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Radio-aktief afval, 7 juni 1979, HOS-journaal, INTERVIEW met Ginjaar

Ook wanneer Nederland niet over kerncentrales zou beschikken, is het
toch nodig om radio-aktieve stoffen in de Atlantische Oceaan te
storten. Het gaat dan om afval uit de ziekenhuizen en laboratoria.
Maandag 18 juni gaat er weer zo'n transport naar zee, waarbij ongeveer
5 ons isotopen, dat zijn kerndeeltjes, verpakt is in ruim 200 ton beton.
Het personeel van Hoogovens dat het beton overlaadt in het schip,
heeft echter geweigerd om dat werk te doen. Te gevaarlijk, zeggen ze.
Herman van de Spek sprak erover met minister Ginjaar van Volksgezond-
heid en,Milieuhygiëne.

Spek: Is het dumpen van isotopen in de Atlantische Oceaan nu echt wel
zo gevaarlijk?

Ginjaar: Nee, in dit geval is er geen sprake van dat het gevaarlijk is.
Ik wil heel uitdrukkelijk zeggen dat het bepaald geen kernsplij-
tingsafval is uit kernenergiecentrales; dat is er helemaal niet
bij. Het gaat om afval wat gebruikt wordt voor de behandeling van
patiënten, voor het doen van bepaalde proefjes, en dât afval,
wat helemaal niet gevaarlijk is omdat er mensen daar ook normaal
mee behandeld worden, dat moet dan in de Atlantische Oceaan
gedumpt worden.

Spek: Dat kunnen bijv. watjes zijn, dat kunnen injectienaalden zijn,
dat kunnen handschoenen zijn van artsen.

Ginjaar: Ja, inderdaad, de veiligheidsmaatregelen zijn zo streng dat
alles wat ook met hele verdunde oplossingen, zeg van jodium, in
aanraking is gekomen, watjes, dat die beschouwd worden als wat
men noemt radioaktief afval, maar dat stelt natuurlijk in wezen
helemaal niets voor, en al dat afval moet inderdaad dan wegge-
voerd worden, en dat wordt dan gedumpt in de Atlantische Oceaan.

Tot voor kort kwam ook het afval van ziekenhuizen en laboratoria uit
Zwitserland per trein naar IJmuiden voor dumping, maar Zwitserland voert
het afval voortaan via Antwerpen naar de Atlantische Oceaan.
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1. INLEIDING

1.1 Algemeen
Sinds een aantal jaren wordt o.a. door Nederland radioaktief

afval gedumpt in de Atlantische Oceaan. Het gaat hierbij niet on
uitgewerkte splijtstofstaven uit reale toren, of hoog aktief afval van de
opwerkii.g ervan. , Deze mogen volgens de zwarte lijst van het
verdrag van. Londen ter voorkoming van verontreiniging van de zee
(Traktatenblad 1973, 172) niet gedumpt worden. Wat er wel gedumpt
wordt is radioaktief afval wat niet op die zwarte lijst (zie bij-
lage II) staat, afkomstig van ziekenhuizen, laboratoria en kern-
centrales. Het ophalen, verwerken en dumpen van dit afval gebeurt
sinds 1970 door de stichting Energieonderzoekcentrum Nederland (ECN)
Deze dumpingen zijn de laatste jaren in opspraak geraakt, voorname-
lijk door toedoen van aktiegroepen die verontrust zijn over deze
manier van "oplossen" van het afvalprobleem.

Zij vrezen dat cie zee door deze methode van afvalverwijdering nog
verder verontreinigd wordt dan zij a] is, omdat ten gevolge van
de dumpingen vroeger of later radioaktief materiaal en straling
vrij zullen komen. Met name maken zij zich zorgen over de effekten
van radioaktiviteit op de organismen die de zee bevolken en een
onderdeel van de voedselketen kunnen vormen waarin onder andere
de mens aan het eind staat. Dezeeïfekten zijn onvoldoende bekend.
Ook de risiko-analyses waarop de toelaatbaarheid van de dumpingen
gebaseerd is zijn niet opgesteld op grond van echte , onweerlegbare
kennis op dit gebied. De aktiegroepen beschouwen de dumpingen bovendien
als ongewenst daar het afval buiten de kontrole van de mens gebracht
wordt door de grote diepte (4000 m,) waarop het komt te liggen.
Hierdoor zal men als later blijkt dat de effekten onderschat zijn
de gemaakte fouten niet meer kunnen herstellen.

Het samenwerkingsverband "Geen Atoomafval in de Zee" waarin vertegen-
woordigd zijn de stroomgroep Haarlem- IJraond , Greenpeace, werkgroep
Noordzee en de Stichting Natuur en Milieu, houdt zich met de hier-
boven beschreven problematiek bezig. Ze willen als alternatief voor
het dumpen het produceren van minder afval aandragen. Dit trachten
ze in de eerste plaats te bereiken door aan te tonen dat voor sommige
toepassingen van radioaktieve stoffen alternatieven bestaan waarbij
geen radioaktief afval, geproduceerd wordt; in de tweede plaats door
aan te tonen dat een groot gedeelte van het afval ongewenst is, om-
dat het afkomstig is van de kernindustrie. Hieronder wordt verstaan
de kerncentrales, proefreaktoren, laboratoria en andere instellingen,
die iets met kernenergie te maken hebben.

In dit verband is het interview met Minister Ginjaar voor het NOS-
journaal van 7 juni 1979, hiervoor afgedrukt,van belang. De minister
versluiert hierin enigszins het feit dat er weliswaar geen kernsplij-
tingsafval gedumpt wordt, maar wel ander radioaktief afval van kern-
centrales. Dit blijkt uit de vergunningen voor het dumpen.
Het samenwerkingsverband vindt dat het dumpen van kernindustrie-
afval in ieder geval moet worden uitgesteld tot na de Brede Maat-
schappelijke Discussie over toepassing kernenergie (BMD); van de
uitkomst van deze diskussie hangt immers ook af wat men met het kern-
splijtingsafval gaat doen.

Het samenwerkingsverband ondervindt echter grote moeilijkheden bij
haar onderzoekingen, daar de beschikbare gegevens slechts globale
aanduidingen inhouden van de aard en hoeveelheid van de gedumpte
stoffen. Hieruit kan niet afgeleid worden bij welk gebruik van radio-
aktieve stoffen het afval is ontstaan.
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1.2 Probleemstelling
Wij hebben onderzoek gedaan naar de radioaktief afval proble-

matiek, omdat we ons verontrust voelen over de gang van zaken
m.b.t. dit onderwerp en er veel verschillende opvattingen in
onze maatschappij bestaan over alt probleem. Verder vinden we dat
de B.M.D. voornamelijk over kernsplijtingsafval gaat en weinig of
geen aandacht besteedt aan de rest van het afvalprobleem. Tevens
wilden we voldoen aan een vraag van het samenwerkingsverband om een
onderzoek te doen naar de herkomst van het afval.

Onze probleemstelling luidt: Wat is radioaktief afval, waar komt het
vandaan, hoe gaan verpakking, transport en dumping in z'n werk en
wat zijn de beleidsoverwegingen ten gunste van deze oplossing.

1.3 Doelstellingen
Onze doelstellingen zijn:

- Kennis vergaren over een onderbelicht aspekt van het radioaktief
afval probleem.

- Het binnen de BMD brengen van dit afvalprobleem en materiaal aan-
dragen dat een rol kan spelen bij de besluitvorming.

- Voldoen aan een verzoek van een maatschappelijke groepering, te
weten het samenwerkingsverband.

- Leren hoe in een multidisciplinair samengestelde groep een probleem
het best aangepakt kan worden en wat ieders manier van benaderen
van dit probleem is vanuit de verschillende studierichtingen/vak-
gebieden.

- Leren formuleren van een groepsstandpunt over een maatschappelijk
probleem.

- Inzicht verkrijgen in het door de betrokken instanties gevoerde
beleid.

1.4 Doelgroepen
De doelgroepen die wij met ons werkstuk willen bereiken zijn:

- De milieubeweging in het algemeen, het samenwerkingsverband in het
bijzonder.

- De beleidsmakers die voor de huidige gang van zaken verantwoorde-
lijk zijn.

- Wijzelf en onze medestudenten.

1.5 Werkwijze
Gedurende dit projekt hebben we met z'n tienen samengewerkt;

negen studenten en een kandidaatsassistent die tot taak had de stu-
denten te begeleiden. Ook was er begeleiding door een projektbege-
leider die zitting had in de projektbegeleidingsconmissie. Hij woonde
ongeveer eens in de twee weken de vergadering bij om verslag uit te
brengen van het in de projektbegeleidingscommissie besprokene.

Voor ons onderzoek is een uitgebreide literatuurstudie verricht, veel
getelefoneerd en zijn er verschillendejinterviews afgenomen; eveneens
werd een briefwisseling gestart met 4 leden van de Vaste Kamercommis-
sie voor Kernenergie van verschillende partijen.
Over de inhoud van ons werkstuk moest consensus bestaan, waardoor
veelvuldig vergaderen nodig was gedurende de twee maanden die we
voor het projekt beschikbaar hadden. Dit was ook nodig om goed op de
hoogte te zijn van wat ieder groepslid deed.
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Het was nodig dat wij ons eerst verdiepten in de theoretische proble-
men die aan de problematiek kleven, zoals de vragen wat radioaktivi-
teit nu eigenlijk is, wat de effekten ervan zijn, hoe het zit met
wetten en verdragen. Dit is beschreven in hoofdstuk 2.
Vervolgens hébbpn w-i j ons bezig gehouden met de praktische gang van
zaken; de herkomstvraag, de manier van'verpakking, transport en
dumping van het afval en beleid en politiek, zie,,hoofdstuk 3.
Onze konklusies vindt u in hoofdstuk 4, ,

2. THEORETISCHE ACHTERGRONDEN VAN RADIOÀKTIEF AFVAL.'

2,1 Physische en chemische aspekten '

Radioaktiviteit
De kern van een atoom bestaat uit protonen (positief geladen

deeltjes) en neutronen (neutrale deeltjes). Rondom de kern cirkelen
een aantal elektronen (negatieve lading), gelijk aan het aantal pro-
tonen van de kern. Zodoende is een atoom elektrisch neutraal.
Het aantal elektronen is bepalend voor het chemisch gedrag van een
element. Verandering van het aantal protonen betekent verandering
van het aantal elektronen en daarmee van het chemisch karakter.
Het aantal neutronen in de kern van een atoom kan gelijk zijn aan
het aantal protonen, maar dat hoeft niet. Een chemisch element
- bijvoorbeeld uranium - kan in vele verschillende physische vormen
voorkomen, terwijl al deze atomen chemisch (aantal protonen en elek-
tronen) identiek zijn. Het enige waarin deze atorgen zich onderscheiden
is het aantal neutronen. Aangezien de massa van een atoom bepaald
wordt door het aantal protonen en neutronen tezamen, verandert hierdoor
het massagetal. Nu worden die atomen van een chemisch element die een
verschillende aantal neutronen in de kern zitten, isotopen genoemd.
Zo worden er in het Handbook of Chemistry en Physics 14 isotopen voor
uranium opgegeven. Deze isotopen hebben een atoommassa die varieert
van 227 tot 240.

Protonen en neutronen kunnen niet in elke willekeurige verhouding
in de kern voorkomen. Sommige verhoudingen zijn instabiel en geven
aanleiding tot radio-aktieve desintegratie of verval, waarbij er een
andere verhouding tussen de aantallen protonen en neutronen tot stand
komt.
In de natuur komen zo'n 280 stabiele en 50 instabiele isotopen voor.
Een instabiel isotoop zal door spontaan, verval uiteindelijk tot een
protonen-neutronen verhouding geraken die stabiel is.
Als bij dit proces ook het aantal protonen verandert, is er inmiddels
wel een ander chemisch element tot stand gekomen. De radioaktiviteit
van een nuclide (kern) wordt veroorzaakt door veranderingen

in de samenstelling van de kern. Onder de aktiviteit
van een hoeveelheid radioaktief nuclide ( N atomen) wordt verstaan het
aantal spontane kerntransmutaties per seconde. De kern gaat dan over
in een andere energietoestand. Het verschil in energie tussen de eerste
en de tweede toestand komt dan vrij. Dit gebeurt in de vorm van straling.

Straling • •
Bij het verval naar een stabielere- toestand-kunnen drie soorten stra-
ling worden uitgezonden-: alpha-, bèta- en gammastraling. Alpha- en
bètastraling bestaat uit een stroom van deeltjes. =.
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Alphadeeltjes zijn heliumkernen (2 protonen en twee neutronen).
Zij kunnen door zware kernen worden uitgezonden.

Bètadeeltjes zijn deeltjes met een massa en lading identiek met
die van een elektron, maar vinden hun ontstaan in de kern als een
neutron overgaat in een proton (instabiliteit veroorzaakt door
protonentekort) of omgekeerd. We spreken van positronen en nega-
tronen. Echter is voor de positronenemissie niet voldoende energie
beschikbaar dan kan de kern zijn aantal protonen verminderen door
het invangen van een elektron uit de dichtstbij gelegen baan van
de elektronenwolk, uit de zogeheten K-schil (K-capture of Electron
Capture). Dit gaat gepaard met de karakterisieke Röntgenstraling.
Hierbij worden fotonen uitgezonden. We spreken van elektromagnetische
straling (overigens kunnen fotonen ook als een stroom van deeltjes
worden beschouwd). Naast positron- en negatronemissie is electron
capture (EC) dus een dérde vorm van bètaverval.

Na het alpha- of bètaverval zal de kern over het algemeen niet in de
energetisch meest gunstige toestand verkeren, maar in een aangeslagen
nivo. Hieruit kan deze terugvallen naar het grondnivo door het uit-
zenden van gammastralen. Oit is ook weer een elektromagnetische stra-
ling. Gammastralen zijn eigenlijk X-rays (wat niet uit de kern afkom-
stige straling is) van een zeer hoog energienivo.
Het terugvallen naar het grondnivo kan in meerdere stappen gebeuren,
uiteraard onder uitzending van evenzovele ganunaquanten, die elk weer
een verschillende energie-inhoud kunnen bezitten.

Eenheid van radioaktiviteit
De eenheid van radioaktiviteit is de curie (Ci). Van een hoeveelheid
stof kan men zeggen dat deze een radioaktiviteit heeft van één curie
als er 3,7 x 10 kernen per seconde vervallen (desintegreren).
De specifieke aktiviteit3(SA) is het aantal Ci per gram van een zuiver
element: SA = 1.13 x 10 /A x T Ci/gram.

In deze formule - die hier niet verder wordt afgeleid - is A het
atoomgewicht en T de halveringstijd.

Elke kern van een instabiel nuclide van een bepaald element heeft een
gelijke waarschijnlijkheid om in een bepaalde tijd te vervallen. Deze
vervaltijd is karakteristiek voor elk isoto.op. Nu is de tijd waarna
de helft van het/borspronkeli jke aanwezige aantal aktieve kernen nog
over is,, de halveringstijd. De halveringstijd kan variëren van enkele
fraklies van ecu seconde tol vele miljoenen jaren.
Nu is het ook duidelijk dat de specifieke aktiviteit (Ci/gram) van
een nuclide erg laag is ingeval van lange halveringstijden CT staat
in bovengenoemde formule ook in de noemer).

Immers dan is hoc aantal desintegratie^ per seconde per gram erg laag.
Echter bezitten we veel grammen van die stof dan is de totale aktivi-
teit wel erg hoog, en dat gedurende miljoenen jaren.

Doordringend vermogen van straling
De straling die een radioaktieve bron uitzendt wordt gemeten in
energie-eenheden. In de kernenergie gebruikt men hiervoor de elektron-
volt (eV). Dit is de energie die een deeltje met een elektronlading
verkrijgt als het. een potentiaal verval doorloopt van één volt.

—12 • —7

Een eV = 1,6 x 10 erg, en J erg = 10 Joule. '•
De absorptie van alpha en bèta-stralen door materie berust op de
wisselwerking van deze elektrisch geladen snelle deeltjes mèt de
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elektronen van de absorberende stof. Elektronen worden uit hun baan
gestoten en er vormen zich ionenparen. Door deze ionisaties verliest
het deeltje steeds meer energie en wordt - als het 'praktisch tot
rust is gekomen - tenslotte ingevangen.
Voor alpha-deeltjes is het aantal ionenparen per cm. baan (dit is
de specifieke ionisatie) vrij groot. Hierdoor is de dracht van deze
deeltjes zeer klein: in lucht enkele centimeters, in de huid enkele
micrometers.
De specifieke ionisatie voor bètastralen is kleiner dan voor alpha-
stralen met dezelfde energie, omdat ten gevolge van de veel geringere
massa, de bètadeeltjes een veel grotere snelheid hebben. Bovendien
hebben niet alle bètadeeltjes dezelfde energie. Afhankelijk van hun
energie is het doordringend vermogen in lucht enkele meters en in
weefsel enkele millimeters. Afhankelijk van de aiergie-inhoud van
gammaquanten, hebben wij bij de inwerking van gammastralen op materie
te maken met meerdere absorptieprocessen. Het totale verloop van de
absorptie van gammastralen door deze processen is exponentieel, d.w.z.
hun intensiteit vermindert exponentieel met de afstand die ze door een
absorberend medium afleggen. Voor gammastralen bestaat dus geen maximum
reikwijdte, omdat het niet mogelijk is alle stralen te absorberen. Wel
kan men met behulp van veel absorberend materiaal het stralingsnivo
tot een kleine waarde terugbrengen. Gammastralen kunnen tot diep in het
lichaam doordringen en er zelfs doorheen gaan.

Samenvattend kunnen we zeggen dat alphadeeltjes door een blaadje
papier worden tegengehouden en bètadeeltjes door een dun plaatje aluminium
Gammastralen echter, kunnen door geen enkel materiaal voor honderd pro-
cent worden tegengehouden.

In- en uitwendige straling
Aan de hand van bovenstaande gegevens is in te zien dat het van belang
is bronnen van ioniserende straling onder te verdelen in enerzijds
stralingsbronnen buiten en anderzijds binnen het lichaam.Mits niet
in kontakt gebracht met de huid, zijn alphastralers buiten het lichaam
nauwelijks schadelijk. Ook kunnen bronnen van Mtastralers buiten het
lichaam makkelijk worden afgeschermd. Bij gammabrönnen echter is dat
niet het geval en zij vornen daarom eon gevaar. Overigens, zoals we
hierboven reeds zagen, wordt gammastraling in het algemeen tezamen met
alpha- of bétastraling uitgezonden. In geval van een ioniserende
stralingsbron in het lichaam (door inhalatie, inppstie of absorptie
via een wond van radioaktief materiaal) liggen de problemen geheel
anders. In dat geval is juist de alphastralirg de meest gevaarlijke.
Dit enerzijds omdat deze straling zijn gehele energie-inhoud over-
draagt en anderzijds omdat het de stralingsschade in. een erg kleine
hoeveelheid weefsel koncentreert.

Eenheid van straling
De chemische en biologische schade, Veroorzaakt door ioniserende
straling, is gerelateerd aan de geabsorbeerde hoeveelheid energie.
De eenheid van straling is de röntgen (B). Dat is die hoeveelheid
elektromagnetische straling; gamma of röntgenstraling, die in één
cm lucht één e.s.e. (eenheid van lading) van elk teken produceert..
De stralingssnelheid wordt uitgedrukt in de hoeveelheid straling
per tijdseenheid, bij voorbeeld in röntgen per uur.
De eenheid van geabsorbeerde dosis is de rad (radiation absorbed dose).
Wanneer in materie, ten gevolge van bestraling, een hoeveelheid energie
wordt geabsorbeerd van 100 erg/gram, spreekt men van een geabsorbeerde
dosis van 1 rad.

3
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De geabsorbeerde stralingsdosis is niet alleen afhankelijk van de
dichtheid en de chemische samenstelling van het bestraalde materiaal,
maar ook van het type en de energie van de opvallende straling.
Om biologische effekten te vergelijken die onder verschillende kon-
dities tot stand zijn gekomen, werd de dosis equivalent'(DE) inge-
voerd. De eenheid van de DE is de rem (Röntgen equivalent man).
En 1 rem = 1 rad x korrektiefaktor. Deze korrektiefaktor is samen-
gesteld uit een aantal faktoren, zodanig dat 1 rem van een bepaald
soort straling een gelijk eïfekt op biologisch weefsel weergeeft als
1 rem van een ander soort straling.
Een straling van 1 röntgen resulteert in een absorptie van 93 erg
per gram weefsel. Bij een korrektiefaktor van 1, is R = 0,93 rem.
Naast het verband tussen straling en geabsorbeerde dosis, kan ook
het verband tussen straling en aktiviteit worden aangegeven.
Afhankelijk van de aktiviteit, de soort en energie van de straling
en de afstand, is de exp osiesnelheid in lucht van een puntbron van
C curie die gammastralen uitzendt met een energie van E MeV op een
afstand van 30,5 cm: 6 x C x E röntgen/uur.
Voor Nederland is de maximaal aanvaardbare dosis gesteld op 5 rem/jaar
voor radiologische werkers en 0,5 rem/jaar voor de bevolking.

Toxiciteit
Bij de indeling van radionucliden in toxiciteitsgroepen, gaat men
uit van de maximaal aanvaardbare jaardosis. Hieruit kan per nuclide
de maximum toelaatbare inhalatie worden berekend. Is deze hoeveelheid
relatief groot, dan wordt dat nuclide in de groep "lage toxiciteit"
ingedeeld. Is deze hoeveelheid erg klein dan valt het nuclide in de
groep "hoge toxiciteit".
Echter aangezien deze scheidslijnen enigszins arbitrair gekozen zijn,
worden ze ook beschouwd in samenhang met een aanvullende onderverde-
ling, die gebaseerd is op de specifieke aktiviteit„van de nucliden.
Op basis van het feit dat 10 mg radionuclide per m te beschouwen is
als een extreem stoffige atmosfeer, kan de maximale massa van een
radioaktief nuclide, die redelijkerwijs in korte tijd zou kunnen worden
ingeademd, worden berekend. Van nucliden met een lage specifieke aktivi-
teit (Ci/gram) mag dan meer worden ingeademd dan van nucliden met een
hoge specifieke aktiviteit. En nucliden waarvan relatief veel mag wor-
den ingeademd, vallen in de groep "lage toxiciteit".
In de kernenergiewet zijn de radionucliden geklassificeerd in vier
groepen: zeer hoge, hoge, matige en lage radiotoxiciteit (zie bijlage I).

Natuurlijke en kunstmatige straling
De van nature aanwezige stralingsbronnen veroorzaken een bepaalde
stralingsdosis. Deze achtergronddosis wordt in onze samenleving ver-
sterkt door de ontwikkeling van de technologie, zoals door vliegreizen
of door chemische koncentratie van natuurlijke radioaktieve stoffen
in bouwmaterialen. Weber en Rasmussen (1979), sluiten.niet uit dat de
natuurlijke straling een deel van de normaal optredende frequentie van
kanker, leukemie en verandering van erfelijke eigenschappen veroorzaakt.
De oorzaken van natuurlijke achtergrondstraling worden onderscheiden
in kosmische straling, terrestrische straling, straling van gebouwen
en inwendige stralingsbronnen. ' :

;

Het dosistempo van kosmische straling is een funktie van de hoogte
boven de aarde en van de breedtegraad. Op 0 km Hoogte is dat 35 mrem
per jaar op de evenaar en 50 mrem/jaar in onze streken. Op 20 km
hoogte is dat respektievelijk 3500 en 14000 mrem/jaar.
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Door wisselwerking van kosmische straling_met atoomkernen in de
atmosfeer ontstaan radionucliden als H, Be, Ha, Na.
Terrestrische straling komt van radionucliden die sinds het ontstaan
van de aarde in de aardkorst aanwezig zijn geweest. Deze primordiale
nucliden zijn isotopen van de elementen kalium, uraan en thorium.

238 2 T5 2*32 40
De nucliden °U, U, ° Th en K hebben een halveringstijd in
de orde van 10 jaar. Het dosistempo van de nucliden in de aardkorst
varieert van 20 mrad/jaar boven sedimentaire gronden tot 350 mrad/jaar
boven graniet en leisteen.
De vervalprodukten van radonisotopen uit konstruktiematerialen hechten
zich aan stofdeeltjes in de lucht en komen zo in de longen, waardoor
deze aan een dosistempo in de orde van 100 mrem/jaar blootstaan.
Het dosistempo van gebouwen en bestrating in Aberdeen was gemiddeld
104 mrem/jaar (Weber en Rasmussen, 1979).
De van nature voorkomende nucliden geraken in ons lichaam via het
voedsel, drank en inhalatie. Van de langlevende nucliden is vooral
K van belang. Het dosistempo in zacht weefsel wordt geschat op

15 mrad/jaar en in het beenmerg op 27 mrad/jaar.
Het totale dosistempo ten gevolge van natuurlijke stralingsbronnen
is in Nederland ruim 0,1 reia/jaar.
Bailey e.a. (1978) schatten het dosistempo van de kunstmatig geprodu-
ceerde straling op iets minder dan 0,1 rem/jaar: medisch gebruik: 90
mrem; fallout: 4 mrem; kernenergie 0,01 mrem; en overige: 4 mrem/jaar.

2.2 Ekologische aspekten
Straling afkomstig van radioaktief afval is schadelijk voor elke

vorm van leven. Een duidelijke stelling op het eerste gezicht. Maar
waaruit die schade bestaat en bij welke doses straling je effekten
kunt verwachten is nog lang niet duidelijk. Het onderzoek naar effekten
van straling verkeert nog in een pril stadium. Wat betreft effekten op
individuele organismen is misschien het een en ander duidelijk geworden,
wat betreft totale levensgemeenschappen blijft het voorlopig een
kwestie van meningen en veronderstellingen die nog nauwelijks ge-
toetst zijn.
De nu volgende uiteenzetting kan dan ook alleen maar zeer globaal een
beeld geven van de effekten van straling op het organisme, op populaties
en op ekosystemen. Alleen straling met een laag dosistempo komt aan de orde,

ervan uitgaande dat ekosystemen op het land en in de zee voornamelijk hier-
van invloed zullen ondergaan bij toenemende produktie van radioaktief
afval.

Genetische effekten op organismen en populaties
Ioniserende straling kan veranderingen in chromosomen (dragers van
erfelijke eigenschappen) veroorzaken. Dit is algemeen erkend, evenals
algemeen wordt aangenomen dat dergelijke veranderingen in de geslachts-
cellen wijzigingen in genetische eigenschappen kunnen veroorzaken.
Over de hoeveelheid straling die nodig is om deze mutaties op te wekken,
is de kennis nog tamelijk beperkt, vooral daar waar het de grens-
waarde s betreft.

Er zijn nogal wat faktoren die het mutagene effekt van een bepaalde
stralingsdosis beïnvloeden, zoals temperatuur, O gehalte, aanwezigheid
van sommige chemicaliën en het stadium van de spermatogenese (vorming
van zaadcellen)

Gevolgen voor een populatie
Mutaties met min of meer nadelige effekten kunnen optreden. Door de
Gezondheidsraad (Kommissie Kernenergie 75) was de veronderstelling
geuit dat een wat groter aantal mutanten voor een populatie geen beteke-
nis heeft, omdat eventueel nadelige mutanten toch weggeselekteerd rçorden.

3
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Dit kan evenwel niet zo simpelweg gesteld worden. Via formules
kan uitgerekend worden dat het aantal mutanten evenredig toeneemt
met de mutatiefrequentie. Selektie maakt het aantal mutanten niet zo
noodzakelijk minder, maar leidt tot een nieuw evenwicht. Het hangt
van het aantal mutaties per tijdseenheid in dit nieuwe evenwicht af of er vee."
mutanten komen of niet. Het is ook mogelijk dat een mutant beter is aangepast
aan de omstandigheden, de kans hierop is evenwel nihil.
Wanneer ten gevolge van vrijkomen van radioaktief materiaal de achter-
grondstraling met bv làb mrera/ jaar verhoogd wordt zal dat invloed
hebben op de genetische eigenschappen van populaties. Over de grootte
van die invloed valt weinig te zeggen. Over de gevolgen van ander
dan normaal gebruik (ongelukken, sabotage) is bekend dat er sprake
kan zijn van genetische effekten (verschuiving sex-ratio (verhouding
van mannelijke en vrouwelijke individuen), optreden van dominante
lethalen (niet levensvatbare kiemen). Ook is bekend dat op lange
termijn hoogstwaarschijnlijk recessieve (niet direkt tot uiting
komende) mutaties zullen optreden.

Somatische effekten op organismen en populaties
Dit zijn effekten die tot uiting komen in de lichaamscellen van het
organisme. Genetische en somatische effekten kunnen leiden tot be-
invloeding van de aantalsverhoudingen tussen de populaties in het
gebied waar de stralingsfaktor aanwezig is. Een dergelijke ver-
storing van de aantalsverhoudingen kan een verstoring van het ekosysteem
betekenen.

Invloed op piantenpopulaties
Hogere planten zijn meer gevoelig voor straling dan lagere. De kans
op effekten wordt bepaald door de hoeveelheid straling, die geabsor-
beerd wordt in de zogenaamde kritieke weefsels en door de invloed die
de straling op die weefsels heeft. Voor de groei is het raeristeem
(groeitoppen) het kritieke weefsel, voor de reproduktie zijn dit de
voortplantingsorganen (bloemen).
Stralingsgevoeligheid is sterk gebonden aan soorten en ook binnen de
soorten kan de gevoeligheid variëren, door verschil in chromosoomgrootte
of andere cellulaire eigenschappen.
Effekten van straling op plantengemeenschappen kunnen zijn:
1. beïnvloeding van de vorm en de struktuur;
2. beïnvloeding van de samenstelling;
3. beïnvloeding van de diversiteit;
4. beïnvloeding van de produktiviteit.
De mogelijkheden om stralingseffekten op populaties en levensgemeen-
schappen te voorspellen worden bemoeilijkt doordat andere milieu-effekten
een rol spelen en doordat individuele organismen zich zodanig kunnen
aanpassen dat het effekt onduidelijk wordt.

Effekten op dierpopulaties
De rffekten op dierlijke populaties zijn te verdelen in direkte effekten
en indirekte via de plantenpopulaties. De indirekte effekten zijn niet
rechtstreeks af te leiden uit de effekten op planten.
In het algemeen geldt ook hier dat hoger georganiseerde organismen ge-
voeliger zijn dan lager georganiseerde. De gevonden effekten bij dieren
zijn minder overzichtelijk dan bij planten. Migratie (het verplaatsen)
van dieren speelt hierbij een rol. Daardoor is niet altijd duidelijk
hoeveel straling een dier opvangt. Onderzoek moet daarom grotendeels
in laboratoria plaatsvinden.
Van belang zijn in eerste instantie die effskten die een duidelijke
populatiedynamische invloed hebben. Dit houdt in dat ze de samenstelling
van een populatie veranderen, bijv.: ontwikkelingsstoornissen, vertraging
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in het bereiken van de geslachtsrijpheid, invloed op het gedrag .
Heel algemeen kan het effekt van radioaktieve stoffen op popu-
laties en ekosystemen omschreven worden als een vermindering van
het aantal soorten. De bestaande informatie schiet, op dit moment nog
te kort om deze bewering waar te maken.:

Mariene radio-ekologie
Door de permanente aanwezigheid van radioaktief afval in zeeën en
oceanen ontstond een nieuwe tak van radio-biologie: de mariene
radio-ekologie. De belangrijkste taak van deze wetenschap is: het
bestuderen van de interaktie tussen het radioaktieve milieu en orga-
nismen, en zo tot een voorspelling te komen van de biologische ge-
volgen voor het leven op aarde, de normen voor de stralingsbesaetting
te bepalen, en schadelijke gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen.
De nadruk ligt ook bij het voorspellen van de risiko's voor de mens
bij het eten van radioaktief besmet voedsel uit zee.
Naar de effekten van de straling van lage niveaus die bij dumping
van radioaktief afval vrijkomt, is nog weinig onderzoek gedaan.
Uit een interview met het ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland)
bleek dat er op dit moment wel onderzoek gedaan wordt met name door
Engeland, Duitsland en Amerika. Over de resultaten van dit onderzoek
is nog niets bekend (zie 3.3). . .|

Het voorspellen van effekten op ekosystemen wordt bemoeilijkt door
gebrek aan kennis over de mechanismen waardoor de aantallen organismen
die behoren tot het ekosysteen worden gereguleerd.
De gegevens tot nu toe wijzen erop dat een aquatisch ekosysteen niet
wordt aangetast bij lage stralingsniveau's. Dit is niet zo verwonder-
lijk als men bedenkt dat een ekosysteem van nature bloot staat aan
bedreigingen, en toch vrij stabiel blijft. Totale veranderingen van
ekosystemen ten gevolge van natuurlijke oorzaken zijn zeldzaam. Wel
rijst de vraag of een ekosysteem zijn stabiliteit kan behouden wanneer
er steeds meer bedreigingen worden toegevoegd.
De reden voor de stabiliteit van het mariene ekosysteem kan zijn de
komplexiteit van het voedselweb dat aanzienlijke wijzigingen mogelijk
maakt van de wegen waarlangs energie wordt overgedragen door het eko-
systeem, zonder dat er zichtbare effekten zijn op de soorten waar de
mens het meest mee te maken heeft. Een ingreep aan de basis van een
voedselketen zal minder duidelijke effekten hebben dan een ingreep
aan de top ervan, vooral in ingewikkelde ketens. Hoe kleiner de voedsel-
keten, hoe groter de kans dat er veranderingen optreden onder invloed
van straling.
Akkumulatie van een schadelijke stof treedt in mariene ekosystemen
meestal minder snel op dan in ekosystemen op het land. De schadelijke
stoffen zijn minder gauw in gekoncentreerde vorm aanwezig als gevolg
van verspreiding door het water. Polikarpov kwam tot de konklusie dat
de belangrijkste opnameweg van radio-nucliden door aquatische organismen
direkt uit het water is. Koolstof is een uitzondering, en hetzelfde
geldt voor andere in het lichaam ingebouwde elementen in specifieke
biologische molekulen.

Er is een opvallend verschil in interpretatie van de huidige gegevens
door de IAEA (International Atmic Energy Agency) en Greenpeace. De
IAEA heeft tot taak internationaal akseptabele normen op te stellen
OB vervuiling door radioaktief materiaal van de zeeën en oceanen tegen
te gaan. Hun konklusie luidde: (rapport 1976) "In een ekosysteem
waarin radioaktief materiaal is geloosd kunnen, alle individuen aange-
tast worden en is het moeilijk vast te stellen wat het- gevolg hiervan
is, naar volgens de gegevens die we nu hebben hoeven de huidige
niveaus van radioaktiv!teit in het mariene milieu.geen reden tot zorg
te zijn". - '
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Het EON beroept zich op de resultaten van het onderzoek van de IAEA en
neemt de konklusies ervan over; daar komt nog bij dat het ÈCN, en de
overheid van mening zijn dat op dit moment het dumpen de enige rede-
lijke oplossing is, gezien de Nederlandse situatie. Tevens is het
produceren van radioaktief afval onvermijdelijk.
Greenpeace: "Het is duidelijk dat dumping van Laag Aktief Afval (LAVA)
een betwistbaar onderwerp is. Landen hebben de vrijheid om oceanen
te vervuilen met radioaktief afval. De IAEA heeft maxima gesteld aan
het aantal curies dat gedumpt mag worden en landen houden zich aan
deze richtlijnen. Maar definitieve antwoorden op de mogelijke lange-
termijn effekten van zo'n vervuiling zijn er niet. Zolang we de ge-
varen niet kennen, moeten we geen risiko's nemen. Er is geen manier
bekend de zeeën te ontsmetten en met het oog op het zeer uitgebreide
nucleaire vermogen in de toekomst is afvaldumping een sprong in het
duister en vormt een belangrijk argument tegen nucleaire energie-
opwekking".

Polikarpov, een Russisch onderzoeker: "Hoewel er nog veel onderzocht
moet worden, kunnen we een belangrijke konklusie al trekken: verdere
radioaktieve vervuiling van zeewater is ontoelaatbaar".
En tenslotte verklaarde de bekende Jaques Yves Cousteau, oceanograaf,
"dat wanneer onherstelbare schade wordt toegebracht aan het leefmilieu
als gevolg van schadelijke stoffen, dit beschouwd moet worden als een
onvergeeflijke misdaad ten opzichte van volgende generaties.
Gezien de onzekerheden rond de mogelijke gevolgen op korte en lange
termijn van het dumpen van radioaktief afval in zee, zouden deze
dumpingen moeten worden gestaakt en wel tenminste tot het moment dat
lopende studies die' onzekerheden weg kunnen nemen en de antwoorden
op de vele vragen in het openbaar kunnen worden besproken".

De slotkonklusie van de Werkgemeenschap Landschapsekologisch onderzoek:
"Het is zeer onzeker welke de te verwachten ekologische effekten van de
toepassing van kernsplitsing voor de opwekking van elektriciteit zijn.
Een wetenschappelijke basis, op grond Waarvan gesteld kan worden dat
de lozing van radioaktieve stoffen in het milieu geen invloed op popu-
laties van flora en fauna zullen hebben, is niet aanwezig. Indien men
besluit tot de verdere toepassing van kernenergie voor elektriciteits-
voorziening, kan geen afweging gemaakt worden van de ekologische
gevolgen. Hiervan moet men zich bewust zijn, in de wetenschap dat de
mogelijke gevolgen op langere termijn niet zonder betekenis'kunnen
zijn voor de mens".

2.3 Medische aspekten

Effekten van straling op de mens.

Inleiding.
Blootstelling aan ioniserende straling kan leiden tot beschadigingen,
welke zich niet alleen bij het blootgestelde individu openbaren, maar
ook bij zijn nakomelingschap. In het eerste geval spreekt men van
somatische schade,in het tweede geval van genetische schade.
De schadelijke werking vindt plaats op moleculair niveau, hetzij direkt
door verandering van belangrijke moleculen in de cel, hetzij indirekt
door de vorming van zeer reaktieve radikalen en ionen, die dan weer
de chemische struktuur van belangrijke moleculen in de cel veranderen.
Uit water dat het grootste deel van de cel uitmaakt, zullen, bij be-
straling elektronen vrijgemaakt worden. De hierbij ontstane ionen
zijn instabiel en vallen direkt uiteen.
Hierbij ontstaan zeer reaktieve radikalen en ionen zoals bijv. H ;
OH"; HO"; H o", (zie ook tabel 1). In zuurstofrijk milieu treedt dan
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nog vorming van waterstofperoxide H„0o op. Het is bekend, dat de
stralingsschade in zuurstofrijk weefsel beduidend groter is dan
in zuurstofarm weefsel. In het algemeen zal de chemische samen-
stelling van de cel van belang zijn voor de schade die ontstaat
en zal als beschermende of juist versterkende faktor optreden.
Van de schade, die ioniserende straling veroorzaakt in de cel,
is die aan de enzymen en het DNA het belangrijkst. De uiteindelijke
effekten kunnen resulteren in een vermindering van de celstof-
wisseling, vertraging van de celdeling, vervroegde celdood, delings-
dood (mislukken van de celdeling gevolgd door de dood van de cel)
en verandering van de celeigenschappen. Sneldelend weefsel is dan
ook het meest stralingsgevoelig zoals rood beenmerg, geslachtscellen
en darmepitheel. Kinderen zijn gevoeliger dan volwassenen en de onge-
boren vrucht is zeer stralingsgevoelig, vooral in de periode van de
organogenese 2 tot en met 6 week (periode van orgaan aanleg), daar
bestraling dan tot misvormingen kan leiden.

De ernst van de stralingsschade en haar gevolgen hangen tevens af van
de soort ioniserende straling, de grootte van de stralingsdosis, de
verdeling van de dosis over het lichaam, en de verdeling van de dosis
over de tijd (dosistempo). Een hoog dosistempo is veelal schadelijker
dan een laag. Voorts raoet er nog gewezen worden op het bestaan van
herstelprocessen. Beschadigingen van het DNA kunnen door een aktief
proces weer opgeheven worden. Diverse typen reparatiemechanismen zijn
bij zowel bakteriën als zoogdieren aangetroffen. Deze reparatie-
mechanismen vormen dus een natuurlijke bescherming tegen muterende
agentia zoals straling. Er zijn bij de mens ziekten beschreven, die
waarschijnlijk berusten op defekte reparatiemechanismen. De gevolgen
van stralingsschade deelt men in onder vroege of direkte effekten
en late effekten. De vroege effekten treden alleen op na akute be-
straling met hoge doses. De late effekten kunnen zowel als gevolg
van een akute bestraling als door chronische bestraling optreden.
Daar het aantal beschadigde moleculen per cel als maatgevend voor het
biologisch effekt van straling kan worden beschouwd en er een direkte
relatie tussen energieafgifte en het gemiddeld aantal beschadigde
moleculen kan worden verondersteld, heeft men als maat voor het biolo-
gisch effekt de energieafgifte per gewichtseenheid, de geabsorbeerde
dosis, genomen met als eenheid de rad = 1Q0 erg/gram. Echter de ver-
schillende soorten straling verschillen in kwaliteit d.w.z. kwantita-
tief gelijk geabsorbeerde doses hebben niet altijd een zelfde biolo-
gische werkzaamheid. Deze verschillende werkzaamheden wordt tot uit-
drukking gebracht in een faktor, de RBE (relative biological effective-
ness). De RBE wordt opgegeven als de verhouding van de dosis röntgen-
straling opgewekt bij een buisspanning van 200 à 300 KeV nodig 'om een
bepaald biologisch effekt te verkrijgen tot de dosis van de onder-
zochte straling, welke nodig is ora hetzelfde effekt te verkrijgen.
De RBE is niet alleen afhankelijk van de zg. LET (Lineair Energy Trans-
fer, i.e. de hoeveelheid energie die door straling per eenheid van weg-
lengte wordt afgegeven in KeV/micron) en het onderzochte effekt, maar
ook van allerlei andere faktoren zoals eigenschappen van weefsels of
cellen, die onderzocht worden, de temperatuur, zuurstofspanninp en de
metabolische aktiviteit tijdens of na de straling. De RBE is dus niet
als een vaststaande waarde voor een bepaald soort straling.te beschou-
wen. In de stralingshygiëne wordt echter uit praktische noodzaak ge-
bruik gemaakt van vaste veelal naar boven afgeronde waarden voor deze
grootheid en als stralenkwaliteitsfaktor verwerkt in de dosisequivalent.

Somatische gevolgen van straling

Vroege effekten.
Bij uniforme bestraling van het gehele lichaam is de aard en de ernst
van het ziektebeeld afhankelijk van de dosis. Het verband tussen het
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beschouwde effekt en de dosis is sigmoid (S-vormig) en er bestaat
een drenpeldosis, waarbij het effekt voor het eerst wordt waar-
genomen. De LD 50 (dosis ten gevolge waarvan 50% van de bestraalden
overlijdt) is bij de mens ongeveer 400 rem. Het ziektebeeld daar
beneden overheerst door uitschakeling van beenmergcellen en daarboven
door het sneller verlopende darmsyndroom. Vanaf 25 rem ontstaan ver-
anderingen in het bloedbeeld. Er treedt bijv. vermindering op van
witte bloedcellen. Verder kunnen huidverbrandingen en vertroebeling
van de ooglens optreden. Tijdelijke steriliteit kan bij mannen
optreden na doses van 50 à 100 rad (röntgen of ganmastraTing) en bij
vrouwen na doses van 300 à 400 rad.

Late effekten.
Een groot aantal experimenten met proefdieren heeft duidelijk aange-
toond dat ioniserende straling kanker kan veroorzaken. Bij deze
experimenten worden vrij hoge doses gebruikt, hetgeen noodzakelijk
is om een verschil te konstateren in kankerinduktie in een groep be-
straalde proefdieren en een groep onbestraalde dieren. Indien men de
doses lager maakt, worden de verschillen zo klein dat ze niet meer
statistisch significant zijn. Daardoor is het niet mogelijk op deze
wijze te weten te konen of lage doses wel of niet kankerverwekkend
zijn. Voor sommige vormen van kanker heeft men enige gegevens ver-
kregen uit de studie van bestraalde groepen van personen. Vooral leuke-
mieinduktie is daarbij goed bestudeerd. Betreffende deze vorm van
kanker zijn vooral de studies van de volgende groepen van belang:

a. de overlevenden van de atoombomontploffingen
b. patiënten bestraald voor verstijving van de wervelkolom (spondylitis)
c. kinderen in utero blootgesteld aan diagnostische röntgenstraling.
Deze studies hebben geleid tot een model voor kanker en leukemie-
induktie, op grond waarvan risikoschattingen worden gemaakt. Het bleek
dat voor hogere doses (groter dan 100 rad) een extra leukemieinduktie
optrad, die ongeveer evenredig is met de grootte van de dosis. De extra
leukemie gevallen beginnen te verschijnen na een latente periode van
enkele jaren. Gedurende de hierop volgende risikoperiode is het aantal
extra jaarlijkse gevallen vrij konstant. De lengte van deze risiko-
periode is nog vrij slecht bekend, doordat de studies nog niet lang
genoeg zijn voortgezet.

Soortgelijke onderzoekingen naar kankerinduktie geven overeenkomstige
resultaten. Hieruit blijkt dat kanker, bij zowel inwendige als uit-
wendige bestraling, kan worden geïnduceerd in die organen, waarin de
ziekte ook spontaan optreedt. De latentieperiode is langer dan bij leuke-
mie. Bij de foetus kan 0,2-5 rad kankerverwekkend zijn. Bij volwasse-
nen wordt een min of meer lineair verband gevonden tussen kankerin-
duktie en grootte van de dosis voor doses vanaf 100 rad. De risiko-
schattingen berusten nu op de zgn. lineariteitshypothese. Hierin gaat
men ervan uit dat linear*teit blijft gel den voor lage doses, ook
indien ze worden gegeven bij laag dosistempo.
Inwendige bestraling treedt op na opname van radionucliden door ingestie,
inhalatie of opname via de huid. Gevaarlijk zijn vooral die radio-
nucliden die een lange effektieve halfwaarde tijd hebben, De effektieve
halfwaarde tijd is gedefinieerd als het produkt van de fysische en de
biologische halfwaarde tijd gedeeld door hun som. De biologische
halfwaarde tijd is de tijd, die het lichaam nodig heeft on de helft
van een bepaalde hoeveelheid stof, die toegediend wordt weer te ver-
wijderen.
Radionucliden, die zich selektief afzetten in een bepaald orgaan en
een lange fysische halfwaarde tijd bezitten, moeten daarom als buiten-
gewoon gevaarlijk beschouwd v/orden. Een groep nucliden bekend als bot-
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zoekers kunnen dan ook als zeer radiotoxiseh worden aangemerkt.
Ze worden in behoorlijke mate opgenomen in het bot., waarna het
trage metabolisme ervoor zorgt, dat ze gedurende vele jaren geïn-
corporeerd blijven. Tot deze groep behoren o.a. de elementen plu-
tonium, magnesium, fosfor, calcium,, strontium e,n radium. Van dit
lattste element zijn kwantitatieve gegevens bekend over--.de relatie
tussen lichaamsbelasting met Ra-224 en Ra-226 en het. •yaorkomen van
botkanker. Een ander gevaarlijke groep isotopen zijn die van het
element jodium. Jodium hoopt zich namelijk makkelijk OR in de schild-
klier. Verder kunnen alfa stralers, die bij uitwendigei bestraling
als ongevaarlijk kunnen worden beschouwd vanwege hun, ßoringe door-
dringend vermogen, bij inwendige bestraling juist zeer radiotoxiseh
zijn vanwege hun hoge LET. . • , 4l

Naast kankerinduktie wordt wel op grond van experiment un met dieren
eenaspecifieke verkorting van de levensduur verondersteld. Men heeft
hier echter nog geen overtuigende bewijzen voor.

Genetische gevolgen van straling
Ioniserende straling kan overerfbare effekten teweeg brengen in het
genetisch materiaal van de mens. Deze veranderingen betreffen een-
veranderingen (mutaties) dan wel veranderingen in de struktuur of het
aantal chromosomen. Al deze afwijkingen komen ook van. nature voor.
Genetische veranderingen zullen door de nadelige.invlcwd op hun dragers
door selektie weer uit een populatie verwijderd gorden. Men gaat er
daarom vanuit dat er zich een dynamisch evenwicht instelt tussen het.
aantal geïnduceerde mutaties en het aantal dat er. door selektie uit
verwijderd wordt. Dit betekent ook. dat mutaties met geringe nadelige
effekten en recessieve mutaties gedurende een groot aantal generaties
blijven voortbestaan en door beïnvloeding van een groot:aantal indi-
viduen toch belangrijk kunnen zijn. ; , .
De kennis omtrent de genetische gevolgen is verder beperkt. Dit ver-
hindert echter niet dat men risikoschattingen maakt. Bij deze schat-
tingen gaat men uit van een lineair verband tussen dosisgrootte en
aantal daardoor veroorzaakte mutaties. Hierbij wordt steeds de gonaden-
dosis in rekening gebracht, die tussen de koncepties van twee opeenvol-
gende generaties is ontvangen. Tevens hanteert men bij deze schattingen
het begrip verdubbelingsdosis. Dit is die.dosis, die een mutatiefre-
quentie zou induceren gelijk aan de natuurlijk voorkomende. Deze dosis
wordt als volgt berekend. Op grond van waarnemingen bij muizen en van
schattingen van het totaal aantal genen bij de muis en de mens heeft
men een mutatiefrquentie van 0,25.10 per gen en per rep bij de muis
en een natuurlijke mutatiefrquentie van 0,5.10 à 5.10 per gen en per
generatie bij dé mens. Men verkrijgt nu de verdubbelingsdosis door deze
laatste waarden te delen door de eertte. Dit wordt dan -20 à 200 rera.
Ter illustratie van een risikoschatt.ing volgt hier een schatting, dip
een kommissie van de gezondheidsraad maakt in haar rapport Kerncentrales
en Volksgezondheid (1975) (zie tabel 2) . In de hieruit overgenomen
tabel staan de geschatte aantallen te verwachten genetische defekten
ten gevolge van een stralingsbelasting van 100 mrem/jaar. voor een be-
volking van één miljoen. Uitgaande van een generatieduur van 30 jaar
komt dit overeen met 3 rem per generatie.' Bij deze. schattingen gaat
men uit van het aantal afwijkingen per één miljoen levend geborenen,
zoals dat is waargenomen in Noord-Ierland en in Brits-Culumbia (kolom
spontane gevallen). Hieruit berekent men door toepassing van het begrip
verdubbelingsdosis het aantal afwijkingen in de evenwichtstoestand en
daaruit het aantal in de eerste generatie. De hierbij gebruikte aannames
staan onder de tabel. De bovengenoemde kommissie berekent nu een risiko-
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faktor op grond van de gegevens van het geschatte aantal defekten
ia de evenwichtstoestand. Dit is 750 per miljoen. Vervolgens neemt
zij aan dat voor een bevolking waarin alle leeftijdsklassen vertegen-
woordigd zijn, de helft van het kollektieve dosisequivalent op de
gonaden van belang is voor het nageslacht (genetisch significant).
Zij komt dan uit op een kans dat een der beschouwde effekten in het
nageslacht optreedt van 750/2.3.10 = +_ 10 per man rent.

In categorie 1. staan afwijkingen en ziekten, die worden veroorzaakt door
dominante mutatie« van één sen. Categorie 2. omvat ziekten tengevolge van
veranderingen in aantal of structuur van de chromosomen, alsmede ziekten,
die door een receuieve jenmutstie worden veroorzaakt.

Tabel Geschatte genetische gevolgen vin 100 mrem/jaar (* 3 rem per generatie) voor
een bevolking vin 1 miljoen. (Twee afzonderlijke schattingen zijn weergegeven,
gebaseerd op twee bevolkingsgroepen, wiarvoor de spontane frequentie van
genetische afwijkingen is onderzocht).

Bevolkingsgroep,
waarvan de spon-
tane frequentie
van genetische
afwijkingen Is
onderzocht

O)

Noord-Ierland*

Brits-Columbta
(Canada)**

Categorie afwijkingen

(2)

1. dominante ziekten
2. chromosomafe en

recessieve ziekten
3. aangeboren afwij-

kingen, later optre-
dende afwijkingen;
constitutionele en
degeneratieve
ziekten

Totaal

1. dominante ziekten
2. chromosomale en

recessieve ziekten
3. aangeboren afwij-

kingen, later optre-
dende afwijkingen;
constitutionele en
degeneratieve
ziekten

Totaal

Aantal
"spontane"
gevallen

(3)

10.000

in ilAA
lU.UUu

40.000

60.000

800

t CfWl

90.100

94.400

Geschatte gevolgen van 100 mrea
per jaar, uitgedrukt in hel aantal
levend geboren dragert van
afwijkingen
eerste in evenwicht»-
generatie toestand

(4) (S)

30-300 1S0-1.SO0
naarverhou- zeer langzame
ding gering toename

3-300 30 - 3.000

33-600 180-4.500

3-24 12-120
naai verhou- zeer langzame
ding gering toename

? - 680 68 - 6.800

10 -704 80 - 6.920

Opmerking: a. De laagste en de hoogste schattingen zijn berekend met verdubbelingsdosei
van reip. 200 en 20 rem; voor ziekten uit categorie 3. is aangenomen, dit
dj voor S tot S0« gtnttiich lijn bepaiU.

b. Verondersteld 1», dat het optreden vin dominante ziekten lit de eerste
generatie één vijfde bedraigt van dat bij evenwicht. Vopr categorie 3. is
voor deze fractie een wtarde van één tiende genomen.

* Gegeven»vin Steven«)« A.C.. Red. Rei. Suppt 1.(1959) 306, » a l s gebruikt in het
•EIR-npftort.

• • Trinkt». i .K. and Doua**. J.H., Ann.. Hum. Genetica 3 | (1974) IM.

Tabel 2. en bijbehorende tekst uitstralingshygiëne (Weber)
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Normen voor toelaatbare blootstelling
De International Commision on Radiological Protection (ICRP), opgericht
in 1928, geeft aanbevelingn over toelaatbare stralingsdoses voor groepen
mensen en hiervan afgeleid toelaatbare hoeveelheden radioaktiviteit
in het liehaam,concentraties in de lucht en in het drinkwater.
Deze normen worden in het algemeen internationaal overRenoraen. Haar
uitgangspunten heeft zij als volgt geformuleerd.
a. De toepassing van radioaktiviteit dient zinvol te zijn en te worden

nagelaten als de voordelen niet tegen de nadelen opwegen.
b. Stralingsdoses dienen zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te zijn

door het toepassen van beschermende maatregelen, sociale en ekonomische
faktoren in aanmerking genomen.

c. Het risiko dient relatief laag te zijn inverhoudinp tot andere maatsrliappr
lijke risiko's. Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen bloot-

stelling van de bevolking en beroepsmatige blootstelling. De risiko's
van blootstelling dienen respektievelijk vergeleken te worden met andere
risiko's uit het dagelijks leven en beroepsrisiko's. ;

De momenteel in Nederland voorgeschreven normen zijn neergelegd in het
Veiligheidsbesluit Ioniserende Stralen (VBIS) uit 1963 en gebaseerd op
de aanbevelingen van de ICRP uit 1959 (zie tabellen 3 en 4). De Europese
Gemeenschappen, die thans het Euratomverdrag uitvoeren, hebben in 1976
nieuwe basisnormen uitgegeven, waaraan ook Nederland zich heeft te houden.
Deze basisnormen zijn gebaseerd op de aanbevelingen van ICRP publikatie
no. 9 uit 1966 (zie tabel 5). Aanpassing van de Nederlandse wetgeving is
alsnog achterwege gebleven voornamelijk- als gevolg van ICRP publikatie
no. 26 uit 1977, maar zal dit jaar nog plaatsvinden.

T a b e l , overgenomen u i t s i r a ! i n g s h y g i ë n e (Weber) .

Tabel 3 Overzicht van-de ICRP-aanbevelingen 1959.

Maximaal toelaatbare doses voor £onaden, bloedvormende organ» en ooglefts.

beroepsmatige blootstelling

speciale groepen: A volwassenen
beroepshalve
blootgesteld

B volwassenen
en kinderen

gehele bevolking (genetische doses)

S rem per jaar
Hcum < 5 (N - 18) rem, zie tekst

1,5 rem per jaar

1
0,5 rem per jaar

S rem per 30 jaar

H is de maximaal toelaatbare 'gekumuleerde dosis. N is de leeftJ jii.

Tabel 4 Maximaal toelaatbare doses (in rem) bg beroepsmatige bloot-
stelling.

ICRP-aanbevelingen VBIS-voonçhriften
I9S9

per 13 «reken per jaar per 13 weken par jaar

gonaden, ooglent,
blocdvormend organisme 3 5 3 5

huid*) 8 30 8 30
schUdklier 8 30 4 15

handen, onderarm,
meten, enkels

aadere organen

20

4

75

15

15

4

60

15

*) met uitzondering van de huid van de handen, onderarm, voeten en enkels.
Voor h«t skelet gelden speciale regels waardoor het
aaadu kaa worde« tot dn« groep te behore«.
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Tabel 5 Maxfanaal toelaatbare doiM en "doM limit»", aanfceveUagen van
ICKr-90966).

orgaan of weeftel maximum toelaatbare doaet grenzen voor doaea voor
leden van de bevolkin*
"dote UmiU"

gonaden,rode
beenmerg

huid, bot en
Khildklier
handen en onder-
arm, vottcn en
enkela

ander aftondertyk
orgaan

maximum toelaatbare doaea
voor volwauenen blootge-
iteM tydent him werkzeim-
heden

5 rem in een jaar *)

30 t e n in een jaw *)

75 rem in een jaar *)

IS rem in een Jaar *)

0,5 rem in een jaar

3 rent in een jaat **>

7,5 ram in een jaai

1,5 run In ten Jaar

*) in i jaar is de halve jaardosis toegestaan, afßerond naar
boven op een geheel getal; in een kwartaai is dus toegestaan
3 rem voor de gonaden en het rode beenmerj;

f) 1,5 rem in een jaar voor de schildkl iir van kin-ier̂ n
beneden de 16 jaar.

De ontwikkeling van het ICRP standpunt is een zeor
geweest en zeker nog niet afgesloten. De norraen voor zowel beroepsmatige
blootstelling als voor de blootstelling van de be>-olking zijn in de loop
der tijd aanzienlijk gedaald en nu op een niveau van respektievelijk 5 rem
en 0,5 rem per jaar per persoon aangeland. In 195^ was dit voor beroeps-
matige blootstelling bijv. nog 15 rem per jaar. Van diverse kanten (o.a.
Stewart, Morgan en Mancuso) wordt echter aangedrongen op een nog verdere
verlaging van de normen, omdat men de overtuiging is toegedaan dat de
effekten van straling met een laag dosistempo zijn onderschat vooral
met betrekking tot de induktie van leukemie en kanker. In ICRP publikatie
no. 26 valt echter eerder een tendens tot versoepeling waar te nemen. Zo
wordt bijv. door een nieuwe berekeningswijze de toelaatbare dosis voor
afzonderlijke Organen verhoogd binnen de limiet van 5 rein per jaar voor
het gehele lichaam. Verder wordt de eerder bestaande limitering in de
wijze waarop de blootstelling over het jaar verdeeld moet worden, afge-
schaft.

Veel kritiek wordt in de literatuur geleverd op de normen die het ICRP
hanteert ten aanzien van de zgn. "hot particles". Dit zijn alfastraling
uitzendende deeltjes van plutonium en andere aktiniden, die voldoende
aktiviteit bezitten om tenminste 1000 rem/jaar aan het omringende weefsel
af te geven. Deze deeltjes geven nun energie af in-si echts een zeer klein
gebiedje. De kritiek die nu op het ICRP geuit wordt, is dat zij alleen
kijkt naar de gemiddelde dosis per orgaan.- Bestreden wordt dat dit een
juiste methode is om het uiteindelijke risiko te evalueren. Door andere
berekeningswijzen komt men uit op een norm, die 200 tot 15000 maal lager
ligt (Nader, R. Tamplin, A. Gofman en Kernenergie?>.
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2.4. Juridische aspekten
Aan ons onderwerp zitten veel juridische kanten. In dit hoofdstuk
worden de hoofdlijnen aangegeven, een verdere uitwerking is te vinden
in hoofdstuk 3.

2.4.1 Op nationaal niveau zijn er een groot aantal wetten en besluiten die
op ons onderwerp betrekking hebben.
- Allereerst is er de Kernenergiewet (Staatsblad 1963, no 82 gewijzigd
1967 Stb. 337 en 1974 Stb. 291), die behalve alles wat met kernenergie
te maken heeft ook in grote lijnen het gebruik van radioaktieve stoffen
regelt. De grote lijnen zijn uitgewerkt in besluiten, die hierin van
formele wetten verschillen dat het parlement geen direkte invloed kan
uitoefenen op inhoud en totstandkoming van die besluiten; de regering
stelt ze vast (Van deze besluiten verschillen weer de beschikkingen;
deze worden niet noodzakelijkerwijs door de regering genomen, maar ook
door lagere organen,)

Registratie. De artikelen 27 en 28 van de Kernenergiewet spreken over .
administratie die ieder die met radioaktieve stoffen omgaat, moet bij-
houden. Uit deze administratie moet eens per maand aangifte gedaan
worden aan de Keuringsdienst van waren; een afschrift gaat naar de ar-
beidsinspektie. Deze kontrolaert de administraties en doet eenmaal per
maand opgave aan een door de minister van Volksgezondheid en Milieu- j
hygiëne benoemde hoofdinspekteur voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. I
Volgens de memorie van toelichting bij de Kernenergiewet (dat is een toe- •
lichting op het wetsontwerp die de minister die het indient naar het
parlement stuurt) hoopt men aan de hand van deze registratie ten allen ;
tijde te kunnen vaststellen hoeveel radioaktieve stoffen in het land
aanwezig zijn, waar ze zich bevinden en van welke aard ze zijn. Dit kan j
handig zijn bij eventuele kalamiteiten. Tevens kan men met behulp van ;
deze gegevens de ontwikkelingen in het gebruik van radioaktieve stoffen .j
volgen. '!
- De registratie is nader geregeld in Het Besluit registratie radio- i
aktieve stoffen en kosten keuringsdiensten van waren (1969, Stb. 472) en i!
de Beschikking inrichting registers (1969, Staatscourant 240). i

Vergunning. Artikel 29 van de Kernenergiewet stelt het mogen vervoeren, ij
bereiden, voorhanden hebben, toepassen, binnen Nederlands grondgebied jj
brengen of zich ontdoen van radioaktieve stoffen afhankelijk van het !;
hebben van een vergunning van de minister van Volksgezondheid en Milieu- j
hygiëne en Sociale Zaken, eventueel ook van de minister van Verkeer en 1
Waterstaat. ij
- De gevallen waarin zo'n vergunning nodig is, zijn geregeld in het ij
Besluit radioaktieve stoffen (Stb. 1969, 404). j

a) Vervoer. Voor het transporteren is in het Besluit vervoer splijt- j
stoffen, ertsen en radioaktieve stoffen (Stb. 1969, 405) geregeld in jl
welke gevallen vergunning nodig is. Dit besluit verwijst in sommige ge- j
vallen naar de bijlagen van het Reglement gevaarlijke stoffen (Stb. 1968, ,)
207) en wel bepalingen betreffende het _vervoer van gevaarlijke stoffen ;
over JLand (VLG), binnenwateren (VBG) en per spoor (VSG). Voor het vervoer I
naar IJmuiden is geen vergunning nodig, wel moeten de bepalingen van het jj
VLG worden nageleefd door het ECN. \i

b) zich ontdoen van. Geen vergunning is nodig voor "het zich ontdoen van" j
in de vorm van lozen beneden bepaalde concentraties en het meegeven van
afval aan een erkende afvalophaaldienst (art. 7 Radioaktieve stoffenbesluit).
Het ECN is in 1970 als zodanig erkend (Staatscourant 1970, no. 75)
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Het ECN vraagt op grond van art. 29 Kernenergiewet en art. 36 Radio-
aktieve stoffenbesluit jaarlijks een vergunning om zich van het opge-
haalde radioaktieve afval, het afval van het ECN zelf en het van de
kerncentrales Borssele en Dodewaard te mogen ontdoen d.m.v. dumping
in de Atlantische Oceaan.

2.4.2 Hier komen we op het terrein van de Internationale verdragen en
bepalingen.
Volgens het Verdrag van Londen (Tractatenblad 1973, 172) ter voorkoming
van verontreiniging van de zee door het storten van afval en vuil, voor
Nederland in werking getreden op 1 januari 1978 (Trbl. 1977, 182) is het
verboden de in annex I (zie bijlage II) genoemde stoffen, de Zwarte
Lijst, te dumpen (hieronder valt kernsplijtingsafval). In annex II,
de Grijze Lijst, worden stoffen genoemd, waaronder radioaktieve afval-
stoffen die niet onder annex I vallen, die slecht? met een vergunning
gedumpt mogen worden (bijlage III).

IAEA. Deze vergunning wordt verleend door het land op wiens grondgebied
het dumpschip geladen wordt (in dit geval Nederland). Hierbij is men
gebonden aan de aanbevelingen van het International Atomic Energy Agency
(IAEA). De vergunning mag slechts afgegeven worden als een onderzoek is
ingesteld naar alle faktoren genoemd in annex III (zie bijlage IV).
Overigens de vergunning voor het mogen dumpen in de zee o.g.v. het
verdrag van Londen is dezelfde als die o.g.v. art. 29 Kernenergiewet.
Doelstelling van het IAEA is de bijdrage van de atoomenergie tot de vrede,
de gezondheid en de welvaart in de gehele wereld op te voeren en te waar-
borgen, men waakt ervoor dat de hulp niet wordt aangewend voor mili-
taire doeleinden.

De nieuwste bij het verdrag van Londen behorende definities en aanbe-
velingen, opgesteld door het IAEA dateren van 1978. (IAEA, 1978, Wenen,
INFCIRC/add.l/Rev.l)..

OESO/NEA. Verder is Nederland gebonden aan een besluit van de Orga-
nisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) van 4 augus-
tus 1977. (OESO, C (77) 115 (final) Paris, 4 augustus 1977).
In dit besluit worden een advies van de NEA (Nuclear Energie Agency, een
orgaan van de OESO) o/er de verpakking (de "guidelines") en een advies
over overleg en toezicht op dumpingen (liet "mechanism") bindend gemaakt.
Deze OESO/NEA bepalingen zijn een uitwerking van hot verdrag van Londen.

IMCO. Tenslotte zijn door d& IMCO (Intergouvernamental Maritime Consul-
tative Organisation) voorschriften opgesteld voor het vervoer van radio-
aktieve stoffen over zee. Deze zijn overgenomen in het Schepenbesluit
(Stb. 1965, 367).

c) Jurisprudentie
Tegen de beschikking van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
waarbij vergunning aan het ECN werd verleend voor het dumpen van radio-
aktief afval in de Atlantische Oceaan heeft Sietze Schoonbergen, inwoner
van Umuiden, beroep aangetekend.
Tegelijk met het indienen van dit beroep vroeg hij om schorsing van de
beschikking. Dit houdt in dat als geschorst wordt de beschikking geduren-
de de tijd waarin het beroep, behandeld wordt, niet uitgevoerd mag worden.
(Er zou gedurende de behandeling van het beroep dus niet gedumpt mogen wor-
den; er is dan immers geen vergunning voor).
Dit schorsingsverzoek werd afgewezen, omdat ten tijde van behandeling
de dumping al plaatsgevonden had. Publikatie in de Staatscourant was
niet tijdig gebeurd. De beschikking was dus al uitgevoerd; er viel niets
•eer te schorsen. Het beroep tegen de vergunningverlening is nog in
behandeling bij de Raad van State. Er is op dit nonent nog geen uitspraak
gedaan.
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3. RADIOACTIEF AFVAL; DE PRAKTIJK

Zoals in de inleiding reeds is gesteld, proberen we enig licht te
werpen op dat radioaktief materiaal, in Nederland, dat na bewerking
in zee wordt gedumpt. In ons land wordt geen radioaktief afval op
het land gedumpt. Wel is theoretisch onderzoek verricht naar de opslag-
mogelijkheid in zoutkoepels, echter de uitslag van de brede maatschappe-
lijke discussie moet uitmaken of deze mogelijkheid ook werkelijk ter
hand genomen wordt. • >
Bij dumping in zee gaat het om .laag aktief afval. Dat wil zeggen, dat
afval waarvan de straling zo gering is, dat men vermoedt dat het materi-
aal verwerkt kan worden zonder dat het hierbij grote risiko's oplevert
voor de betrokken mensen. Afhankelijk hiervan moet het afval tijdelijk
worden opgeslagen om tot een bepaald nivo te vervallen-, of mag het
zelfs helemaal niet gedumpt worden (zie bijlage II).
Tenslotte is er ook nog radioaktief afval, met zeer korte halfwaarde-
tijden, dat onder bepaalde voorwaarden (lage concentraties en lage
stralingsnivo/s) zonder vergunning in het milieu mag worden geloosd.
Om nu de soort en hoeveelheid radioaktief materiaal dat wordt geprodu-
ceerd en in zee zijn bestemming vindt, in kaa.rt te brengen, gaan we in
op de herkomst van het materiaal, vervolgens op de verpakking en het
transport en tenslotte op de dumping in zee.

3.1 Herkomst
Om de resultaten van dit onderzoek op hun juiste waarde te kunnen

beoordelen, volgt eerst een uiteenzetting over de wijze en mogelijkheden
van materiaalverzameling.

3.1.1 Het verzamelen van de gegevens
Via vijf verschillende ingangen hebben we getracht de herkomst van

het radioaktief afval te achterhalen:
a. afleiden uit het vergunningenstelsel;
b. afleiden uit de registers, van de Keuringsdienst van Waren.;
c. informatie uit openbare dokumenten en rapporten;
d. informatie van de Sektor Straling van het Ministerie van

Volksgezondheid en Milieuhygiëne
e. informatie van het Energie-onderzoek Centrum Nederland. • •-.

De ingangen a en b leverden daarbij de meeste problemen op en zullen
daarom hieromtrent wat uitgebreider aan de orde komen.

a. Het vergunningenstelsel
Op grond van art. 29 Kernenergie is een vergunning nodig voor het ver-
voeren, bereiden, voorhanden hebben, toepassen, binnen Nederlands grond-
gebied brengen of zich ontdoen van radioaktieve stoffen. Dit alles is uit-
gewerkt in het radioaktieve stoffenbesluit (stb. 1969, 404). Artikel 17
van dit besluit bepaalt dat verleende vergunningen in de Staatscourant
gepubliceerd moeten worden. We hoopten uit.de staatscourant af te kunnen
leiden welke instellingen radioaktieve stoffen, gebruiken en ook afval
produceren. Vooral wilden we weten wie er een vergunning hadden voor
het zich mogen ontdoen van radioaktieve stoffen. Gezâen de enorme hoeveel-
heid vergunningverleningen (duizenden) gepubliceerd in de staatscouranten,
was dit echter niet doenlijk.. Bovendien zijn er intrekkingen van vergun-
ningen bij, worden aan één en dezelfde instelling meerdere vergunningen
verleend en is de inhoud van de vergunningen zeer summier aangegeven.
Uit een gesprek met een funktionaris van net ministerie van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne bleek dat vergunningen in principe niet openbaar
zijn, behoudens toestemming van de minister. In geval, van beroep tegen
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een vergunning is die bepaalde vergunning openbaar.
Deze informatie leverde wel gegevens op over het aantal vergunning-
houders voor het gebruik van radioa.ktieve stoffen en het aantal ver-
gunningen dat deze voor dit gebruik hebben.
Al deze vergunningen napluizen was ondoenlijk vanwege gebrek aan tijd.
Bovendien was ons intussen uit het radioaktieve stoffenbesluit ge-
bleken dat volgens art. 7 e voor afgifte ter vervoer van radioaktief af-
val aan een erkende ophaaldienst (het ECN) geen vergunning nodig is.
Wel hebben we een lijst kunnen krijgen van de voornaamste toepassingen
van radioaktieve stoffen waarvoor een vergunning is afgegeven (Bijlage V).

b. De registratie
Art, 27 en 28 kernenergie-wet juncto art. 39 lid 1 c radioaktieve
stoffen besluit schri Jven voor dat de administratie bij de vergunning-
houders onder andere dient te bevatten de hoeveelheid radioaktieve
stoffen, die zijn afgegeven aan bijv. een afvalophaaldienst.
Art. 40 radioaktieve stoffenbesluit schrijft voor dat elke maand aangifte
gedaan moet worden uit de administratie aan de direkteur van de keurings-
dienst van waren van het desbetreffende distrikt, d.m.v. invullen van
een modelformulier, gepubliceerd in de staatscourant van 8 dec. 1960
nummer 247. Uit dit formulier moet o.a. blijken aan wie het afval is
afgegeven. Daarbij moet het aantal curies vermeld worden.
Art. 27 kernenergiewet bepaalt dat de keuringsdienst van waren re fristers
bij moet houden van'deze aangiften. B en W of Gedeputeerde Staten be-
heren deze registers. Lid 4 schrijft voor dat eenmaal per maand opgave
uit deze registers gedaan moet worden aan de hoofdinspekteur van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne.

De registratie is verder uitgewerkt in de reeds in hoofdstuk 2.4 genoemde
besluiten (Besluit Registratie Rad Act. stoffen), kosten keurings-
diensten van waren (1969, 472) en de beschikking inrichting registers
(radioaktieve stoffen (Stcrt. 1969, 240). Er moet een aparte administra-
tie worden bijgehouden door de keuringsdiensten voor:
- brandmelders
- andere radioaktieve stoffen per stof.
De registratie dient te geschieden onder de naam van degeen die aangifte
doet in alfabetische volgorde.
Art. 2 Besluit Registratie Radioaktieve Stoffen opent de mogelijkheid
tot het verkrijgen van inlichtingen uit de registers mits er toestemming,
is van het college van B en W of dat van Gedeputeerd« Staten (dit is af-
hankelijk van het keuringsgebied (zie voor de regeling hiervan de
Warenwet en het daarbij behorende Besluit van 24 januari 1936 no. 28,
Stcrt. 18). In de praktijk is van de registratie bij de keuringsdiensten
en de opgave uit de registers aan de hoofdinspekteur van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne niet veel terecht gekomen. Dit is ons gebleken uit ge-
sprekken met mensen van de keuringsdienst van waren in Amsterdam en van
4e sektor straling van het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
Dit vanwege gebrek aan mankracht bij de keuringsdiensten en het ontbreken
van richtlijnen voor het beheren van de registers. Ook heeft het toenemende
gebruik van radioaktieve stoffen tot problemen met de verwerking van de
aangiftes geleid. Iedere keuringsdienst hield er zijn eigen manier van
administratie voeren op na, wat ertoe leidde dat het door de overheid
gewenste inzicht in de totale hoeveelheid van de in Nederland aanwezige
stoffen niet verkregen kón worden. De opgave aan de hoofdinspekteur vindt
al een jaar niet meer plaats, na' eerst teruggezakt te zij" tot eenmaal
per kwartaal. Er is echter een nieuwe regeling in de maak die eind 1980
in werking moet treden De inhoud hiervan is dat er normen zijn op grond
waarvan de keuringsdiensten hun boekhouding bij moeten houden. Men krijgt
dus een uniforme manier van boekhouden, die in een computer ingevo'erd
kan worden, zodat dàn het inzicht in lokaties, hoeveelheden en soort van
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radioiktieve stoffen verkregen kan worden. De computeruitdraaien
zullen in principe openbaar zijn.
In afwachting van deze regeling beperken de keuringsdiensten zich nu
al geruime tijd tot het kontroleren van de administraties van de ver-
gunninghouders. Van een uitgebreide, echte kontrole kan natuurlijk op
dit moment geen sprake zijn, daar de gegevens waarmee vergeleken moet
worden ergens in de papierberg liggen. Alleen grove onduidelijkheden
zullen aan het licht komen. Omdat er 16 keuringsdistrikten zijn, de
keuringsdiensten die registers niet meer bijhouden en wij geen tijd
hadden om in al die zestien gebieden toestemming tot inzage te vragen
en vervolgens alle gegevensna te zoeken op door ons gewenste informa-
tie, hebben we er van af gezien- verder onderzoek naar de registratie te
plegen.

c. Dokumenten en rapporten
Hier betreft het de door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne verleende vergunningen aan het ECN om radioaktief afval in de
Atlantische Oceaan te mogen dumpen. Het gaat hier om hoeveelheden en
de globale nuclidensamenstelling van het materiaal. Naar aanleiding
van een officieel schriftelijk verzoek stuurde het ministerie tevens
een overzicht van de lozingslimieten van radionucliden door laborctoria
(Bijlage VII).
Met enige moeite kregen we ook een overzicht toegeschoven van bet
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne betreffende de in 1976
aangekochte radionucliden van een aantal grote instellingen die net
radioaktieve stoffen werken.
Tenslotte hebben we gebruik gemaakt van de gegevens van de Interdeparte-
mentale Commissie Kernenergie ten aanzien van het aanbod van de te ver-
wachten hoeveelheden afval per jaar.

d. en e. Mondelinge informatie middels interviews
Zowel het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne als het Energie-
onderzoek Centrum Nederland hebben ons welwillend van informatie voor-
zien. Tevens zij vermeld dat deze gegevens niet uit, bij ons bekende,
openbare rapporten of dokumenten te achterhalen zijn. Het betreft hier
gegevens over vergunningen, brandmelders en het onderscheid tussen de
ophaaldienst van ECN en hun eigen aktivteiten.

3.1.2 Resultaten
Om de herkomst van radioaktief afval te onderzoeken is het vereist uit
te gaan van de herkomst van radioaktief materiaal in het algemeen.
Dit, omdat slechts van hieruit het begrip radioaktief afval kan worden
gedefinieerd. De in Nederland aanwezige hoeveelheid radioaktief mate-
riaal is ofwel in ons land zelf geproduceerd, datfwel geïmporteerd.
Materie«•! dat via de atmosfeer, de rivieren of bouwmaterialen ons land
binnenkomt, rekenen we tot de natuurlijke hoeveelheid en laten dat hier
buiten beschouwing.

In tabel 6 zijn van een aantal belangrijke instellingen die met
radioaktieve stoffen werken de aangekochte hoeveelheid aktiviteit per
nuclide en per radiotoxiciteitsklasse, voor het jaar 1976 gegeven.
Echter het is niet duidelijk of deze aankopen in het binnen of in het
buitenland zijn gedaan. Voor deze instellingen tezamen gaat het om 118 Ci.
Dit getal zegt niet zoveel als we bedenken dat er in Nederland ongeveer
450 laboratoria zijn waar met radioaktief materiaal wordt gewerkt. Overi-
gens kan 1 instituut meerdere laboratoria bezitten. In elk geval moeten
we tabel C als een indikatie beschouwen. Aangezien bet hier de
meeste gebruikers van radioaktief materiaal betreft, was de werkelijke
in dat jaar aangekochte hoeveelheid misschien twee keer zo groot.
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Het betreft hierbij alleen open bronnen.
Vergelijken we deze nucliden met die welke volgens de vergunning
van 1978 werden gedumpt, dan vinden we daarin alleen H terug.
Het ECN, dat het afval van deze laboratoria verwerkt geeft hiervoor de
volgende verklaringen:
- de meeste van deze isotopen zijn zeer kortlevend;
- sommige bronnen worden gedurende erg lange tijd voor laboratorium-

proeven gebruikt ;
- bij het medisch onderzoek blijft nogal wat radioaktief materiaal

achter in het menselijk lichaam (volgens het ECN is ooit, als gevolg
van een jodiumproef, bij iemand 15 mrem/uur op zijn strottehoofd
gemeten);

- een klein gedeelte komt, door lozingen, in het milieu terecht;
- een gedeelte zal zich bevinden in de niet gedefinieerde restpost

van de ECN-ophaaldienst.
Onduidelijk blijft in elk geval waar de 4,7 Ci hoog en de 11,4 Ci matig
radiotoxisch afval blijft.

Bovenstaande aangekochte hoeveelheden nucliden betreft open bronnen.
Van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne ontvingen we
een lijst van stralingsbronnen. Deze is opgenomen in bijlage V.
Deze lijst is opgesplitst in open bronnen, gesloten bronnen en ionise-
rende straling uitzendende toestellen. Deze laatste kategorie heeft
niets van doen met radioaktief materiaal en is voor ons verder dus niet
van belang. De grote lijst van gesloten bronnen wel. Vele van deze
instrumenten worden uit het buitenland geïmporteerd. Echter behalve voor
wat betreft de brandmelders, hebben wij van geen van deze ingekapselde
bronnen enige.gegevens kunnen achterhalen. Informatie van de Sektor
Straling van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne lever-
de de volgende gegevens op:

Er zijn in Nederland 1700 vergunningen voor radioaktieve stoffen; hiervan
hebben 345 vergunninghouders 400 vergunningen voor open bronnen (71
ziekenhuizen met C-laboratoria, 24 ziekenhuizen met B-laboratoria en
250 gewone laboratoria).
Voort zijn er 13000 vergunningen voor ingekapselde bronnen, exklusief
4000 vergunningen voor in totaal 253000 brandmelders. Tenslotte zijn er
nog 700 vergunningen voor röntgentoestellen. _ *
Alle brand- of rookmelders bevatten tezamen 10 Ci Am en 0,2 Ci Ra.

Dan komen we toe aan de hoeveelheid.radioaktief materiaal welke in Neder-
land zelf wordt geproduceerd. Deze hoeveelheid kan afkomstig zijn van:
- kernreaktoren in Dodewaard en Borssele
- de proefreaktoren in Petten, Delft en Wageningen (deze laatste schijnt

onlangs buiten bedrijf te zijn gesteld, maar daarmee is niet gezegd dat er dan
ook geen radioaktief materiaal meer vrijkorae),bovendien misschien ook nog van de

- het CIL (Centraal Isotopen Laboratorium) in Petten, dat als enige KEMA.
instantie in Nederland isotopen produceert (cyclotron).

Voor de begrippen LAVA, MAVA, HAVA, laag, middel en hoog aktief afval
en kernsplijtingsafval wordt verwezen naar bijlage VI.
Het kernsplijtingsafval, wat in kerncentrales ontstaat, blijft - behoudens
lekkages naar het reaktorvat door onregelmatigheden - in de splijtstof-
elementen en gaat mee naar de opwerkingsfabrieken in La Hague (Frankrijk)
of Windscale (Engeland). Tot nu toe heeft er nog geen kernsplijtings-
afval van deze opwerkingsfabrieken zijn weg teruggevonden naar Neder-
land (omdat dit kontraktueel nog niet geregeld was).
Echter binnenkort gaat dat veranderen (een belangrijk argument voor onder-
zoek naar de opslag in zoutkoepels, oadat dit hoog aktief materiaal niet
zomaar in zee kan worden gedumpt). Echter, behalve kernsplijtingsafval
komt er in een kernreaktor ook afval vrij in de reaktorvloeistof door
met name corrosie. Dit hoog aktief afval (sterke straling) wordt bij de
centrales opgeborgen totdat het voldoende vervallen is om te kunnen
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Tabel 6

Overzicht naar radiotoxiciteitsklasse van de ia 1976 aangekochte
^anorganische aktiviteit (in mCi), alsmede een overzicht van de aangekochte
aktiviteiten per nuclide, van een aantal grote instellingen die met
radioaktieve stoffen werken, (Bron: Enquête Coma. Lozingen van de Gezondheidsraad)

Instituut
V.U.-R.N.C.
V.U.-A.Z.V.U.
V.U.-M.F.
T.H.E.
K.U.N.-Geneesk.
K.U.N.-W-N
U.V.A.
I.R.I.
I.T.A.L.
Eram.-Dijicz.
Erasm.-C.Isot.Lab.
Ac.Ziekenh.-Dijkzicht
T.N.O.-Rijswijk
Ac.Ziekenh. Utrecht
R.U.-Utrecht

Nuclide T,

3H 12,3 jaar
14C 5730 jaar

35S 80 dagen

P 143 dagen
12 3

I 13,3 dagen

125I 60 dagen
"1 ̂ 1

I 8,1 dagen
75Se 120,4 dagen

rest 6 uur( ^Tc)

-

organisch

2333

296

352

76

10

1034

861

10

anorganisch

2555

9

230

4801

40

836

4510

15

100077

totaal in mCi

4888

305

582

4877

50

1870

5371

25

100077 vnl. "'

Van deze hoeveelheid anorganisch materiaal is:
4,7 Ci hoog radiotoxisch
11,7 Ci matig radiotoxisch
100,6 Ci laag radiotoxisch.

(Voor radiotoxiciteit zie hoofdstuk 2.1 en bijlage I).
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worden verwerkt voor dumping.

O B een kleiner volume te krijgen, dampen de centrales hun vloeibaar afval
in, verwerten het slib in 1000 1 betonnen containers en lozen net
afgedampte water. De containers worden tot het moment van dumping opge-
slagen bij het ECN. Hier gaat het om middelaktief afval.
Het laag aktief afval van de proefreaktoren en de kerncentrales wordt
opgehaald door de ophaaldienst van het ECN. Hoog aktief afval wordt
bij de reaktoren opgeslagen tot het zover vervallen is, dat het door
de ophaaldienst van het ECN kan worden meegenomen. Het afval van Wage-
ningen ging altijd naar Mol in Belgie. Behalve over lozingen, hebben we
van deze proefreaktoren geen gegevens. Van het afval van de' proefreaktor
en het CIL in Petten z'ijn geen aparte gegevens voorhanden. Het valt onder
de noemer ECN-laboratoria. Het gaat hier niet' alleen om laag aktief afval,
maar ook om hoog aktief afval. De uitgewerkte brandstofstäven van de
proefreaktor gaan terug naar de leverancier in de Verenigde Staten.
Het afval van alle overige instellingen in Nederland (laboratoria van
ziekenhuizen, industrieen, universiteiten, overheid) wordt door de op-
haaldienst van het ECN (enige vergunninghouder in Nederland) opgehaald
en verwerkt. Het gaat hier om bijna uitsluitend laag aktief. afval. Echter
in deze laboratoria wordt dus geen radioaktief materiaal geproduceerd.
Het wordt slechts aangeschaft en uiteindelijk weer van de hand gedaan
(althans dat deel wat er nog van over is).

In tabel 7 zijn de gegevens vermeid van het radioaktief afval in 1978
(ter indikatie zijn ook de gegevens uit de vergunning van 1979 toegevoegd).
De produktie van Dodewaard en Borssele zijn apart vermeld. Echter de pro-
duktie van het ECN is samengenomen met de ophaaldienst. Een duidelijk
inzicht in de herkomst van radioaktief afval in termen van produktie en
import is dus moeilijk te verkrijgen. En daarmee is het even moeilijk
de weg te volgen die het afval verder aflegt. Immers behalve het aantal
curies is het van belang te weten wat de radiotoxiciteit van het materiaal
is. Daarvoor moeten we ook vrij nauwkeurig de nuclidensamenstelling weten.
Nu is hierover wel een en ander in de vergunningen te vinden, maar dat
heeft alleen betrekking op de hoeveelheid die wordt gedumpt. En wat
wordt gedumpt is laag aktief afval, afkomstig van de ophaaldienst (labo-
ratoria, centrales en ECN-terrein), middelaktief afval van kernreakto-
ren, in de loop der jaren "afgekoeld" hoogaktief afval wat verwerkt
kan worden (van kernreaktoren en ECN-terrein), in de loop der tijd on-
bruikbaar geraakte, al dan niet gelmporteerde, ingekapselde bronnen.
Gezien de inhoud van hoofdstuk 3.1.1 valt deze wirwar binnen ons tijds-
bestek ook niet te ontrafelen.

Wat vOorts opvalt uit de gegevens van tabel 7, is bet feit dat de kern-
centrales te zijner tijd hun afval ook in zee diwipen. Dit lijkt in tegen-
spraak met de mededelingen hierover van Minister Ginjaar (zie inleiding),
echter het lijkt in overeenstemming met de opvatting van het ECN, waar
men beweert dat uiteindelijk alle, geproduceerde hoeveelheden radioaktief
afval in zee worden gedumpt.
Ook zij opgemerkt dat tabel 7 aangeeft dat van het totale aktiviteits-
aanbod van 1978 slechts 5% wordt gedumpt. De overige 93% (wat voor 97%
afkomstig is van de twee kerncentrales) ligt dus kennelijk bovengronds
opgeslagen. En deze hoeveelheid zal in de körnende jaren nog toenemen,
omdat de centra'le van Borssele nog te kort draait om een min of me er
konstante evenwichtsvoorraad van afkoelend materiaal te hebben gekweekt.
Immers pas na 15 ä 30 jaar.is het materiaal voldoende vervallen om groten-
deels te kunnen worden verwerkt voor dumping.
Tenslotte nog de opmerking dat bij de gegeven hoeveelheden niet is inbe-
grepen het afval wat vrijkomt bij opwekking, ontmanteling of ongelukken.



KadioaKtief afval in 1978: totaal aanbod volgens Int.Dept.Cie kernenergie
totaal gestort volgens IAEA
totaal waarvoor vergunning verleend volgens vergunning '78 en '79

ECN Dodewaard Borssele TOTAAL

Totaal aanbod '78
ICK

Totaal gestorf ' '
IAEA

ereunnine " -

Vergunning '79

4192 m ongeperst ) hiervan i s +_ 50%
(= +̂  1050 m geperst} van ophaaldienst

d . i l 31 à 35 TBq = 837 à 945 Curie

1119
250
500

6

1296
265
310
.1.5

t o n=.
Cij
Ci
Ci

toi
Ci
Ci
Ci

H3

O<

i=

&i
H3

oC

542/3 m

] 756
>

608.6

f)l j

<

Ci

3
m

3 X
120 m ongeperst
(= * 30m geperst)
d.i 25 à 100 TBq

à 2700 fi

451 ton = 200 m
98 Ci 1

265 m ongeperst

(=*

d.i. + 1000 TBq
= 27000 Ci

378 ton=171 m
850 Ci

375 ton=172 m
175 Ci

1150 m" geperst

28500 à 30700 Ci
|
i
I 1560 ton
1065 Ci
475 Ci H

5 Ci et
154.5 G'

1497 ton= 714 trT
1100 CiP/£*)
500 Ci H J 1606 Ci

6 Ci«* J

2122 ton = 980 m3

538 Cift^i
310 Ci H j 850 Ci
1,5 Ci OC ]

d.i. jaargemiddelde over langere termijn (vgl. vergunningen t.a.v Dodewaard en Borssele!)

Vergunning '78 staat storting van 42 vaten ioc j> 200 m röntgen/uur, deze vallen onder de
(catégorie MA VA, Vôôr '79 zijn d at er 16.

i
u
to
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De tabellem 8 en 9 zijn een poging het afval van de ECN-ophaaldienst en
de ECN-produktie wat nauwkeuriger op te splitsen.
Behalve de onduidelijke kategorie-indeling, wordt hier gewerkt met
stralingsdoses. Uit het oogpunt van het ECN erg begrijpelijk, want
zolang de stortingsaktiviteiten een bepaalde toegestane limiet niet
overschrijden - en dat doen ze bij lange na. niet - is uit veiligheids-
overwegingen voor het ECN alleen de stralingsdosis bij dé verwerking
van het materiaal van belang.
Zoals we uit hoofdstuk 2.1 herinneren bestaat er wel een verband tussen aktivi-
teit en stralingsdosis. Maar om dat te kunnen berekenen moeten we be-
halve het aantal curies per nucl.de ook de stralingsenergie weten.
Kortom, een redelijk nauwkeurige vergelijking van het cijfermateriaal
is welhaast onmogelijk.

Tabel 10 geeft een indikatie van het opwerkingsafval dat verwacht kan
worden bij uitbreiding van het kernenergieprogramma met 3000 megawatt
(de bedoelde uitbreiding met drie kerncentrales). Het gaat hier om
41,72 miljoen curie/jaar'.

Tabel 11 geeft een overzicht van de lozingslimieten van radioaktief
afval van laboratoria. Hierbij is het volstrekt onduidelijk om welke
radionucliden het gaat, wat hun toxiciteit is en waarop deze normen ge-
baseerd zijn. De verschillende normen voor de limieten worden ook niet
duidelijk gemaakt (zie bijlage VII).

Tabel 8 RADIOAKTIEF AFVAL VAN DE ECN-OPHAALDIENST EN VAN HET ECN-TERREIN
(Bron: ECN-interviow)

1) Laag- en middelaktief afval
3

Vast Afval (ophaaldienst) Tot, (m )

- 3549 vaten à 100 1. (dosistempo kleiner dan 0,2 Rem/h.) 354
- kadavers (80 koelboxen van 45 1.) " " " " - 4
- diversen: (onder andere): )

h m slib, 104 bronnen, j " " " " " 10
33 filters, 3 rookmelders )

3
- kerncentrales (30 m van de een, ,, „ „ tl

32 m van de ander)

Totaal

Vloeibaar afval (ophaaldienst)

- 1600 vaten à 60 1. (aktiviteitenkategorie 1) - water
• - organisch

- kerncentrales: 370 containers à 1000 1.
(aktiviteitenkategorie 2/3: middelaktief afval)

Totaal

ECN-terrein
3

- 245 m vast laagaktief afval (dosistempo kleiner dan
3 1 Rem/h) 245

- 2000 m vloeibaar laagaktief afval (dosistempo kleiner
_ dan 1 Rem/h)

(Opm. na centrifugeren blijft hier 20 m slib van over
het supernatant wordt geloosd) 20

430

68
24

370

452

3
m

3
m

Totaal 265 m3

Totaal laag- en middelaktief 1147 m3
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Vervolg Tabel 8 ; . .

2) Hoogaktief afval • Tot, (m3)

ECN-terrein . ,

- 5 m vast afval (dosistempo hoger dan 1 Rem/h)
(Opm: ongeveer 1% hiervan is middels de ophaaldienst
binnengekomen; dit was ziekenhuisafval) 5m

2
Totaal hoogaktief afval 5 m



Tabel 9 . JAARPRODUKTIE VAN BADIOAKTIEF AFVAL IN NEDERLAND
(Bron: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
Brochure "Radioaktief afval gedumpt ....", juni 1979).

A

soort afval

Laboratorium
afval

(vast afval)

ingekapselde
bronnen

B

aktiviteits-
klasse

LAAG
MIDDEL
HOOG

LAAG
MIDDEL
HOOG

vloeibaar/brandbaar LAAG

vloeibaar -
niet brandbaar

oliën

besmette
hulpstukken

"nat afval"

filterkaarsen

Geaktiveerde
komponenten

Kernsplijtings-
afval

LAAG
HOOG

LAAG

LAAG
MIDDEL

MIDDEL
HOOG

HOOG

HOOG
HOOG

KSA

C

3
hoeveelheden (m )

ophaal-
dienst

220

) gering

30

50

-

s -
-

:
-

ECN 2 )

c

230
2
10

-

gering

3450
200

-

-

!

-

-

kern-
energie

310

-

-

-

1

1

70
1

gering

1
10

3

D

totale
afvalpgoduktie

760
2
10

gering

30

] 10 4>

1

1

70
1

gering

1
10

3

E

behandeling
en verpakking
voor zeedumping

ECN
ECN

ECN
ECN

-

ECN

-

5)
centrales

centrales

-

-

-

F

opslag bij

ECN

ECN

ECN

-

ECN

-

5)
centrales

centrales
opwerkings-
fabrieken

opwerkings-
fabrieken

I
u
en

1) Het door de ophaaldienst ingezamelde afval uit de diverse laboratoria en ziekenhuizen.
2) Het door hét ECN geproduceerde afval.
3) Het door de kernenergiecentrales geproduceerde afval. _
4) Na een eerste behandeling van de 3700 m vloeibaar afval blijft voor verdere verwerking 10 m over.
5) Bedoeld zijn de kernenergiecentrales.



Tabel 10. DE TE VERWACHTEN HOEVEELHEDEN OPWERKINGSAFVAL 3500 MW(e) KERNENERGIEPROGRAMMA

Bron: Interdepartementale Commissie Kernenergie.

1)

Soort

1 KSA
in glas

2 HAVA
(hulzen, roosters)

3 Bedrijfsafval:
HAVA
MA VA

3)
4 Edelgassen

verpakking

metalen cylinders

metalen cylinders

metalen cylinders
200 liter vaten

gascylinders

m /jaar

19

50

28
224

3

MCi/jaar
(na 10 jaar)

40 2)

i 4 >

0,02 '

0,5 4>

j.) Er is rekening gehouden met een produktierendement van 100%, een opbrand van
33 Gwd/ton, een specifiek vermogen van 29,5 MW/ton en een verrijking van
3,3% uraan-235.

2) De warmteproduktie is ongeveer 8 KW per m .

3) Indien tot afvangen zou worden besloten: hiervan is 0,5 vol% het radio-
aktieve Krypton-85.

4) N.B. In het rapport van Werkgroep E zijn deze aktiviteiten gegeven 1 jaar na het
gebruik van de splijtstof in plaats van 10 jaar en zijn daardoor hoger.

i
u
O)
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Tabel 11. Overzicht van lozingsllmieten van radionucliden
laboratoria per provincie.

(Bron: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne)

Provincie

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Flevopolder
N-Holland
Z-Holland
Zeeland
N-Brabant
Limburg

mCi/4 weken

4
0,2
1
2,9

221,7 *)
9,21
0,2

463,2 « )
18,5 .
0,2
5,3
1,3

uCi/4 weken
«*).

1,8
-
0,3
1,2
0,6
1,5
-
4,1
6,3
-
1,5
0,3

*>
Arnhem 20, Wageningen 200

Petten 450

3.2 Verpakking en transport naar het ECN

3.2.1 Het verzamelen van gegevens:
Voor het verkrijgen van gegevens over transport en verpakking van

radioaktief afval, hebben we verschillende stappen ondernomen.
Allereerst hebben we telefonisch twee mappen met voorschriften voor
verpakking en vervoer van radioaktief afval besteld bij de Voorlichtings-
dienst van de kerncentrale in Dodewaard. Andere voorschriften -»aren te
vinden in de dumpingsvergunning van '79. In het interview iuet dhr. Van
Voorst van Bureau Veiligheid van de Universiteit van Amsterdam, kwamen
'ok enige gegevens op tafel. Dhr. Van Waas, betrokken bij het vervoer
van radioaktieif afval, afkomstig van de Rijksuniversiteit Utrecht, wist
ons eveneens iets te vertellen over dit onderwerp.
Verder hebben we bijzonder veel getelefoneerd o.a. met iemand van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, dhr. Seegers van het Ministerie
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, iemand van de FNV (Wegvervoer),
dhr. v.d. Werff van de Arbeidsinspektie (Kernfysische Dienst), Klarisse
Nienhuys (Rijksuniversiteit Groningen) en het vervoersbedrijf Stad
Alkmaar.

Ondervonden moeilijkheden:
Deze gesprekken leverden vrijwel geen gegevens op over eventuele nalatig-
heden of ongevallen, wat verpakking en transport betreft, in de praktijk.
Ofwel omdat «en ons niet eens te woord wilde staan (dhr. Seegers, die ons
doorverwees naar de Voorlichtingsdienst van het Ministerie), ofwel omdat
oen niet wist wie we het best konden benaderen (Arbeidsinspektie).
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Toen we uiteindelijk iemand bij de Arbeidsinspektie spraken, vertelde
deze ons dat de voorschriften worden nageleefd.
Stad Alkmaar kon ons vanwege konkurrentievrees slechts ten dele in-
formatie geven. De FNV houdt zich niet veel met deze zaak bezig.

3.2.2 Inleiding

a. De ECN-ophaaldienst:
In 1970 heeft het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten
- het vroegere Reaktor Centrum Nederland - de funktie als 'ophaaldienst
van radioaktief afval' door de overheid aangewezen gekregen. Regel-
matig wordt er door het vervoersbedrijf Stad Alkmaar, dat daarvoor
door het ECN is ingehuurd, radioaktief afval opgehaald bij laboratoria,
ziekenhuizen en de kerncentrales in BorsseIe en Dodewaard. Het gaat hier-
bij om zgn. laag en middelaktief afval. Vanuit Borssele en Dodewaard
vindt er ongeveer 2 keer per,maand een transport naar het ECN plaats;
vanuit laboratoria een paar keer per jaar. Het transport is niet ge-
bonden aan bepaalde routes. Het kan gewoon tijdens het spitsuur door
bewoonde gebieden plaatsvinden. Begin 60er jaren was er voor deze
transporten een speciale auto vervaardigd, maar in verband met de hoge
kosten sloegen de laboratoria het «fval toen liever zelf op. Nu vindt
het transport plaats in gewone vrachtwagens. Voor de meeste transporten
is geen vergunning nodig. Door het ECN wordt het afval in beton verpakt,
en één keer per jaar wordt het, nadat het Ministerie van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne, mede namens het Ministerie van Sociale Zaken en het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, een dumpingsvergunning verleend
heeft, naar IJmuiden vervoerd. Daar worden de vaten ingescheept en ver-
volgens vaart men naar Zeebrugge (België), alwaar een nieuwe lading
wordt ingeladen. Hiervandaan koerst het schip naar de uiteindelijke
dumpingsplaats.

b. Andere transporten van radioaktief materiaal:
Er vindt eveneens transport plaats naar het Belgische Mol, van waaruit

het afval uiteindelijk ook, via Zeebrugge, in de Atlantische Oceaan
terecht komt. Het gaat bier o.a. om het afval van Philips Eindhoven en
het ITAL in Wageningen. Nadat de kosten van dit vervoer aanmerkelijk
hoger zijn geworden, doordat de Belgen het Nederlandse afval wilden weren,
is het aantal transporten sterk afgenomen. Dhr. Koning van het ECN schat
dat het om 1 à 2% van het totale afval gaat.

Een ander geval is de aanvoer van radioaktieve stoffen, waar overigens
wel een transportvergunning voor.nodig is. Mogelijk is dit transport ge-
vaarlijker dan het vervoer van het afval, omdat het materiaal gekoncentreer-
der is en omdat het vervoer op kommerciële basis geschiedt. Een voorbeeld
hiervan is het Vervoer van produkten van Philips,Duphar (ECN-terrein)
naaf laboratoria.

Het transport van de uitgewerkte splijtstofstaven uit de kerncentrales,
vindt weliswaar minder frequent plaats dan bovengenoemde transporten,
maar is vanwege het zeer hoog radioaktieve karakter van het materiaal,
het meest riskant. Voor deze transporten is eveneens een transportver-
gunning vereist.' De staven worden naar opwerkingsfabrieken in La Hague
(Frankrijk) en Windscale (Engeland) vervoerd.

3.2.3 Voorschriften voor verpakking en transport
a. Vergunningen:

In bet in 2.4 genoemde Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radio-
aktieve stoffen, is geregeld voor welke transporten een vergunning vereist is.
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Boven de maximumgrans voor B-containers, zie b.3. is een transport-
vergunning noodzakelijk. In dit Besluit wordt tevens verwezen naar
enige uitvoeringsbesluiten van de Wet Gevaarlijke Stoffen.

b. De Verpakking:
Allereerst een opmerking: radioaktieve stoffen met een aktiviteit kleiner
dan 0.002 mikrocurie per gram, vallen buiten de bepalingen.
Het vaste afval wordt vervoerd in door het ECN ter beschikking gestelde
vaten met een inhoud van 100 liter. Het vloeibare afval wordt verpakt
in 60-litervaten met een teflon binnenbekleding om aantasting te voor-
komen. De verpakkingseisen zijn niet voor alle gevallen gelijk:
1. Allereerst zijn er de zgn. 'lichte' gevallen, waarvoor geldt dat de

verpakking slechts voor normale vervoersomstandigheden geschikt moet
zijn.

2. Voor de 'normale' gevallen geldt:
Het verpakkingstype A, welke verpakking heel blijft bij kleine onge-
lukken, moet de volgende test kunnen doorstaan:
- een stortbad gedurende een half uur
- een vrije val van 1.20 m. op de meest ongunstige hoek of rand
- drukbelasting door gewichten op het collo(vat) te plaatsen
- stootproef met een stalen staaf die van 1 meter hoogte op het collo
valt.

Het verpakkingstype B, dat 'zelfs het ergst denkbare ongeluk doorstaat',
moet aan hogere eisen voldoen:
- een vrije val van 9 meter hoogte
- een val vanaf een hoogte van 1 meter op een stalen cilinder van 15 cm.
- moet gedurende 24 uur onder water kunnen staan op een diepte van 1 meter.
Na deze tests mogen de colli niets van hun radioaktieve inhoud hebben
verloren.
Een prototype van het verpakkingstype B wordt getest; daarna worden er
meer vaten geproduceerd volgens dezelfde methode als volgens welke
het prototype tot stand kwam. Het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne heeft het recht steekproeven te nemen, maar we weten
niet (dhr. Koning van het ECN evenmin) of dit gebeurt.

3. De zgn. 'zware' gevallen: de maximumgrens voor de B-containers is
tevens de grens die in de Kernenergiewet gebruikt wordt voor een
transportvergunning. Deze zending mag uitsluitend als 'wagenlading'
vervoerd worden, d.w.z. er is sprake van goederen afkomstig van slechts
één afzender, en de wagen rijdt zonder overladen van verzender naar ont-
vanger. Er dienen voor dit transport speciale maatregelen genomen te
worden.

c. Maximaal te transporteren hoeveelheden:
De nucliden worden voor het vervoer in acht transportgroepen ingedeeld.
De maximaal te vervoeren hoeveelheden radioaktiviteit verschilt per groep.
Voor de normale gevallen gelden de volgende maxima:

I II III IV V VI VII VIII
20 Ci lOOOCi lOOOCi lOOOCi
5000CJ 50.000CJ 50.000CJ 50.000CJ

d. Radioaktiviteit van de verpakking en etikettering
Aan het oppervlak van de verpakking mag het dosistempo niet meer
bedragen dan 200 mrem per uur, op 1 meter van het middelpunt maximaal
10 mrem per uur.
De colli worden ingedeeld in 3 kategorieën, met elk een bijbehorend etiket:
Kategorie I (wit): aan het oppervlak minder dan 0,5 mrem per uur (mrem/h)
Kategorie II (geel): aan het oppervlak minder dan 10 mrem/h, en op 1 meter

van het middelpunt van het collo minder dan 0,5 area/h.
Kategorie III )geel): Aan het oppervlak minder dan 200 mrem/h, en op

1 meter van het middelpunt minder dan 10 mrem/h.

A
B
kontainers
kontainers

1
20

mCi
Ci

50
20

mCi
Ci

3 Ci
200C1

20
200

Ci
Ci
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Meer dan 200 rarem/h aan het oppervlak is alleen toegestaan als wagen-
lading. In alle gevallen moet een vrachtbrief worden meegegeven, waarin
uitvoerig op de inhoud van de lading wordt ingegaan.

e. Het transport :
Alle transporten van radioaktief materiaal worden beschouwd als transport
van gevaarlijke stoffen. Naast de algemene bepalingen voor het transport
van gevaarlijke stoffen zijn er ook specale eisen gesteld.

1. Algemene bepalingen:
- de chauffeurs moeten een schriftelijke instruktie hebben omtrent de

aard van de stoffen.
- laden en lossen dienen onder toezicht te geschieden.
- er mogen geen passagiers worden meegenomen.
- er moeten tenminste 2 brandblussers aanwezig zijn, gereedschap,pechlampen,
een gevaren driehoek, voldoende stophout om de wagen vast te zetten

- het is verboden tijdens het vervoer een collo te openen.

2. Speciale eisen:
- bij lekkage van een collo moet de auto en de omgeving worden afgezet.
- er is een maximum gesteld aan de transport index , d.w.z. aan het aantal
mrem/h op 1 meter vanaf het middelpunt, of bij een grotere totaalmaat,
het aantal mrem/h aan het buitenoppervlak van het collo.

- er is een samenladingsverbod, d.w.z. er mogen niet tegelijkertijd
andere gevaarlijke stoffen vervoerd worden.

- elk voertuig moet voorzien zijn van etiketten.

f. Exposietempo in en rond de cabine:
Onder alle omstandigheden geldt dat er maximaal 200 mrem/h aan het opper-
vlak en 10 mrem/h op 2 meter van het oppervlak van de wagen ge.aeten mag
worden. De plaats waar de mensen zich bevinden moet een lager exposie-
tempo vertonen. Zij mogen maximaal 30 mrem/week ontvangen.
Zie verder 3.2.5.

3.2.4. Kontroles
Bij elk transport naar Petten gaat een kontroleur van de Gezond-

heidsbeschermingsafdeling van het ECN mee. Deze kontroleert of de vaten
bij ontvangst aan de verpakkingsvoorschriften voldoen, en na het uit-
laden kontroleert bij de wagen op besmetting.
De Arbeidsinspektie krijgt van elk transport bericht. Deze instantie
is echter niét direkt betrokken bij de kontroles op deze transporten,
wel bij de jaarlijkse dumpingsoperaties. Ieder die met radioaktieve stof-
fen werkt, moet een zgn. dosimeter ('badge') dragen. Regelmatig, meestal
eens in de twee weken, worden deze dosimeters opgestuurd naar een badge-
dienst. Aan het ECN is zo'n dienst verbonden. f"

Een andere badgedienstjj ver-
bonden aan de TNO-afdeling in Arnhem,
De doses die de verschillende personen hebben ontvangen, worden geregi-
streerd .

3.2.5 Stralingsnormen
Terwijl de maximaal toelaatbare stralingsdosis in Nederland op 500

mrem per jaar gesteld is (voor mensen ouder dan 30), mogen chauffeurs,
betrokken bij het vervoer van radioaktief materiaal 30 mrem per week,
wat 1500 mrem per jaar zou betekenen, ontvangen.
In de dumpingsvergunning van 1979 staat dat lossers en laders in IJmuiden
en ook het scheepspersoneel, aan een "zo laag als redelijkerwijs mogelijke"
dosis mogen blootstaan, met als maximumgrens 1500 mrem per dumpingsoperatie,
die meestal een week duurt.
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De normen zijn in de loop der jaren sterk veranderd: In 1934 beval
de ICRP, de internationale commissie die aangeeft wat "zo laag
als redelijkerwijs mogelijk" in kan houden, 0,2 R per dag aan.
In 1936 werd dit verlaagd tot 0,1 R pd. Geleidelijk zijn de late
somatische en genetische effekten meer naar voren gekomen. In 1950
beval de ICRP dan ook 0,3 rem per week als maxiuaal toelaatbare
dosis aan. In de volgende jaren vond de ontwikkeling naar de hui-
dige normen plaats (zie hiervoor 2.3).
Volgens de Arbeidsinspektie zijn de aanbevelingen zoals gedaan in ICRP
nr. 26, dezelfde als de huidige Nederlandse normen. Het tempo waarin
mensen een bepaalde stralingsdosis krijgen 'toegediend', doet er volgens
de Arbeidsinspektie alleen iets toe, als er sprake is van een hoge dosis.
Daarvan zou in dit geval geen sprake zijn.

3.3 DUMPING

3.3.1 Verwerking vóór dumping.
Het IAEA heeft kategoriën opgesteld volgens welke radioaktief

afval ingedeeld wordt.
Vloeibaar Vast
kategorie 1 aktiviteit " ^ 10~ Ci/m kat. 1 straling <. 0,2 rem/h
kategorie 2 aktiviteit 10~ -10~ Ci/m kat. 2 straling 0,2 - 2 rem/h
kategorie 3 aktiviteit 10~ -10~ C i/ m

3 kat. 3 straling >• 2 rem/h
kategorie 4 aktiviteit 10~ -10 Ci/m kat. 4 hoofdzakelijk alfa emitters.
In Nederland wordt afval verwerkt door het ECN en door de kerncentrales.

ECN
A. Vast afval
Het grootste volume vast afval' valt in kat. 1. Dit kan samen met een
deel van kat. 2 (tot 1 rem/h) verwerkt worden om te worden gedumpt.
Dat gebeurt als volgt: het afval zit in 90-liter vaten, deze worden in
hun geheel geperst. Het ECN heeft de beschikking over een gloednieuwe
1500 tons pers. Deze perst de vaatjes tot l/10e van het oorspronkelijk
volume, met de oude pers was dat tot l/3e. De hele verwerking is ge-
automatiseerd en computergestuurd, zodat één persoon al het werk kan
doen. 3

Dit was nodig vanwege de sterke toename van de hoeveelheid afval van 281 m
in 1970 naar 740 m in 1978 (1979: 980 m ) .
Ieder vat wordt door de computer afzonderlijk geregistreerd. Ieder
90-liter vat krijgt een nummer, straling en gewicht worden gemeten. Bij
het persen kiest de computer op grond van die gegevens welke vaten bij
elkaar in een dumpvat gaan. Na het vullen wordt ook van de dumpvaten
gewicht en straling gemeten, overeenkomstig het stralingsniveau wordt
een kleurcodering aangebracht. De computer kan desgewenst alle ingevoerde
gegevens over aanvoer, herkomst, verwerking en produktie in de vorm van
lijsten verschaffen. Met het huidige aanbod van circa 6000 vaten per jaar
zal de installatie gemiddeld twee ochtenden in de week in bedrijf zijn.
Tien tot twaalf geperste vaten gaan bij elkaar in een 200-1iter dumpvat.
De ruimte wordt verder gevuld met beton, het vloeibaar beton wordt ge-
trild om luchtbellen te voorkomen. Grote brokken materiaal gaan in 600-
liter vaten, die ook verder met beton worden aangevuld. Vaten,met alfa-
emitters kat. 4 worden evenals vaten met kadavers direkt in 200-liter
vaten in beton gestort.

Hoogaktief afval, boven 1 rem/h (deel van kat. 2 en kat. 3):
Hier wordt onderscheid gemaakt in kortlevend en 1anglevend afval, kort-
levend afval heeft een halfwaardetijd kleiner dan 15 dagen. Dit wordt 3
tot 6 maanden opgeslagen en daarna verwerkt en gedumpt.
Langlevend afval gaat in 35-liter blikken (straling 2 tot 500 rem/h)
in opslag in vertikale ondergrondse pijpen, afgedekt met dikke stalen
deksels (pluggenloods). De geschatte verblijftijd is 30 jaar. Af en toe
wordt gemeten hoeveel de blikken nog. strelen. Wat ver genoeg vervallen
is om verwerkt te kunnen worden (minder dan 1 rem/h) kan gedumpt worden..
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ECN past deze methode nu 20 jaar toe, van de eerste acht jaar Is
ruim de helft al weer gedumpt. De maximale verblijftijd is nog niet be-
kend .

B. Vloeibaar afval
Organische vloeistoffen worden ge scheiden van de waterige oplossing
en opgeslagen om verbrand te worden.
Water van kat. 1 en 2 wordt gecentrifugeerd nadat er polyelectrolyten
aan zijn toegevoegd. Het gereinigde water wordt in zee geloosd. ECN
heeft vergunning om water te lozen in zee met een maximum koncentratie
van 2.10~ Ci/m tot een maximum van 15 mCi per 24 uur.
Kat. 3: hier wordt bepaald welke isotopen verantwoordelijk zijn voor de
aktiviteit in het water. Deze worden met behulp van chemicaliën neergeslagen.
Het gereinigde water wordt in zee geloosd.
Het slib dat na deze beide behandelingen overblijft (_+ 1% van het volume
vloeibaar afval) wordt met cement gemengd en in 200-litervaten gestort
waarna het met beton afgedekt wordt. Het kan nu als vast afval afgevoerd
worden. .
Vloeistoffen met langlevende isotopen en een aktiviteit groter dan 10
ci/m worden in een 90-litervat met cement verhard. Dit vat gaat in een . I
200-liter vat dat verder met beton wordt gevuld (zelfde methode voor
alfabesmette vloeistoffen).

Verwerking bij kerncentrales
Laag aktief vast afval van de centrales gaat met de ophaaldienst van ECN
mee, de rest verwerken ze zelf. Vloeibaar afval wordt ingedampt, het ver-
dampte water mag geloosd worden, deze metbode lever-k waarschijnlijk minder
radioaktief verontreinigd looswater op dan de door ECN toegepaste
methode. Het slib dat overblijft na het indampen wordt met cement of
polyethyleen (resp. Dodewaard en Borssele) verhard. Bij de laatste methode
wordt vanwege het laag soortelijk gewicht van polyethyleen een anker meege-
goten. Dit geheel zit in een binnenvat, dit vat gaat in één 100 liter
betoncontainer, aan de buitenkant van deze container kan een straling ge-
meten worden tot 200 mrem/Ji. Het gaat hier om zgn. B-containers.
In de cenrales wordt ook hoog aktief afval geproduceerd. Dit wordt bij
de centrales opgeslagen tot het voldoende vervallen is om gedumpt te worden.
Dit hoog aktief afval kan o.a. zijn: gsaktiveerd konstruktiemateriaal (op-
slag in de reaktorbassins), zgn. corrosie- (corrosie van geaktiveerd
konstruktiemateriaal) en s?l ijtingsprodukten (door weglekken uit de splijt-
stof staven), die in het reaktorwater voorkomen en dit verontreinigen ,
wordïn als nat afval afgescheiden (voor behandeling zie boven: vloeibaar
afval). Het gaat om + 70 m per jaar. Als het water sterk verontreinigd is,
wordt hot met speciale filters (zgn. filterkaarsen) gezuiverd. Deze kaarsen
kunnen hoog aktief zijn en liggen bij de reaktoren opgeslagen om te ver-
vallen. Als ze ver genoeg vervallen zijn, kunnen ze - evenals-besmette
componenten - binnen in een blok verhard nat afval worden verpakt en ge-
dumpt.

Uitgewerkte splijtstofstaven gaan naar de opwerkingsfabrieken, na een op-
slagperiode waarin ze kunnen afkoelen, deze mogen in ieder geval niet gedumpt
worden.
Uit: Radioactief afval gedumpt, uitgave ministerie van Volksgezondheid en

Milieuhygiëne, Radioactief afvalverwerking,, brochure van ECN
ICK 1979
Eigen interview met de heer Koning van het ECN.

3.3.2 Transport en overslag
Nadat het radioaktieve afval op het ECN verwerkt en verpakt is,

worden de vaten en containers jaarlijks naar IJmuiden getransporteerd.
Ook bij. deze transporten is het vervoersbedrijf Stad Alkmaar ingeschakeld.
Tevens wordt er met behulp van open vrachtwagens van andere vervoersbedrij-
ven vervoerd. In IJmuiden worden de vaten vervolgens ingescheept.
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A. Enige voorschriften voor dit transport en overslag zijn:
(geldend voor 1979)

a. De transporten mogen niet eerder aanvangen dan de dag waarop met
het inladenVbegonnen wordt. Vvan het schip

b. De kade waar de overslag plaatsvindt, moet adequaat worden be-
waakt .

c. Per transport moet de chauffeur een vrachtbrief bij zich hebben,
waarop het aantal vaten is vermeld.

d. Bij de overslag dient een funktionaris van het ECN over een zoge-
naamde 'dumplijst' te beschikken, met gegevens over de te dumpen
vaten. Zo'n dumplijst moet ook aan boord van het schip te vinden
zijn.

e. Het toegestane dosistempo aan het oppervlak van de transportauto's
mag incidenteel hoger zijn dan 200 mrem/h, maar mag op 2 meter af-
stand nergens hoger zijn dan 10 mrem/h.

f. Wat de stralingsbelasting van het betrokken personeel betreft, zie
3.2.5.

Voor het totaal aantal vaten en containers moet gelden:
- niet meer dan 70% mag een dosistempo aan het oppervlak hebben van
meer dan 50 mrem/h.

- niet meer dan 15% mag een dosistempo aan het oppervlak hebben dat
ligt tussen 200 en 500 mrem/h.

- niet meer dan i% raag een dosistempo aan het oppervlak hebben van meer
dan 500 mrem/h.

- geen enkele collo mag een dosistempo hebben van meer dan 1000 mrem/h.

Elke collo dient voorzien te worden van merktekens die het dosistempo,
het verpakkingstype, het serienummer en het gewicht aangeven.
De zgn. Escorting Officer van.het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne, en een vertegenwoordiger van de Kernfysische Dienst van
de Arbeidsinspektie, zijn direkt betrokken bij de kontrole van de
stralingsbescherming tijden deze operatie.
Na afloop moeten de transportauto's op besmetting gekontroleerd worden.
Het haventerrein en het schip moeten eveneens naderhand gekontroleerd
worden.

B. Situatieschets:
In 1978 ontstond er deining rond de transporten van radioaktief afval,
toen een lading vaten uit Zwitserland bleek te lekken.
Het gevolg was, volgens een woordvoerder van de Arbeidsinspektie, slechts
een geringe besmetting. De vaten werden evenwel naar Petten gebracht,
om daar door Zwitsers weer te worden verpakt. De bevolking was echter
ongerust na dit ongeval over een eventuele besmetting van de omgeving,
en klopte middels aktiegroepen aan bij verschillende betrokken instan-
ties. Helaas zonder resultaat.

In datzelfde jaar tekende een inwoner van IJmuiden, Schoonbergen, een be-
roep aan bij de Raad van State, tegen deze dumpingsoperatie. Zie verder

• 2.4. . . - v

Vorig jaar, zomer 1979, weigerden 40 daarvoor ingehuurde Hoogovenwerk-
nemers, de vaten in te laden. De vakbonden stonden achter deze aktie.
Het jaar daarvoor bad de direktie van' Hoogovens al overwogen om niet
meer hun medewerking aan de dumpingsoperatie te verlenen. Op het laat-
ste moment werd een stuwadoorsbedrijf in Velsen bereid gevonden deze
taak op zich te nemen.'
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3.3.3 Het dumpen in zee
Storten van radioaktief afval in zee wordt als eerste toege-

past door Amerika van 1946 tot 1962. In totaal werd 95.000 Ci, verpakt in
78.000 vaten, op drie stortplaatsen in de Stille (14.500 Ci) en de
Atlantische Oceaan (80.000 Ci) gedumpt.
Dit gebeurde in waterdiepten variërend van 900 tot 3300 meter. Het afval
bevatte relatief veel 1anglevende alfastralers, waaronder Plutonium.
In 1959 werd tijdens de UN Conference on the Law of the Sea aan het In-
ter national Atomic Energy Agency (IAEA) opgedragen aanbevelingen op
te stellen voor het storten van radioaktief afval in zee. Deze aanbeve-
lingen verschenen in 1961 in het rapport 'Radioactive Waste Disposal
into the, Sea' (het Brynielson rapport), tie belangrijkste waren:

- waterdiepte op stortplaats minstens 2000 meter
- zoveel mogelijk beperken van het storten van 1anglevende alfastralers
- eisen aan de verpakking waarin het afval werd gedumpt.
De door de USA toegepaste dumpwijze voldeed niet aan de eisen: de USA
stopte daarom het dumpen. Dumping in zee op een wijze die wel aan de
eisen voldeed werd waarschijnlijk te duur gevonden, daarom is de USA
overgestapt op opslag van het afval op het land (volgens informatie van
het ECN).
Verschillende instituten in andere landen zijn toen juist begonnen met t
dumpen, waaronder het Reactor Centrum Nederland: vaten met laagaktief
afval werden meegegeven met een lijndienst met de opdracht ze over-
boord te zetten op een plaats waar de zee minstens 2000 meter diep was,
hierdoor is het nu onmogelijk geworden nog na te gaan waar de vaten
liggen. Engeland gebruikte o.a. een stortplaats 20 mijl ten noorden van
Guernsey.
De NEA-lidstaten besloten dat gezamenlijke richtlijnen nodig waren.
Er werd een studie opgezet door het Radiation Protection and Public Health
Committee, met als uitgangspunt het Brynielson rapport. Deze in 1965
tot stand gekomen richtlijnen gelden nu nog (met aanvullingen) Voor-
naamste punten: een vieijkilometer diepe stortplaats werd aangewezen,
een trog in de Atlantische Oceaan zo'n 750 km van de Spaanse en Ierse
kust (zie bijlage VIII). Er werd een risk-assessment (milieu effekt
rapport) gemaakt voor dumping op deze stortplaats. Bovendien werden er
eisen opgesteld waaraan de verpakking moest voldoen (vooral op het gebied
van de drukkompehsatie).

Van 1967 tot 1976 werden door de NEA 8 dumpingsoperaties uitgevoerd.
Deelnemende landen waren Engeland (8x), Nederland en België (7x),
Zwitserland (6x), Frankrijk (2x), Zweden en Duitsland (lx). In totaal
werden bij deze operaties 113.870 vaten met 298.000 Ci gedumpt; het
ging hierbij alleen om laag- en middelaktief afval met een klein deel
alfastralers.
Herevaluatie door de NEA in '73 van het risk-assessment leidde tot de kon-
klusie dat de dumping geen stralingsrisiko's opleverde.

In 1972 kwamen 80 landen in Londen bijeen om gezamenlijk te trachten de
vervuiling van zeeën en oceanen tegen te gaan. Dit mondde uit in 'Het
verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee door het storten
van afval en vuil' (Verdrag van Londen), dat in 1973 van kracht werd.
(Bijlage II, III, IV).
De IAEA heeft aanbevelingen opgesteld m.b.t. de annexen van dit verdrag
voor die stoffen die niet gedumpt mogen worden (annex I), die stoffen
die gedumpt mogen worden met een bijzondere vergunning (annex II), en die
faktoren waarnaar een nauwkeurig onderzoek moet worden ingesteld voor
een vergunning verleend kan worden (annex III). De aanbevelingen zijn
te vinden in 'Revised Definition ...' (IAEA INFCIRC).
Verder worden detailvoorschriften gegeven m.b.t. kontrole op de dumping.
Twee studies vormen de basis voor deze aanbevelingen: een oceanografische
studie gebruik makend van het zgn. Shepherd model, en een radiologische
die de gevolgen van storten in zee nagaat.
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Aan de hand hiervan zijn maximaal toegelaten hoeveelheden vastgesteld
voor verschillende kategoriën te dumpen afval (zie tabel 13).
Men konkludeerde uit deze studies dat indien deze maxima ieder jaar
op de«elfde plaats zouden worden gedumpt - aannemend dat de radio-
aktiviteit meteen in het water komt (d.w.z. men neemt aan dat de ver-
pakking meteen kapot gaat) - dat dan een mens die na 40.000 jaren
één dag in het zeewater zou rondzwemmen, zeewater zou drinken en
uit de zee afkomstig voedsel zou eten, zeker een lagere dosis zal
ontvangen dan de voor niet-radiologische werkers geldende dosislimiet
(= 1500 mrem/jaar).

De verantwoordelijkheid voorhet afgeven van een vergunning was voor het
verdrag van Londengelegd bij de nationale autoriteiten; de NEA-lid-
staten blijven echter wel samenwerken. In 1977 trad een internationaal
inspraak en kontrolesysteem in werking: het 'Mechanism'. Deze 'Decision'
van de Raad van de OESO is bindend voor de lidstaten, verder zijn ze
ook gebonden aan »en richtlijn voor de verpakking, de 'Guidelines'.
Het 'Mechanism' bevat de volgende punten:
1. Vooraf (d.w.z. 6 maanden van tevoren en 3 maanden van tevoren weer)

melden van een dumpoperatie, zodat inspraak van de lidstaten mogelijk
is.

2. Opsporen van geschikte stortplaatsen.
3. Om de 5 jaar evalueren van de in gebruik zijnde stortplaatsen.
4. Toelaten van een NEA vertegenwoordiger bij iedere dumpoperatie.

Onze dumping
Sinds 1970 wordt bet in Nederland geproduceerde afval door ECN verzameld
en verwerkt. Gemiddels wórden per jaar 3000 vaten van 200 liter en 350
containers van 1000 liter verscheept naar de dumpplaats. Eén overweging
op grond waarvan vergunning verleend wordt is, dat het niet mogelijk
is zich op andere wijze te ontdoen van dit afval.
Aanvankaijk werd de gezamenlijke NEA dumping door één schip uitgevoerd,
maar in '78 waren er drie nodig: vanuit IJmuiden de 'Marijke Smits1,
met afval uit Nederland, België en Zwitserland, vanuit Zeebrugge
de "Gen1 met Belgisch afval en vanuit Sharpness eniße dagen later de
"Gem"met Engels afval.
NEA waarnemers brachten rapport uit.Er was sprake van een aantal inci-
denten: een ruim van de 'Gem' raakte besmet en een aantal vaten met
Zwitsers afval bleken te lekken.
Tegen de dumping van '79 verenigden vele verontruste groeperingen zich
op initiatief van de Stroomgroep Haarlem/IJmond in het samenwerkings-
verband 'Geen atoomafval de zee in'. Gedurende een" week werd in IJmui-
den en Petten aktie gevoerd. Om te beginnen weigerden 40 werknemers
van de Hoogovens het afval in te schepen.
Het FNV stond achter deze aktie. De gemeenteraad van Velsen stuurde
minister Ginjaar een telegram waarin hen gebrekkige voorlichting over
deze kwestie werd verweten. Ginjaar vond de ongerustheid van dé Hoog-
ovens-werknemers misplaatst.
Hij suggereerde dat het slechts om ziekenhuisafval zou gaan. Het afval
zou nu vanuit Velsen-Noord verscheept worden door het Stuwadoorsbedrijf
Velsen. Twee dagen voor de geplande dumping werd een grote demonstratie
in IJmuiden gehouden. In een verklaring van het samenwerkingsverband
werd gezegd:'Door te zeggen dat het slechts on ziekenhuisafval gaat
heeft men een dekmantel gevonden om door te gaan met het dumpen van
atoomafval afkomstig van Borssele en Dodewaard en dat wat in de
reaktor in Petten wordt geproduceerd ". Zij eisten dat alle aktiviteiten
rond de dumping werden gestopt en dat er volledige opgave zou worden •
verstrekt van de samenstelling van het radio-aktieve afvalmateriaal.
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De akties zetten zich de twee volgende dagen voort op het terrein
van het ECN. Het transport werd daarbij vertraagd. Ook werd het
transport bemoeilijkt door een sit-down aktie in IJrauiden. Als
laatste poging om het vertrek van het schip te verhinderen, ketenden
twee mensen van Greenpeace hun bootje vast aan het schip.

Het vervoer van Petten naar IJrauiden moet aan dezelfde eisen voldoen
als dat naar Petten, wel worden er van een aantal bepalingen, ont-
heffing verleend.
De totale dumpingsoperatie (vervoer over land + overslag + vervoer
over zee + dumping) moet aan een aantal voorschriften voldoen.

Kontrole van de totale operatie vindt plaats door:
1. De Escorting Officer, deze vertegenwoordigt de minister van Volksge-

zondheid en Milieuhygiëne. De Escorting Officer moet erop toezien
dat de vergunninghouder zich aan de voorschriften houdt en hij
moet aandacht besteden aan een aantal punten als gezondheidsbe-
scherming, inspektie van de kontainers. Hij kan de dumping stop
zetten als hij vindt dat niet aan voorwaarden voor veilig dumpen
wordt voldaan. De taak van de Officer is omschreven in de bijlage
van de IAEA bij het verdrag van Londen.

2. Twee Dumping Officers van het ECN, waarvan de een de technische en
de ander de gezondheidsbeschermingskant in de gaten houdt.

3.- De NEA-vertegenwoordiger, deze maakt onafhankelijk van de hiervoor
genoemden een rapport voor de NEA zodat kontrole van de dumpings-
operatie door andere lidstaten mogelijk is.

In tabel 12 is aangegeven hoeveel in 1978 door ieder land is gedumpt.
In totaal ging het om 12692 vaten en bijna 80.000 Curie.
Bron: Greenpeace.
Het gaat hierbij om een gezamenlijke dumping door Nederland, België en
Zwitserland (1) én om een eigen dumping door België (2) en Engeland (3).

Tabel 12.

Land gewicht aantal aktiviteit (Curie)
(tonnen) vaten /yff tritium &̂l

1.
1.
1.
2,
3.

Nederland
België
Zwitserland
België
Engeland

1562
1083
733

2588
2080

2946
320
966
5877
2583

1065
611
4072
660

36607

472
-

390
3051
31701

5
-

27
225
814

Engeland dumpt duidelijk veel meer dan de ander landen; men kan zich
afvragen hoeveel daarvan afkomstig is van de opwerkingsfabriek in
Windscale. Bij het opwerken van de uitgewerkte splijtstofstaven wordt
erg veel afval geproduceerd. Niet alleen afval dat gedumpt wordt, maar
ook veel afval dat zo in zee geloosd wordt. Bovendien ontstaat KSA en
ander hoog aktief afval dat niet gedumpt mag worden. De voorlichtings-
brochure van bet ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne zegt
hierover dat het bij de opwerkingsfabriek verder zal moeten worden
verwerkt.
Ook uit Nederland worden uitgewerkte splijtstofstaven naar Windscale
en La Hague (de Franse opwerkingsfabriek, die ook aan zee ligt)
gezonden om daar te worden opgewerkt.
In tabel 13 is te Vinden hoeveel afval van 1974 tot 1978 in totaal op
de stortplaats in de Atlantische Oceaan gedumpt is. Tegelijk worden
de door de IAEA opgestelde jaarlimieten gegeven. Hieruit blijkt, dat
de hoeveelheid gedumpt afval ver beneden de limieten ligt, zowel.wat
betreft gewicht als wat betreft aantal curies.
Deze tabel is afkomstig uit ICK-rapport 1979.
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Tabel 13. Overzicht IAEA-grenzen en feitelijke stortingen

gewicht
(ton)

alfa aktivi-
te i t (Curie)

bèta-gamma
aktiviteit

Tritium
(curie)

IAEA
jaarlimiet

100.000 100.000 10 10
11

jaar totale
storting

Nederlands
aandeel

totaal
Neder-
land

totaal
Neder-
land totaal

Nederlands
aandeel

1974
1975
1976
1977
1978

2270
4460
6770
5600
8040

500
900
1911
3015
1560

420
780
880
950
1100

1
1,5
1
9
5

_+ 1000
30500
32500
36300
43030

570
90
880
400
1065

100.000
30.000
21.000
31.900
35.600

gering
400
100
200
475

De alfa-aktiviteit voor Ra-226 is. in de IAEA definitie beperkt tot 10.000 Ci/jaar.

Hoeveel is in '79 gedumpt bij de gezamenlijke operatie van België,
Zwitserland en Nederland en om welke isotopen ging het?
In de vergunning '79 zijn gegevens hierover te vinden:

Tabel 14.

België
Zwitserland
Nederland

gewicht
(ton)

899,5
409

2122,4

aktiviteit (Curie)

alfa.

37,8
0,08
1,19

Ra-226

0,17

bèta/
gamma

798
136,3
536,5

H3

1135

398,1

De voornaamste nucliden (ook uit de vergunning '79)

België: Pu239, U235, C060, Csl37, 1-131, 1-125, H3, Sr90, Ac227,
Th228, Mn54, Co58, Csl34

Zwitserland: Co-60: 49%, Zn-65: 15%, Co-58: 12%, Mn-54: 7%, Cs-137:
Cs-134: 2%, onbekend: 11%.

De a-stralersbestaan uit een mengsel van Pu-isotopen •
Nederland - voor 200 en 600 liter vaten:

u: U235: 98,1% B A : Co-60 : 94,6%
Pu239: 1,1% Cs-137: 3,8%
Am241: 0,4% en andere alle minder dan 1%

totaal 1,19 Ci.

Voor de 1000-liter containers

uit Borssele:
Co-60
Co-58
Cs-137
Cs-134
Cr-51 -
Mn-54
Sb-124

36%
23%
24%
12%

2%
1%
1%

uit Dodewaard:
Co-60 : 67,3%
Cs-137: 19,7%
Mn-54 : 7,6%
Cs-134: 5,4%

Totaal 97j4 Ci

totaal 175,0 Ci
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Het onderzoek
Iedere 5 jaar moet een evaluatie van de stortplaatsen gemaakt worden.
Een groep deskundigen heeft in '79 een poging hiertoe gedaan, maar
konkludeert dat er te weinig gegevens zijn: onderzoek is nodig.
Het samenwerkingsverband zegt hierover hetvolgende:

"In de Decision van de Raad van de OESO is afgesproken dat elke vijf
jaar een nieuwe beoordeling wordt gemaakt van in gebruik zijnde
stortplaatsen voor radioactief afval.
De evaluatie van 1973 is begin dit jaar gevolgd door een Interim review
of the suitability of the dumping site for radioactive waste in the
North-East Atlantic.
De groep van deskundigen die dit review heeft opgesteld, konkludeert
dat er onvoldoende gegevens zijn om aan alle eisen van het verdrag
van Londen te voldoen. De groep doet de aanbeveling dat voor eind 1979
een nieuw review wordt opgesteld en dat er een werkplan wordt ge-
maakt voor wetenschappelijk onderzoek om een beter begrip te krijgen
van het fysisch, chemisch en biologisch milieu van de diepzee. Hier-
aan wordt toegevoegd dat nieuwe gegevens het noodzakelijk kunnen maken
dat de beoordeling van de geschiktheid van de dumpplaats periodiek
wordt herzien.
De risk-assessment die gemaakt zijn, zijn gebaseerd op een oceanografisch
model. De maximale bodemkoncentraties die met het driedimensionale
model van Shepherd worden berekend, zijn pas geldig nadat de initiële
menging in de omgeving van de bron (d.w.z. de stortplaats) zich heeft
voltrokken.
De uitspraken die op basis van deze koncentraties kunnen worden gedaan
t.a.v. veiligheid van mens en milieu zijn daarom niet geldig in de om-
geving van de stortplaats zelf. Daar kunnen veel hogere koncentraties
in water en sediment voorkomen. Zo komt de reeds genoemde groep van
deskundigen tot de uitspraak:"In the case of all the activity dumped
over several decades remaining in the sediment of a very restricted
area, the partial or complete destruction of the benthic fauna can
not be excluded. The same considerations apply to the dose rates
deliveredto organisms in the sediment close to waste packages. However,
such areas would be inhabited by only a very small fraction of the
total population of benthic organisms and it is very improbable that
any radiation effect would be distinguishable from the natural mortality
in the total population".

Een beperkt aantal mariene organismen kan dus wel een hoge stralings-
belasting krijgen en somatische en genetische schade oplopen. Daarbij
moet worden opgemerkt dat sommige organismen mogelijk worden aangetrokken
door de afvalcontainers, bijv. om zich erop vast te zetten".

Nederland doet geen onderzoek in de diepzee om daar na te gaan wat de
effekten van de dumping zijn. Het ECN noemde als redenen hiervoor dat
het erg kostbaar onderzoek is en dat Nederland een achterstand in know-how
heeft t.o.v. andere landen (o.a. Amerika); dit geldt ook voor ander
oceanografisch onderzoek. Verder zegt men dat het niet veel zin Heeft
hier en daar wat te meten. Door de grote diepte van de dumpplaats, de
afstand, en de lange tijdsduur waar het om gaat (nl. voor aktiviteit
vrijkomt en voor langlevende stoffen voor merkbare accumulatie optreedt)
is een direkte kontrole van het model eigenlijk onmogelijk. Ofwel:
als je iets meet (verhoogde aktiviteit) kan dat ook nog veroorzaakt zijn
door fall-out of lozingen., als een verhoogde aktiviteit inderdaad door
dumpingen veroorzaakt wordt wat is dan het gevolg voor de stralings-
doses die bevolkingsgroepen ontvangen? •
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Er wordt wel veel onderzoek gedaan naar effckten van lozingen in
het kustwater. Hier maken de omstandigheden een direkte kontrole
van de modellen veel makkelijker én van de werkelijke blootstel-
ling van mens en andere organismen. • •
In NEA verband is overleg gaande over wat er nodig is aan onder-
zoek om de modellen te- verfijnen. Over een mogelijke bijdrage
van Nederland wordt gesproken. NEA-overleg heeft ook betrekking
op formulering en koördinatie van een "radiological surveillance
programme".
Van 1966 t/m 1974 hebben Duitse onderzoekers in de Noord-Atlantische
Oceaan, met het onderzoekschip de Meteor onderzoek uitgevoerd naar
radioaktiviteit in het water, inklusief een aantal monsters van
grote diepte afkomstig. Van het recente Duitse en Engelse onderzoek
in het dumpgebied waarbij o.a. ook diepzee-organismen aijn ver-
zameld eijn nog geen resultaten gepubliceerd.

In risiko-analyses wordt aangenomen dat de radioaktieve inhoud
van de vaten meteen vrij komt op de bodem van de- zee. Het beton
waarin het is verwerkt heeft alleen de functie van het beveiligen van
het personeel dat met die vaten omgaat en om ervoor te zorgen dat het
afval inderdaad de bodera van de oceaan bereikt (voorgeschreven soor-
telijk gewicht, enz.)-Men kan niet aantonen hoelang de containers hét
uithouden onder diepzée-kondities (hoge druk). De Engelsen hebben
d.m.v. een cameraopstelling boven een elders gedumpt proejivat zonder
afval aangetoond dat de vaten, inderdaat intakt de bodem bereiken.
Waarschijnlijk kun je veiljg stellen dat het minstens 10 jaar duurt
voordat de radioaktieve stoffen vrijkomen, behalve voor tritium.

Volgens Greenpeace is wel in 1974 door Amerika onderzoek verricht op
hun voormalige stortplaatsen. Zeewater bleek sporen Putoniuci te be-
vatten. Vaten bleken lék te zijn geraakt o.a. door de hoge druk op
grotere diepte, of de daar voorkomende getijdestroom. In de Oceaan
gemeten Putonium gehaltes bleken veel hoger te zijn dan wat gemeten
werd tijdens het maximum aan fall-out na atoomproeven.

3.4. PJ3yjJEJiJE_N_JEilEjp_

Sinds de Tweede Wereldoorlog kennen we het fenomeen kernenergie.
Het leek erop dat het op een redelijk goedkope wijze elektriciteit
kon leveren. De industrie is altijd geïnteresseerd in nieuwe markt-
gebieden, en het bouwen van kerncentrales en reaktorkernen levert
meestal grote opdrachten op„ Tevens is de industriële sektor happig
op goedkope energie. De overheid is happig op een goede industrie.
De wetenschap is happig op uitdagend onderzoek. De elektriciteits-
bedrijven hebben de taak goedkoop en betrouwbaar elektriciteit te
leveren. Deze vier groepen vonden elkaar dan ook in gemeenschappelijke
belangen. De gevolgen zijn geweest dat er een verwevenheid is ontstaan
die zo sterk is geworden; dat vele organen, raden, adviesraden, en
overige instellingen die zich bezighouden met de ontwikkeling en in-
voering van kernenergie min of meer door dezelfde groep van personen
worden geleid. Deze personen hebben alle belang bij de invoering van
kernenergie en zij hebben voor zichzelf al gauw esn bevredigend ant-
woord op bezwaren en problemen met betrekking tot de invoering' daarvan.
Buitenstaanders konden hun bezwaren en problemen maar moeilijk duidelijk
gemaakt krijgen.. Het gevolg is dan ook geweest, dat veiligheids-,
gezcndheids-, milieu- en proliferatie aspekten de stiefkinderen van
het kernenergiebeleid zijn geworden.

Tegenwoordig is het zo dat de overheid de grootste investeerder is
in kern-energetisch onderzoek. Tevens moet de overheid zorgen voor
zaken als infrastruktuur, beveiliging, bewaking, kontrole en de op-
lossing van het radioaktief afval etc. Het aantrekkelijke aandeel voor
de industrie bestaat uit reaktorbouw, centrale-bouw, verrijking
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van uranium etc. Zo'n 15 jaar geleden was er nog maar weinig kritiek
op het kernenergiebeleid en op kernenergie in het algemeen. Daarom
konden kerncentrales als Dodewaard en Borssele zonder veel verzet
gebouwd worden. Sterker nog: in de jaren '60 golden dergelijke
Projekten als prestige-objekten. In de jaren '70 echter hebben vele
mensen oog gekregen voor het welzijn van de mens en zijn omgeving.
Milieu-aspekten gingen zwaarder wegen. Gaandeweg kwam er meer kritiek
op het bestaan van kerncentrales. Het Rapport van de Club van Rome,
alsmede de energiekrisie van 1973 maakten het Westen duidelijk dat
ofwel de groei van het energieverbruik moest afnemen, of dat er
nieuweenergiebronnen moesten worden aangeboord. In vele landen kwam
het accent te liggen op de stimulering van kernenergie. Ook in
Nederland dachten en denken velen dat kernenergie een voorlopige
oplossing voor onze energieproblemen zou kunnen zijn. In 1974
verscheen de energienota van de toenmalige minister Lubbers van
Ekonomische Zaken. Hij ging er daarbij van uit dat een geleidelijke
invoering van kernenergiejwenselijk was. Dat "geleidelijk" had twee
betekenissen. Aan de ene kant zou Nederland niet binnen enkele jaren
volledig afhankelijk van kernenergie zijn, maar we zouden eventueel
nog terug kunnen naar een ander systeem. Aan de andere kant zou door
een geleidelijke invoering van kernenergie de "internationale boot"
niet gemist worden. Daarbij kwam dan nog dat een langzame invoering
het voordeel zou hebben dat er.rustig een goed kader van personeel
zou kunnen worden opgeleid en dat men de veiligste technieken zou
kunnen toepassen. Lubbers streefde dan ook naar 3 kerncentrales van
elk ongeveer 1000 MW, oratreeks 1985. Als voorwaarde voor de bouw
daarvan werd gesteld dat er eerst studies moesten worden verricht
voor volksgezondheid en veiligheid. In 1975 verschenen dan ook 3
rapporten (Commissie Reaktorveiligheid; gezondheidsraad; SEP-RASIN
rapport). Op deze rapporten is echter een storm van kritiek gekomen.
De uiteindelijke beslissing over de bouw van de drie centrales werd
mede daardoor uitgesteld tot het volgend kabinet. Het kabinet den Uyl
wilde zijn vingers er niet aan branden. Het kabinet van Agt dat eind

1977 aantrad was met de beslissing van het vorige kabinet opgezadeld.
Nu hoefde dat niet persé een probleem te zijn, want de partij van
de dienstdoende minister van Economische Zaken, van Aardenne, de
VVD, heeft totaal geen moeite met het invoeren van kernenergie.
Omdat de beslissing door het hele kabinet genomen moet worden, en
het CDA nogal terughoudend is wat betreft kernenergie, kon er niet
zomaar een beslissing worden genomen . Tevens stond (en staat) de
regering onder grote druk van buitenaf, zoals vakbonden, Raad van
Kerken, milieugroeperingen, parlementaire opplositie etcetera. Het
is nu aan de Raad van Kerken, milieu- en anti-kernenergiebeweging
te danken dat er een diskussie over kernenergie zal komen. In 1977/

1978 drong de Raad van Kerken n.a.v. een folder van Stroomgroepen
steeds aan om twee jaar lang geen onherroepelijke besluiten te nemen,
maar vooral te proberen in die tijd een diskussie te houden over de
wenselijkheid van kernenergie.
Mede onder druk van de publieke opinie is deze wens door het kabinet
van Agt overgenomen en medio 1978 kondigde minister van Aardenne in
een nota aan dat er een Brede Maatschappelijke Diskussie pver
kernenergie zou worden gehouden, die zo'n lè jaar zou moeten duren.
Hoe de diskussie gevoerd zou moeten worden, door wie, waarover,
enzovoorts was van begin af aan echter niet duidelijk. Eind 1979
zou de BMD van start moeten zijn gegaan, maar voorlopig is hij uit-
gesteld tot eind 1980-begin 1981.
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Zelfs nu is de inhoud daarvan nog onduidelijk. Hoe ziet de regering
deze BMD precies? De regering wil bij de diskussie slechts uitgaan
van het huidige sociaal-ekonomisch beleid. Dat is gebaseerd op een
ekonomische groei van nul tot twee procent, en een groei van het
energieverbruik met 2,5%.
De milieu- en energie-groeperingen, de vakbonden en de Raad van
Kerken vinden dit uitgangspunt te eng. Vooral het Landelijk Energie
Konmittee (LEK) en de Vereniging Milieudefensie (VMD) zijn bang
dat wanneer de diskussie beperkt blijft tot het uitgangspunt van
de regering het een technisch debat wordt. Dan gaat het alleen nog
over de vraag: "Hoeveel ton kolen of uranium hebben we nodig om de
ekonomische doelstellingen te verwezenlijken, of wââr moeten even-
tueel de kerncentrales gebouwd worden?" aldus deze groeperingen.
De FNV vindt dat "doelstellingen en beleid op sociaal-ekonomisch
gebied moeten kunnen worden bijgesteld als de energieproblematiek
daartoe aanleiding geeft". En ook het CNV vindt dat "andere visies
een gelijke kans moeten krijgen".

Verder vinden alle genoemde groeperingen dat het kabinet het publieke
energiedebat doorkruist door, vooruitlopend op de uitkomst van de
diskussie, de opslagmogelijkheden van radioaktief afval in zout-
koepels te willen onderzoeken. Zij vinden dan ook dat de proefboringen
tot na de diskussie moeten worden opgeschort. Zeer recent heeft de
regering besloten om niet tijdens de BMD de opslagmogelijkheden te
gaan onderzoeken. Dit omdat de benodigde boorvergunningen toch niet
binnen 2 à 3 jaar verkregen zullen zijn. Wel zullen er proefboringen
in de bodem van de Noordzee worden verricht in de komende tijd.
(Volkskrant 25 en 26 februari '80).

Wat heeft nu radioaktief afval, dat in ons onderzoek werd betrokken,
met de BMD te maken? Wel, belangrijke bezwaren tegen kernenergie zijn
onder andere veiligheid, proliferatie en afval. On ons tot het afval
te beperken: Dat het een heet hangijzer is blijkt wel uit de moeilijk-
heden rond de boorvergunningen voor zoutkoepels.
Wat v/il men precies in de zoutkoepels opbergen, en waarom?
In de eerste plaats zegt de overheid dat er in de zoutkoepels kern-
splijtingsafval (KSA) en hoogwaardig afval moet worden opgeslagen.
Ook het laag- en middel-aktief afval zou daarvoor in aanmerking komen.
Het laag- en middel-aktief afval wordt nu nog gedumpt in de Atlantische
Oceaan. Dit is echter een vrij bewerkelijke en kostbare methode en elk
jaar neemt de hoeveelheid afval sterk toe. Het opslaan in zoutkoepels
van laag-aktief afval is een goedkoper, en volgens sommigen ook
beter alternatief (Maar daar moet bijgezegd worden dat deze vorm van
wegwerken alleen"rendabel" is als ook hoogwaardig aktief afval en
KSA kan worden opgeslagen).

Er wordt wel gesuggereerd dat we zelfs zonder kerncentrales toch de
zoutkoepels nodig hebben om radioaktief afval op te bergen. Afval
namelijk, afkomstig van ziekenhuizen, laboratoria en andere toepassingen.
Dat we dit afval kunnen.kortbiiwenmet afval, afkomstig van de kern-
industrie, komt dan alleen mooi uit. Omdat afval van allerlei aard
met zoutkoepels in verband wordt gebracht, zal het gehele afvalprobleem
ook thuis horen in de BMD. Dit nu is een belangrijke relatie tussen
radioaktief afval en de BMD„

Het lijkt ons op deze plaats nuttig om even stil te staan bij de mening
van verschillende organisaties.

a) Politieke partijen.

Het is teveel gevraagd on alle partijen en hun standpunten met betrek-
king tot de kernenergie de revue te laten passeren. Het geven van een
globale indeling van partijen en standpunten wordt echter al gauw een
subjektieve bezigheid. De meeste partijen zijn nogal kritisch en terug-
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houdend wat betreft de invoering van kernenergie, sommigen zijn echt
tegen, (PSP, PPR, PvdA, CPN), sommigen zijn echt voor (VVD, GPV).
Verschillende redenen liggen hieraan ten grondslag. Het is echter
een beetje teleurstellend dat bijna niemand aan laag- en middel-
aktief afval aandacht besteedt. Alleen de PSP wijdt er in zijn ver-
kiezingsprogramma enkele woorden aan. Wij hebben dan ook de indruk
dat de meeste partijen over dit milieuvraagstuk niet of niet voldoende
hebben nagedacht. Om over dit laatste meer zekerheid te krijgen
hebben we een vragenlijst opgesteld en deze opgestuurd naar een
aantal kamerleden van verschillende frakties. Helaas, alle door ons
benaderde kamerleden hadden het rond februari zo druk dat ze niet
de tijd hadden binnen de door ons gestelde (korte) termijn te reageren.
Om de gedane moeite niet geheel ongebruikt te laten zullen wij even-
tuele reakties doorsturen naar het samenwerkingsverband.

b) Vakbonden FNV-CNV

Ook bij de vakbonden treffen wij geen duidelijke uitspraken aan omtrent
de problematiek rond radioaktief afval. Zelfs kunnen we stellen dat de
vakbonden hierover helemaal geen publieke stellingname hebben.
Het beleid beperkt zich hoofdzakelijk tot het opleiden van chauffeurs
die te maken hebben met het transport van gevaarlijke stoffen, waaronder
ook het radioaktief afval valt.

c) Aktiegroepen.

De aktiegroepen die zich bezighouden met dumpingen van radioaktief afval
hebben zich verenigd in het samenwerkingsverband "geen atoomafval de
zee in". Hun grootste bezwaar is dat de gevolgen niet goed onderzocht
zijn. Vroeg of laat zal het afval in zee vrijkomen. Aangezien er elk
jaar meer afval in zee gedumpt wordt en er aldus een cumulatie van
radioaktieve isotopen optreedt met veelal onbekende effekten, vinden
ze dat alle dumpingen moeten worden verboden. Omdat men met het afval
blijft zitten als er niet meer gedumpt mag worden, zoekt men naar
andere oplossingen. De overheid komt dan met zoutkoepels op de proppen
maar dit vinden de aktiegroepen geen wezenlijk alternatief. Op de argu-
menten hiertegen zullen we niet nader ingaan.

Wat vinden de aktiegroepen dan wel een goede oplossing? Dat is het
verminderen van de hoeveelheid radioaktief afval. Dat wil zeggen
dat alle onnuttig of overbodig gebruik van technieken waarbij radio-
aktief afval geproduceerd wordt daar waar mogelijk moet worden ver-
vangen door milieuvriendelijker alternatieven,' waarbij geen radio-
aktief afval geproduceerd wordt. Dan hou je een kleine hoeveelheid
radioaktief afval over en die zou dan in aanmerking moeten komen
voor beveiligde opslag op land.

d).Energieonderzoek Centrum Nederland (ECK)

Het ECN stelt dat het geen beleid-makende instantie is. Dat klopt ook
vol gen's de statuten. Maar dat wil nog niet zeggen dat het ECN geen
mening heeft en dat het klakkeloos uitvoert wat anderen zeggen dat
ze moeten doen. De adviezen die ze geven aan de overheid worden heel
vaak door de overheid overgenomen. Omdat de mening van het ECN zo
belangrijk is zullen we deze hieronder nader bekijken, naar aan-
leiding van een interview dat we hebben gehouden met de heren Pelser,
Koning en van Weers
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- Over kerncentrales: Een ajkseptabele methode van opwekking van energie,
het afval hoeft op zichzelf niet schadelijk te zijn mits het door
ordelijke regels onder kontrole wordt gehouden.

- Over beleid in de trant van "We moeten zorgen dat er zo min mogelijk
afval wordt geproduceerd, zodat we zo min mogelijk afval hoeven kwijt
te raken", zeggen ze: "Het heil voor de mensheid, dat de radioaktieve
stoffen brengen, is groter dan het afvalprobleem".

- Over de invloed van de industrieën op het ECN:,Er zitten een aantal
vertegenwoordigers van de industrie in het bestuur. Deze zijn in de
minderheid en hebben dus een sturende invloed op het ECN beleid. Deze
industrieën zijn: Gas-Unie, DSM, Shell, Elektriciteitsindustrie.
Geen van deze industrieën financieren het ECN. Dit is een overheids-
zaak.

- Over de BMD: De BMD wordt positief ervaren waar het een informatie-
overdracht aan de bevolking betreft, echter zo'n 100.000 mensen
zullen aktief aan de diskussie deelnemen. De diskussie kan in ieder
geval wel duidelijk maken dat we moeten kiezen voor een energiegedrag
in de toekomst.

- Over objektieve informatieverschaffing aan de gemiddelde Nederlander.
Het ECN geeft juiste, informatie. Journalisten maken er nieuws van,
doch iets wat niet gevaarlijk is, is geen nieuws. Nieuwsmedia geven
een te negatief gerichte informatie door.

- Over opslag in zoutkoepels: veiliger en goedkoper dan dumpingen mits
dit in eerste instantie voor het opslaan van KSA en hoogaktief afval
wordt gebruikt.

- Over de nieuwe installatie voor de verwerking van afval: Dit is gedaan
met het oog op de te verwachten toename van radioaktief afval, en omdat
de oude pers versleten, handbediend en te klein geworden was.

e) Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

- Men vraagt zich af of Sietse Schoonbergen wel rechtstreeks in zijn
belang is getroffen als het ECN zich ontdoet van radioaktief afval,
750 km verwijderd van zowel de Spaanse als de Ierse kust (dit met
betrekking tot het beroepschrift van hem). Vomil vraagt zich af of
dit wel geheel juist is.

- Radioaktief afval is hoofdzakelijk afkomstig van laboratoria waar net
radioaktief materiaal wordt gewerkt, zoals bijvoorbeeld het ECN zelf
en ziekenhuizen.

- Nederland zou radioaktief afval alleen boven de grond kunnen opslaan
op dit moment. Kontrole op deze hoeveelheid is moeilijk. Verwijdering
door middel van raket of zoutkoepels komt op dit moment nog niet in
aanmerking. Aangezien vervoersregelingen worden nageleefd, en alle
internationale overeenkomsten en nationale wetten worden nagekomen,
vindt het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne dat de
dumpingen in zee verantwoord zijn.

- De zee is geen vuilnisvat, 'vindt ook Vomil
- Zonder kernenergie zou er toch sprake zijn van een radioaktief afval
probleem, dit door medische en wetenschappelijke toepassingen van
radionucliden. Dit zou toch tot dumpingen in zee leiden van radioaktief
afval materiaal.

- Er worden grote veiligheidsmarges gehanteerd, doordat bij de risiko-
analyses er desondanks van wordt uitgegaan, dit derhalve geheel in
strijd met de feitelijke realiteit, als zouden alle radioaktieve afval-
stoffen terstond bij het bereiken van de zeebodem oplossen en zich
onmiddellijk verspreiden, terwijl ook dan nog geen schade voor mens
of milieu mag ontstaan.

- Binnen het kader van zowel het internationale als het nationale samen-
stel van regelingen en verplichtingen is op verantwoorde wijze aan
het ECN vergunning verleend tot het storten van radioaktieve afval-
stoffen in de Atlantische Oceaan.
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Hoofdstuk 4. DISCUSSIE EN CONCLUSIES.

1) Om de stroom radio-actief afval te onderzoeken, dienen
wij een input en output balans als uitgangspunt te nemen. Hierdoor
is het mogelijk een echte controle op de stroom van radioactief materi-
aal uit te oefenen door enerzijds alle gegevens van produktie en im-
port te vergelijken met anderzijds de gegevens van alle handelingen
met radioactief materiaal in Nederland (d.w.z.gegevensverwerking en
controle langs twee verschillende ingangen).
Uit ons onderzoek is gebleken dat:
a). Geen enkele instantie in Nederland tot nu toe behoefte had aan een
dergelijk systeem van registratie en verwerking van gegevens,
b). Het bestaande systeem van registratie en verwerking van gegevens
nauwelijks functioneert (Keuringsdienst van Waren),
c). Dat noch op het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
noch bij het Energieonderzoek Centrum Nederland noch daarbuiten iemand
te vinden is, die een overzicht heeft over wat er aan radioactief ma-
teriaal in Nederland inkomt of uitgaat.
d). Dat de wel ter beschikking staande gegevens veelal in niet met
elkaar vergelijkbare grootheden zijn uitgedrukt door de verschillende
doeleinden, die de diverse instanties waarvan deze gegevens betrokken
waren, nastreefden bij het opstellen ervan. (b.v. ECN stralingsdoses
en Ministerie VG & MH activiteit).
Uit bovenstaande concluderen wij daarom:

A. Dat uit de ons ter beschikking gestelde informatie geen gedetailleer-
de input en output balans van radionucliden valt op te stellen.
B. Dat, indien wij ervan uitgaan dat de aan ons verstrekte informatie
juist is, geen enkele instantie in Nederland beschikt over een registra-
tiesysteem, dat echte controle van de stroom radio-actief materiaal mo-
gelijk maakt, en dat er van goede controle tot nu toe dan ook geen spra-
ke kan zijn geweest.

2)Uit ons onderzoek valt voorts af te leiden, dat de te dum-
pen hoeveelheid radio-actief afval afkomstig van kerncentrales in de
toekomst sterk zal toenemen op grond van elk van de volgende overwegin-
gen.
a). Elke kerncentrale slaat aanvankelijk een steeds groeiende hoeveel-
heid radio-actief afval op het land op, die daar ter afkoeling blijft,
liggen totdat het materiaal voldoende is vervallen om te kunnen worden
verwerkt voor dumping. Pas na 15 à 30 jaar stelt zich een evenwicht in
tussen aanvoer van nieuw geproduceerd afval en afvoer van afval door

dumping. Borssele bouwt dus nog 15 à 20 jaar aan een grotere opslag, die
tezijnertijd ook weer gedumpt wordt. Zo werd in 1978 van het totale ac-
tiviteitsaanbod slechts 5% gedumpt. De overige 95% (waarvan 97% afkom-
stig van de kerncentrales) werd opgeslagen.
b). Tezijnertijd zullen de kerncentrales ontmanteld worden, wat aanlèi-
zal geven tot enorme hoeveelheden afval.
c). De mogelijkheid dat afval voortijdig zal vrijkomen door ongelukken
met kerncentrales.
d). Bij uitbreiding van het kernenergieprogramma van de huidige 500
naar 3500 Megawatt zijn de te verwachte hoeveelheden opwerkingsafval
ruim 41 miljoen curie per jaar. Navenant zal ook de hoeveelheid bedrijfs-
afval toenemen.
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3) Als wij de hoeveelheid afval bekijken die Nederland dumpt,
dan moeten daar ook het via Engeland en Frankrijk gedumpte en geloosde
afval dat ontstaat bij opwerking van onze splijtstofstaven bijgeteld .
worden. Verder kunnen wij stellen dat de verantwoordelijkheid van Ne-
derland nog verder strekt op grond van het feit dab Nederland deelneemt
in de NEA en hierdoor medeverantwoordelijk is voor de totale dumping op
de stortplaats in de Atlantische Oceaan.

4). Ten aanzien van de toelaatbare stralingsdoses voor de
mens kan gezegd worden dat men het er algemeen over eens is dat er geen
veilig niveau van blootstelling is. De normen die nu gehanteerd worden
zijn dus in zeker« zin arbitrair. Wat betreft de genetische gevolgen kan
gezegd worden dat de kennis hiervan beperkt is. Men hanteert hierbij mo-
dellen, die in de praktijk nauwelijks getoetst kunnen worden alleen al
vanwege de lange tijdsduur die verstrijkt alvorens de volle omvang van
de genetische schade zich openbaart. Dit ondergraaft de wetenschappelij-
ke waarde van de op deze modellen gebaseerde normen.

Uit het feit dat de ICRP normen in de loop der tijd steeds stringenter
werden en uit het feit dat ook nu weer door sommige wetenschappers op
verlaging van deze normen wordt aangedrongen - b.v. door o.a. Stewart,
omdat deze meent dat de effecten van stalingsdoses met laag dosistempo
zijn onderschat vooral met betrekking tot inductie van leukemie en ande-
re vormen van kanker en door Gofman, Nader etc. omdat deze menen dat ten
aanzien van de effecten van zgn. "Hot Particles" een verkeerde methode
wordt gebruikt om het uiteindelijk risico te evalueren, dat deze deeltjes
hebben - concluderen wij dat de effecten die de toelaatbare stralingsdo-
ses hebben nog een punt van wetenschappelijke discussie zijn en dat bij-
gevolg niet zeker is dat de gestelde normen voldoende gezondheidsbescher-
ming waarborgen.

5) In de risicoanalyse ten aanzien van de gevaren van de dum-
ping van radio-actief materiaal, waarop de IAEA-normen gebaseerd zijn,
kijkt men slechts naar de gevaren die dumping kan hebben voor de mens
door directe stralingsbelasting. Men neemt aan dat eventuele effecten
op individuele planten en dieren <b.v. verhoogde mutatiefrequentie) geen
belangrijke gevolgen zullen hebben voor de gehele populatie of voor het
mariene ecosysteem vanwege de stabiliteit hiervan. Wij plaatsen hierbij
de volgende kantekeningen.

1). De gevolgen die lage stralingsniveau's voor populaties op langere
termijn hebben zijn onvoldoende bestudeerd.
2). Kennis omtrent de aard van het marien ecosysteem zoals volledige
soortsamenstelling en de onderlinge relaties van al deze soorten is
bij lange na niet kompleet
3) Ook andere factoren, zoals radio-actieve fall-out, chemische veront-
reiniging e.d. vormen een bedreiging voor de stabiliteit van het ecosy-
steem en deze factoren hebben tezamen een cumulâtief(optellend) mogelijk
zelfs synergistisch(onderling versterkend) effect.
4). Op theoretische gronden kan wel degelijk verondersteld worden dat
b.v. een verhoogde mutatiefrequentie leidt tot meer of minder ernstige
ecologische /erschuivingen met uiteindelijk gevolgen voor de mens(o.a.
voedselvoorziening).
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5). De modellen die voor de risicoanalyse gebruikt worden zijn in de
praktijk nog weing gecontroleerd. Alleen al het doen van onderzoek op
de dumpingsplaats is o.a. door de grote diepte zeer moeilijk zo niet on-
mogelijk. Hierdoor komt de wetenschappelijke waarde van de op deze model-
len gebaseerde dumpingsnormen op de tocht te staan.
Wij concluderen dan ook dat, omdat de modellen nog niet getoetst zijn
er bij voorbaat al van uitgegaan wordt in deze modellen dat de stabi-
liteit van het ecosysteem niet aangetast wordt, het onder de door de IAEA
gestelde normen blijven bij het dumpen van radio-actief materiaal geen
garantie is dat deze dumping veilig is en nog minder een garantie vormt
dat deze dumping geen gevolgen voor het ecosysteem dan wel voor delen
daarvan'zal hebben.

6) Als.wij de uitlatingen van Minister Ginjaar (VG&MH),zoals
gedaan in het NOS-journaal d.d. 7-6-1979, vergelijken met de resultaten

j[ van ons onderzoek ten aanzien van radio-actief dumpingsafval, dan kunnen wij
* concluderen, dat de bewindsman het Nederlandse volk verkeerd heeft voor-
' gelicht en dat hij de gevaren ervan onverantwoord bagatelliseert:

1). De bewering van de bewindsman dat het kernsplijtingsafval er "hele-
maal niet bij" is, is een onjuiste weergave van de feiten.
Voor geen enkel isotoop bestaat een absoluut verbod tot dumping. Echter
voor zwaar toxische stoffen geldt de beperking dat de hoeveelheid hier-
van een vastgesteld percentage van het totaal niet mag overschrijden. Zo
werd in 1978 en 1979 vergunning verleend voor het dumpen van radio-actief
afval dat tot 15 gram per eollojsplijtingsmateriaal, waaronder dus isoto-
pen als plutonium, uranium etc.,mocht bevatten.

2) De opmerking van de Minister dat het om afval gaat "voor de behande-
ling van patiënten, voor het doen van bepaalde' proefjes" is slechts zeer
ten dele waar en daarom misleidend.
Uit de vergunning van 1978 blijkt dat 850 Ci - dit is meer dan de helft
van de totale door Nederland gestorte activiteit in dat jaar - afkomstig
is van de kerncentrale Borssele. (Voor het jaar 1979 is dit iet.s meer
dan 30% afkomstig van Borssele en Dodewaard , zie tabel 7). De restere-
rende hoeveelheid activiteit is afkomstig van de ECN-ophaaldienst (zie-
kenhuizen, laboratoria en laag actief vast afval va/v de kerncentrales)
en van de ECN-proefreactor(gezameli.ik de post ECN). Uit tabel 9 uit de
brochure "Radio-actief afval gedumpt .." juni 1979 (bron Min. van VG&MH)
blijkt dat in kubiek meters uitgedrukt nog geen 50% van deze post ECN
door het ECN bij ziekenhuizen en laboratoria werd opgehaald.(Hierbij
werd dan nog een boeveelbei van 3400 kubieke meter vloeibaar afval door
het ECN zelf geproduceerd buiten beschouwing gelaten). Het overgrote deel
van het gedumpte afval bestaat dus zeker niet uit watjes en handschoenen
etc., mogelijk is de hoeveelheid afval van ziekenhuizen en laboratoria

« slechts voor een gering percentage vertegenwoordigt in het totaal van
I gedumpte activiteit.

• 3). De bewering van Ginjaar dat het radio-actief afval dat gedumpt wordt
"helemaal niet gevaarlijk is" getuigt van een duidelijke vooringenomen-
heid. Wetenschappelijk onderzoek heeft nog steeds niet onomstotelijk
kunnen aantonen, dat er geen gevaren kleven aan het dumpen van het laag-
en middelactief afval. Een objectieve weergave van de feiten is wel
het minste wat wij van een Minister verwachten mogen.
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7) Ten aanzien van de Brede Maatschappelijke Discussie
over de verdere invoering van kernenergie kan gesteld worden dat het
radio-actief afvalprobleem hier zonder meer bij betrokken moet worden,
omdat uit ons onderzoek gebleken is dat het overgrote deel van het door
Nederland gedumpte afval van de kernindustrie afkomstig is en dat deze
hoeveelheid afval in de toekomst (bij uitvoering van het 3500MW(e) kern
energieprogramma in nog aanzienlijker mate) sterk zal toenemen.
De volgende punten dienen dan in ogeschóuw genomen te worden.
1). De verantwoordelijkheid van Nederland strekt zich. uit ï-ot de tota-
le dumpingsoperatie in de Atlantische Oceaan. ' ' ''•• - ••
2). Bij de afweging van de voor- en 'nadelen van kernenergie zal men in
het oog moeten houden 'dat zowel dé ICRP-normen als de NEA-normen niet
zonder meer als veilige grenzen gehanteerd kunnen worden, maar dat deze
in wetenschappelijke kring ter discussie staan.

3). Elke burger zal in staat gefsteld móeten worden die informatie, die
hij/zij nodig acht om tot een verantwoorde afweging te komen op eenvou-
dige wijze te verkrijgen. • ' . ' • ' • '
Ten aanzien van dit laatste: punt is ons tijdens ons onderzoek gebleken
dat gegevens van de overheid niet altijd openbaar zijn(Keuringsdienst
van Waren), dat informatie van overhoudswege gegeven misleidend kan zijn
(•Ginjaar) en dat hot bedrijfsleven zich ten allen tijde kan beroepen op
concurrentievervalsing teneinde gevraagde gegevens niet. te hoeven ver-
strekken.
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BIJLAGES.

Bijlage I:Klassifikatie van radionucliden in toxiciteitsgroepen.
Wegens ruimtegebrek kunnen we deze bijlage helaas niet opnemen. We ver-
wijzen hiervoor naar de "Kernenergiewet" en "Stralingsbescherming" (blz
178-179) ; Weber en Rasmussen 1979.

Bijlage II: Stoffen welke niet in zee mogen worden gedumpt volgens het
Verdrag van Londen: :

onder meer:"Sterk radioactieve afvalstoffen en anderestérk radioactieve,
stoffen die door de ter zake bevoegde internationale organisatie, op dit
ogenblik de Internationale Organisatie voor Atoomenergie, zijn aangeduid
als zijnde ongeschikt om in zee te worden gestort op grond van hun uit-
werking op de menselijke gezondheid dan wel om biologische of andere
redenen."

Bijlage III:Stoffen welke slechts met een vergunning mogen worden ge-
dumpt volgens het Verdrag van Londen"^ ~~ *~
onder meer: "Radioactief afval en andere radioactieve stoffen niet val-
lende onder de bepalingen van Bijlage II. Bij de afgifte van vergunningen
voor het storten van deze stoffen dienen de Verdragsluitende Partijen ten
volle rekening te houden met de aanbevelingen van de ter zake bevoegde
internationale organisatie, op dit ogen blik dé Internationale Organisa-
tie voor Atoomenergie." . ;

Bijlage IV: Bepalingen voor de afgifte van vergunningen voor het storten
van stoffen in zee volgens het Verdrag van Londen. "
Bij het vaststellen van criteria voor de afgifte van vergunningen voor het
storten van stoffen in zee overeenkomstig het bepaalde in Artikel IV, twee-
de lid, dienen met name de volgende bepalingen in acht te worden genomen:
A.Kenmerken en samenstelling van de stof.
B.Kenmerken van stortplaats en methode van deppnering.
C.Algemene overwegingen en omstandigheden.
Alweer wegens ruimtegebrek moeten we hier de specifikaties onder A, B en
C achterwege laten. Ze zijn te bezichtigen in ons archief op het IVAM.

Bijlage V: Lijst van stralingsbronnen en gegevens ontleend aan een in-
terne notitie van de sektor straling van het ministerie van volksgezond-
heid en milieuhygiëne. ; : :

Open bronnen: ;

Ziekenhuis laboratoria: voor behandeling van patiënten (diagnos-
tisch en therapeutisch).,
onderzoek mbt patiënten in vitro
medische research.

Universiteits laboratoria, en traceronderzóek in fysische, chemische
wetenschappelijke instellingen: en biologische proces.sen'(landbouw, mijn-

bouw,industrie e t c ) ,
fundamenteel onderzoek.

Industriële verwerking: . vervaardiging van bronnen (bv. techneti-
umgeneratoreri, TL-buisstarters, overslag-
beveiligingen).

Ingekapselde bronnen . .
referentie/ijkbronnen tbv de ijking van meetapparatuur (bv. .

voor het meten van bemesting) dus te
vinden in laboratoria, industrie,zie-
kenhuizen, scholen etc.



bijl. 2

di chthei dsmeter/concentratiem

gaschromatografie

stofmonitor

vochtigheidsmeter

nivometer

gramgewichtmeter/ dunnelaag-
diktemeter
diktemeter
laagdiktemeter

analyse van vloeistoffen
rookmelders
(grote) bestralingsbronnen voor
niet-medisch gebruik

gammagrafie

oefendoeleinden
onderwijsdoeleinden
luminiscentie

electrotechnische componenten

deïonisatie

pacemaker met isotopenbaterij
keramiek met uraniumverf

wegenbouw (asfalt, bitumen),grondon-
derzoek, baggerschepen.
analytisch werk in laboratoria van bv.
Keuringsdiensten, wetenschappelijke in-
stituten, ziekenhuizen, etc.
meten van concentraties van stof in de
lucht ter controle van verontreiniging
(industrie, wetenschappelijke inst, ed.)
grondonderzoek/ geodesie (mbv neutronen-
bronnen)
vul hoogtebepaling bij frisdrankindustrie
inhoudscontrole bij brandblussers (CCL)
vulhoogte van silo's (graan) en opslag-
tanks (olie)
papierfabrieken, kuststoffenindustrie,
plaatwalserijen
diktemeting van hoogovenwanden
betascoop (laagdiktemeting van dunne
laagjes mbv. reflectie)
bv. zwavelanalyse in olieproducten
tbv. brandpreventie
sterilisatie van medische hulpmiddelen,
zoals: injektiespuiten, operatiehand -
schoenen, infusie/transfusiesystemen
plastic granules.
sterilisatie van verpakkingsmiddelen
voor levensmiddelen, bv melkkartons
sterilisatie van grondstoffen voor ge-
neesmiddelen, bv.pancreaspoeder
voedselbestraling zoals: aardappelen,
champinons, kippen, uien, dieetvoeding
voor patiënten die steriel dieet be-
hoeven
bij wetenschappelijke instituten: bestu-
dering van effekten van straling op ma-
terialen
tbv. industriële processen zoals verhar-
ding of veredeling van materialen, bv.
bestraling van lak, houtveredeling. .on-
derdelen van gehoorapparaten, recycling
van teflon.
niet-destructief materiaalonderzoek (bv.
controle van lasnaden)
bij BB en brandweer
demonstratie van radioactiviteit
lichtgevende verf op horloges, kompas-
sen ed.
betalights
met het doel om voorionisatie te bewerk-
stelligen, bv TL-buisstarters, overslag-
beveiligingen, radiobuizen
opheffen van statische lading, bv. in
fotoindustrie, papierindustrie



bijl. 3
thorium in wolfram-draad(voor gloeilampen)
verarmd uranium voor afschermingsdoeleinden
(by.voor röntgentoestellen) en in de vlieg-
tuigbouw.

Medische toepassingen ingekapselde'bronnen:
bronnen tbv. inwendige bestralingstherapi'è: bv. naalden, tubes, after-

loadingparels, applicatóren(veelal radium en caesium)
en idem welke blijvend geïmplanteerd worden zoals zaadjes, draad-
jes éd. (jodium,iridium)

bronnen tbv uitwendige bestralingstherapie: telecurie-apparatuur (cobalt,
caesium)

Verder worden in dit overzicht nog genoemd de ioniserende stralen uit-
zendende toestellen (die niet permanent radioaktief zijn en ook geen
radioaktief afval opleveren). Het betreft hier veelal Röntgenappa-
ratuur en deeltjesversnellers.
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Bijlage VI. Groepsindeling van radioaktief afval, (volgens
voorlichtingsbrochure ministerie VG & MH,

-laag aktief afval: In het afval bevinden zich slechts wei-
nig radioaktieve stoffen. Aan.de buitenkant van de verpak-
king straalt dit afval dan'ook maar weinig. Tot deze katego*
rie behoort bv. het meeste "laboratoriumafval", omdat dit
afval hoofdzakelijk uit "besmet" of "verdacht" afval bestaat,
-middel aktief afval: Hierin bevinden zich aanzienlijk meer
radioaktieve stoffen dan in léiag aktief afval. Er komt dan
ook meer straling door de verpakking (omhulling) naar bui-
ten. De behandeling van het afval moet met afstandsappara-
tuur en achter een veilige afscherming gebeuren. Tot deze
kategorie behoort onder meer het »nat afval" van de kernener- .
giecentrales.
-hoog aktief afval: Dit is zo/aktief, dat de behandeling er-
van slechts met speciale voorzieningen kan worden uitge-
voerd. Meestal wordt besloten dit afval voor een aantal ja-
ren op te slaan. Door het natuurlijk verval van de radio-
aktieve stoffen zal het afval te zijner tijd als middel ak-
tief afval kunnen worden behandeld. Tot deze kategorie beho-
ren onder meer veel van de geactiveerde componenten,
-kernsplijtingsafval: Dit afval wordt meestal als een aparte
kategorie aangegeven omdat het zeer veel radioaktieve stof-
fen -de splijtingsprodukten- bevat. Voor verwerking van dit
afval zijn zeer gespecialiseerde fabrieken noodzakelijk.

De indeling LAVA, MAVA, en HAVA is gebaseerd op het (maxima-
le) stralingsnivo aan het oppervlak van het vat waarin het
afval wordt aangeboden ter vérwerking. De IAEA transportinde- .
ling is als volgt:
LAVA, Laag Aktief Vast Afval met een oppervlakteëxpositie-

tempo lager dan 200 mR per uur
MAVA, Middel Aktief Vast Afval met een o.e.t. tussen de

200 en 2000 mR per uur.
HAVA, Hoog Aktief Vast Afval met een o.e.t.hoger dan 2000 mK

Bijlage VII. Lozingslimieten voor complexen van radionucli-
denlaboratoria mei . één lozingsvergunning (bron: interne
notitie van het ministerie VG & MH7)

Wederom speelt ruimtegebrek ons parte. Deze lijst is in te
zien in ons archief op het IVAM.
De lijst betreft de volgunde instanties: KEMA-Arnhem, LH-Wa-
geningen, Transitoriatr.-3 Utrecht, VU Amsterdam, ECN en Phi-
lips Duphar te Petten, Silvius Lab.Leiden, Erasmus Universitei
Rotterdam, diverse laboratoria te Vlaardingen, Organon Oss en
Philips Eindhoven. ,.


