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BRIEF V A N DE MINISTER V A N V O L K S H U I S V E S T I N G , R U I M T E
LUKE ORDENING EN MILIEUBEHEER
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Bij meerdere gelegenheden is Uw Kamer medegedeeld, dat een
draaiboek kernongevallenbestrijding wordt ontwikkeld. Laatstelijk is dat
gebeurd tijdens het mondeling overleg d.d. 18 mei 1988 met de Vaste
Commissie voor Milieubeheer inzake het Regeringsstandpunt d.d. 20 juli
1987 ten aanzien van het rapport van de Coordinatiecommissie voor de
metingen van Radioaktiviteit en Xenobiotische stoffen over de radioaktieve besmetting in Nederland en ten aanzien van het rapport van Berenschot BV inzake het optreden van de rijksoverheid naar aanleiding van
het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl (Tweede Kamer, Vergaderjaar 1986-1987, 18 830, nr. 81).
Thans doe ik U hierbij toekomen de Nota Kernongevallenbestrijding.
Deze Nota bevat de beleidsvisie met betrekking tot de opzet en organisatie van de kernongevallenbestrijding. Deze beleidsvisie is in operationele zin uitgewerkt in het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding (NPK).
Dit NPK doe ik u als achtergronddokument eveneens toekomen (zie nr.
3). Met het NPK is afgezien van de aanvankelijke gedachte om te komen
tot een draaiboek voor de kernongevallenbestrijding. De redenen
hiervoor zijn aangegeven in para&raaf 1.3. van de Nota.
De voorstellen in de Nota Kernongevallenbestrijding wijken in belangrijke mate af van de organisatie en inhoud van de thans geregelde
kernongevallenbestrijding. Met name betreft dit de bestuurlijke coordinatie, de technische informatievoorziening, de gehanteerde ongevalsklassificering en de organisatie van de voorlichting. Voorts is thans een
relatie gelegd met de rampbestrijdingsorganisatie in Nederland in het
kader van de Rampenwet. Daarnaast zijn de internationale aspekten van
de kernongevallenbestrijding in de voorstellen verwerkt.
Een belangrrjk onderdeel van de kernongevallenbestrijding wordt
gevormd door de te nemen maatregelen. Deze maatregelen zijn
gebaseerd op de in rut NPK aangegeven interventienivo's.
Gelet op het normerende karakter van interventienivo's en de belangstelling welke van de zijde van Uw Kamer is geuit, is gemeend aan dit
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onderwerp bijzondere aandacht te moeten schenken door hierover een
aparte nota op te steilen. In deze nota zal naast de in het NPK aangegeven nivo's worden ingegaan op de systematiek. de verschillen met de
niet ongevalssituaties en de gehanteerde uitgangspunten.
In dit verband zij ook gewezen op de in voorbereiding zijnde Beleidsnotitie Normstelling Stråling. Gelet op het feit, dat in deze notitie op de
systematiek van de Straiingshygiénische normstelling in zijn
algemeenheid zal worden ingegaan, zal het duidelijk zijn. dat tussen de
Nota Interventienivo's en de genoemde Beleidsnotitie een duidelijke
samenhang bestaat. Het streven is er dan ook op gericht de Nota en de
Beleidsnotitie gelijktijdig aan de Tweede Kamer aan te bieden. Hieraan
voorafgaand zal een procedure worden gevoigd, die erin voorziet, dat
advies zal worden gevraagd aan de Centrale Raad voor de Milieuhygiéne.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
E. H. T. M. Nijpels
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1 . INLEIDING
1.1. Historisch overzicht
Het ongeval met de kernenergiecentra)'.. in Tsjernobyl in april 1986
heeft de Nederlandse samenleving gekor~ronteerd met oen radioaktieve
besmetting van d e k n van het land. Bij de aanpak var dit ongeval diende
door de overheid te v.orden geimpnvviseerd v^nwege het ontbreken van
de op dit soort ongevallen toegesneden eg. ngen. De ingevolge de
Kernenergiewet vtgerende alarmregelinp-m hebben immers alleen
betrekking op de in Nederland en in de yensgebieden gelegen installaties.
In het op 23 juni 1986 aan de Tweeds Kamer aangeboden «Werkplan
afwikkeling Tjernobyl« (Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986,
18 830, nr. ~1) is mede in verband hiermee aangekondigd, dat de
bestrijding van kernongevailen verder zou worden ontwikkelr* en
verbeterd T en behoeve hiervan is het Nederlandse overheicUoptreden
tijdens Tsjernobyl geévalueerd. In het oc 29 septetnber 1986 aan de
Tweede Kamer aangeboden evaluatieraoport van Berenschot BV zijn een
aantal meer bestuurlijke aanbevelingen gedaan om met name het
management en de logistiek van de kernongevallenbestrijding in
Nederland te verbeteren. Deze aanbevelingen he^ben in het bijzonder
betrekking op de verbetering van de vcorlichting, van de horizontale c.q.
interdapartementale coordinatie en van de ven kale coordinatie en de
afstemming van het instrumentarium en de infrastruktuur van de
Kernenergiewet en de Rampenwet.
In het op 15 oktober 1986 aan de Tweede Kamer gezonden rapport
van de Coordinatie Commissie voor de metingen van Radioaktiviteit en
Xenobiotische stoffen (CCRX) over de ra?voaktieve besmetting in
Wederland ten gevolge van het ongeval in Tsjernobyl is een aantal meer
technische aanbevelingen gedaan om met name de kapaciteit, de
paraatheid en de effektiviteit van de meet- en informatievoorzieningen in
Nederland te vergroten.
Op 20 juli 1987 is aan de Tweede Kamer het Regeringsstandpunt
inzake de hiervoor genoemde evaluatierapporten (hierna te noemen
«Regeringsstandpunt») aangeboden Tweede Kamer, vergaderjaar
1986-1987, 18 830, nr. 81).
In het Regeringsstandpunt worden de aanbevelingen inzake de
vergroting van de kapaciteit en pa r ostheid van het bewakingssysteem in
Nederland, aismede de aanbevelinien inze' 3 de effektiviteit van de informatievoorziening volledig overgenomen.
Daarnaast heeft het Regeringsstandpunt de rieer bestuurlijke aanbevelingen overgenomen. Met name s aangeko:idigd, dat in het kader van
de ontwikkeling van een Draaiboek voor de Kernonge allenbestrijding
aan de hand van een typologie van kernongevailen en verschillende
scenario's voor overheidsoptreden de coordinatiestruktuur zal worden
uitgewerkt.
Voorts is aangegeven, dat het op elkaar afstemmen van het instrumentarium en de infrastruktuur van de Kernenergiewet en de Rampenwet een
wezenlijk element vormt bij de verdere ontwikkeling van de kernongevallenbestrijding in Nederland. In dat verband is in het Regeringsstandpunt
vermeld, dat de taak van het Landelijk Coordinatie Centrum van i,et
Ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van de kernongevallenbestrijding zal worden aangegeven. Een ander belsngrijk punt in het
Regeringsstandpunt is het overnemen van de aanbeveling om te komen
tot een verbetering van de samenwerking van de voorlichtingsdiensten
en het betrekken van deze aanbeveling bij de opstelling van het
Draaiboek voor de Kernongev;' ->nbestrijding.
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Ook is in net Regeringsstandpunt aangekondigd, dat de coordinate, de
meetaktiviteiten, de informatievoorziening, de afstemming van de
bestaande alarmregeiingen met de rampbestrijdingsplannen én de
voorlichtingsaspekten in het Draaiboek voor de Kernongevallenbestrijding aan de orde zullen komen.
Over het Regeringsstandpunt heeft op 18 mei 1988 mondeling overleg
plaatsgevonden met de vaste Kommissie voor Milieubeneer van de
Tweede Kamer. Daarbij is door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer onder andere toegezegd, dat de Tweede
Kamer uitgebreid over de interdepartementale taakverdeling bij de
kernongevallenbestrijding zal worden geinformeerd in het kader van het
Projekt Kernongevallenbestrijding. Voorts is door de Tweede Kamer
aandacht gevraagd voor de normstelling inzake ongevalssituaties.
Mede in verband met de veelomvattendheid en de komplexiteit van het
onderwerp is begin 1987 besloten de aktiviteiten die tot het draaiboek
dienden te leiden projektmatig uit te voeren. Op initiatief van de Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is toen met
de voorbereiding van het Projekt Kernongevallenbestrijding (PKOB)
begonnen. Met de goedkeuring van de projektopdracht door de breed
samengestelde, interdepartementale stuurgroep is op 7 juli 1987 het
projekt formeel gestart.
In september 1988 is de bestrijdingsorganisatie, zoals deze wordt
voorgesteld in de onderhavige nota, toegepast op het dreigende ongevai
met de Russische satelliet KOSMOS 1900. De bestrijdingsorganisatie
behoefde echter niet te worden geaktiveerd toen op 1 oktober met
zekerheid kon worden vastgesteld, dat een van de veiligheidssystemen
aan boord van de satelliet had gefunktioneerd en de reaktor naar een
veel hogere baan was geschoten.
De ervaringen die hiermee zijn opgedaan, hebben niet tot belangrijke
wijzigingen in de voorgestelde struktuur aanleiding gegeven.
1.2. Het Projekt Kerncngevallenbestrijding (PKOB)
De doelstelling van het PKOB is als volgt geformuleerd:
- het beschrijven en in operationele vorm vastleggen van het
overheidsoptreden bij ongevallen met radioaktieve stoffen in binnen- en
buitenland die de Nederlandse samenleving 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.
- het aangeven welke voorzieningen, zowel materieel als personeel, en
welke regelingen noodzakelijk zijn ten behoeve van het overheidsoptreden. Hierbij wordt tevens in kaart gebracht de reeds bestaan' '3
voorzieningen en regelingen en wordt bezien he? deze passen c.q.
dienen te worden aangevuld voor het gedefinieerde overheidsoptreden;
- het opstellen van een nazorgprogramma, waarin onder andere wordt
voorzien in een oefenschema en een evaluatieprogramma.
Projektorganisatie en werkwijze PKOB
De projektorganisatie voorzag in een stuurgroep, een projektgroep,
een kontaktgroep en een aantal werkgroepen.
De interdepartementale stuurgroep had als taak het zorgdragen voor
de beleidsmatige sturing van het projekt en de beoordeling van
opgestelde inhoudelijke beslisdokumenten. Tevens heeft de stuurgroep
de beslisdokumenten vastgesteld en het eindresultaat goedgekeurd
alvorens het aan de Ministerraad werd aangeboden.
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De projektgroep was verantwoordelijk voor een adequate uitvoering
van de aktiviteiten zoals vastgelegd in de projektopdracht Tevens heeft
de projektgroep de werkzaamheden van de werkgroepen gecocrdineerd,
begeleid en ondersteund en de kommunikatie binnen het projekt en met
de projektomgeving verzorgd.
in een achttal werkgroepen zijn de in de projektopdracht beschreven
aktiviteiten uitgevoerd, te weten de werkgroepen:
- Typologie en Basisscenario's;
- Bestuurlijke Organisatie;
- Technische informatie;
- Voorlichting;
- On-site/off-site aspekten;
- Beschermende en medische maatregelen;
- Maatregelen met betrekking tot de waterhuishouding en drinkwatervoorziening;
- Maatregelen met betrekking tot landbouw en voedselvoorziening.
Daarnaast zijn ad-hoc werkgroepen tijdelijk werkzaam geweest voor
een bepaald onderwerp, zoals bijvoorbeeld ((Internationale aangelegenheden», «Verbindingen», «Verspreidings- en effektberekeningen* en
«lnterventienivo's».
In enkele van de genoemde werkgroepen hebben ook de exploitanten
van de Nederlandse kernenergiecentrales geparticipeerd.
De rapportages van de werkgroepen aan de projektgroep zijn als
werkdokument gebruikt bij de voorbereiding van het koncept Nationaal
Plan voor de Kernongevallenbestrijding. Dit plan is in verschillende stadia
in de stuurgroep besproken, die het plan in zijn finale vorm heeft
geaccordeerd.
De kontaktgroep bestond uit vertegenwoordigers van ministeries,
diensten en instellingen die een bijdrage aan het projekt zouden kunnen
leveren. Deze vertegenwoordigers hadden als taak het coordineren van
de inhoudelijke inbreng in het PKOB van de eigen organisatie en het als
klankbordgroep fungeren met betrekking tot de opgestelde beslisdokumenten. Tevens droegen zij zorg voor de voortgangsberichtgeving in de
eigen organisatie. Van deze kontaktgroep maakte onder andere deel uit
de Stichting Natuur en Milieu.
Naast de participate van vertegenwoordigers van provincies en
gemeenten in de verschillende werkgroepen was er sprake van een
regulier overleg met de Interprovinciale Commissie voor Openbare
Veiligheid (ICOV) en met een klankbordgroep namens de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG), waarin door enkele burgemeesters werd
geparticipeerd.
De vakgroep Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Leiden heeft het
PKOB begeleid vanuit met name een bestuurskundige optiek. Deze
begeleiding vond plaats onder leiding van prof. dr. U. Rosenthai.
Ook dient nog te worden vermeld de betrokkenheid bij het projekt van
het ingenieursburo Stone & Webster uit Boston, VS, dat gespecialiseerd
is op het gebied van kernongevallenbestrijding. Deze betrokkenheid
kreeg gestalte door het periodiek houden van werkkonferenties met de
projektgroep en de verschillende werkgroepen, waarin het ingenieursburo zijn expertise naar voren heeft gebracht.
1.3. Het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding
(NPK)
Zoals in paragraaf 1.2. reeds is aangegeven is de doelstelling van het
PKOB breed geformuleerd: alle typen ongevallen met nucleaire objekten
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die de Nederlandse samenleving kunnen bedreigen dienden in
beschouwing te worden genomen. Tot deze brede aanpak werd besloten
om tot een samenhangend geheel van voorzieningen en regelingen te
komen, zowel op bestuurlijk als op operationeel nivo.
Het eindresultaat van het projekt is het «Nationaal Plan voor de
Kernongevallenbestrijding» (NPK). In dit plan is beschreven hoe de
kemongevallenbestrijding in Nederland beleidsmatig wordt opgezet,
rekening houdend met de ontwikkelingen sedert «Tsjernobyl». Het is de
bedoeling, dat dit beleid binnen een korte periode nader zal worden
uitgewerkt en uitgevoerd, voor zover hieraan niet reeds tijdens het PKOB
gestalte is gegeven.
Het NPK omvat een struktuur waarmee de overheid alle typen
ongevallen met nucleaire objecten kan bestrijden. De wijze waarop deze
struktuur wordt ingevuld is uiteraard wel aihankelijk van het type
ongeval.
In het NPK wordt onderscheid gemaakt tussen de operationele
bestrijding van een ongeval en de bestuurlijke coordinate van de
ongevalsbestrijding. Besloten is om voor de operationele bestrijding van
kernongevallen geen afzonderlijke struktuur te ontwikkelen, doch
hiervoor aan te sluiten bij de struktuur en het instrumentarium van de
Rampenwet. Dit betekent dat de gemeenten en provindes primair belast
zijn met de operationele uitvoering van de ongevalsbestrijding. Dit dient
in de betreffende coordinatieplannen, rampenplannen en rampbestrijdingsplannen tot uitdrukking te komen. Op specifieke terreinen zullen
tevens funktionele overheden en gedekoncentreerde rijksdiensten bij de
operationele uitvoering van de ongevalsbestrijding betrokken zijn.
De term «Nationaal Plan» geeft dan ook aan, dat bij de realisering
ervan zowel het r.jk als provincies, de gemeenten en waterschappen zijn
betrokken. Vooral de samenwerking tussen deze overheden en de
medewerking van de decentrale en funktionele overheden is onontbeertijk 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 alles omvattend draaiboek voor de kernongevallenbestrijding. De
reden hiervoor is gelegen in het feit, dat aan de ontwikkelde struktuur
voor de kernongevallenbestrijding 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 beschouwa.
Een tweede reden is, dat bij het onderwerp kernongevallenbestrijding
een g root aantal ministeries, diensten en instellingen zijr. 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 Kernongevallenbestrijding 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 geheel 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.
Zoals gezegd, bevat het plan zowel een be'aidsvisie ten aanzien van de
kernongevallenbestrijding als operationele elementen. Gemeend is om
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i.aast het plan een nota tot stand te moeten brengen, waarin met name
deze beleidsvisie ten aanzien van de kernongevallenbestrijding wordt
geschetst. De onderhavige nota strekt daartoe.
In hoofdstuk 2 van deze nota worden de uitgangspunten beschreven
die ten grondslag liggen aan de nieuwe opzet voor de kernongevallenbestrijding. Tevens wordt in dat hoofdstuk de uitwerking hiervan in hoofdlijnen aangegeven. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt dit nader uitgewerkt, waarna in hoofdstuk 6 de juridische konsekwenties van de voorgestelde struktuur worden belicht. In hoofdstuk 7 tenslotte worden de
vervolgaktiviteiten aangegeven.
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2. UITGANGSPUNTEN EN UITWERKING I N HOOFDLIJNEN
2 . 1 . Uitgangspunten
Zoals in de inleiding is gesteld, vormde de gekonstateerde leemten bij
de aanpak van het ongeval te Tsjernobyl de reden voor de regering om te
besluiten tot het opstellen van een Nationaal Draaiboek voor de Kernongevalienbestrijding. Deze leemten hadden met name betrekking op het
ontbreken van een organisatiestruktuur van de aanpak van kernongevallen in het buitenland, niet zijnde grensgebieden, met gevoigen voor
Nederland. Aangezien niet te verwachten is dat deze gevoigen zich zullen
beperken tot één bepaalde lokatie, is als uitgangspunt voor een nieuwe
organisatiestruktuur gehanteerd dat hiervan rijk, provindes en
gemeenten onderdeel moeten uit maken Evenzeer is dit uitgangspunt
gehanteerd ten aanzien van de waterschappen. C eze overheden dienen
derhalve voorbereid te zijn op de bestrijding van de mogelijke gevoigen
van een kernongeval.
Hoewel de aanleiding tot het PKOB een ongeval met een kernenergiecentrale betrof, is om redenen van doeltreffendheid en doelmatigheid als
uitgangspunt gehanteerd dat de organisatiestruktuur zodanig diende te
zijn, dat zij toepasbaar zou kunnen zijn op alle ongevallen, waarbij radio
aktieve stoffen of stråling vrij kunnen komen die een radiologisch risiko
voor de omgeving op kunnen leveren. Gebeurtenissen als demonstraties,
blokkades en gijzelingen vallen hierbuiten, tenzij als gevolg hiervan een
radiologisch risiko ontstaat. Hoewel sprake is van een Nationaal Plan
voor de /Cemongevallenbestrijding, is het plan dus meer omvattend.
Een ander uitgangspunt betreft de omvang van de organisatiestruktuur
voor de ongevallenbestrijding: dient deze zich uitsluitend te richten op de
bestrijding van de gevoigen voor de omgeving, de zogenoemde off-site
bestrijding, of dient deze ook betrekking te hebben op de bestrijding van
het ongeval zelf (de on-site bestrijding)?. Uiteraard behoefde deze vraag
alleen beantwoording voor ongevallen, die in Nederland plaatsvinden.
Geconstateerd kan worden, dat in het kader van de regelgeving
ingevolge de Kernenergiewet reeds de nodige voorzieningen zijn
getroffen ten aanzien van de bestrijding van een ongeval zelf. Hierbij zijn
ook de bevoegdheden van de betrokken overheden vastgelegd. In
verband hiermee, aismede gelet op het voorkomen van een onnodige
belasting voor de ongevalsbestrijding van de gevoigen voor de
omgeving, is als uitgangspunt voor het PKOB gehanteerd, dat het projekt
zich alleen op de off-site bestrijding zal richten. Gelet echter op de
onverbrekelijke samenhang van het een en ander, is wel als uitgangspunt
gehanteerd dat voor een goede afstemming tussen beiden moet worden
zorggedragen.
Voor wat de regelgeving betreft, is eveneens om redenen van doelmatigheid gesteld, dat zoveel als mogelijk diende te worden uitgegaan van
reeds in wettelijk kader of anderszins bestaande strukturen op het gebied
van de ongevalsbestrijding. Het betreft met name de Kernenergiewet, de
Rampenwet, de Gemeentewet en de Reorganisatie Rampenbestrijding,
zoals die door het ministerie van Binnenlandse Zaken ter hand is
genomen.
Een ander belangrijk uitgangspunt betreft het in beschouwing nemen
van relevante internationale ontwikkelingen. Dit betreft met name de
Weense conventies inzake vroegtijdige kennisgeving en wederzijdse
bijstand, de reeds tot stand gebrachte of in voorbereiding zijnde
bilaterale overeenkomsten met buurlanden inzake informatie-uitwisseling
betreffende nucleaire veiligheid en de EG richtlijn inzake snelle
gegevensuitwisseling.
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Tenslotte is als uitgangspurt gehanteerd, dat het projekt de aanbeve
lingen van de post-Tsjernobyl avaluatiestudies bij de werkzaamheden
diende te betrekken en dat, waa nodig, een relatie met het projekt
«Herbezinning Kernenergie« diende te worden gelegd.
2.2. Uitwerking in hoofdlijnen
Met betrekking tot de bestuurlijke coordinate va de ongevalsbestrijding is besloten om het nivo waarop deze plaatsvindt afhankelijk te
doen zijn van de (potentiéle) omvang van de gevolgen van een ongeval.
Tegen deze achtergrond zijn de verschillende typen nukleaire objekten in
binnen- en buitenland in beschouwing genomen. Dit heeft geleid tot de
volgende tweedeling:
Kategohe A: objekten, waarbij de (potentiéle) omvang van de gevolgen
van een ongeval betekenis kan hebben voor het gehele land, dan wel de
inschakeling van de rijksoverheid is benodigd in verband met grensoverschrijdende aspekten of in verband met afstemming met buitenlandse
autoriteiten. De bestuurlijke coordinatie zal in deze gevallen door het rijk
worden verzorgd.
Kategohe B.objekten, waarbij de (potentiéle) omvang van de gevolgen
van een ongeval in beginsel niet verder strekt dan de gemeente waar het
ongeval heeft plaatsgevonden. De burgemeester zal in deze gevallen met
de bestuurlijke coordinatie worden belast. Indien méér dan één
gemeente bij het ongeval is betrokken, zal de Commissaris der Koningin
op grond van de Rampenwet bij de coordinatie worden betrokken.
Gezien het bijzondere karakter van ongevallen met nukleaire objekten zal
het rijk op verzoek deskundige bijstand kunnen verlenen.
Onder bestuurlijke coordinatie wordt in dit verband verstaan zowel de
bevoegdheid tot het beslissen tot stralingshygiénische maatregelen als
de plicht en de bevoegdheid om leiding te geven aan de operationele
uitvoering van de bestrijding van het ongeval.
Ten aanzien van de kategohe A objekten wordt in het NPK vastgelegd
op welke wijze de bestuurlijke coordinatie op rijksnivo plaatsvindt en hoe
de afstemming ussen deze bestuurlijke coordinatie en de operationele
ongevalsbestrijdi ^g wordt gerealiseerd.
Met betrekking tot deze bestuurlijke coordinatie op rijksnivo kan niet
worden teruggevallen op het instrumentarium van de Rampenwet,
aangezien deze niet voorziet in een Nationaal Coordinatieplan. In het NPK
is daarom een nieuwe struktuu ontwikkeld, die overigens goed aansluit
bij het instrumentarium van de Rampenwet. De bestuurlijke coordinatie
zal worden verzorgd door een interdepartementaal beleidsteam. Zodra
interdepartementale coordinatie vereist is, die de primair bij de
uitvoering van de Kernenergiewet betrokken departementen te boven
gaat, komt dit team bijeen. Het voorzitterschap wordt verzorgd door het
ministerie van Volkshuirvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of
het ministerie van Binnen'andse Zaken, afhankelijk van de ernst van het
ongeval en het type maatregelen dat is vereist.
Het beleidsteam komt bijeen in een Nationaal Coordinatie Centrum.
Hiervoor is, onafhankelijk van de ernst van het ongeval, een vaste lokatie
gekozen, te weten het Landelijk Coordinatie Centrum (LCC) van het
ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanuit dit centrum zal tevens de
bestuurlijke en operationele afstemming met de decentrale overheden
plaatsvinden. Het beleidsteam wordt ondersteund door een voorlichtingsgroep, een technische informatie groep en door liaisons. Via de
Departementale Coordinatie Centra vindt de operationele afstemming
plaats met de gedekoncentreerde rijksdiensten, de funktionele overheden
en andere autoriteiten. Op provinciaal nivo vervult de Commissaris der
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Koningin via de provinciate staf eveneens een afstemmingsfunktie, met
name ten aanzien van de coordinate van de uitvoering van de maatregelen waartoe op riiksnivo is beslist. Deze rol van de Commissaris der
Koningin zal in de implementatiefase nader worden uitgewerkt.
In het NPK is de organisatiestruktuur vastgeiegd en is beschreven op
welke wijze de verschillende bestrijdingsmaalregelen zullen worden
voorbereid en uitgevoerd. Daarbij zijn tevens de te hanteren interventienivo's aangegeven.
Bijzondere aandacht wordt in het NPK besteed aan kernenergiecentrales
in Nederland en in de grensstreken en aan de onderzoeksreaktor te
Petten. Voor deze objekter, zijn thans alarmregelingen op basis van het
Besluit ongevallen kerninstallaties ex Kernenergiewet van kracht. Oeze
alarmregelingen zullen worden geintegreerd in de vorenvermelde
struktuur.
De opsratior.ele bestrijding zal daarbij per objekt worden vastgeiegd in
een mtergemeentelijk rampbestrijdingsplan. Daarbij zal een systeem van
zonering worden gehanteerd dat in het NPK is omschreven. De in de
huidige alarmregelingen voorziene Maatregelen Commissie en
Technische Commissie zullen daarmee komen te vervallen. Tot dat
tijdstip blijven de huidige regelingen van kracht.
Indien zich een ernstig ongeval in een kernenergiecentrale in
Nederland of in de grensstreek voordoet, is het van belang dat direkt
adekwate maatregelen op lokaal nivo kunnen worden getroffen. Indien
zou worden gewacht tot de hiervoor vermelde organisatie tot op rijksnivo
is geaktiveerd zou kostbare tijd verloren kunnen gaan. De burgemeester
dient derhalve de bevoegdheden te krijgen om in de eerste uren van het
ongeval direkt J ' e noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen. De
exploitanten van de kernenergiecentrales in Borssele en Dodewaard en
van de onderzoeksreaktor in Petten zullen daarbij een adviserende rol
vervullen. Om deze rol te definiéren is voor de Nederlandse kernenergiecentrales een ongevals.;<:assifikatiesysteem opgesleld. Daarbij is
aansluiting gezocht bij de aanbevelingen van de IAEA terzake. Voor de
onderzoeksreaktor in Petten zal een dergelijk systeem nog worden uitgewerkt.
Aangezien in Belgié en Duitsland afwijkende systemen worden
gebruikt, is nader overleg noodzakelijk met betrekking tot de grenscentrales.
De maatregelen die in het NPK worden beschreven zijn ingedeeld in
drie kategorieén te weten.
- beschermende en medische maatregelen;
- maatregelen met betrekking tot de landbouw en voedselvoorziening;
- maatregelen met betrekking tot de waterhuishouding en drinkwatervoorziening.
De eerste kategorie maatregelen heeft vooral betrekking op de naaste
omgeving van nukleaire objekten («near field»). De andere twee kategorieén hebben zowel betrekking op 1e naaste omgeving van nukleaire
objekten als op verder weg gelegen gebieden (<'far field«).
Een goede fasering van de kernongevallenbestrijding is van groot
belang. In het NPK wordt uitgegaan van drie hoofdfasen, te weten:
- de alarmeringsfase
- de bestrijdingsfase
- de afwikkelingsfase
Hierbij is de bij «Tsjernobyl» door de Nederlandse overheid gebruikte
fevenscyclus van de kernongevallenbestrijding verder uitgewerkt.
De wijze waarop de alarmering piaatsvindt is in het NPK voor verschillende typen ongevallen vastgeiegd. Het alarmcentrum, thans onderge-
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bracht bij het kommunikatiecentrum van het ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, vervuit hierbij een centrale rol. Voor
ongevallen waarbij de hiervoor vermelde (IAEA) klassifikatie niet van
toepassing is, zal een beoordelingseenheid worden gevormd Deze
eenheid is te allen tijde bereikbaar en zal na de beoordeling zonodig de
bestrijdingsorganisatie aktiveren.
Op de struktuur van de bestrijdingsorganisatie is hiervoor reeds
ingegaan. De afwikkelingsfase omvat een herstelfase, waarin nog een
beperkte bestrijdingsorganisatie functioneert en een nazorgfase, die door
de staande organisatie wordt verzorgd.
Zoals ook uit de ervaring met het ongeval te Tsjernobyl en met het
dreigende ongeval met de KOSMOS 1900 is gebleken, zijn drie aspekten
van vitaal belang voor de kernongevallenbestrijding, te weten:
- technische informatievoorziening,
- voorlichting; en
- internationale kommunikatie.
Het verzamelen en verwerken van technische informatie zal worden
gecoordineerd door de hiervoor genoemde Technische Informatie groep
in het Nationaal Coordinatie Centrum. De Technische Informatie groep
onderhoudt rechtstreekse kontakten met 8 steuncentra. die elk op hun
eigen terrein de te verrichten metingen coordineren en de resultaten
verwerken. Tevens komt bij de groep rechtstreeks informatie binnen
vanuit de Nederlandse kernenergiecentrales. Het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiéne (RIVM) is een van de 8 steuncentra
en zal tevens als facilitair centrum ten behoeve van de Technische Informatie groep fungeren.
Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verzorgt het voorzitterschap van de Technische Informatie groep.
In het Nationaal Coordinatie Centrum zal tevens een interdepartementaal voorlichtingscentrum worden ingericht. Alle voorlichting zal
vanuit dit centrum door de Voorlichtingsgroep worden gecoordineerd. De
groep wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of van
Binnenlandse Zaken, afhankelijk van welk ministerie het voorzitterschap
van het beleidsteam verzorgt.
In het NPK zijn relevante internationale ontwikkelingen in beschouwing
genomen. Dit betreft met name de Weense conventies inzake vroegtijdige kennisgeving en wederzijdse bijstandsverlenmg, de reeds tot
stand geDrachte of in voorbereiding zijnde bilaterale overeenkomsten
met buurlanden inzake informatie-uitwisseling over nukleaire veiligheid
en de EG richtlijn inzake snelle gegevensuitwisseling.
In het NPK wordt aangesloten op de in deze conventies en verdragen
afgesproken kommunikatiekanalen.
Teneinde bij de bestrijding van de gevolgen van ongevallen met
kategorie B objekter) zoveel mogelijk aan te sluiten op de bestaande
organisatie en infrastruktuur voor de gemeentelijke ongevals-en rampbestrijding en zodoende aparte planvorming te voorkomen, is het van
belang, dat in het gemeentelijk rampenplan en in afzonderlijke rampbestrijdingsplannen wordt beschreven hoe de bestrijding van de gevolgen
van dergelijke ongevallen zal plaatsvinden.
De burgemeester heeft op dit moment niet de bevoegdherd om
maatregelen te treffen voor wat betreft de stralenbescherming.
Ingevolge de Kernenergiewet hebben alleen de desbetreffende Ministers
deze bevoegdheid. Als logisch uitvloeisel echter van het toebedelen van
de bestuurlijke coordinatie ten aanzien van kategorie 8 objekten aan de
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burgemeester, za! in de Kernenergiewet deze bevoegdheid voor de
burgemeester worden gekreéerd.
Het NPK geeft op grond van de beschreven aanpak van de kernongevallenbestrijding een overzicht van de benodigde voorzieningen en
regelingen. Op nationaal nivo zal de inrichting van het Nationaal Coordinate Centrum worden gerealiseerd in het kader van het iopende projekt
«Renovatie Landelijk Coordinatie Centrum)).
Op departementaal, provinciaal, en gemeentelijk nivo zal in beginsel
gebruik worden gemaakt van de bestaande voorzieningen. Nader bezien
zal worden of nabij de kernenergiecentrales in Nederland en in de grens
streken intergemeentelijke/regionale Coordinatie Centra dienen te
worden gerealiseerd. Voor de verbindingen zal worden aangesloten bij
het thans in voorbereiding zijnde Nationale Noodnet.
Besloten is voor het onderhavige NPK een wettelijke regeling tot stand
te brengen.
Een goede voorbereiding van de kernongevallenbestrijding vereist niet
alleen een adekwate planvoorbereiding zoals het NPK, doch tevens een
praktische opleiding en oefening. De regering is van mening dat aan
deze laatste aspekten meer aandacht moet worden besteed. Het NPK
omvat derhalve een eerste sjnzet voor een opleiding- en oefeningenplan.
In een vervolgprojekt zal dit plan worden uitgevoerd.
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3. TYPOLOGIE V A N ONGEVALLEN
3 . 1 . Indeling van objekten in kategorieen
Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld, is als één van de uitgangspunten
gehanteerd dat de ongevalsbestrijding zich dient te richten op alle
ongevallen met objekten waarbij een radiologisch risiko voor de
omgeving kan ontstaan. Het betreft de volgende objekten:
1. Lokaties voor uraniumwinning.
2. Installaties voor uraniumverrijking.
3. Installaties voor de fabrikage en opslag van splijtstof.
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
energievoorziening (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, bijvoorbeeld lasnaden, etc.), met uitzondering van
kerninstallaties.
11. Civiele transporten van ertsen, splijtstoffen ei. dioaktieve stoffen
(uraniumhexafluoride, splijtstofelementen, radioaktief afval etc.).
12. Nukleair defensiemateriaal, voor zover niet vallend onder
objek nr. 10.
In bijlage 1 is voor de objekten 2 t / m 6 een overzicht gegeven van de
afzonderlijke lokaties in Nederland en tot op 1000 km afstand van de
Nederlandse grens. Voc.- wat betreft objekt 4, kernenergiecentrales, is
voor een afstand groter dan 100 km alleen het aantal genoemd.
Met betrekking tot nukleair defensiemateriaal dient ten aanzien van
kernwapens het volgende te worden opgemerkt. Op grond van binnen
het NAV'Q-verband gemaakte afspraken gaat de Nederlande regering
van het standpunt uit, dat de aanwezigheid van kernwapens binnen
Nederlands territorium, permanent of tijdelijk, noch wordt bevestigd
noch wordt ontkend. Met inachtneming van d i : standpunt s aansluiting
gezocht bij dc ontwikkelde ongevalsbestrijdingsstruktuur. Hiervoor zullen
in de implementatiefase van het NPK specifieke rampbestrijdingsplannen
worden ontwikkeld.
Nukleaire explosies van kernwapens vallen hierbuiten, gezien de totaal
andere omstandigheden die heersen indien dergelijke explosies
optreden.
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 volgende kriteria:
1 de omvang van de mogelijke radiologische gevolgen;
2. de omvang van de te nemen maatregelen;
3. de onrust onder de bevofking;
4. de grootte van het in geding zijnde of mogelijk kornende gebied;
5. de ekonomische gevolgen;
6. internationale politieke of diplomatieke aspekten;
7. internationale verdragen en overeenkomsten, zoals de IAEAconventies, EG-verordeningen en bilaterale verdragen;
8. de op rijksnivo liggende verantwoordelijkheid met betrekking tot
alle handelingen met radioaktieve stoffen; en het daaruit volgende
9. gecentraliseerd toezicht.
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Op basis van het bovenstaande kan onderscheid worden gemaakt in
objekten, waarbij de gevoigen van een ongevai in begmsel met verder
strekken dan de gemeente waar het ongevai heeft plaatsgevonden en
objekten, waarbij de gevoigen van een ongevai betekenis kunnen hebben
voor het gehele land, dan wel de insch.jkeling van de rijksoverheid
benodigen in verband met grensoverscr rijdende aspekten of in verband
met afstemming met buitenlandse autoriteiten.
Dit onderscheid heeft konsekwenties voor de organisatiestruktuur van
de ongevalsbestrijding in die zin, dat het bepalend is voor het
overheidsnivo dat primair is belast met de bestuurlijke coordinate van de
ongevalsbestrijding. Onder bestuurlijke coordinate wordt in dit verband
verstaan zowel de bevoegdheid tot het beslissen tot stralingshygiénische
maatregelen als de plicht en de bevoegdheid om leiding te geven aan de
operationele uitvoering van de bestrijding van het ongevai.
Voor objekten. waarbij de gevoigen van een ongevai het hele land
kunnen betreffen, of waarbij de inschakeling van de rijksoverheid
noodzakelijk is, verder te noemen kategorie A objekten, zal de rijksoverheid worden belast met de bestuurlijke coordinatie. Het gaat daarbij
om ongevallen met de volgende objekten:
- kerninstallaties;
- schepen die gebruik maken van kernenergie;
- ruimtevaartuigen die gebruik maken van kernenergie;
- nukleair defensie materiaal
- objekten in het buitenland;
Voor de bestuurlijke coordinatie bij de bestrijding van ongevallen met
objekten, waarbij slechts lokale gevoigen kunnen optreden, verder te
noemen kategorie B objekten , is het gemeentelijke nivo het meest
aangewezen nivo. Daarbij gaat het om ongevallen met:
- de installatie voor uraniumverrijking, UCN te Almelo;
- de installaties voor verwerking en opslag van radioaktief afval,
COVRA te Petten;
- installaties waar radioaktieve stoffen en bronnen worden gemaakt;
- lokaties (vast en mobiel) waar radioaktieve stoffen en bronnen
worden gebruikt;
- transporten.
Op basis van de gekozen indeling moet worden gekonstateerd dat op
provinciaal nivo geen bestuurlijke coordinatie van de ongevalsbestrijding
plaatsvindt in die zin zoals hiervoor is beschreven. Dil betekent geenszins
dat de provinde in het kader van de kernongevallenbestrijding geen taak
zou hebben te vervullen. Deze taak zal met name betrekklng hebben op
de coordinatie van de uitvoering van de maatregelen in het kader van de
ongevalsbestrijding in de desbetreffende provinde en op het gebied van
openbare orde en veiiigheid. Op de taken van de afzonderlijke
overheidsnivo's wordt in de hoofdstukken 4 en 5 nader ingegaan.
Zoals hiervoor is gesteld, houdt bestuurlijke coordinatie onder meer in
dat door het rnet deze coordinatie belaste gezag het optreden van alle bij
de bestrijding betrokken diensten en organen in hoofdlijnen op elkaar
dient te worden afgestemd, zowel voor wat betraft het feitelijk optreden
als de wijze waarop de diensten en organen van de hen ten dienste
staande bevoegdheden gebruik maken. Bestuurlijke coordinatie houdt
echter 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.
Een en ander betekent dus dat bij ongevallen met kategorie A objekten
op rijksnivo wordt besloten welke maatregelen moeten worden genomen
om de gevoigen van het ongevai te bestrijden, maar dat de uitvoering
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v\,n de maatregelen door en ten dele onder de verantwoordelijkheid van
de andere overheden plaatsvindt. Deze kunnen daarbij aanvullende
besluiten nemen ten aanzien van de uitvoermg. mits deze besluiten .-tiet
strijdig zijn met de door het rijk genomen besluiten.
3.2. Indeling van on avalssituaties bij Nederlands« kernenergiecentrales
De in paragraaf 3 1. genoemde objekten kunnen voor wat betreft in
Nederland gelegen ktrnenergiecentrales nader worden gespecificeerd
ten aanzien vi.,. de zich hidi oij voordoende ongevalssituaties Het belang
daarvan is gelegen in de mogelijkheid die dit biedt vocr een versnelde
alarmeringsprocedure en derhalve het zo snel mogelijk treffen van
adekwate maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van het ongeval.
Zoals gezegd is bedoelde indeling op dit moment alleen mogelijk voor
de Nederlandse centrales. Het ligt echter in de bedoeling dit uit te
breiden tot centrales in de grensgebieden. Hiervoor zal het nodige
overleg met de betrokken autoriteiten worden gevoerd.
Oe indeling in ongevalssituaties houdt het volgende in.
Bij een gebeurtenis in een kernenergiecentrale die afwijkt van de
normale bedrijfsvoering. kan met een zekere mate van nauwkeurigheid
worden voorspeld wat de mogelijke gevolgen van die gebeurtenis voor
de toestand van de reaktor betekenen en of de gebeurtenis zal (kunnen)
leiden tot een emissie van radioaktieve stoffen in het milieu. Het is
derhalve mogelijk die gebeurtenissen in een aantal klassen in te delen,
waarbij de indeling afhankelijk is van de mogelijke gevolgen van elke
gebeurtenis.
Voor vermogensreaktoren 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. In verband met de na te streven internationale eenduidigheid van ongevalsmeldingen is bij het opstellen van
het Nederlandse systeem zoveei mogelijk aansluiting gezocht bij door de
IAEA opgestelde richtlijnen. Om deze reden is ook de door de IAEA
gehanteerde Engelse benaming van de ongevalsklassen gehandhaafd.
De ongevalsklassen zijn als volgt gedefinieerd
1. Emergency standby, een situatie, die in verband met de veilicheid
van de centrale verhoogde waakzaamheid en interne maatregelen
noodzakelijk maakt. Er heeft echter geen nukleair ongeval plaatsgevonden en de (jaar-)lozingslimieten krachtens de vergunning worden niet
overschreden. Er behoeven geen maatregelen buiten de installatie te
worden genomen; afhandeling vindt plaats door de toezichthoudende
instanties van de rijksoverheid.
2. Plant emergency: een gebeurtenis, waarbij eventuele radiologische
gevolgen beperkt blijven tot binnen de installatie. Er behoeven geen
maatregelen buiten de installatie te worden genomen en de afhandeling
zal evenals bij de vorige klasse door de toezichthoudende instanties van
de rijksoverheid worden uitgevoerd.
3. Site emergency: een gebeurtenis, waarbij eventuele radiologische
gevolgen beperkt blijven tot het terrein van de installatie of een zeer
beperkt gebied buiten het terrein (enkele honderden meters). Maatregelen als schuilen, evakuatie en jodiumprofylaxe zijn bij ongevallen in
deze klasse niet nodig.
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4. Off-site emergency: een gebeurtenis, waarbij eventiHe radiologische gevolgen buiten het terrein van de installatie kunnen optreden.
Maatregelen als schuilen. evakuatie en jodiunprofylaxe kunnen aan i a
orde zijn.
In verband met het verschil in centrales ten aanzien van type,
verrrogen, ontwerp etc. zal voor elke centrale afzonderlijk dienen te
worden gedefinieerd in welke klasse een bepaalde gebeurtenis valt.
De kernenergiecentrales in het buitenland hanteren niet altijd het I.' t A
systeem voor ongevalsklassifikatie. In verband daarmee worden de
centrales ten behoeve van de kernongevallenbestrijding in 3 nroepen
ingedeeld:
1. centrales in Nederland: voor de centrales in Borssele en Dodewa -i
zijn indikatieve kriteria vastgesteld voor het indelen van een bepaalde
gebeurtenis in de centrales in een van de hiervoor genoemde klassen.
Daze indikatieve kriteria zullen nader worden gedetailleerd. Voor de
onderzoeksreaktor in Petten zal eveneens een dergelijk systeem worden
uitgewerkt;
2. centrales in de grensgebieden: er zal aansluiting worden gezocht bij
de ongevalsklassifikatiesystemen van het buitenland voor deze centrales;
3. overige centrales in het buitenland: gelet op de doelstelling van het
ongevalsklassifikatiesysteem en de opzet van de ontwikkelde struktuur
voor kernongevallenbestrijding is het vooralsnog niet noodzakelijk
aansluiting te zoeken bij de voor deze centrales gebruikte systemen. Bij
deze centrales is namelijk alleen de off-site emergency van belang in
verband met het in Nederland treffen van maairegelen. Er zal derhalve bij
een ongeval met deze centrales eerst een beoordeling van de mogelijke
gevolgen voor Nederland plaatsvinden alvorens akties worden ondernomen.
3.3. Indeling cobrdinatiestruktuur op rijksnivo
Op het gebied van de bestrijding van ongevallen met objekten
behorende tot de kategorie A zijn de verantwoordelijkheden van
meerdere Ministers in het geding. Enerzijds betreft het hier verantwoordelijkheden die zijn gebaseerd op wettelijke kaders, te weten de
Kernenergiewet en de Rampenwet, anderzijds op verantwoordelijkheden
die een gevolg zijn van coordinerende taken die aan bepaalde bewindslieden zijn toegekend.
Voor wat de Kernenergiewet betreft kan worden opgemerkt dat aan de
Ministers van Landbouw en Visserij, van Sociale Taken en Werkgelegenheid, van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer én van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
de bevoegdheid is toegekend bij een (dreigend) ongeval maatregelen te
treffen ten aanzien van onderwerpen die hun beleidsterrein regarderen.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
vervult daarbij, uit hoofde van zijn funktie f l s coordinerend bewindsman
voor de kernongevallenbestrijding, eon coordinerende rol.
Naast deze zogenoemde Kernenetgiewet-ministeries, heeft ook de
Minister van Binnenlandse Zaken een taak op het gebied van de kernongevallenbestrijding. Enerzijds vloeit deze voort uit zijn coordinerend
Ministerschap ten aanzien van de rampenbestrijding in het algemeen en
zijn verantwoordelijkheid voor de Rampenwet in het bijzonder, anderzijds
uit zijn verantwoordelijkheden voor openbare orde en veiligheid en
openbaar bestuur.
Indien het gaat om ongevallen met nukleair defensiemateriaal, is het
duidelijk dat voor de Minister van Defensie een taak is weggelegd.
Ook mag niet onvermeld blijven dat de Ministers van Economische
Zaken en van Buitenlandse Zaken betrokken zijn bij de kernongevallenbe-
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strijding Echter deze betr- kkenheid is minder vergaand dan die van de
eerder genoemde Ministers
Het spreekt voor zich _ >t ook de Minister President, uix he ~<fde van zijn
verantwoordelijkheid vec- de eenheid van het regeringsbeleid. betr'.kk**n
<:ai zijn.
In de opzet en s t r u k t / j r van de bestrijding van ongevallen met
objekten behorende tot • ategorie A. zijn de verantwoordelijkheden van
de diverse Ministers toi uitdrukking gebracht. Gelet op de aard van de
verantwocdelijkhed J>> is daarbij gedifferentieerd naar de zwaarte van
het ongeval- Immers, van deze zwaarte zal het af hangen welke soort
maatregelen moeten worden getroffen. Ligt het accent van d? maatre
gelen primair op het reduceren van het strålingsrisiko, dan ligt het
voortouw bij do Kernenergiewet-Ministers en bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening er. Milieubeheer als coordinerend
bewindsman. Ligt het accent daarentegen op maatregelen op het gebied
van de openbare orde en veiligheid. hetgeen bij een ramp als bedoeld in
de Rampenwet altijd het geval zal zijn dan zal de Minister van Binnenlandse Zaken als coordinerend bewindsman optreden.
Het hiervoorstaande leidt tot de volgende indeling van de coordinatie
struktuur:
I (licht) ongeval. dat sektoraal in bestaande kaders wordt behandeld
door de in de Kernenergiewet genoemde departementer die verantwoordelijk zijn voor het tegen gaan van de gevolgen van een ongeval met een
kernenergiecentrale: dit betreft de Ministers van VROM. WVC, SZW, LV
en VW.
II. Ongeval, waarbij zwaardere interdepartementale coordinatie
noodzakelijk is. Het accent bij de uitvoering van maatregelen ligt op
stralingahygienische aspekten.
III. Ongeval, waa'bij zwaardere interdepartementale coordinatie
noodzakelijk is. Het accent bij de uitvoering van maatregelen ligt op
openbare orde en ve'ligheidsaspekten.
IV. Rampsituatie.
De situatie I kan worden gekarakteriseerd als de Kernenergiewet
kernongevallenbestrijdingsstruktuur, de situaties II t/m IV afs de interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur.
Voor eike situatie wordt in het NPK beschreven welke Ministers bij de
ongevalsbestrijding betrokken zijn, wat de taak van elke Minister is,
welke Minister verantwoordelijk is voor de cobrdinatie van de ongevalsbestrijding en vanuit welke lokatie de ongevalsbestrijding wordt gecoordineerd. Tevens is besch reven hoe de verzameling en verwerking van
technische informatie zal verlopen en op welke wijze voorlichting zal
worden gegeven.
Met bovengenoemde indeling, die voor alle objekten in kategorie A
geldt, wordt derhalve bereikt dat na het melden en konstateren van een
ongeval de betrokkenen op rijksnivo bekend zijn met de taken die zij in
het kader van de kernongevallenbestrijding moeten vervullen.
3.4. Samenvatting
De in dit hoofdstuk beschreven typologie kan schematise!) als volgt
worden samengevat.
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Indeling van objekten in kategorieén
Objekten

Kategone B
coordinate ge~neente
bij ongevallen met
- UCN in Almelo
- COVRA in Petten
- installaties vvaar
radioaktieve s'off en
en bronnen worden gemaakt
lokaties (vast en
mobiel) vvaar radio
aktieve stotfen en
bronnen worden
gebr. :.;
- transporten

Kategone A:
coordinate door rljk
bi i ongevallen met:
- objekten in het
buitenland
- schepen die ge'iruik
malten van kernunergie
- ruimtevaartuigen die
gebruik maken van
kernenergie
- nukleair defensie
matenaal
- kermnstallaties
1 m Nederland
2 in NL-grensgebied
3 overige in het
b„.:e.-.:ar.d

Indeling van ongevalssituaties bij Nederlandse kernenergiecentrales
•

emergency
standby

Ongevalsklassifikatie
voor Neder!
kerncentrales

plant
emergency

site
emergency

off site
emergency

Indeling codrdtnatiestruktwur op rijksnivo
in

i

ii

(licht) ongeval dat
sektoraal wordt
behandeld door
KEW ministeries

Ongeval waarbij (nwaardere) interdep
coord noodzakelijk is 'Net aksent bij de
uitvoering van maatregelen
strålings
hygiénisch

IV
Rampsituatie

openbare orde
en veiligheid

Koppeting van de verschillende indelingen
De indeling van ongevalssituaties bij Nederlandse kernenergiecentrales
is op de volgende wijze aan de indeling van de coordinatiestruktuur op
rijksnivo gekoppeld:
III + IV

Coordinate klassen
Ongevalsklassifikatie
voor Nederlandse
kerncentrales

plant emergency

site emergency

off-site emergency

(de klasse emergency standby valt hier burten: reden htervoor is. dat die klasse de situaties
bevat die in verband met de veiligheid van de centrate verhoogde waakzaamheid en interne
maatregelen noodzakelijk maken, nwar waarbij echter geen nukleair ongeval heeft plaatsge
vonden en de lozingslimieten krachtens de vergunning niet (rullen) worden cverschreden)

Bij ongevallen met andere objekten uit de kategorie A dan Nederlandse
kernenergiecentrales zullen de potentiéle gevolgen voor Nederland door
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het in paragraaf 2.2. genoemde beoordelingsteam worden ingeschat. Op
basis daarvan vindt een indeling van het ongeval in de coordinatieklassen
I t/m IV plaats en wordt de met de betreffende klasse korresponderende
overheidsoiganisatie geaktiveerd.
Voor buitenlandse grenscentrales zal een koppeling worden gelegd
tussen de coordinatiestruktuur (klassen I t/m IV) en de door de betreffende centrale gehanteerde ongevalsklassifikatie.
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4. KERNONGEVALLENBESTRIJDING VOOR KATEGORIE A
OBJEKTEN
In het vorige hoofdstuk is onderscheid gemaakt tussen kategorie A
objekten, waarbij de bestuurlijke coordinate bij ongevallen met die
objekten plaatsvindt op rijksnivo en kategorie B objekten, waarbij sprake
is van bestuurlijke coordinate op gemeentelijk nivo. In dit hoofdstuk
wordt beschreven hoe de ongevalsbestrijding verloopt voor de kategorie
A objekten, terwijl in hoofdstuk 5 dit voor de kategorie B objekten
geschiedt. Daarbij zij opgemerkt dat bepaalde elementen die betrekking
hebben op kategorie A objekten in meer of mindere mate evenzeer van
betekenis zijn voor kategorie B objekten. Dit is bijvoorbeeld het geval
met de hieronder geschetste levenscyclus voor kernongevallenbestrijding. De in deze cyclus onderscheiden fasen zijn ook toepasbaar op
objekten behorende tot de kategorie B.
Alvorens in dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ongevalsorganisatie op
de onderscheiaen overheidsnivo's bij kategorie A objekten, wordt enige
aandacht besteed aan enkele belangrijke aspekten van de verschillende
fasen, te weten maatregelen, voorlichting en internationale aspekten.
4 . 1 . Levenscyclus van de kernongevallenbestrijding
Het management van de bestrijding van de gevolgen van een ongeval
doorloopt verschillende fasen, waarin belangrijke verschillen optreden in
organisatie, informatievoorziening en andere karakteristieken Voor een
beter beg rip van deze verschillende fasen kan gebruik worden gemaakt
van de zogenaamde beleidslevenscyclus. Toegepast op kernongevallenbestrijding kan deze worden aangeduid als de levenscyclus voor kernongevallenbestrijding.
De kernongevallenbestrijding doorloopt achtereenvolgens de fasen van
voorbereiding, alarmering, bestrijding en afwikkeling. In aigemene zin
dient de volgende toelichting:
- In de voorbereidingsfase wordt de basis geiegd om bij een onver
hoopt kernongeval adekwaat en tijdig te kunnen reageren.
- In de alarmenngsfase dient een opgetreden of dreigend ongeval te
worden gemeld, geverifieerd en op zijn konsekwenties te worden beoordeeld met het oog op het in deze fase te nemen besluit over de
aktivering van de bestrijdingsorganisatie.
- In de bestrijdingsfase worden de maatregelen voorbereid, wordt tot
eventuele maatregelen besloten en worden de maatregelen uitgevoerd.
Hoewel ook in de alarmenngsfase de voorlichting reeds een element van
de overheidsaktiviteiten kan zijn, zal de voorlichting in de bestrijdingsfase
een zeer belangrijke funktie in het geheel vervullen.
- In de afwikkelingsfase moet alles erop zijn gericht om de gevolgen
van het ongeval verder onder kontrole te krijgen, de besmetting van het
milieu, de voedselketens etc. goed te bewaken en de verdere afwikkeling
zo sne' mogelijk in de reguliere kanalen terug te brengen. In deze fase zal
eveneens een politieke verantwoording moeten plaatsvinden van de
aanpak van het ongeval door de overheid. Overigens zal dit waarschijnlijk
ook reeds in de bestrijdingsfase aan de orde zijn.
Voorbereidingsfase
Gesteld kan worden dat de onderhavige nota in samenhang met het
NPK en de hieraan verbonden vervolgaktiviteiten kunnen worden aangemerkt als de voorbereidingsfase van de kernongevallenbestrijding, zoals
deze na «Tsjernobyh> nodig werd geoordeeld. In verband hiermee wordt
in het vervolg van deze nota met name aandacht besteed aan de overige
drie fasen. Hierna volgt een korte samenvatting van deze fasen. Daarbij
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past de kanttekening dat deze fasen met in alle opzichten strikt van
elkaar 2ijn te scheiden, in die zin, dat a!s gevolg van het ongevalsverloop
reeds aktiviteiten worden geéntameerd behorende tot een bepaalde fase
zonder dat de aktiviteiten behorende tot de voorafgaande fase reeds zijn
afgerond.
A larmeringsfase
De alarmeringsfase begint bij een melding van een ongeval aan de
alarmcer.trum. Als alarmcentrum in Nederland voor nukleaire ongevallen
fungeert het kommunikatiecentrum van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te Rijswijk. Na verifikatie van de melding zal een
beoordelingseenheid worden gealarmeerd. Deze eenheid zal zowel de
techniiche als de bestuurlijke konsekwenttes van het opgetreden ongeval
beoordelen en een advies opstellen voor te nemen akties. De eenheid
staat onder voorzitterschap van een deskundige van het ministerie van
VROM.
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 zal nemen.
Wanneer het een ongeval met een Nederlandse kernenergiecentrale
betreft, zal de inschakeling van de beoordelingseenheid worden overgeslagen. Door het inmiddels opgestelde ongevalsklassifikatiesysteem zijn
namelijk op voorhand de mogelijke gevolgen van het (dreigende) ongeval
gedefinieerd en zal automatisen de bijbehorende bestrijdingsoiganisatie
worden geaktiveerd.
Bestrijdingsfase
Indien er een ongeval plaatsvindt en na de alarmeringsfase de interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur wordt geaktiveerd,
dienen door het rijksongevalsmanagement de volgende aktiviteiten te
worden uitgevoerd:
1. besluitvoorbereiden: de voorbereiding voor de besluitvorming vindt
plaats per ministerie. Afhankelijk van de rol en inzet van de betrokken
departementen zal deze voorbereiding in het eigen departementale
coordinatiecentrum worden uitgevoerd, dan wel door middel van een
liaison bij het beleidsteam;
2. besluitvormen: besluitvorming zal plaatsvinden in het beleidsteam,
waarin de betrokken ministeries zijn vertegenwoordigd;
3. coordineren van de uitvoering van maatregelen: de in het beleidsteam genomen besluiten worden via het Landelijk Coordinatie Centrum
van het ministerie van Binnenlandse Zaken doorgegeven aan de provinciate coordinatie centra en vervolgens aan de gemeentelijke coordinatiecentra. Tevens zuilen 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).
Ondersteunende aktiviteiten hierbij zijn:
4. verzamelen en evalueren van technische informatie: hiervoor is een
technische informatie groep geformeerd, die is belast met het verzamelen en verwerken van gegevens over het ongevaJ, 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;
5. voorlichten. de voorlichting zal in al zijn facetten worden verzorgd
door een voorlichtingsgroep.
6. internationale kommunikatie: dit vindt pfaats via het alarmcentrum
en het ministerie van Buitenlandse Zaken.
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Het beleidsteam, de depai •ementale liaisons, de technische informatie
groep en de voorlichtingsgroep komen bijeen in een Nationaal Coordinate Centrum, dat is onder gebracht bij het Landelijk Coordinate
Centrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
A fwikkelingsfase
De afwikkelingsfase kan worden ingedeeld in een herstelperiode en
een nazorgperiode.
De daadwerkelijke 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. Deze herstelperiode kan, afhankelijk
van het type ongeval, van lengteduur verschillen.
Overigens is het waarschijnlijk dat de herstelperiode in de verschillende sektoren (bijvoorbeeld beschermende maatregelen versus voedselvoorziening) op verschillende momenten zal ingaan. Van een ekere
overlap zal dus sprake zijn.
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 gezien
hun inhoud over meerdere jaren uitstrekken.
In de volgende figuur zijn de verschillende aktiviteiten van de overheid
per fase in grote lijnen schematisch weergegeven.
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4.1.1. Maat regelen
De bi] een ongeval vrijgekomen radioaktieve stoffen kunnen leiden tot
een extra dosisbijdrage voor de bevoiking naast de te ontvangen dosis
ten gevolge van natuurlijke achtergrondstraling, reguliere emissies en
medische toepassingen. De te nemen maatregelen bij kernongevallen
hebben tot doel deze extra dosisbijdrage zoveel mogelijk te vermijden.
Indeling van de maatregelen
De te treffen maatregelen kunnen worden ingedeeld in maatregelen
met betrekking tot:
1. bescherming van de bevoiking en medische aspekten: hieronder
vallen onder ander evakuatie, schuilen, het toedienen van jodium
tabletten en medische opvang slachtoffers;
2. waterhuishouding en drinkwatervoorziening: hieronder vallen onder
andere versneld doorspoelen en afvoeren van verontreinigd oppervlakte
water, het stoppen van de inname van oppervlakte water voor drinkwaterbereiding en het niet verspreiden van zuiveringssiib op landbouw
gronden;
3. landbouw en voedselvoorziening: hieronder vallen onder andere het
instellen van een graasverbod, het uit de handel nemen van landbouwprodukten, het siuiten van kassen en het niet gebruiken van verontreinigd
beregeningswater en verontreinigde landbouwgronden.
Interventienivo's

voor het treffen van maatregelen

Om tijdens een ongeval snel en adekwaat maatregelen te kunnen
treffen teneinde de blootstelling aan de hierbij vrijkomende radioaktieve
stoffen zoveel mogelijk te voorkomen, is het noodzakelijk vooraf te
beschikken over nivo's, die aangeven wanneer het treffen van deze
maatregelen door de overheid is geindiceerd. Deze nivo's worden
aangeduid als interventienivo's. De interventienivo's zijn erop gericht de
akute effekten zoals stralings^iekte te voorkomen en late effekten zoveel
mogelijk te beperken.
Ten behoeve van het NPK zijn voor de volgende maatregelen interventienivo's ontwikkeld:
1. evakuatie (preventief, repressief/eerste-dag en repressief/laat);
2. terugkeer in ontruimd gebied;
3. toedienen van jodium tabletten (jodium-profylaxe);
4. schuilen (binnenshuis blijven);
5. voedsel- en drinkwaterbeperking;
6. beperking gebruik beregeningswater;
7. graasverbod;
8. siuiten van de kassen;
9. uitrijden van zuiveringssiib.
Daarnaast zijn maximaal toelaatbare dosislimieten voor hulpverleners
opgesteld.
Gelet op het normstellende karakter van de interventienivo's en de
belangstelling die de Tweede Kamer hiervoor heeft betoond bij
gelegenheid van het Mondeling Overleg op 18 mei 1988 over het
Regeringsstandpunt inzake de aanbevelingen van het Berenschot- en het
CCRX-rapport, is gemeend aan dit onderwerp bijzondere aandacht te
moeten schenken. Vanwege het operationele karakter van het NPK en de
daarop geénte nota Kernongevallenbestrijding, worden deze twee
dokumenten voor een uitgebreide toelichting met betrekking tot de interventienivo's minder geschikt geacht. Derhalve is ervoor gekozen hiervoor
een aparte nota op te stellen. In deze nota Interventienivo's wordt naast
de in het NPK aangegeven nivo's ingegaan op de systematiek, de
verschillen met niet-ongevalssituaties en de gehanteerde uitgangspunten.
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In dit verband zij ook gewezen op de in voorbereiding zijnde Beleidsnotitie Normstelling Stråling Gelet op net feit dat in deze notitie op de
systematiek van de stralingshygienische normstelling in zijn
algemeenheid zal worden ingegaan, zal net duidelijk zijn dat tussen de
nota Interventienivo'- en de genoemde Beleidsnotitie een samenhang
bestaat. Het streven is er dan ook op gericht de nota interventienivo s en
de beleidsnotitie normstelling gelijktijdig aan de Tweede Kamer aan te
bieden.
Indien het nodig mocht zijn de interventienivo's die zijn neergelegd in
het NPK te wijzigen, dan zal dat gezien het operationele karakter van dit
plan geen bezwaren opleveren.
Zonering
Bij bepaalde typen ongevallen 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 voedsel
voorziening, 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 en
instellingen zijn betrokken en de omvang van de maatregel bestuurlijke
grenzen overschrijdt, dienen vooraf afspraken en regelingen te worden
gerealiseerd. Een maatregel als evakuatie bijvoorbeeld 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 maatreget daadwerkelijk wordt uitgevoerd en het gebied dat bij de
uitvoering van de maatregel betrokken kan raken. Preventieve 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.
In verband met het definiéren van de omvang van de verschillende
zones zijn onder andere door het Energie Onderzoekcentrum Nederland
(ECN) verspreidings en effektberekeningen uitgevoerd, waarmee een
beeld is verkregen van de mogelijke gevolgen van een ongeval met een
kernenergiecentrale. De resultaten van deze berekeningen zijn weergeTweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 015, nr3. 1-2
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geven in afstand-dosis grafieken, waarin de dosis als funktie van de
afstand is af te lezen.
De resultaten van de berekeningen en de gedefinieerde zones zijn in
lijn met studies en gehanteerde zonering in andere landen.
Gelet op het bovenstaande zijn maatregelzones en organisatiezones
gedefinieerd.
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 gedefinieerd, opgesplitst naar vermogen:
Vermogen in MWe

Evakuatie-zone in km

Jodiumprofylaxe zone
in km

Schuil-zone in km

< 100
100 < X < 500

0
5

4
10

7
20

»500

5

15

30

Organisa tiezone
In verband met de omvang en de -.ngrijpendheid van bepaalde maatregelen zijn organisatiezones gedefinieerd. Deze zone zal enerzijds
voldoende groot moeten zijn om lokaal een goed werkende organisatiestruktuur mogelijk te maken: gewaarborgd dient te worden dat er een
voldoende bestuurlijk/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 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 adekwaat de voorstaande preventieve akties kunnen worden genomen. Deze afspraken kunnen door de
betrokken gemeenten worden opgenomen in de gemeentelijke rampenpfannen. Zoals reeds is vermeld, zullen ook buiten de organisatiezone
bepaalde preventieve akties, met name schuilen, moeten worden
voorbereid. Bovendien moet de overheidsorganisatie in staat zijn om,
nadat een emissie heeft plaatsgevonden, ook in gebieden buiten de
organisatiezone repressieve maatregelen te kunnen treffen op basis van
aktuele meetgegevens.
Gelet op het hiervoorstaande zijn organisatiezones gedefinieerd voor
kernenergiecentrales, opgesplitst naar vermogen:
- vermogen kleiner dan 100 MWe:
- vermogen tussen 100 en 500 MWe:
- vermogen groter dan 500 MWe:

5 km.
10 km.
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
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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 var. 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 kemenergiecentrales in Nederland en de grensgebieden
betekent dat een zonering zoals in de volgende tabel is weergeg- ven.
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
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

Organisatiezone
in km

Maatregelzones

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

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)

Organisatie- en maatregelzones op Nederlands grondgebied voor de
kernenergiecentrales in Nederland en de grensgebieden. Bij de buitenlandse centrales is tussen haakjes de totale omvang van de zone aangegeven.
4.1.2.

Voorlichting

Tijdens ongevalssituaties vervult voorlichting een cruciate rol in de
ongevalsbestrijding. Enerzijds moeten pers en publiek worden voorzien
van informatie over het ongeval en de gevolgen daarvan en anderzijds is
voorlichting van belang bij het bekend maken en uitvoeren van maatregelen. Daarbij vormt het uitgangspunt van de voorlichting het zovee'
mogelijk voorkomen, beperken dan wel bestrijden van de mogelijke
negatieve effekten van een ongeval.
De strategie van de voorlichting is daarbij in befangrijke mate afhankelijk van het type ongeval en het ongevalsstadium.
De geloofwaardigheid van de voorlichting is bepalend voor de effektivitet. Voor het realiseren van de geloofwaardigheid zijn de volgende
uitgangspunten van belang:
- eensluidende boodschappen;
- maximale openheid en zo g root mogelijke betrouwbaarheid;
- één woordvoerder in de massamedia.
Tijdens ongevalssituaties moet de informatie aktueel zijn en betrekking
hebben op de laatste stand van zaken.
Rampsituaties vereisen een kontinu en regelmatige informatievoorziening.
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Het doel van de voorlichting is de mogelijke negatieve effekten v j n
een ongeval te voorkomen dan wel te beperken. Door het goed en tijdig
informeren van de bevolking over de ongevalssituatie, het beleid van de
overheid en de noodzakelijke maatregelen kan maatschappelijke onrust
worden voorkomen en/of gekanaliseerd. Daarnaast moet de bevolking
weten hoe men moet handelen om mogelijke negatieve gevolgen van
een ongeval te voorkomen dan wel te bestrijden en moet de noodzaak
voor de te treffen maatregelen duidelijk worden gemaakt om daarvoor de
nodigde medewerking te verkrijgen.
Op basis van de informatiebehoefte en de funktie in de informatieverspreiding wordt een onderscheid gemaakt tussen publiek, pers/media en
andere overheden.
Het publiek in al haar geledingen vormt de uiteindelijke doelgroep van
de voorlichting in ongevalssituaties. De overheid kan het publiek of
publieksgroepen rechtstreeks informeren dan wel via de intermediaire
kaders zoals bijvoorbeeld konsumentenorganisaties, artsen, hulpverleners
etc. De intermediaire kaders vormen veelal een belangrijke en geloofwaardige informatiebron voor het publiek en verdienen daarom expliciet
aandacht bij de ontwikkeling van de voorlichtingsstrategie.
Pers/media vormen een belangrijke informatiebron voor het publiek en
moet als zodanig goed, snel en volledig worden geinformeerd door de
overheid.
Provindes en gemeenten vormen tijdens rampsituaties een belangrijk
aanspreekpunt voor het publiek. Juist bij ongevalssituaties is het van het
grootste belang dat alle overheden dezelfde eensluidende boodschappen
verstrekken. Goede afstemming tussen rijksoverheid en andere
overheden is noodzakelijk.
Een 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 de specifieke informatiebehoefte van
de doelgroepen is dus essentieel. Daarbij moet men zich realiseren dat in
rampsituaties de informatiebehoefte in belangrijke mate wordt bepaald
door de emotionele beleving.
De inhoud van de boodschap omvat informatie over de aard en de
omvang van het ongeval en informatie over beschermende maatregelen.
Informatie over de aard en omvang van het ongeval:
- het gebied waar het om gaat;
- de zekerheid van de gevolgen;
- de ernst van de gevolgen;
- de groepen van de bevolking die het grootste risiko lopen;
- de groepen van de bevolking die geen direkt gevaar lopen, maar wel
oplettend moeten zijn.
De informatie moet de mogelijkheid bieden om persoonlijk het risiko in
te schatten. De informatie over beschermende maatregelen dient
derhalve te bevatten:
- aard van de maatregelen;
- voor wie zijn de maatregelen nodtg?;
- hoe de maatregelen uitgevoerd dienen te worden.
Deze berichtgeving moet uiterst nauwkeurig, specifiek en gedetailleerd
zijn. Bovendien moet de berichtgeving worden gemotiveerd, d.w.z. het
verband tussen de te nemen maatregelen en het minimaliseren van de
negatieve konsekwenties moet worden aan^ »geven. Daarbij dienen ook
de konsekwenties van het niet navolgen van de instrukties te worden
omschreven.
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In die situaties waarbij de interdepartementale kernongevallenbestnjdingsstruktuur wordt geaktiveerd en het Nationaal Coordinatie Centrum
(NCC) wordt bemand, dient voorlichting vanuit eén Nationaal Voorlichtingscentrum te worden gecoordineerd en ten deie uitgevoerd. Vocrdee!
hiervan is dat het aanspreekpunt bij de rijksoverheid duidelijk nerkenbaar
en bereikbaar is en dat de noodzakelijk infrastrukturele voorzieningen
slechts eenmaal dienen te worden getroffen.
De betrokken mimsteries houden hierbij een eigen voorlichtingsuitvoe
ringstaak voor hun eigen specifieke beleidsterrein. Deze voorlichting kan
vanaf het eigen coordinatie centrum worden verzorgd, maar valt wvel
onder de verantwoordelijkheid van het Nationaal Voorlichtingscentrum.
Indien het ongeval in Nederland of in de grensgebieden plaatsvindt zal
er op de oi.gevalslokatie een grote behoefte bestaan aan voorlichting.
Om aan deze behoefte te voldoen zal de rijksoverheid ook op de lokatie
voorlichting verzorgen Hiertoe zullen afgevaardigden van het hjk partici
peren in het (inter-)gemeentelijk/lokaal/regionaal voorlichtingscentrum
Een goede afstemming daarbij met het Nationaal Voorlichtingscentrum is
vereist.
4.1.3. Internationale aspekten
Na het ongeval te Tsjernobyl bleek internationaal een grote behoefte te
bestaan aan regelingen met betrekking tot een snelle informatie uitwis
seling en wederzijdse bijstandsverlening.
Op initiatref van de International Atomic Energy Agency (IAEA) zijn als
gevolg daarvan in september 1986 opgesteld «The convention on early
notification of a nucleair accident* en »The convention on assistance in
case of a nuclear accident*. De conventies beogen de realisatie van een
systeem voor vroegtijdige waarschuwing en informatieuitwisseling en het
verlenen van wederzijdse bijstand na een rtukleair ongeval. Voor de eerst
genoemde conventie is het ministerie van Volkshuisvesting. Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer in Nederland aangewezen als bevoegd gezag
en fungeert het kommunikatiecentrum van het ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, dat mede ten dienste staat van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ais
kontaktpunt.
Voor de tweede conventie zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken
en het aldaar gevestigde Landelijk Coordinatie Centrum aangewezen als
resp. bevoegd gezag en kontaktpunt.
De verdragen zijn in werking getreden op resp. 27 oktober 1986 en 26
februari 1987. De ontwerp Goedkeuringswet in Nederland doorloopt
momenteel de parlementaire behandeling.
In december 1987 heeft de EG een beschikking inzake een regeling
voor snelle uitwisseling van informatie bij een nukleair ongeval vastge
steld. Deze regeling houdt in dat, naast de kennisgeving bij grensover
schrijdende gevolgen van een ongeval, zoals in de IAEA conventie, de EG
ook moet worden ingelicht bij elk gevolg waarvan een lidstaat maatre
gelen neemt ter bescherming van de bevolking.
Naast deze muftilaterale overeenkomsten heeft Nederland bilaterale
overeenkomsten met zowel West-Duitsland als met Belgie afgesloten op
het gebied van wederzijdse bijstandsverfening bij grootschalige
ongevallen of rampen.
Met West-Duitsland bestaat daarnaast sinds 1978 een regeling over
wederzijdse kennisgeving en konsultatie ten aanzien van nukleaire instal
laties in het grensgebied Op grond van deze regeling is destijds een
Nederlands Duitse Commissie voor Kernenergie geformeerd, waarin
periodiek van gedachten wordt gewisseld over nukleaire veiligheid en
alarmregelingen. In dit kader zijn met name afspraken gemaakt over de
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Nederlandse rol bi] een ongeval in de kernenergiecentrale Emsland te
Lingen: overeengekornen is dat een Nederlandse vertegenwoordiger zal
deelnemen in de Duitse krisisstaf ter plaatse, zodat de inbreng van de
Nederlandse overheid bij het beslissen tot net nemen van maatregelen
en een direkte informatieuitwisseling zijn gewaarborgd.
Met Belgié is, op basis van een op 14 maart 1987 tussen de Nederlandse minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Belgische staatssecretaris van Leefmilieu overeengekornen
Memorandum van Overeenstemming, nog overleg gaande over opzet en
uitvoering van een bilateraal konsultatie-mechanisme.
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.
Met Noorwegen zijn de onderhandelingen afgerond en zal binnenkort
een soortgelijk memorandum worden on.'.irtekend.
Met Frankrijk zijn de onderhandelingen nog gaande en Luxemburg en
de DDR zullen binnenkort aan de orde komen.
Bij de ontwikkeling van het NPK is bij de diverse onderdelen rekening
gehouden met c.q. aansluiting gezocht bij bovengenoemde internationale
afspraken en ontwikkelingen op het gebied van de kernongevallenbestrijding.
in dit verband zij ook gewezen op de inschakeling van het ingenieursburo Stone and Webster uit Boston, V.S.. Dit buro heeft een grote
expertise met betrekking tot nukleaire alarmregelingen, die in de diverse
werkkonferenties met de projektorganisatie van het Projekt Kernongevallenbestrijding naar voren is gebracht.
Het systeem van internationale overeenkomsten kan als volgt worden
samengevat:

IAEA
waarschuwing bij
ongevallen met
grensoverschrijdende
gevolgen

EUROPESE GEMEENSCHAP
bovendien waarschuwing bij ongevallen
indien alleen in het betreffende land
maatregelen moeten worden genomen

M E M O R A N D U M V A N OVEREENSTEMMING
daamaasf informatie uitwisseling, ook in met
ongevalssituaties

4.2. De ongevalsorganisatie op rijksnivo
In paragraaf 4.1.1. zijn de belangrijkste aktiviteiten beschreven die in
de verschillende fasen van de kernongevallenbestrijding dienen te
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worden uitgevoerd. Op rijksnivo worden de betreffende aktiviteiten door
de volgende een heden uitgevoerd:
- alarmeren/melden/verifiéren: net alarmcentrum,
- beoordeiert de beoordelingseenheid;
- besluiten tot aktiveren: Minister VROM. in overleg met andere
bewindslieden ;
- besluit voorbereiden en coordineren uitvoenng departementale
liaisons;
- besluiten: het beleidsteam;
- technisch informeren: de technische informatie groep.
- voorlichten: de voorlichtingsgræp.
In deze paragraaf worden deze onderdeien van de organisatie op
rijksnivo kort beschreven.
4.2.1. Het alarmcentrum
Een melding van een ongeval komt binnen bij het alarmcentrum. Als
alarmcentrum in Nederland voor nukleaire ongevallen fungeert het
kommunikatiecentrum van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur te Rijswijk, dat mede ten dienst staat van het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Een melding van
een ongeval of het vermoeden ervan kan via allerlei kanalen binnen
komen: van de exploitant van de kernenergiecentrale. van internationale
organisaties (IAEA, EG), buurlanden, meetnetten en de media.
Na ontvangst zal het alarmcentrum verifiéren of de melding daadwerkelijk door de betreffende instantie is verricht, dan wel dat het om een
valse melding gaat.
4.2.2. De beoordelingseenheid
Indien na verifikatie van de melding blijkt dat het werkelijk om een
ongeval gaat of het vermoeden ervan, zal een beoordelingseenheid
worden gealarmeerd. Deze eenheid zal op basis van een technische
beoordeling van het opgetreden ongeval aangeven in welke situatie het
ongeval kan worden ingedeeld (I t/m IV) en een advies opstellen met
betrekking tot het aktiveren van de interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur. Indien noodzakelijk kan de beoordelingseenheid
ook reeds besluiten tot het verrichten van metingen. De eenheid staat
onder voorzitterschap van een deskundige van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Het desbetreffende advies voor te nemen akties zal worden voorgelegd
aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, die hierover in overleg met andere bewindslieden, een besluit zal
nemen.
De beoordeling en het besluiten tot al dan niet aktiveren kan in noodsi
tuaties zeer snel verlopen, doordat de betrokkenen hiervoor kontinu
bereikbaar zijn.
Zoals in paragraaf 3.2. is beschreven, is voor de Nederfandse
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. Bij een ongeval met een
Nederlandse kernenergiecentrale kan dus het inschakelen van de beoordelingseenheid worden overgeslagen.
Het oordeel van de beoordelingseenheid of de melding van de
exploitant van de kernenergiecentrale kan tot drie akties leiden.
1. het ongeval behoeft geen aktie van de rijksoverheid: in dat geval zal
rapportage plaatsvinden aan de verantwoordelijke Ministers over het
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opgetreden ongeval en worden beargumenteerd waarom geen aktie
noodzakelijk »s.
2 net ongeva! kar. worden afgehandeld door de >n de Kernenergiewet
genoemde Ministers voor Kernongevallenbestrijding:
3. het ongeval vereist een interdepartementale coordinate
In de situaties 2 en 3 zal de bestrijdingsfase van het ongeval intreden.
4 2 3. De departementale liaisons
De voorbereiding voor de besluitvorming over te nem en maatregelen
vindt plaats per departement. Al iankelijk van de rol en inzet van de
batrokken departementen zal deze voorbereiding in het eigen departementale coordinatiecentrum worden uitgevoerd. dan wel door middel van
een liaison bij het beleidsteam (zie paragraaf 4.2.4.).
De in het beleidsteam genomen besluiten worden via de liaisons van
de betrokken departementen aan hun departementale cobrdinatiecentra
doorgegeven. Deze centra geven de besluiten op hun beurt door aan de
desbetreffende departementale venakkingen in het land, eventueel
aangevuld met van belang zijnde aanvullende informatie of nchtlijnen
voor de uitvoering van het besluit Tevens cobrdineren 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 aan de liaisons bij het beleidsteam. zodat het
beleidsteam kontinu een totaal beeld van de situatie heeft
4.2.4. Het beleidsteam
Indien het een ongeval uit situatie I betreft zal besluitvorming over te
nemen maatregelen per departement plaatsvinden. Eventuele coordmatie
wordt verzorgd door het ministerie van Vofkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubehc.'
In de situaties II t/m IV zal besluitvorming plaatsvinden in een
nationaal beleidsteam. Hienn zijn in ieder geval vertegenwoordigd de
ministenes van Algemene Zaken, van Binnenlandse Zaken. van Buitenlandse Zaken. van Landbouw en Visserij. van Sociale Zaken en Werkgeie
genheid, van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
Afhankefijk van het type ongeval en de aard van de te tretten maatregelen kunnen de ministeries van Defensie en van Economische Zaken
eveneens deel uit maken van het beleidsteam.
De voorzitter van de Technische Informatie Groep, de voorzitter van de
Voorlichtingsgroep. de voorzitter van de Coordinate Commissie voor de
metingen van Radioaktivitet en Xenobiotische Stoffen en de hoofddirekteur van de Rijksvoorlichtingsdienst dienen ter ondersteuning von het
beleidsteam en kunnen de vergaberingen van het beleidsteam bijwonen
Naast een beleidsteam bestaande uit (hoofd-)ambtenaren zal er ook
eon rr..,listened beleidsteam bestaan
In deze teams hebben de in paragraaf 3.3. beschreven coordinerende
taken van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en van de Minister van Binnenlandse Zaken gestalte
gekregen, door dat in het ministerieel beleidsteam de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor de situaties I en
II de cobrdinatie zal verzorgen en de Minister van Binnenlandse Zaken
voor de situaties III en IV Indien twijfel bestaat of een ongeval in situatie
II of III dient te worden ingedeeld of indien tijdens de bestrijdingsfase
sprake kan zijn van een verschuiving van situatie II naar situatie III, zuflen
de twee Ministers in onderling overleg, eventueel in overleg met de
Minister-President, beslissen wie de cobrdinatie uitvoert.
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Het bovenstaande geldt uiteraard ook voor het ambtelijk befeidsteam
Echter mdten het ongeval tijdens de bestrijdingsfase verschuift van
situatie II naar situatie III. kan door de verantwoordelijke Ministers
worden besloten dat. uit e*n oogpunt van kontinuiiteit in ambtelijk e
coordinatie. de vertegenwoordiger van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordemng en Milieubeheer de coordinatie blijft
verzorgen.
Een en ander kan schematisch als volgt worden weergegeven:

Mmistenéle coordinatie
Amblelijke coordinate

I

(I

III

IV

VROM
VROM

VROM
VROM

BIZA
VROM ot
BIZA

BIZ4
BIZA

4.2.5. De technische informatie groep
Bij een ongeval waarbij radioaktieve stoffen zijn betrokken is het
beschikbaar zijn van gegevens over het ongeval. vrijkomende radioaktieve stoffen en de gevolgen daarvan van essentieel belang voor het
doeltreffend bestrijden van het ongeval en voor het nemen van de meest
optimale maatregelen. Met name in de bestrijdingsfase zal dit aan de
orde zijn.
Gesteld kan worden dat. na realisering van thans in uitvoering zijnde
aanbevelingen van het CCRX rapport, in Nederland de benodigde
meetkapaciteit en -mogeiijkheden aanwezig zijn voor het verzamelen van
deze gegevens en het verwerken hiervan. Voorbeelden hiervan zijn de
inzetbaarheid van een meetvliegtuig voor de meting van radioaktieve
stoffen. het Nationaal Meetnet Radioaktiviteit in Lucht. een dokumentatie- en informatiecentrum en het realiseren van waakviamovereenkomsten (overeenkomsten met instituten. die bij een ongeval op verzoek
van de Technische Informatie Groep metingen gaan verrichten). Voor het
efficient kunnen inzetten hiervan voorziet de ongevalsbestrijdingsorganisatie in een struktuur, die een gecoordineerde inzet van het meet- en
verwerkingspotentieel mogelijk maakt. Deze struktuur is van toepassing
op ongevallen behorende tot de situaties II. III en IV.
Voor situatie I ongevallen wordt deze struktuur, gelet op de beperkte
omvang van deze ongevallen, met nodig geoordeeld. Wel kunnen onderdelen van de struktuur 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.
De struktuur bestaat uit op dit gebied aktieve diensten en instellingen.
die worden gecoordineerd door een technische informatie groep. Deze
groep ressorteert onder het beleidsteam. De informatie van de betrokken
diensten en instellingen wordt zoveel mogelijk (voor)verzameld i.i daartoe
aangewezen steuncentra: het RiVM, het RIKILT, het DBW/RIZA, het
KNMI, de RKvW, de kernenergiecentrales e- de ministeries van Binnenlandse Zaken, van Volkshuisvesting, Ruimtef'ike Ordening en Milieubeheer en van Welzijn, Volksgezondheid en Cuituur.
Het RIVM zal als facilitair centrum ten behoeve van de Technische
Informatie groep fungeren Dit komt tot uitdrukking in het vervullen van
een informatie- en dokumentatiefunktie door middel van het aldaar
gevestigde nationaal informatie centrum het opslaan en verwerken van
de gegevens van alle steuncentra en uit het buitenland, het uitvoeren van
verspreidingsberekeringen en effektschattingen en het opstellen van
totaaloverzichten inzake de aktuele stralingssituaties. Daamaast zal het
RIVM worden ingeschakeld voor ondersteuning van de technische informatie groep bij de coordinatie van de metingen, met name ten aanzien
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van de meetstrategie en de te hanteren monstername- en meetmethoden
en technienen Hiertoe zal een meetdeskjndige van het RI VM in de
technische informatie groep zitting hebbc n. Tenslotte zal het RIVM als
éér. van de steuncentra fungeren.
Van de zijde van het ministerie van Volkshuisvesting. Ruimtelijke
Ordening en Miiieubeheer wordt leiding gegeven aan de technische
informatie groep.
In de hierna volgende figuur is de organisatie voor technische informatie verzameling en verwerking schematisch weergegeven.
Jeteids team
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informatie van de steuncentra naar de Technische
Informatie Groep en het RIVM en vicj versa
informatie van het RIVM naar de Technische Informa
tie Groep
kommunikatie van de Technische Informatie Groep met
het beleidsteam. de kernenergiecentrales en het
buitenland

4.2.6. De voorlichtingsgroep
De informatiebehoefte bij publiek en pers kan voor het beleidsteam
aanleiding zijn bepaalde maatregelen al dan niet te nemen, dan wel
bepaalde voorlichtingsaktiviteiten te initiéren. Daarom is het van belang
dat kontinu de stand van zaken met betrekking tot de voorlichting bekend
is. Daarbij spelen zowel de overheid als de eigenaar/exploitant van het
objekt een rol.
In de situaties II t/m IV wordt voorlichting vanuit één Nationaal
Voorlichtingscentrum gecoordineerd en ten dele uitgevoerd. Voordeel
hiervan is dat het aanspreekpunt bij de rijksoverheid duidelijk herkenbaar
en bereikbaar is en dat de noodzakelijk infrastrukturele voorzieningen
slechts eenmaal dienen te worden getroffen. Dit Nationaal Voorlichtingscentrum is gesitueerd in het Nationaal Coordinate Centrum.
De betrokken ministeries houden hierbij een eigen voorlichtingsuitvoeringstaak voor hun eigen specifieke beleidsterrein Deze voorlichting kan
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vanaf het eigen coordinatie centrum worden verzorgd. maar valt wel
onder de verantwoordelijkheid van het Nationaal Voorlichtingscentrutn.
Ir, het N3tion33! Vcorlichttngscerstrurri funktioneert e*n orgarsisatie. d'.e
tijdens een ongevalssituatie kontinu de infcrmatisbehoefte peilt, di? het
beieidsteam daarvan op de hoogte houdt, die het beleidsteam voorziet
van adviezen over te initiéren voorlichtmgsaktiviteiten. die de beslis
singen van het beleidsteam in voorlichtingsprodukten omzet en die de
daadwerkelijke voorlichting coérdineert en uitvoert In deze organisatie
wordt voorzien in :
- een voorlichtingscoordinatieteam;
- een eenheid publieksvoorlichting;
- een eenheid pers/media voorlichting,
- een eenheid voorlichting aan gedecentraliseerde overneden.
Indien het ongeval in Nederland of in de grensgebieden piaatsvindt zal
er op de ongevalslokatie een grote behæfte bestaan aan voorlichting.
Om aan deze behæfte te vo'doen zal de rijksoverheid ook op de lokatie
voorlichting verzorgen. Hiertoe zullen afgevaardigden van het njk partici
peren in het (inter-)gemeentelijk/lokaal/regionaal voorlichtingscentrum.
Een goede afstemming daarbij met het Nationaal Voorlichtingscentrum is
vereist.
De coordinatie van de voorlichtmgsaktiviteiten is gekoppeld aan de
totale coordinatie van het ongevalsmanagement en wordt dus uitgevoerd
door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu beheer of van Binnenlandse Zaken.
In de hierna volgende figuur is de organisatie voor voorlichting
schematisch weergegeven.
Beleidsteam

Voorlichtingscoordinatieteam

iti

Eenheid
pers, media
voorlichting

Eenheid
gedecentr overh
voorlichting

1

(Inter )
gemeentelijk
voorl centrum

4.2.7. De lokatie van het rijksongevalsmanagement
Indien het ongeval valt in situatie I zal afhandeling plaatsvinden door
de Kernenergiewetministeries. Indien coordinatie van de uit te voeren
akties noodzakelijk is, kan zonodig gebruik worden gemaakt van het
kommunikatiecentrum van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur, dat mede ten dienste staat van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Voor het uitvoeren van de afzonderlijke departementale aktiviteiten
zullen de betrokken departementen gebruik maken van hun eigen coord,natiecentra.
Indien het een ongeval betreft conform de situaties II t/m IV, zal de
interdepartementale bestrijdingsorganisatie in een Nationaal Coordinatie
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Centrum (NCC) bijeen komen. Hierin zullen zowel het beleidsteam, als de
departementale liaisons, de technische informatie groep en de voorlichtingsgroep funktioneren.
Gelet op de noodzakelijke ruimten en verbindingen en het
uitgangspunt dat voor kernongevallenbestrijding zoveel mogelijk moet
worden aangesloten op de normale ongevalsbestrijding is het Landelijk
Coordinatie Centrum (LCC) van het ministerie van Binnenlandse Zaken
als facilitair centrum aangewezen ten behoeve van het Nationaal Coordinatie Centrum.
De betrokken departementen zullen hun eigen coordinatiecentra
aktiveren in verband met het informeren van de gedekoncentreerde rijksdiensten en de terugkoppeling over de uitvoering van maatregelen aoor
deze diensten. Ook de andere overheden zullen in een dergelijke situatie
hun centra aktiveren.
4.2.8. Samenvatting kemongevallenbestrijdingsstruktuur

op rijksnivo

Het hiervoor beschrevene is in de volgende figuren weergegeven:
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4.3. De organisatiestruktuur op provinciaal nivo
Alvorens in te gaan op de hoofdlijnen van de organisatie van de
kernongevallenbestrijding op provinciaal nivo verdient de rol van de
Commissaris der Koningin bij ongevallen met kategorie A objekten
nadere toelichting.
In hoofdstuk 3 is reeds uiteengezet, dat de bestuurlijke cobrdinatie van
de kernongevallenbestrijding bij kategorie A objekten bij het rijk berust.
De Commissaris der Koningin vervult daarbij echter een speciale coordinerende rol.
In de eerste plaats is een dergelijke rol geindiceerd, omdat in verb.nd
met de uitvoering van de maatregelen waartoe op rijksnivo wordt beslist,
op provinciaal nivo wellicht nadere afstemming dient plaats te vinden.
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Een tweede reden voor een coordinerende rol van de Commissaris is
gelegen in de omstandigheid, dat het niet uitgesloten moet worden
geacht, dat aan bedoeide maatregeien 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
kernongevallenbestrijding bij ongevallen met 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 provincie terstond over te
nemen stralingshygiénische maatregelen wordt geinformeerd.
Afhankelijk van de naar zijn oordeai nodig geachte afstemming, kan hij
met het oog daarop in overleg treten met de desbetreffende gedekoncentreerde rijksdiensten.
Voor wat de organisatie van de hiervoor geschetste aktiviteiten betreft,
wordt volledig aangeslotcn bij de aan de Commissaris der Koningin ten
dienste staande infrastruktuur in het kader van de uitvoering van de
Rampenwet.
Met name zal dc 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 ingepast 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.
De thans in enkele provincies bestaande organisatiestruktuur in het
kader van de Kernenergiewet, zoals een Maatregelen Commissie en
Technische Commissie, zal dan kunnen worden opgeheven.
Voor wat de kommunikatie tussen het rijk en de provincie betreft,
wordt benadrukt, dat de bestuurlijke kommunikatie zal plaatsvinden
tussen het Nationaal Coordinate Centrum bij het ministerie van Birmenlandse 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 coordinatieplan op a rond 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 kategorie A
objekten in het algemeen, waarbij ook de provincie een belangrijke
funktie heeft.
4.4. 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 o .kel 44 van
de Kernenergiewet, om zonodig tijdens de eerste uren van een ongeval
bepaa'de maatregelen te treffen.
Naast deze belangrijke taak in de eerste uren van een ongeval zal rie
medewerking van de gemeente noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de
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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 water
schappen 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 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, zaf de burgemeester r>p 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 kernongevallenbestrijding 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 ongevalssituaties, waarbij
formeel nog geen sprake is van een «ramp» in de zin van de Rar>penwet,
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 piaatsvinden. Daarnaast is het wenselijk, dat operationele
kommunikatie tussen de sektorministeries en specifieke, gedekoncentreerde rijksdiensten of andere specifieke taakoverheden rechtstreeks
kan piaatsvinden. De desbetreffende Commissaris der kontngin en de
burgemeesters in het betreffende gebied worden hierover geinformeerd.
Ook met het oog op de verschillende taken van de burgemeester bij
ongevallen met kategorie A objekten en de vele organtsatorische
aspekten welke daaraan kleven, is het van belang dat hieraan aandacht
wordt gegeven in de gemeentelijke rampenplannen en rampbestrijdingsplannen. Dit geldt met name voor die gemeenten wier grondgebied, gelet
op de gevolgen van een ongeval met een kernenergiecentrale onderdeel
uitmaken van de in het NPK aangegeven maatregelen- of organisatiezones.
4.5. De rol van de exploitant van Nederlandse kernenergiecentrale«
Zoals in hoofdstuk 3.2. 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. De interne alarmplannen van de
kernenergiecentrtles ir, Borssele en Dodewaard zullen worden aangepast
aan het nieuwe ongevalsklassifikatiesysteem en waar nodig zullen interne
alarmkategorieén (kriteria) worden ontwikkeld.
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Alarmering van het alarmcentrum van de rijksoverheid en van de
burgemeester van de betrokken gemeente zal zo spoedig mogelijk
gebeuren. Bij een off-site emergency zai tevens het aiarmcentrum van de
regionale brandweer worden gealarmeerd.
De melding aan het alarmcentrum van de rijksoverheid bij de klassen
((Emergency Standbyw en «Plant Emergency« is ten behoeve van de
toezichthoudende instanties van de verantwoordelijke autoriteiten, terwijl
de burgemeester bij deze twee klassen alleen maar ter informatie wordt
gealarmeerd.
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, preventief, te nemen maatregelen.
Het gaat hierbij om de tijdsperiode die de rijksoverheid nodig heeft om
de interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur in het
Nationaal Coordinate Centrum (NCC) te aktiveren. 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.
Wanneer de interdepartementale kernongevallenbestrijdingsstruktuur
operationeel is zal de exploitant informatie over het ongeval, het verloop
van het ongeval, intern uitgevoerde maatregelen en (te verwachten)
emissies verstrekken aan de Technische Informatie Groep.
Indien door lokale overheid, nationale overheid en de exploitant van de
centrale wordt besloten gemeenschappeHjk voorlichting te verstrekken,
bijvoorbeeld in een lokaal voorlichtingscentrum, zal de exploitant van de
centrale personeel beschikbaar stellen voor participatie in een dergelijk
centrum.
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5. KERNONGEVALLENBESTRIJDING VOOR KATEGORIE B
OBJEKTEN
In hoofdstuk 3 van deze nota is aangegeven, dat de bestuurlijke
coordinatie van de bestrijding van de gevolgen van ongevallen bij
bepaalde objekten berust bij de burgemeester. Het betreft hier de
zogenaamde kategorie B objekten. Het gaat om objekten waar radioaktieve stoffen en bronnen worden gemaakt of gebruikt, zoals ziekenhuizen, om de installatie voor uraniumverrijking in Almelo, om de
faciliteit voor verwerking en opslag van radioaktief afval in Petten en om
transporten. De gevolgen van ongevallen bij deze objekten zullen in
beginsel lokaal van aard zijn.
5 . 1 . Ongevalsorganisatie op gemeentelijk nivo
In het kader van de rampbestrijdingsorganisatie ingevolge de
Rampenwet heeft de burgemeester het opperbevel over degenen die
betrokken zijn bij de rampbestrijding en vormt hij het centrale coordinatiepunt van de organisatie.
Zoals in paragraaf 3.1. van deze nota is aangegeven, impliceert
bestuurlijke coordinatie de bevoegdheid om maatregelen te treffen. Op
het gebied van openbare orde en veiligheid zijn in de diverse daarop
betrekking hebbende wetten aan de burgemeester daartoe vergaande
bevoegdheden gegeven. Voor wat de stralenbescherming betreft, heeft
de burgemeester ten aanzien van de kategorie B objekten deze
bevoegdheid niet. Ingevolge de Kernenergiewet hebben alleen de desbetreffende Ministers deze bevoegdheid.
Als logisen uitvloeisel van het toebedelen van de bestuurlijke coordinatie ten aanzien van kategorie B objekten aan de burgemeester, zal in
de Kernenergiewet de bevoegdheid voor de burgemeester worden
gekreéerd om ook maatregelen te kunnen treffen op het gebied van de
stralenbescherming. Het ligt 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. Voor het
beschikbaar stellen van de deskundigheid op rijksnivo komen in
aanmerking 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.
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.
Zoals gezegd, vormt de rampbestrijdingsorganisatie als voorzien in de
Rampenwet een wezenlijk element in de ongevalsorganisatie op gemeentelijk nivo met betrekking tot kategorie B objekten. Van deze organisatie
maken deel uit:
a. de rampenstaf:
deze staf vormt het cobrdinatiekader voor de gemeentelijke ongevalsbestrijding. Zonodig kan deze rampenstaf worden uitgebreid met vertegenwoordigers van betrokken waterschappen, gedekoncentreerde rijksdiensten en eventueel ingeschakelde stralingshygiénische deskundigen.
b. operationele diensten:
de gemeente bereidt de bestrijdingsorganisatie voor. Hierbij bepaalt zij
zelf weike diensten in het kader van de ongevalsbestrijding een taak
hebben. Het verdient de voorkeur dat een en ander zal gebeuren op een
wijze, waarbij zo sterk mogelijk wordt aangesloten op de organisatie en
infrastruktuur van de gemeentelijke rampbestrijdingsorganisatie.
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c. gemeentelijk coordinatie centrum:
voor zover op gemeentelijk nivo gebruik dient te worden gemaakt van
een coordinatie centrum ligt het voor de hand dat daarvoor het gemeentelijk coordinatie centrum voor de rampbestrijding in het kader van de
uitvoering van de Rampenwet wordt gebruikt. De redenen daarvoor zijn
de volgende:
- er is dan geen nieuw centrum nodig hetgeen kostenbesparend is;
- indien er eventueel bijstand in de zin van de Politiewet, de Brandweerwet of op grond van andere wettelijke regelingen nodig is of indien
de bestuurlijke coordinatie alsnog naar een hogere bestuursnivo moet
worden opgeschaald kan er onmiddellijk gebruik worden gemaakt van de
verbindingslijnen tussen het gemeentelijk coordinatie centrum, het
provinciate coordinatie centrum en het Landelijk Coordinatie Centrum bij
het ministerie van Binnenlandse Zaken.
In het gemeentelijk coordinatie centrum participeren de burgemeester,
de betrokken gemeentelijke diensten verenigd in de gemeentelijke
rampenstaf en zonodig de operationele leiding en andere overheden
zoals waterschappen.
De rijksdeskundigen, die eventueel zijn ingeschakeld, staan in nauw
kontakt met dit centrum of participeren daarin.
5.2. 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 aangevraagd. Met andere
woorden, extra inzet van personeel en middelen dient dan te worden
aangevraagd. Deze bijstand zal volgens de daarvoor geldende procedures op grond van de Brandweerwet, de Politiewet en de Rampenwet
worden aangevraagd door de burgemeester bij de Commissaris der
Koningin.
5.3. Opschaling van de bestuurlijke codrdinatie
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 gevolgen toeneemt en van bovengemeentelijke betekenis wordt. Van een dergelijk ongeval was sprake in
Goiana in Brazilié.
Konform de gehanteerde ideling 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.
5.4. Inpassing van de kernongevallenbestrijding kategorie B in
de gemeentelijke plannen op grond van de Rampenwet
Teneinde bij de bestrijding van de gevolgen van ongevallen met radioaktieve stoffen zoveel mogelijk aan te sluiten op de bestaande organisatie en infrastruktuur voor de gemeentelijke ongevals- en rampbestrijding en zodoende aparte planvorming te voorkomen, is het van
belang, dat in het gemeentelijk rampenplan en in afzonderlijke rampbestrijdingsplannen wordt beschreven hoe de bestrijding van de gevolgen
van dergelijke ongevallen zal plaatsvinden. Daarbij ligt het voor de hand
dat ook de kommunikatie met de andere overheden, de informatievoorziening en de voorlichting organisatorisch worden ingepast.
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6. JURIDISCHE ASPEKTEN
in de vorige hoofdstukken is geschetst op weike vw-ijze de kerr.cngeva!
lenbestrijding gestalte moet krijgen. De realisering niervan zal tot
wijziging van het bestaande wettelijke instrumentarium aanleiding geven.
Dit geldt met name voor de Kernenergiewet. In het onderstaande zullen
deze wijzigingen worden aangegeven, nadat eerst een korte schets is
gegeven van het huidige instrumentarium.
6 . 1 . Het huidige w e t t e l i j k e instrumentarium
De belangnjkste wetten op het gebied van de kernongevallenbestrijding zijn de Kernenergiewet, de Rampenwet en de Gemeentewet
De Kernenergiewet geeft de desbetreffende Ministers de bevoegdheid
tot het treffen van alle maatregelen die zij nodig achten bij (dreigende)
radioaktieve besmetting van bodem. water, lucht, mensen, dieren.
planten en landbouwprodukten. Eenzelfde bevoegdheid heeft de burgemeester in de eerste uren na een ongeval ten aanzien van kernmstallaties. Deze bevoegdheid strekt zich echter niet uit tot maatregelen op
het gebied van de landbouw en de waterhuishouding.
De ongevalsorganisatie met betrekking tot kerninstallaties is geregeld
in het Besluit ongevallen kerninstallaties en de daarop geente alarmregelingen. Deze organisatie voorziet onder andere in een Maatregelen
Kommissie en een Technische Kommissie
De Rampenwet regelt de voorbereiding van rampbestrijding en
verplicht gemeenten rampenplannen respektievelijk rampbestrijdings
plannen vast te stellen (artikelen 3-9).
De Rampenwet regelt voorts de bevoegdhedenverdeling binnen de
overheid bij rampbestrijding. De burgemeester heeft daarbij het opper
bevel, waardoor allen die aan de rampbestrijding deeinemen onder zijn
bevel staan. Hij Ia3t zich bijstaan door een rampenstaf (artikel 11). De
opperbevelsbevoegdheid omvat volgens de Memorie van Toelichting
Rampenwet de bevoegdheid en de plicht om het optreden van alle bij de
rampbestrijding betrokken organen en diensten te codrdineren. Alleen in
uiterste noodzaak, wanneer feitelijk handelen of nalaten van andere
organen of diensten volstrekt onverenigbaar is met het beleid 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
Binnenlandse Zaken de Commissaris der Koningin beleidsaanwijzingen
geven (artikel 13). Heeft een ramp een zodanig buitengewoon karakter,
dat het bestaande bevoegdhedeninstrumentarium te kort schiet, dan kan
hoofdstuk V van de Rampenwet bij Koninklijk Besluit in werking worden
gesteld. De Minister van Binnenlandse Zaken beschikt dan over een
brede aanwijzingsbevoegdheid jegens gemeenten en provindes en kan
ook bevoegdheden van burgemeesters en Commissarissen met
betrekking tot de rampbestrijding overnemen.
De Gemeentewet tenslotte belast 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.
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De burgemeester is voorts belast met de handhaving van de openbare
orde- Hiertoe is op grond van artikel 35 van de Politiewet de politie onder
zijn bevei gesteid.
Ten aanzien van de verhouding tussen enerzijds de Kernenergiewet en
anderzijds de Rampenwet en Gemeentewet kan worden opgemerkt, dat
voor wat het nemen van maatregelen op net gebied van de stralenbescherming betreft de Kernenergiewet kan worden beschouwd als een
aanvulling op de Rampenwet en de Gemeentewet. De Kernenergiewet
geeft een specifieke regeling voor het treffen van deze maatregelen. Dit
geschiedt exclusief door de in de Kernenergiewet genoemde Ministers.
De burgemeester kan de betrokken Kernenergiewet-Ministers
verzoeken maatregelen ingevolge de Kernenergiewet te treffen. Dit laat
echter onverlet, dat, voor wat betreft zijn eigen gemeente, de burgemeester belast is met het opperbevel bij brand en met de handhaving
van de openbare orde.
6.2. Wijziging wettelijk instrumentarium
In het onderstaande zullen de benodigde wijzigingen voor de realisering van de in deze nota voorgestelde kernongevallenbestrijding
worden beschreven.
Eerst zal dit geschieden ten aanzien van de kategorie A objekten,
vervolgens ten aanzien van de kategorie B objekten. Tenslotte zullen nog
enige andere, niet direkt hiermee verband houdende wijzigingen aan de
orde komen.
6.2.1. Kategorie A objekten
Bij de ongevallen met objekten uit kategorie A is de bestuurlijke
coordinate aan het rijk opgedragen De wijze van optreden en de
inheriting 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
bevat, verdient het aanbeveling een uniforme regeling te maken met
betrekking tot de aanpak van alle ongevallen waarvan de bestuurlijke
coordinate op rijksnivo plaatsvindt. Daartoe zal 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. Ook zal hierin aandacht worden besteed
aan de rol die de provincies en de gemeenten vervullen op het gebied
van de kategorie A objekten. In de regeling zullen waar nodig 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
geintegreerd. 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.
6.2.2. Kategorie B objekten
Zoals eerder opgemerkt, berust de bestuurlijke coordinatie bij
ongevallen met dit type objekten bij de burgemeester.
Deze coordinatie vergt dat de burgemeester zelf de bevoegdheid bezit
om maatregelen op het gebied van de stralenbescherming te treffen.
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Oeze bevoegdheid ontbreekt thans op basis van de Kernenergiewet en
moet dan ook worden gekreéerd Deze zal moeten inhouden det de
burgemeester bevoegd is om maatregelen te treffen indien naar zijn
oordeei aanmerkeiijk gevaar voor de openbare gezondheid te duchten is
of indien naar zijn oordeei personen of dierer ten gevolge van kontakt
met of beinvioeding anderszins door splijtstoffen, ertsen, radioaktieve
stoffen of ioniserende strålen uitzendende toestellen zodanig zijn
bestraald of besmet dat aanmerfcelijk gevaar voor hun naaste omgeving
te duchten is. De verplichting op grond van artikel 44 van de Kernenergiewet. 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 beslissingsbevoegdfieid moet hebben Het
staat de burgemeester vrij om zelf te bepalen of en zo ja welke deskundigen hi) zal raadplegen. Overigens kan hij altijd een beroep doen op de
bij het njk aanwezige deskundigheid. Artikel 44 van de Kernenergiewet
verdient op dit punt aanpassing. Wei 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 burge
meester.
De bevoegdheid van de burgemeester met betrekking tot de kategorie
B objekten zal worden geregeld in een AMvB ingevolge artikel 44 van de
Kernenergiewet.
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 en derhalve ongewenst. V\ jnneer 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
tichtere ongevallen de sektorale aanpak door de landbouwautoriteiten
en/of de waterbeheerders gevolgd kunnen worden. maar dienen deze
sektorale autoriteiten met de burgemeester informatie 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 participeren in het gemeentelijk coordinatiecentrum. Ook het gecoordineerd plaatsvinden van de voorlichting wordt
daarmee vergemakkelijkt.
6.2.3. 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 Kernenerpiewet niet
strafbaar gesteld in hcofdstuk 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 strafbaarstelling op te nemen. Ceze 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 Kernenergiewet. 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 zulfen nadere afspraken moeten worden gemaakt tussen de tot
het nemen van de maatregelen bevoegde instanties en het Openbaar
Ministerie.
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6.2 4. Regelgeving in verband met de schadeloosstelling op grond van
artikel 48 van de kernenergiewet
In het kader van het Projekt Kernongevallenbestrijding is de proble
matiek van de schadeloosstelling op grond van artikel 48 van de
Kernenergiewet giobaal bezien.
Op grond van deze bepaling kan aan personen die door toepassing van
de maatregeien 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
over te gaan. Na «Tsjernobyl» is ondanks het ontbreken van deze AMvB
toch in bepaalde gevallen tot een zekers 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 grond van artikel 48 van de Kernenergiewet te realiseren
De na uTsjernobyls 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 overheid in casu de getroffen maatregel;
2. De schade moet onevenredig zijn;
3. De schade moet uitgaan boven wat nog ?ls «normaal» bedrijfsrisiko
valt aan te merken;
4. De schade moet niet uit andere hoofde worden vergoed.
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7. VERVOLGAKTIVITEITEN
Het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding (NPK) omvat ten
opzichte van de nuidige situatie diverse meuwe elementen Deze zullen in
een vervolgprojekt verder worden geoperationaliseerd, waarbij tevens de
betreffende strukturen en systemen geleidelijk zullen worden ingevoerd.
Een zeer belangnjk element vormt daarbij de opleiding en oefening.
Alleen indien een permanent systeem hiervoor 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

fn het vervolgprojekt zullen de afzonderlijke onderdelen van de kernongevallenbestrijding, zoals alarmering, beoordelen. besluitvorming nader
worden uitgewerkt en in procedures worden vastgelegd. Tevens zullen de
verschillende interdepartementale teams worden geformeerd. Dit betreft
het nationale beleidsteam, de beoordelingseenheid, de technische infor matie groep en de voorlichtingsgroep.
De werkwijze van deze teams zal verder worden vastgelegd in funktiebeschrijvingen.
Op rijksnivo zullen, voor zover nodig, de departementale plannen ten
behoeve van kernongevallenbestrijding nader worden uitgewerkt en zal
de betreffende krisisorganisatie per departement worden geoperationaliseerd
2 . Plan uitwerking op provinciaal en gemeentelijk nivo
B'| de detaillering van onderdelen van het NPK zal expliciet aandacht
worden geschonken aan de relaties met de plannen in het kader van de
Rampenwet op provinciaal, regionaai en gemeentelijk nivo. Het gehele
stelsel van plannen dient samenhangend te zijn. Er zullen richtlijnen
worden opgesteld ten behoeve van de integratie van het NPK in het
Rampenwet-instrumentarium. Dit betreft zowel kategorie A als B
objekten.
De opgestelde richtlijnen dienen de noodzakelijke ondersteuning te
bieden voor provindes en gemeenten bij de integratie van de kernonge
vallenbestrijdingsplannen in de eigen coordinatieplannen en ram penplannen.
Voor de kernenergiecentrales waarvoor een zonering is gedefinieerd,
eventueel aangevuld met de onderzoeksreaktor te Petten, zal een
gedetaiileerd kernongevallenbestrijdingsplan worden opgesteld. Een
dergelijk plan zal de status krijgen van een intergemeentelijk rampbestrijdingsplan. De bestaande alarmregelingen zullen in deze objektgerichte
bestrijdingsplannen worden geintegreerd.
3. Realiseren benodigde regelingen
Het onderhavige NPK zal worden vastgelegd in een nationale regeling
kernongevallenbestrijding. Deze regeling krijgt de status van een Besluit
ex. Kernenergiewet. De regeling heeft betrekking op de kernongevallenbestrijding bij civiele objekten en nukleair defensiemateriaal onder
vredesomstandigheden.
De bevoegdheden 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
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burgemeester tijdens de eerste uren van een ongeval bij een kernener
giecentrale in Nederland of in de grensstreken.
4 . Realiseren benodigde voorzieningen
In het NPK wordt beschreven hoe de overheid dient te reageren bij
ongevallen waarbij radioaktieve stoffen zijn betrokken. Omdat de
struktuur die wordt beschreven ten dele nieuw is zullen wijzigingen en
aanvullingen van de bestaande voorzieningen noodzakelijk zijn
5. Realiseren van opleiding en oeffening
Een zeer belangrijk element bij de operationalisering van het NPK
vormt de opleiding en oefening. Alleen indien een permanent systeem
hiervoor wordt ingevoerd zal de paraatheid van de organisatie in
voldoende mate worden gehandhaafd.
De totale doorlooptijd van het projekt PKOB-II wordt op 1,5 a 2 jaar
geraamd. Diverse onderdelen van het projekt zullen echter reeds in een
eerder stadium gereed zijn.
De benodigde menskracht zal door de betrokken dopartementen ter
beschikking worden gesteld e t extra financiéle inspar.ningen zullen
binnen de bestaande budgetten van deze departementen worden
gefinancierd.
De extra kosten voor provincies en gemeenten zullen worden
bekostigd uit de reguliere budgetten in het kader van de rampenbestrijding.
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Bijlage 1

Inver.tarisatie objckten
Binnen Nederland
Objekt

Plaats

Installatie voor uraniumverrijking
Kerninstallaties vermogens en
onderzoeksreaktoren
Faciliteit voor verwerking en opslag van radioaktier
afval
Havens
Produktie en gebruik van radioaktieve stoffen

Almelo
Borssele en Dodewaard
Petten en Delft
Petten
Rotterdam en Den Helder
ziekenhuizen. universiteiten.
bedrijven e d

Buiten Nederland: plaats. land. afstand
Objekt

Afstand in km vanaf Nederlandse grens
< 50

Installaties voor
uranium verrijktng

< 100

Gronau
BRO
10 km

< 450

< 1000

Capenhurst
GB
450 km

Pierrelatte
F
800 km

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

Lingen
BRD
2 0 km

Sprincfields
GB
4 5 0 km

Pierrelatte
F
800 km

Mol
B
15 km

Hanau
BRD
200 km

Sellafield
GB
550 km

Kerninstallaties
(aantallen zijn van
media 1988)
(aantallen in de
2e, 3e en 4e
koiom zijn
cumulatief)

10 in bedrijf
1 in aanbouw

19 in bedrijf
3 in aanbouw

4 0 in bedrijf
12 in aanbouw

120 in bedrijf
4 0 in aanbouw

Doel (4)
B
5 km

Eerste
kolom -tvolgende:

Mol(1)
B
15 km

Chooz(1)
F
95 km {2
aanbouw)

Tihange (3)
B
4 0 km
Julien (1)
BRO
25 km
Kaikar
BRD
15 km
(aanbouw)

Gravelines (6)
F
95 km
Hamm-Uentrop

(D
BRD
80 km
Unterwessen (1)
BRD
95 km

Lingen (1)
BRD
20 km
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op een afstand
van meer dan
1000 k m :
> 300

51

Buiten Nederland: plaats. land, afstand
Obiekt

Afstand '.i km vanaf Mederlandse grens
< 50

Opwerkingsmstal
laties

< 100

< 450

< 1000

Karlsruhe
BRD
300 km

Marcoule
F
750 km

La Hague
F
400 km

Sellafield
GB
550 km
Dounreay
GB
750 km

Lokaties voor
verwerking en
opslag van
radioaktief afval

Ahaus
BRD 10 km
Mol
B
15 km
Julich
BRD
25 km

La Hague
F
400 km

Marcoule
F
750 km

Gorleben
BRD
300 km

Sellafield
GB
550 km

Karlsruhe
BRD
300 km

Dounreay
GB
750 km

Riso
DK
400 km
Harwell
GB
350 km
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