
juridische
aspekten

4.1. Nationaal
Coordinatie
Centrum
4 2 . Nationail
Alarmcentrum
4.3. Technische
Informatie
voorzieningen
4 4 Voorlichtingsvoorzieningen
4.5. Overige
coordinatiecentra
4.6 Verbindingen

5.1. Ontwikkeling
scenario's en
les en
oefenstof
5 2 Studiedagen
en trainingen
B&ldeel
5.3 Studiedagen
en trainingen
O deel
5.4. Oefeningen

18.2. Korte beschrijving van de aktéviteiten van PKOB-II
De nummering van de voigende aktiviteiten verwijst naar de onderdelen van figuur 18.1.
ad 1.1. Detaillering onderdelen van het NPK
In het NPK is omschreven hoe de kernongevallenbestrijding voor
ongevallen met kategorie A objekten op rijksnivo zal worden uitgevoerd.
Daarbij is vastgelegd hoe de alarmering, beoordeling, besluitvorming en
de coordinatie zal verlopen. Tevens is uitvoerig beschreven hoe de
technische informatie verzameling en verwerking piaatsvindt, aismede de
voorlichting op interdepartementaal nivo.
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In het vervolgprojekt zullen deze onderdelen nader worden uitgewerkt
en in procedures worden vastgelegd. Tevens zullen de verschillende
interdepartementale teams worden geformeerd. Dit betreft het (ambtelijke) nationale beleidsteam, de beoordelingseenheid, de Technische
Informatie Groep en de Voorlichtingsgroep.
De werkwijze van deze teams zal verder worden vastgelegd in funktiebeschrijvingen, en dergelijke. (N.B. Dit zal door deze teams zelf worden
verzorgd).
Bij de detaillering van onderdelen van het NPK dient expliciet aandachc
aan de relaties met de plannen in het kader van de Rampenwet op
provinciaal, regionaal en gemeentelijk nivo te worden geschonken. Het
gehele stelsel van plannen dient samenhangend te zijn. Er zullen richtlijnen worden opgesteld ten behoeve van de integrate van het NPK in
het Rampenwet-instrumentarium. Dit betreft zowel kategorie A als B
objekten.
Voor het uitvoeren en coordineren van de genoemde werkzaamhedeit
zal direkt worden aangesloten op het projekt «Renovatie Landelijk
Coordinate Centrum« van het ministerie van BIZA.
De uitgewerkte plannen (procedures) zullen tevens dienen voor het
ontwikkelen van scenario's en van les- an oefenstof. De ervaring
opgedaan tijdens oefeningen zal kunnen leiden tot een bijstelling van de
plannen en procedures (zie ad 5).
ad 1.2. Opstellen departementale kernongevallenbestrijd'mgsplannen
Op rijksnivo zullen voor zover nodig de departementale piannen ten
behoeve van de kernongevallenbestrijding verder worden uitgewerkt en
zal de betreffende krisisorganisatie per departement worden geoperationaliseerd. Daarbij zal worden aangesloten op de bij verschillende departementer) in ontwikkeling zijnde paraatheidsdraaiboeken. Het uitwerken
en (verder) operationaliseren van de departementale kernongevallenbestrijdingsplannen valt strikt genomen buiten het kader van het PKOB-II,
Het projekt is echter wel verantwoordelijk voor het realiseren van een
goede afstemming tussen de interdepartementale struktuur en de departementale krisiscentra. Daartoe zullen liaisons worden geformeerd en per
departement operationele afspraken worden gemaakt met betrekking tot
de coordinate en kommunicatie.
ad 1.3. Ongevalsklassifikatie/afstemming on-/offsite bestrijding
en 1.4.
De gehanteerde lAEA-klassifikatie zal voor de Nederlandse centrales
verder worden geoperationaliseerd. Per centrale zullen specifieke criteria
voor deze klassifikatie worden opgesteld. De on-site bestrijdingsplannen
en krisisorganisatie van de centrale zal hierop worden afgestemd.
De resulterende nieuwe meldingsprocedures zullen in de vergunningen
worden vastgelegd.
In samenhang met de klassifikatie zal tevens de adviesrol van de
exploitant naar de lokale overheid tijdens de eerste uren van het ongeval
worden vastgelegd. Het geautomatiseerde prognose model REM (Radiological Emergency Managementsystem) zal daartoe worden ingevoerd.
Tenslotte zullen procedures worden opgesteld ten behoeve van de
afstemming tussen on-site en off-site maatregelen tijdens de bestrijdingsfase.
Voor het uitvoeren van de genoemde werkzaamheden zal de
werkgroep afstemming on-/off-site aspekten zorgdragen. In deze
werkgroep participeren onder andere vertegenwoordigers van de Nederlandse kernenergiecentrales. Voor het begeleiden van de invoering van
het prognosemodel REM zal een aparte werkgroep worden ingesteld.
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Naast de klassifikatie voor ongevallen met Nederlandse kernenergiecentrales zal tevens een beoordelingskader worden opgesteld ten
behoeve van ongevallen met buitenlandse centrales (grenscentrales en
centrales op grotere afstand) en met overige kategorie-A objekten (uitgezonderd nukleair defensie materiaal). Dit betreft met name overige
buitenlandse objekten, zowel stationair als mobiel (onder meer satellieten
met een nukleaire reactor). Deze aktiviteiten zullen worden uitgevoerd
door de geformeerde beoordelingseenheid.
De resultaten zullen worden vastgelegd in nchtlijnen en zonodig een
instructie ten behoeve van het beoordelingsteam. Daarbij zal rekening
worden gehouden met internationale ontwikkelingen zoals die onder
meer in NEA-verband plaatsvinden.
ad 1.5. Interventienivo's
De Directie Stralenbescherming van VR O M/D GM zal de interventienivo's voor kernongevallenbestrijding waar nodig verder ontwikkelen.
De normering zoals gepresenteerd in het onderhavige NPK en de
verdere ontwikkeling van interventienivo's maken deel uit van de Beleidsnotitie Normstelling, die medio 1989 aan de Tweede Kamer is
toegezegd.
ad 2.1. Integratie NPK (ten behoeve van kategorie A & B objekten) in
Rampenwet-instrumentarium
De provindes en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de integratie
van de kernongevallenbestrijdingsplannen in de eigen coordinatieplannen
en rampenplannen. Deopgestelde richtlijnen (zie ad 1.1.) dienen hierbij
de noodzakelijke ondersteuning te bieden.
Vertegenwoordigers van provindes en gemeenten zullen participeren
in het opstellen van de richtlijnen. Ook tijdens het integreren in het
Rampenwet-instrumentarium zal regelmatig overleg met provindes en
gemeenten plaatsvinden, aismede zal voorlichting ten behoeve van het
provinciale en gemeentelijke apparaat worden gegeven.
ad 2.2. Ontwikkelen objektgehchte plannen
(ten behoeve van de centrales in Borssele, Dodewaard en Doel en
eventueel ten behoeve van die in Emsland en Petten).
Voor de kernenergiecentrales waarvoor een zonering is gedefinieerd,
eventueel aangevuld met de onderzoeksreaktor te Petten, zal een
gedetailleerd kernongevallenbestrijdingsplan worden opgesteld. De aard
en opzet van een dergelijk plan, dat de status zal krijgen van een intergemeentelijk rampbestrijdingsplan, is in hoofdstuk 10 van dit rapport
beschreven. Bij de realisatie van een dergelijk plan zal de provinde,
gezien de taak van de Commissaris der Koningin, aktief participeren.
De bestaande alarmregelingen zullen in deze objektgerichte bestrijdingsplannen worden ge'i'ntegreerd. De in deze regelingen genoemde
Maatregelen Commissie en Technische Commissie kunnen dan worden
opgeheven. Hiervoor in de plaats komt het Rampenwet-instrumentarium
op provinciaal, regionaal en gemeentelijk nivo.
In de objektgerichte plannen zal de samenwerking met andere
overheden en instanties expliciet worden geregeld. Dit betreft in het
bijzonder de afstemming met de sektor Landbouw en Visserij en met de
sektor Waterhuishouding. Tevens zal de rol van de exploitant van de
betreffende kernenergiecentrale worden vastgelegd.
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Met betrekking tot de grenscentrales zijn afzonderlijke afspraken met
de buurlanden noodzakelijk. Deze kunnen aansluiten op de reeds
bestaande afspraken in het kader van de alarmregelingen.
De verantwoordelijkheid voor het opstellen van de objektgerichte
kernongevallenbestrijdingsplannen berust bij de betreffende gemeentelijke, regionale en provinciate overheden. Daarbij zal vanzelfsprekend
gebruik worden gemaakt van de voorzieningen die reeds in het kader van
de huidige alarmregelingen getroffen zijn.
Gezien de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid voor de bestuurlijke coordinate zal in het PKOB-tl ondersteuning worden verleend. Dit
betreft in de eerste plaats de onder ad 1.1. genoemde richtlijnen. Tevens
zal een team van deskundi«gen worden gevormd dat assistentie kan
verlenen bij het opstellen van de plannen.
De uitgewerkte plannen dienen tevens voor het ontwikkelen van
scenario's en van les- en oefenstof. De ervaring opgedaan tijdens
oefeningen zal kunnen feiden tot het bijstellen van de plannen.
ad 3. Regelingen
Het onderhavige NPK zal worden vastgelegd in een nationale regeling
kemongevallenbestrijding. Deze regeling krijgt de status van een Besluit
ex. Kernenergiewet. De regeling heeft betrekking op de kemongevallcnbestrijding bij civiele objekten en nukleair defensie materiaal onder
vredesomstandigheden.
De rol van de Commissaris der Koningin en de burgemeester zullen
worden vastgelegd in een Amvb. Daarbij zal in het bijzonder ook
aandacht worden besteed aan de bevoegdheden van de burgemeester
tijdens de eerste uren van een ongeval met een kernenergiecentrale in
Nederland of in de grensstreken.
Het niet opvolgen van maatregelen die door de overheid zijn voorgeschreven op grond van de nationale regeling kernongevallenbestrijding
zal strafbaar worden gesteld. Hiertoe zullen strafbepalingen in de wet
worden opgenomen.
Voor het coordineren van de vorenvermelde aktiviteiten zal een
werkgroep worden ingesteld.
ad 4 . 1 . Nationaal Coordinatie Centrum
Het Nationale Coordinatie Centrum (NCC) ten behoeve van de kernongevallenbestrijding zal worden ondergebracht bij het Landelijk Coordinatie Centrum (LCC) van BIZA. Het LCC wordt op dit moment gerenoveerd. Bij deze renovatie zal rekening worden gehouden met de
additionele eisen die in verband met de NCC-funktie worden gesteld. Het
globale programma van eisen dat in hoofdstuk 15 is opgenomen zal
worden gedetaiMeerd door het projektteam renovatie LCC.
Het ontwerp en de realisatiu van de voorzieningen wordt door BIZA
verzorgd. Onder voorzieningen wordt begrepen, de huisvesting van alle
interdepartementale teams, groepen en liaisons, alsmede de operationele
ondersteuning daarvan.
ad 4.2. Alarmcentrum
Het Alarmcentrum (AC) is thans ondergebracht bij het kommunikatiecentrum van WVC. Het centrum is geheel operationeel. Wei zullen zodra
de nieuwe procedures ten behoeve van het NPK worden ingevoerd ook
de instructies ten behoeve van het alarmcentrum worden aangepast.
Tevens zullen de verbindingen aan de nietwe situatie worden aangepast.
De Directie CVVC van WVC zal de betreffende aktiviteiten uitvoeren.
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ad 4.3. Technische Informatie voorzieningen
Zoals in hoofdstuk 8 is beschreven wordt thans een nieuwe infrastructuur ten behoeve van de technische informatievoorziening
gekreéerd waarin alle bestaande en geplande voorzieningen worden
geintegreerd. De Technische Informatie Groep (T.l. Groep) is geformeerd
(zie ad 1.1.) en is belast met het verder ontwikkelen van de infrast ruet u ur, het voorbereiden van overeenkomsten met instellingen voor
het meten c.q. verwerken van radiologische gegevens en het bewaken
van deelprojekten in de T.l. sfeer.
Tevens zal de groep in overleg met de betrokken instellingen verdere
uitwerking geven aan de meetstrategie bij kernongevallen.
Zoals onder ad 1.1. reeds is aangegeven zal de T.l. groep de eigen
funkties en taken nader detailleren. Daarbij zullen ook de relaties met de
steuncentra en de waakvlaminstituten worden beschreven. De betreffende procedures zullen worden vastgelegd in funktiebeschrijven, en
dergelijke. Tevens wordt een handboek samengesteld dat alle instructies
zal bevatten.
De coordinate van de metingen en van de gegevensverwerking door
de steuncentra zal door deze instellingen zelf worden verzorgd. Deze
aktiviteiten vallen strikt genomen buiten het kader van het PKOB-II. Voor
zover nodig zal de T.l. groep echter voor begeleiding zorgdragen. Dit
geldt in het bijzonder voor de realisatie van een nationaal informatiecentrum ten behoeve van de kernongevallenbestrijding (bij het RIVM te
Bilthoven) en voor de ontwikkeling van een geautomatiseerd prognose
model (REM-model).
De groep zal nader beschrijven waaruit de bijstand aan provincie en
gemeente op TI gebied zal bestaan en hoe de betreffende procedures
zullen verlopen. Deze informatie zal worden opgenomen in de in eerder
genoemde instructie voor gemeenten en provincies.
De T.l. groep wordt door het projektteam renovatie LCC geraadpleegd
inzake de ontwikkeling en realisatie van het NCC.
Met betrekking tot de meetvoorzieningen wordt opgemerkt dat de
projekten voor het verschaffen van meetapparatuur aan provincies en het
verzorgen van de bijbehorende trainingen zullen worden geintegreerd in
de betreffende provinciale en gemeentelijke plannen.
ad 4.4. Voorlichtingsvoorzieningen
Zoals in hoofdstuk 9 is beschreven voorziet het NPK in een Nationaal
(interdepartementaal) voorlichtingscentrum en bij een ongeval met een
Nederlandse kernenergiecentrale tevens in een regionaal voorlichtingscentrum van de gezamenlijke overheden.
Zodra de vooriichtingsgroep is geformeerd zal deze worden belast met
het verder ontwikkelen van de funkties en taken van deze centra,
aismede van de procedures. Deze zullen worden vastgelegd in funktiebeschrijvingen, instrukties en dergelijke.
Daartoe is het noodzakelijk dat de vooriichtingsstrategie bij kernongevallen nader wordt uitgewerkt. Hiermee is de Commissie VORAMP
belast. Deze Commissie zal eind 1988 - begin 1989 haar advies
uitbrengen. De vooriichtingsgroep zal de vooriichtingsstrategie verder
operationaliserer) voor specifieke ongevalsscenario's.
Het Nationale Voorlichtingscentrum (NVC) wordt bij het NCC
gehuisvest. De betreffende voorzieningen zullen door BIZA worden
gerealiseerd in het kader van het projekt renovatie LCC. Het projektteam
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renovatie LCC zal de voorlichtingsgroep raadplegen inzake de ontwikkeling en realisatie van het NVC. Als onderdeel van de realisatie van het
NVC zal worden bezien in hoeverre automatisering van de publieksvoorlichting mogelijk is.
Een regionaal gemeenschappelijk voorlichtingscentrum (RVC) is een
objektgebonden centrum. Voor elke Nederlandse kernenergiecentrale en
zonodig voor bepaalde grenscentrales zal worden bezien of een dergelijk
centrum dient te worden gekreéerd. Het centrum maakt onderdeel uit
van het betreffende intergemeentelijke coordinatiecentrum ten behoeve
van de kernongevallenbestrijding. Hierop wordt nader ingegaan onder ad
4 5.
De voorlichtingsgroep zal zonodig ondersteuning verlenen bij de
ontwikkeling en realisatie van de RVC's.
ad 4.5. Overige coordinatie Centra
In het NPK wordt ervan uitgegaan dat zoveel mogelijk gebruik wordt
gemaakt van bestaande krisiscoordinatie centra. Dit betreft enerzijds
departementale centra en anderzijds centra op provinciaal en gemeentelijk nivo in het kader van de Rampenwet Het eventueel aanpassen van
deze centra ten behoeve van de bestrijding van kernongevallen valt strikt
genomen buiten het kader van het PKOB-II. Wel zal het projekt desgewenst ondersteuning kunnen verlenen. Tevens zal erop worden toegezien
dat de juiste verbindingen tussen de verschillende centra tot stand
komen (zie ook ad 4 . 6 ) .
Zoals in hoofdstuk 10 is beschreven gaat de nieuwe kernongevallenbestrijdingsstruktuur voor Nederlandse kemenergiecentrales en zonodig
voor grenscentrales uit van intergemeentelijke rampbestrijdingsplannen.
De coordinatie van de bestrijdingsmaatregelen berust bij een intergemeentelijk (regionaal) coordinatieteam, waarin ook de provincie een
belangrijke rol vervult. Hierover zullen bij het opstellen van de objektgerichte kernongevallenbestrijdingsplannen (zie ad 2.2.) afspraken tussen
de betrokken overheden worden gemaakt.
Met betrekking tot de aan de regionale coordinatiecentra te stellen
eisen zullen richtlijnen worden opgesteld door het onder ad 2.2.
genoemde team van deskundigen. Dit team kan zonodig ook ondersteuning verlenen bij de ontwikkeling en realisatie van de centra, welke
zal plaatsvinden als onderdeel van de ontwikkeling van het Rampenwetinstrumentarium. Naar verwachting zal gebruik kunnen worden gemaakt
van bestaande krisis-coérdinatiecentra zodat de benodigde investeringen
relatief beperkt van omvang zullen zijn.
ad 4.6. Verbindingen
In hoofdstuk 15 is op de beschikbare en benodigde verbindingen
ingegaan. Gedurende het PKOB-II zal aansluiting op het Nationale
Noodnet worden voorbereid. Dit zal naar verwachting eind 1990 operationeel worden. Tot die tijd zal met behulp van de bestaande voorzieningen in de verbindingsbehoefte worden voorzien. Alleen indien dit
strikt noodzakelijk is, zullen voor eind 1990 nog nieuwe verbindingen aan
de huidige systemen worden toegevoegd. De bestaande verbindingen
zullen voor zover nodig worden aangepast bij de realisatie van de
verschillende coordinatiecentra. De voor deze centra verantwoordelijke
instanties zullen tevens zorgdragen voor tijdige aansluiting op het
Nationale Noodnet.
ad 5. Opleiding en oefening
In hoofdstuk 17 is een plan van aanpak gegeven voor de benodigde
opleidingen en oefeningen in het kader van het PKOB-II.
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Voor de voorbereiding en uitvoering van deze werkzaamheden zal een
team worden geformeerd. Dit team wordt belast met
- hetopstellen vande scenario's;
- het ontwikkelen van de benodigde les- en oefenstof;
- het organiseren van studiedagen en trainingen met betrekking tot dp
bestuurlijke en informatie-aspekten;
- het entameren van trainingen met betrekking tot de operationele
aspekten via de daartoe ge&gende kanalen;
- het organiseren van oefeningen en het verzorgen van de feed-back
naar de projektorganisatie;
- het opstellen van een opleidingen- en oefeningen plan benodigd om
de kernongevaHenbestrijdingsorganisatie na afloop van het vervolgprojekt operationeel te nouden.
18.3. Projektorganisatie en financiering
In figuur 18.2. is de projektorganisatie schematisch weergegeven.
Nadere detaillering van deze organisatie vindt plaats in een afzonderlijke
projektopdracht.
Voor de uitvoering van het vervolgprojekt zullen geen extra formatieplaatsen benodigd zijn. De financiering zal geheel endogeen door de
deelnemende ministeries en andere overheidsinstanties plaatsvinden.
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