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Colleges van bestuur en toezicht

Raad van commissarissen

mr. W. J. Geertsema
Commissaris der Koningin in de Provincie
Gelderland (voorzitter*);
Provincie Friesland;
Elektriciteitsbedrijf voor Groningen sn Drenthe;
Provincie Noord-Holland;
N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland;
Gemeente Rotterdam;
Gemeente Amsterdam;
N.V. Provinciale Noordbrabantse
Elektriciteits-Maatschappij;
N.V. Provinciale Limburgse
Elektriciteits-Maatschappij;
N.V. Provinciaal en Gemeentelijk
Utrechts Stroomleveringsbedrijf;
N.V. Provinciale Gelderse
Elektriciteits-Maatschappij;
N.V. Electriciteits-Maatschappij Usselcentrale;
N.V. Provinciale Zeeuwse Energie-Maatschappij.

secretaris: ir. R. van Erpers Royaards

Raad van toezicht

mr. W. J. Geertsema (voorzitter*)
drs. J. H. J. Cuypers 1985
ir. F. H. W. Engelbert van Bevervoorde 1987
ir. F. de Ruiter 1986
ir. C. C. Smit 1984

secretaris: ir. R. van Erpers Royaards

De achter de namen van de leden vermelde jaartallen
geven aan het jaar van aftreden.

In het verslagjaar trad ir. F. H. M. van Eyndhoven volgens
rooster af; hij werd opgevolgd door ir. F. H. W. Engelbert
van Bevervoorde. Ir. A. Mulder legde wegens het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd het lidmaatschap
van de Raad neer. Zijn opvolger ir. F. de Ruiter nam in
afwachting van zijn benoeming in 1984 alvast aan de
vergaderingen van de Raad deel.

Directie

ir. J. Wijmans (directeur)
ir. R. van Erpers Royaards (directeur)
drs. J. Philip (onderdirecteur)

* Mr. W. J. Geertsema trad per 1 november statutair af als voor-
zitter van de Raad van commissarissen en daarmede tevens als
voorzitter van de Raad van toezicht.
Omdat op dat tijdstip nog niet bekend was of de nieuwe
Commissaris der Koningin in Gelderland bereid zou zijn als
president-commissaris van de GKN op te treden, werd de heer
Geertsema verzocht en bereid gevonden voorlopig het voor-
zitterschap van de Raad van commissarissen en van de Raad van
toezicht te biijven vervullen.



Aan de

Raad van commissarissen van de

N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland

Ter voldoening aan het bepaalde in lid 2 van artikel 37 van de Statuten bieden wij u hierbij aan de door ons opgemaakte
balans per 31 december 1983 en de winst- en verliesrekening over het jaar 1983 met bijbehorende toelichtingen.

Tevens wordt een verslag van de directie gegeven omtrent de verdere gang van zaken bij onze vennootschap en
omtrent het gevoerde beheer.

De directie

J. Wijmans

R. van Erpers Royaards

Arnhem, 29 maart 1984



Aan de

Algemene vergadering van aandeelhouders van de

N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland

Hierbij hebben wij de eer u ingevolge het bepaalde in lid 3 van artikel 37 van de Statuten aan te bieden de door de directie
opgemaakte en door ons juist bevonden balans per 31 december 1983 en de winst- en verliesrekening over het jaar 1983
met bijbehorende toelichtingen.

Blijkens de in dit verslag opgenomen verklaring zijn deze stukken door Dijker en Doornbos/accountants, als deskundige
bedoeld in artikel 21, sub b, der Statuten, nagezien.
Wij verwijzen u in dit verband naar de accountantsverklaring die aan de jaarrekening is toegevoegd.

Tevens wordt een verslag van de directie gegeven omtrent de verdere gang van zaken bij de vennootschap en omtrent het
gevoerde beheer.

Wij geven u in overweging de jaarstukken vast te stellen, waardoor aan de directie décharge wordt verleend voor haar
handelingen in dit verslagjaar, evenals aan de Raad van commissarissen alsmede aan de Raad van toezicht.

Raad van commissarissen

Namens deze

de voorzitter

M.deBruijne

Arnhem, 29 maart 1984
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De lagedrukrotor van de turbine werd in de centrale door gritstraien gt. oinigd om vervolgens in de fabriek geïnspecteerd
en uitgebalanceerd te worden.



Algemene beschouwingen

Aan de aanvang van het verslagjaar werd alle aandacht
geconcentreerd op de werkzaamheden rond "de stomp
van het reaktorvat".
De zeer omvangrijke voorstudie, berekeningen,
beproevingen en oefeningen ten behoeve van de uit-
voering hebben inderdaad hun resultaat afgeworpen. De
werkzaamheden verliepen volgens het voorgenomen tijd-
schema. De hoge mate van automatisering, controle en
oefening vereisten wel een veel hogere personeelsinzet
dan bij het begin van de voorbereidingen was voorzien en
dientengevolge waren de kosten hoger dan was begroot.
Het was voor de organisatie en de medewerkers een uit-
daging die met veel enthousiasme is aangenomen en met
succes is verlopen.

De langere duur van de stop had vanzelfsprekend invloed
op de tijd dat de installatie elektriciteit kon produceren.
Een beschikbaarheid over 1983 van ruim 76% over het
gehele jaar is dan een goed resultaat.

De kernenergiecentrale in Borssele leverde ruim 80% van
de beschikbare tijd elektriciteit aan het net.

In oktober werd met een bijeenkomst in KlVI-verband het
10-jarig succesvol bedrijf van de Borssele-centrale her-
dacht. Omstreeks dezelfde datum was de centrale in
Dodewaard 15 jaar geleden voor het eerst met het open-
bare net gesynchroniseerd. De ministervan Economische
Zaken kon in zijn toespraak mede naar aanleiding van de
positieve bevindingen van de Commissie Beek voorzichtig
positief in de toekomst van de kernenergie-toepassing in
Nederland zien.
De commissie Beek bracht het eindrapport uit. Dat dit
rapport aanleiding was voor de regering om tot de con-
clusie te komen dat de beide succesvol in bedrijf zijnde
centrales hun bedrijf voort zullen kunnen zetten, was
uiteraard voor de GKN en de medewerkers een goede
ontwikkeling.

De maatschappelijke discussie onder leiding van de
Stuurgroep van de heer De Brauw heeft in het verslagjaar
een periode van controverse zittingen en inspraak-
bijeenkomsten doorgemaakt. Het eindverslag kon niet
meer in 1983 worden gepubliceerd. Uiteraard hebben
personeelsleden van de GKN veel werk moeten verzetten
om de gevraagde medewerking te verlenen en veel tijd
moeten besteden aan het bijwonen van bijeenkomsten.

Het uitblijven van enige demonstratie tegen de kern-
energiecentrales, een wat milder klimaat in het politieke
bestel in ons land ten opzichte van kernenergie voor
elektriciteitstoepassing, heeft de werkomstandigheden
van directie en medewerkers zeker goed gedaan.

Van de mogelijkheid om de centrale te bezoeken, wordt
door zeer velen een dankbaar gebruik gemaakt.

De voorbereidingen voor de bouw van de opwerkings-
fabriek van splijtstofelementen in Engeland vonden goede
voortgang. Vele splijtstofelementen van de centrale in
Dodewaard werden naar de opslagbassins getranspor-
teerd, waar ze wachten tot de opwerkingsfabriek in
bedrijf zal gaan.

Tijdens het verslagjaar vond geen afvoer van afvalvaten
van licht en middelactief materiaal naar de oceaan plaats.
Daarvoor in de plaats kwam de oprichting van de COVRA
(Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval). Nadat een
vestiging van de COVRA in Velsen was afgewezen en
enige andere mogelijkheden waren onderzocht, werd ten
slotte gekozen vooreen terrein in de gemeenteZijpe,
grenzende aan het ECN-complex.
De discussie over de definitieve organisatievorm, de in
COVRA deel te nemen bedrijven, de invulling van de
definitieve statuten en dergelijke kwam nog niet tot een
afronding. Wel werd voortvarend gestart met de bouw van
een opslagloods voor laag- en middel radioactief afval,
welke echter volgens de huidige toezeggingen over tien
jaar weer ontruimd zal moeten zijn.

In de omringende landen nam de inzet van kernenergie bij
de elektriciteitsopwekking aanzienlijk toe. Vooral in Duits-
land trad een kentering op waardoor hele projecten die
jarenlang waren vertraagd weer voortgang boekten. Dit
gold ook voor het snelle reactor-project in Kalkar, waar
nu met meer dan 3000 mensen aan de gereedkoming
wordt gewerkt. Een doorbraak is dat thans aan een ten
opzichte van de laatste tijdschema's vervroegde inbe-
drijfstelling wordt gedacht. Voor wat de financiële toe-
stand betreft, worden zelfs schuchter iets verlaagde
schattingen voor de kosten genoemd.

Het kernenergie-aandeel in de totale elektriciteitsopwek-
king in de EEG-landen bedroeg voor Duitsland 17,8 %;
Frankrijk 48,3 %; Italië 3,2 %; Nederland 6,0 %; België
45,8 %; Luxemburg 0 %; Verenigd Koninkrijk 17,0 %;
Ierland 0 %; Denemarken 0 % en Griekenland 0 %.
Het kernenergie-aandeel in de elektriciteitsopwekking
van alle EEG-landen tesamen bedroeg daarmee 22,5 %.

Al met ai kan worden gesteld dat 1983 voor de centrales
in Nederland en de inzet van kernenergie in Europa een
tamelijk rustig en bevredigend jaar was.
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Algemene vergadering van aandeelhouders,
Raad van commissarissen en Raad van toezicht

In de op 31 maart 1983 gehouden Algemene vergadering
van aandeelhouders werd ondermeer het volgende
besloten:

- De winst- en verliesrekening over het jaar 1982 en de
balans per ultimo 1982 met toelichtingen vast te
stellen, alsmede het jaarverslag over 1982 goed te
keuren.

- de maandelijkse voorschotten die in 1983 door de
produktiebedrijven zullen worden betaald, vastte
stellen en te berekenen op basis van ƒ 56 064 000.

- de ingevolge artikel 12b van de Statuten en artikel 5
van de Algemene samenwerkingsovereenkomst te
betalen vergoedingen vast te stellen, waartegen de
vennootschap in 1983 elektrische energie zal leveren
aan de produktiebedrijven.

De Raad van commissarissen bereidde in de vergadering
op 31 maart 1983 da hierboven genoemde door de aan-
deelhoudersvergadering te nemen besluiten voor.

De Raad van toezicht kwam in het verslagjaar vijf maal
bijeen. In deze bijeenkomsten werden de vorengenoemde
besluiten voorbereid en daarnaast allerlei met de exploi-
tatie verband houdende zaken besproken.
Voorts kwamen onder meer nog aan de orde:

- de voorziening van verrijkingsarbeid voor de centrale
Dodewaard;

- de wenselijkheid van deelneming van de GKN als
producent van radioactief afval in de op initiatief van de
overheid opgerichte Centrale Organisatie voor Radio-
actief afval (COVRA);

- de afvoer van bestraalde splijtstofelementen van de
centrale Dodewaard naar Windscale;

- het verloop van de reparatie van een voedingwater-
stompaansluiting aan de reactor in Dodewaard;

- het rapport van de Studiecommissie bestaande kern-
centrales (Commissie Beek) en het commentaar van de
GKN op dit rapport;

- het commentaar van de GKN op het door het Ministerie
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ver-
spreide rapport "Kerncentrales en Woningbouw";

- de verhoging van het vermogen van de reactor in
Dodewaard;

- de voortgang bij en de financiering van de bouw van de
300 MW prototype snelle met natrium gekoelde kweek-
reactor in Kalkar, in welk project door de SEP wordt
deelgenomen;

- de begroting voor het bedrijfsjaar 1984 en daaruit
voortvloeiende voorlopige mededelingen aan de
deelnemende bedrijven.
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Commissie van advies

Samenstelling

De Commissie was als volgt samengesteld:
ir. M. D. Dalebout (voorzitter)
ir. B. Boerboom
ir. J. W. Bots
ir. A. ten Busschen
ir. F. L. van Deventer
ir. H. C. Ehrenburg
ir. F. H. M. van Eyndhoven
ir. F. H. W. Engelbert van Bevervoorde
ir. K. Gorter
ir. J. H. Prevoo
ir. F. de Ruiter
ir. O. Wijnstra

secretaris: ir. R. van Erpers Royaards
(geassisteerd door ing. H. M. van Helden)

Ir. J. Lanjouw en ir. A. Mulder legden wegens het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd het lidmaatschap van
de Commissie neer. Zij werden respectievelijk opgevolgd
door ir. F. de Ruiter en ir. J. H. Prevoo

Verslag van de werkzaamheden

De door de Commissie behandelde onderwerpen betrof-
fen naast de algemene problematiek verband houdende
met de toepassing van kernenergie voor de opwekking
van elektriciteit onder andere:

- de wenselijkheid van deelneming van de GKN als produ-
cent van radioactief afval in de op initiatief van de
overheid opgerichte Centrale Organisatie voor Radio-
actief afval (COVRA);

- het rapport van de Studiecommissie bestaande kern-
centrales (Commissie Beek) en het commentaar van de
GKN op dit rapport;

- de voortgang bij en de financiering van de bouw van de
300 MW prototype snelle met natrium gekoelde kweek-
reactor in Kalkar in Duitsland, in vvslk project door de
SEP wordt deelgenomen;

- de stand van zaken bij het overleg over de deelneming
van de Nederlandse elektriciteitsbedrijven via SBK in
het Franse en/of Duitse 1 000 MW snelle kweekreactor-
project;

- de gang van zaken bij de kernenergiecentrales in
Dodewaard en Borssele;

- advies over het onderzoekwerk op kernenergiegebied
dat door de KEMA wordt uitgevoerd;

- de werkzaamheden van de UNIPEDE-commissie kern-
energie en de daaronder ressortererde werkgroepen,
waarvan de Commissie van advies het nationale
comité is;

- de Commissie liet zich door het uitnodigen van deskun-
digen informeren over de reactorveiligheidsexperi-
menten in het kader van fase V van het Marvikenproject
in Zweden en over het Dodewaard simulatorproject.



Personeel

De personeelsbezetting was als volgt:

Academici
Hoger technisch personeel
Middelbaar technisch personeel
Lager technisch personeel

Totaal

ultimo
1983

4
28
54
13

ultimo
1982

3
28
55
14

99 100

Voor het eerst gingen 2 personeelsleden met pensioen, en
wel via de regeling vervroegde uittreding. Wegens ziekte
verlieten nog 3 andere personeelsleden de GKN. In een
aantal van de hierdoor ontstane vacatures kon inmiddels
worden voorzien.

De onderdeelscommissie GKN, ook nog wel kontakt
kommissie Dodewaard (KKD) genoemd, toonde grote
activiteiten kwam regelmatig bijeen zowel in KKD-verband
als in overleg met bedrijfsleiding en directie.
Het personeel van de vennootschap nam via de vaste
vertegenwoordiger deel aan de beraadslagingen in de
Ondernemingsraad van de Arnhemse instellingen.

De directie spreekt op deze plaats gaarne haar erkentelijk-
heid uit voor de inzet en de loyaliteit van al het personeel
dat in het verslagjaar voor de vennootschap werkzaam is
geweest.

Bedrijfsgeneeskundige dienst

De aan de erkende bedrijfsgeneeskundige dienst van de
KEMA verbonden arts was belast met de medische zorg
van het personeel van de centrale.

Veiligheidscommissies

Zowel de externe reactorveiligheidscommissie, de interne
reactorveiligheidscommissie als de interne veiligheids-
commissies waren gedurende het jaar zeer actief en ver-
vulden de hen opgedragen toezichthoudende taken zeer
effectief.
In verband met het in werking komen van de Arbo-wet is in
overleg met de KKD tot een enigszins aangepaste veilig-
heidsstructuur gekomen, waarbij naast de interne reactor-
veiligheidscommissie voor de specifiek reactorveilig-
heidstechnische aspecten nog een bedrijfsveiligheids-
commissie zal fungeren voor alle overige veiligheids-
aspecten.

Voor het eerst gingen medewerkers van de GKN met pensioen, en wel volgens de VUT-regeling. Hier is één van hen nog
bezig met het onderhoud van BZB materialen.
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Accountantsverklaring

Wij hebben de jaarrekening 1983 van de
N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale
Nederland, gevestigd te Arnhem, gecontroleerd.

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel, dat
deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van de
vennootschap op 31 december 1983 en van het resultaat
over 1983.

Dijker en Doornbos/accountants.

Arnhem, 10 februari 1984
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Jaarrekening

De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

- algemene toelichting

- balans per 31 december 1983

- winst- en verliesrekening over het jaar 1983

- staat van herkomst en besteding der middelen

- toelichting op de balans per 31 december 1983

- toelichting op de winst- en verliesrekening over het
jaar 1983

- overzicht duurzame bedrijfsmiddelen

De accountantsverklaring is aan de jaarrekening
toegevoegd.
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Algemene toelichting

De Algemene samenwerkingsovereenkomst met de pro-
duktiebedrijven bepaalt dat het saldo van de exploitatie-
rekening en daarmede alle lasten verband houdende met
de exploitatie van de centrale, met de produktiebedrijven
worden verrekend.

De vergoeding voor de te leveren energie alsmede de
maandelijkse voorschotten van de elektriciteits-pro-
duktiebedrijven worden telkenjare door aandeelhouders
vastgesteld op basis van een begroting.
Met de begroting voor het jaar 1983 werd de vergoeding
voor de te leveren energie bij een verwachte produktie
van 330 000 MWh vastgesteld op ƒ 0,17 per kWh, be-
staande uit ƒ 0,143 per kWh voor exploitatiekosten,
ƒ 0,021 per kWh als gedeeltelijke verrekening van de
overige vorderingen op de produktiebedrijven, alsmede
ƒ 0,006 als verrekening van de toevoeging aan het Fonds
voor amovering centrale.

Exploitatiekosten

De kosten van het exploiteren van de centrale, waaronder
begrepen de kosten van verkrijging van kennis alsmede
de kosten van de geleverde elektrische energie, belopen
in 1983 ƒ 47 859 000 (1982 ƒ 51 712 000).

De hoeveelheid netto geleverde elektrische energie be-
draagt in 1983 327 651 MWh tegenover 372 807 MWh in
1982.
De exploitatiekosten zijn in 1983 ƒ 0,146 per kWh (1982
ƒ 0,139 per kWh).

De stijging van de kosten per kWh in 1983 ten opzichte van
1982 wordt voornamelijk veroorzaakt door de verminderde
energieproduktie in 1983 wegens de lange duur van de
stopperiode, waardoor in 1983 282 bedrijfsdagen
(1982:328 dagen) ter beschikking waren.

in de loop van het verslagjaar is de 15-jarige afschrijvings-
termijn van de centrale geëindigd, waardoor de af-
schrijvingen over 1983 ƒ 2 588 000 belopen (1982
ƒ 4 561 000).

Door de aankoop van verrijkingsarbeid en voor de fabri-
cage van splijtstof elementen is in 1983 ƒ 4 327 000 geïn-
vesteerd in voorraden. Van de voorraden is een bedrag
van f 5 609 000 als onderdeel van de splijtstofcyclus-
kosten ten laste van de winst- en verliesrekening over het
jaar 1983 gebracht.

De exploitatiekosten 1983, verhoogd met het te ver-
rekenen saldo 1932 ad. ƒ 1 727 000 en verminderd met de
maandelijkse voorschotten resulteren in een te ver-
rekenen bedrag van ƒ 2 492 000 ten laste van de bedrijven.
Dit bedrag is in de balans opgenomen, onder Vorderin-
gen op de produktiebedrijven inzake exploitatie.

Opwerken van ontladen bestraalde splijt-
stof

Terzake van het opwerken van ontladen bestraalde splijt-
stof, dat onderdeel van de splijtstofcyclus uitmaakt, be-
staan contractuele verplichtingen jegens British Nuclear
Fuels pic (BNFL).
De verplichtingen op grond van dit contract zijn in 1983

gestegen doordat uitgegaan moet worden van door
BNFL begrote toenemende investeringen en bijkomende
kosten.

Op grond van het contract vinden jaarlijks betalingen
plaats. Voor de resterende verplichting, luidend in
Engelse ponden, die wordt bepaald op basis van recente
BNFL gegevens en die betrekking heeft op reeds ontladen
bestraalde splijtstof, is een voorziening getroffen.
De voorziening is opgenomen tegen nominale waarde,
omdat aangenomen wordt dat de toekomstige prijsont-
wikkeling van opwerken van ontladen bestraalde splijtstof
nagenoeg gelijk zal zijn aan het toekomstige renteverloop.

De voorziening ontladen bestraalde splijtstof is in 1983 per
saldo met ƒ 8 599 000 toegenomen. Voor in 1983 ontladen
splijtstof is ƒ 4 163 000 toegevoegd ten laste van de exploi-
tatierekening 1983.
De betalingen aan BNFL in 1983 ten bedrage van
ƒ 4 681 000 zijn in mindering op de voorziening gebracht.
Voor verplichtingen inzake tot en met 1982 ontladen be-
straalde splijtstof is ƒ 9 117 000 extra aan de voorziening
toegevoegd. Dit bedrag, dat als bijzondere last in de winst-
en verliesrekening is opgenomen, bestaat voor ƒ 8 009 000
uit begrote prijsstijgingen en voor ƒ 1 108 000 uit waarde-
vermeerdering van het Engelse pond.

De bijzondere lasten over 1983 ad. / 9 117 000 worden
afzonderlijk met de produktiebedrijven verrekend en wel
gespreid in de tijd. Het nog te verrekenen bedrag is opge-
nomen in de balans onder Overige vorderingen en
transitorische posten.
Deze vorderingen zijn in 1983 door verrekening met de
produktiebedrijven met f 7 000 000 verminderd. Het saldo
van de overige vorderingen op de produktiebedrijven
bedraagt ultimo 1983 ƒ8119 000 (1982 : ƒ 6 002 000).

Amovering centrale

De amovering van de centrale, na beëindiging van de pro-
duktie van elektrische energie, omvat het buiten bedrijf
stellen en na verloop van tijd verwijderen van de centrale.
Overeenkomstig de doelstelling van de onderneming zal
ook de amovering onderwerp van studie en opdoen van
kennis en ervaring zijn.
Voor de financiering van de momenteel nog onbekende
bedragen, benodigd in verband met de amovering van de
centrale na beëindiging van het bedrijf, is —overeen-
komstig in voorgaande jaren genomen besluiten-ge-
vormd het rentedragende Fonds voor amovering centrale.
Aan dit fonds worden jaarlijks stortingen toegevoegd
gelijk aan de in het verleden benodigde afschrijvingen
ad. ƒ 4 600 000.
Voorts wordt ten laste van de exploitatiekosten interest
toegevoegd.

De toevoeging aan het Fonds over 1983 ad. f 1 970 000 is
met de produktiebedrijven verrekend.

Algemene waarderingsgrondslagen

Voorzover niet anders is aangegeven is gewaardeerd
tegen nominale waarden. De herleiding van bedragen in
vreemde valuta's is geschied tegen de koersen van ultimo
1983.
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Balans per 31 december 1983
N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland

Activa x / 1000 1983 1982

Duurzame bedrijfsmiddelen

Andere vastgelegde middelen

Op lange termijn uitgeleende gelden . . .

Voorraden

Splijtstof in centrale

Splijtstof bij derden

Vorderingen

Produktiebedrijven inzake exploitatie

Overige vorderingen en transitorische posten

Andere Arnhemse instellingen van de elektriciteitsbedrijven

Liquide middelen

Saldo bij banken en postgiro.

10 817

30 748

12 599
8 514
3 000

31

839

41S65

24113

183

66 731

2 619

885

7 741

35106

42 847

10 971

6 241

17 212

119

63 682
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Passiva x ƒ 1000 1983 1982

Eigen vermogen

Geplaatst aandelenkapitaal

Voorziening

Ontladen bestraalde splijtstof

Fonds

Amovering centrale

Schulden op lange termijn

Onderhandse leningen

Schulden op korte termijn

Andere Arnhemse instellingen van de elektriciteitsbedrijven .
Crediteuren

In het komende jaar af te lossen deel van schulden op lange
termijn

Overige schulden en transitorische posten

Kasgeldleningen

724

1635

2 337

3 057

22 000

Aangegane verplichtingen

43

34 865

2 070

29 753

86 731

72 000

43

26 266

2 337

3 396

2 467

2 333

1 840

25 000

35 036

63 682

45 000
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Winst- en verliesrekening over het jaar 1983
N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland

Kosten X ƒ 1000 1983 1982

Personeelskosten

Overige kosten in personeelsector

Kosten van het bedrijf

Materialen en diensten voor bedrijf, onderhoud en kosten

van aanpassing van de installaties

Overige bedrijfskosten

Algemene kosten

Aandeel kosten algemeen beheer

Splijtstofcycluskosten

7 480

12 809

2 597
1559

10183

Afschrijvingen

Interest

Exploitatiekosten

Bijzondere baten en lasten

Totaal kosten

Toevoeging aan het Fonds voor amovering
centrale

Verrekeningen X ƒ 1000

Verrekening op basis Algemene
samenwerkingsovereenkomst

Verrekening bijzondere baten en lasten

Verrekening toevoeging aan het
Fonds voor amovering centrale

7451

1379

34 628

2 588

1813

47 859

9117

56 976

1970

58 946

47 859

9117

56 976

1970

58 946

7137

1365

9 391

12 762

2 613

1819

9172

35 757

4 561

2 892

51712

- 3 804

47 908

47 908

51712

- 3 804

47 908

47 908
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Staat van herkomst en besteding der middelen
N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland

Herkomst der middelen x ƒ 1000 1983 1982

Blijkens winst- en verliesrekening

Verrekende exploitat iekosten op basis Algemene samen-
werkingsovereenkomst

Blijkens balans

Voorziening ontladen bestraalde splijtstof 8 599

Fonds voor amovering centrale . . . . ' . . . . . . 2 070

Schulden op lange termi jn - 2 337

Schulden op korte termi jn - 5 283

Besteding der middelen x f 1000

47 859

2 588

Blijkens winst- en verliesrekening

Exploitatiekosten

Af: afschrijvingen

Blijkens balans

Mutaties duurzame bedri j fsmiddelen . . . .

Bi j : afschrijvingen

Netto investeringen

Andere vastgelegde middelen

Voorraden
Vorderingen

- 2 588

2 588

46

- 1282

6 901

Mutatie liquide middelen

47 859

3 049

50 908

45271

5573

50 844

64

50 908

51712

- 2 887

- 2 333

3 965

- 1255

50 457

51 712

4 561

47151

4 561

4 561

41

11 276
7 467

3 768

50 919

462

50 457
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Toelichting op de balans per 31 december 1983

Activa

Duurzame bedrijfsmiddelen

Een nadere detaillering is opgenomen in het overzicht
duurzame bedrijfsmiddelen.
In 1983 hebben geen investeringen plaats gehad.

De duurzame bedrijfsmiddelen, met uitzondering van de
grond, zijn - voor zover het de geactiveerde bouwkosten
betreft- afgeschreven in 15 jaarlijkse gelijke bedragen te
beginnen per 1 juli 1968.
De na genoemde datum geactiveerde bedragen zijn met
ingang van het jaar van activering in jaarlijkse gelijke
bedragen afgeschreven zodanig dat per 30 juni 1983 de
bedragen geheel zijn afgeschreven.

Het terrein waarop de centrale te Dodewaard is gevestigd
is groot 98 275 ma, hiervan is eigendom van de vennoot-
schap 2 350 m2. Op de aankoopwaarde van ƒ 31 000 is niet
afgeschreven. Voor het resterende deel van het terrein is
voor de duur van de Algemene samenwerkingsovereen-
komst het recht van erfpacht en opstal verkregen. De
verkrijgingswaarde ad ƒ 282 000 is afgeschreven; de jaar-
lijkse canon bedraagt ƒ 1.

De vennootschap heeft tot het jaar 1992 uit hoof de van een
huurovereenkomst alle rechten op het water met onder-
grond van de strang, gelegen naast de centrale.
De hiermee verband houdende afkoopsom voor de huur
ad ƒ 8 000 is afgeboekt.

Andere vastgelegde middelen

Op lange termijn uitgeleende gelden

Dit zijn aan personeelsleden onder hypothecair verband
verstrekte geldleningen voor de aankoop van eigen
woningen.

Voorraden

Splijtstof in centrale

De voorraad bestaat uit:

- de waarde van de in 1983 geladen splijtstofelementen
voor zover het betreft het niet verstreken deel van de
bedrijfscyclus.

- de overige in de centrale opgeslagen onbestraalde
splijtstofelementen, gewaardeerd tegen de aanschaf-
fingsprijs.

Bij het waarderen van de voorraden is buiten beschouwing
gelaten de waarde van de resterende hoeveelheid energie
van de in voorgaande jaren in de kern geplaatste splijtstof-
elementen. Indien tevens rekening wordt gehouden met
het huidige prijsniveau zou de voorraad op ca. ƒ 26 mil-
joen worden gewaardeerd (ultimo 1982 ƒ 20 miljoen).

Splijtstof bij derden

Waardering heeft plaatsgevonden tegen aankoopprijs van
natuurlijk uranium en verrijkingsarbeid voor zover per
balansdatum in rekening gebracht.

Vorderingen

Produktiebedrijven inzake exploitatie

Dit bedrag is als volgt samengesteld: (x ƒ 1 000)

- inzake voorschotten
exploitatie

- bij: ultimo van het jaar te
verrekenen saldo

12 599 10 971

Overige vorderingen en transitorische posten

Hieronder zijn hoofdzakelijk opgenomen de vorderingen
op de produktiebedrijven inzake de verrekening van de
bijzondere baten en lasten, die betrekking hebben op de
extra toevoegingen aan de voorziening ontladen be-
straalde splijtstof. De specificatie luidt: (x ƒ 1 000)

1983

10 107

2 492

1982

9 244

1727

Saldo per 1 januari

Verrekening van de bijzondere
baten en lasten:
1983 bij:
1982 af:

Af: verrekend met de
produktiebedrijven

1983

6 002

9117

15119

7 000

1982

16 806

3 804

13 002

7 000

Saldo per 31 december 8119 6 002
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Panlva

Eigen vermogen

Geplaatst aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal is geplaatst en volgestort en bestaat
uit 570 aandelen van ƒ 75 nominaal.

Voorziening

Ontladen bestraalde splijtstof

Deze voorziening omvat het per balansdatum nog niet
betaalde deel van de kosten verbonden aan het opwerken
van de hoeveelheid ontladen bestraalde splijtstof ultimo
1983 aanwezig bij BNFL en in de centrale Dodewaard.

Het bedrag is als volgt samengesteld (x ƒ 1 000):

1983
Verplichtingen terzake van de
hoeveelheid ontladen

1982

bestraalde splijtstof

Af: reeds betaald aan BNFL

Fonds

Amovering centrale

48 450

13 585

34 865

35170

8 904

26 266

De toevoeging over het 2e halfjaar 1983 bedraagt
ƒ 1 970 000.
Ten laste van de exploitatiekosten is een bedrag van
ƒ 100 000 als interest toegevoegd, zodat het saldo van het
Fonds per 31 december 1983 ƒ 2 070 000 bedraagt.

Schulden op korte termijn

Overige schulden en transitorische posten

Hieronder zijn naast de nog te betalen kosten ultimo 1983
begrepen af te dragen belastingen voor sen bedrag van
ƒ 1 319 000 tegen ultimo 1982 f 1 186 000.

Aangegane verplichtingen

(x f 1 000)
De verplichtingen - voor zover
daarvoor niet reeds voorzienin-
gen zijn getroffen - hebben
betrekking op de afgesloten
contracten inzake:

- het transport en het opwerken
van de ontladen bestraalde
splijtstof

- de levering van splijtstof-
elementen

- materialen en diensten voor
bedrijf en onderhoud

1983 1992

55 000

13 000

4 000

22 000

16 000

7 000

72 000 45 000

Rekening is gehouden met het prijsniveau en de koersen
van ultimo 1983. Het in de toekomst uit opwerking van de
ontladen bestraalde splijtstof te verkrijgen uranium en
plutonium is pro memorie gewaardeerd, omdat de toe-
komstige opbrengstprijs momenteel onbekend is.

Onder deze verplichtingen zijn begrepen:
(x 1 000) 1983

DM
£
USAS

1982

2108
14 338

69

2 603
7 542

170
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar 1983

Kosten x ƒ 1 U00 I Algemene kosten

Personeelskosten

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten

Salarissen en sociale lasten
Diverse bijkomende kosten

1983

4 973
1 577

596

7146
305

7 451

1982

4 918
1 332

571

6 821
316

7 137

De stijging van de personeelskosten is voornamelijk ver-
oorzaakt door de toename van de wettelijk verplichte
sociale lasten.

Bij de beoordeling van de personeelskosten dient in aan-
merking te worden genomen dat deze betrekking hebben
op een gemiddelde bezetting van 99 manjaren in 1983
tegenover 97 manjaren in 1982.

Overige kosten in personeelsector

De kosten betreffen voornamelijk de kosten van
bewakingsdiensten.

Kosten van het bedrijf

Materialen en diensten voor bedrijf, onderhoud en kosten
van aanpassing van de installaties

De specificatie luidt:

Hulpmaterialen voor de op-
wekking, verwijdering van
radio-actief afval en stralings-
beveiliging
Onderhoud
Aanpassing en wijziging van de
installaties

1983

3 342
3 467

671

7 480

Overige bedrijfskosten

Hieronder zijn begrepen de uitgaven voor:

1983

Uitvoering en voorbereiding
van de aanpassing van de
voedingwateraansluiting
Stopperiode lopende jaar
Bedrijfsbeproevingen
Diverse uitgaven

5 009
3 415
3124
1261

12 809

1982

4 084

5 015

292

9 391

1982

5 277
3156
2 985
1344

12 762

De algemene kosten hebben betrekking op verzekerings-
premies, belastingen, kantoorkosten, alsmede kosten van
public relations.

Splijtsto fcycluskosten

De splijtstofcycluskosten bestaan uit:

1983
Pré-reactorkosten,
gevormd door de afboekingen op
de aanschaffingswaarde van de
splijtstofelementen in de reactor,
overeenkomend met het aantal
cyclusdagen, en de afschrijving
welke betrekking heeft op 50%
van de waarde van de 1e lading
alsmede de kosten van de
kwaliteitscontrole

Post-reactorkosten,
gevormd door de kosten ver-
bonden aan de opwerking ven de
hoeveelheid in het jaar ontladen
bestraalde splijtstof

1982

6 020

4163

5 648

3 524

Afschrijvingen

De specificatie is als volgt:

Gebouwen en terreinwerten
Inrichting gebouwen
Machines en installaties

10183

1983

781
322

1 485

9172

1982

1386
592

2 583

2 588 4 561

Overigens wordt verwezen naarde toelichting bij de
balanspost Duurzame bedrijfsmiddelen.

Vergoedingen

Aan de dertien leden van de Raad van commissarissen
respectievelijk aan de vijf leden van de Raad van toezicht
is over het verslagjaar generlei bezoldiging of vergoeding
toegekend.
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De kotter- en vonkerosiemachine ter plaatse van de ie
bewerken voedingwaterstomp. Met de kottermachine
werd het binnenoppervlak van de stomp, waarin zich de
scheurtjes bevonden, rondom weggehaald. Met de vonk-
erosiemachine werd lokaal een kleine nabewerking
uitgevoerd.
Op de splijtstofwisselvioer is de inspectie-apparatuur te
zien, waarmede het resultaat van de bewerking werd
gecontroleerd. Ook bevond zich daar de bediening van de
automatische lasapparatuur waar tevens de lasboog en de
las zichtbaar waren.
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Overzicht duurzame bedrijfsmiddelen (x /1 ooo>

Grond

Gebouwen en terreinwerken

Inrichting gebouwen

Machines en installaties

Indirecte kosten

1e splijtstof lading

Af: overgebracht naar Voorraden

1983

31

28 388

9 031

75 095

32 822

13 490

158 857

13 490

145 367

Investeringen t/m

1982

31

28 388

9 031

75 095

32 822

13 490

158 857

13 490

145 367

1983

15 137

4116

49 428

32 808

4 772

106 261

4 772

101 489

Afboekingen t/m

1982

15137

4116

49 428

32 808

4 772

106 261

4 772

101 489

* totaal van de afschrijvingen per 1 juli 1968 tot 1 januari
bij: afschrijvingen ten laste van de winst- en verliesrekening

Totaal van de afschrijvingen per 31 december van het verslagjaar

De afboekingen hebben plaats gehad in het jaar 1968 en wel als voigt:
- rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen
- extra afschrijvingen
- subsidies

42 707

35 000

28 554

106 261
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Totaal van de afschrijvingen t/m* Boekwaarde 31/12

1983 1982 1983 1982

31 31

— 781

— 322

— 1485

13 251

4 915

25 667

14

12 470

4 593

24182

14

43 847 41259 31 2 619

41 259 36 698

2 588 4 561

43 847 41 259
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Het bedrijf van de centrale

Rustige bedrijfsvoering

Het 15e bedrijfsjaar van de kernenergiecentrale werd
gekenmerkt door een rustige bedrijfsvoering.
Buiten de geplande revisieperiode werd het bedrijf slechts
éénmaal kort onderbroken. In de revisieperiode die
duurde van 15 januari tot 4 april vond een ingrijpende
reparatie aan de voedingwaterstomp plaats terwijl ook de
voedingwaterverdeelring werd vervangen.
Het beschikbaarheidspercentage naar uren is ondanks de
revisieperiode van 82 dagen toch nog uitgekomen op
76,9%. Wanneer de revisieperiode niet wordt meege-
rekend, bedroeg de bescliikbaarheid naar uren van de
gehele centrale 99% en van de reactor 100%. In het ver-
slagjaar werd voor de vijfde achtereenvolgende maal, nu
voor het jaar 1982, de plaquette van General Electric
ontvangen wegens "Outstanding BWR plant per-
formance".

15 jaar in bedrijf

Op dinsdag 25 oktober 1983 was het 15 jaar geleden dat
de centrale aan het net werd gekoppeld.
De totale beschikbaarheid van de centrale naar uren over
de 15 achterliggende jaren bedraagt 83,6%.
Het ontwerp-vermogen van de turbine-generatorset
bedraagt 54 MWe. Onder de garantie-condities kon echter
slechts 52,63 MWe worden gehaald. Ten opzichte van dit
vermogen is de beschikbaarheid van de centrale naar
vermogen over de afgelopen periode van 15 jaar 82,4%.
Het vermogen van de centrale kan worden verhoogd door
de stoomdruk te verhogen. De toestemming voor deze
vermogensverhoging, die ai geruime tijd geleden werd
aangevraagd, heeft door allerlei oorzaken lang op zich
laten wachten.
Uiteindelijk werd in het verslagjaar dan toch de vergun-
ning voor verhoging van het reactorvermogen van 163,4
naar 183 MWth, waarbij een generatorvermogen van
ongeveer 59 MWe zal behoren, ontvangen.
Ten gevolge van een schorsingsverzoek aan de Raad van
State maar ook door het geplande einde van de splijtstof-
cyclus kon de vermogensverhoging in het verslagjaar nog
niet ten volle worden geëffectueerd.

Mosselplaag

Buiten de revisieperiode van 82 dagen is de centrale
slechts éénmaal gedurende 43 uren, uit bedrijf geweest.
De reden hiervoor was dat het koelwatergebouw en de
beide condensors door de aangroei van mosselen, waren
vervuild. Het gevolg daarvan was een toename van de
weerstand in het koelwatersysteem waardoor de koel-
waterstroom onvoldoende was om het maximale ver-
mogen te kunnen produceren. Vanuit de centrale zelf was
er dus gedurende het gehele verslagjaar géén storings-
oorzaak waardoor de centrale uit bedrijf moest worden
genomen. Om in de toekomst onverwachte bedrijfsonder-
brekingen als gevolg van mosselaangroei te voorkomen,
zullen voortaan de koelwaterkelders tijdens de revisie-
periode worden gereinigd. Ookzal een mosseldetectiebak
worden geplaatst en op het koelwatersysteem worden
aangesloten, zodat de groei van de mosselen kan worden
gevolgd.

Bedrijfsgegevens

De belangrijkste bedrijfsgevens over 1983 zijn opge-
nomen in de tabellen "Overzicht van de beschikbaarheid
van de centrale in % over de afgelopen 10 jaren" en "De
belangrijkste bedrijfsgegevens over de afgelopen 10
jaren".

Exploitatie -1983
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Overzicht van de beschikbaarheid van de centrale in % over de afgelopen 10 jaren

Beschikbaarheid naa. uren 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974

Van de reactor per jaar 77,4 88,0 94,2 90,5 90,2 94,7 84,5 100,0 91,6 62,3
Van de reactor cumulatief 86,8 87,5 87,4 86,9 86,5 86,2 85,2 85,3 83,2 81,8

Van de turbine per jaar 76,9 89 93,9 90,5 89,5 94,2 83,2 94,1 92,3 62,0
Van de turbine cumulatief 86,3 87 86,8 86,2 86,0 85,6 84,7 84,8 83,5 82,0

Van de centrale per jaar 76,9 87,9 93,8 89,4 89,5 94,1 83,2 94,0 90,4 61,9
Van de centrale cumulatief 83,6 84,1 83,8 83,0 82,3 81,6 80,3 79,9 77,8 75,7

De belangrijkste bedrijfsgegevens over de afgelopen 10 jaren

1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974

MWth nominaal 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 MWth

MWe nominaal 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 MWe

Max. mogelijk aantal

bedrijtsuren 8760 8760 8760 8784 8760 8760 8760 8784 8760 8760 h

Reactorbeschikbaarheidsuren 6778,5 7822 8246 7947 7901 8295,5 7403 8784 8026 5461 h

Turbogenerator beschikbaar-
heidsuren 6737,5 7811 8225 7946 7843 8253 7287 8269 7924 5430 h
Max. mogelijke opwekking
thermische energie . . . . 1461,2 1427,2 1431,4 1435,3 1431,4 1431,4 1431,4 1435,3 1431,4 1431,4 GWh

Opgewekte thermische ener-
gie 1088,6 1250,7 1329,6 1264,8 1268,0 1332,5 1179,7 1343,6 1282,5 876,2 GWh

Gemiddelde versplijting van
de ontladen elementen . . . 25,2 24,1 22,8 23,1 21,5 21,4 22,1 — 18,3 15,7 MWD/

kg')
Max. versplijting van de ont-
laden elementen 29,2 32,4 34,7 33,0 33,2 28,1 29,3 — 23,7 27,2 MWD/

kg1)
Max. mogelijke opwekking van
elektrische energie . . . . 472,98 473,05 473,07 474,34 473,04 473,04 473,04 474,34 473,04 473,04 GWh

Opgewekte elektrische ener-
gie 347,19 394,68 424,65 404,97 405,72 430,98 381,38 430,53 411,38 283,27 GWh

Eigen verbruik aan elektrische
energie 19,21 21,01 22,02 21,91 21,86 22,57 19,97 23,26 21,68 16,87 GWh

Netto geleverde elektrische
energie verrekend met
produktiebedrijven . . . . 327,65 372,8 401,49 381,87 383,54 408,10 361,41 407,27 389,70 268,30 GWh

Beschikbaarheid van de
reactor naar uren 77,38 88,03 94,21 90,47 90,19 94,7 84,51 100 91,62 62,3 %

Beschikbaarheid van de
reactor naar 163,4 MWth . . 74,5 87,43 92,91 88,12 88,58 93,09 82,41 93,6 89,6 61,2 %

Beschikbaarheid van de turbo-
generator naar uren . . . . 76,91 88,96 93,93 90,46 89,53 94,21 83,2 94,1 92,3 62,0 %

Beschikbaarheid van de
centrale naar uren 76,91 87,93 93,77 89,42 89,53 94,15 83,2 94,0 90,4 61,9 %

Beschikbaarheid van de
centrale naar vermogen . .2) 73,4 82,37 89,82 85,37 85,77 91,12 80,24 90,6 86,97 59,8 %

Beschikbaarheid van de
centrale t.o.v. 52,63 MWe . . 75,3 84,51 92,16 87,59 88,00 93,49 82,33 92,96 89,23 6 1 3 6 %
') 1 MWD = 86,4 GJ
") Berekend ten opzichte van het ontwerpvermogen 54 MWe; haalbaar onder de garantiecondities is echter slechts 52,63 MWe.
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Enkele speciale aspecten met betrekking tot bedrijf en onderhoud
van de centrale

• e modificatie van de voedingwaterinlaat
aan het reactorvat

De modificatie van de voedingwaterinlaat, die in het vorig
verslagjaar werd voorbereid en geoefend, is in dit verslag-
jaar tijdens de revisieperiode uitgevoerd. Hiertoe is de
centrale van 15 januari tot 4 april buiten bedrijf geweest.
De noodzaak voor de modificatie, waarbij scheurtjes in het
binnenoppervlak van de voedingwaterstomp werden ver-
wijderd en een constructiewijziging in het reactorvat
werd uitgevoerd, is reeds in het verslag over het jaar 1982
beschreven.

De uitvoering van de modificatie kan globaal in een aantal
fasen worden ingedeeld: het aanbrengen van afscher-
ming in de werkruimte rond de stomp, het uitvoeren van
niet-destructief onderzoek, het verwijderen van isolatie en
pijpstukken, het uitkotteren en vonkeroderen van het ther-
misch schild, het aanbrengen van een nieuwe voeding-
waterringleiding, het lassen van de wederom aan te
brengen pijpstukken, het aanbrengen van de isolatie en
het verwijderen van de afscherming.
De operatie werd afgesloten met een beproeving van het
functioneren van de nieuwe constructie.

Om de werkzaamheden rond de klok te kunnen laten
voortgaan, was een vijfploegendienst ingesteld. De uit-
voering geschiedde door de nucleaire groep van Rijn-

Schelde-Verolme Montagebedrijven, nu Sicon geheten,
onder verantwoordelijkheid van de GKN.
Tijdens de geruie revisieperiode werd door de KEMA op
velerlei gebied assistentie verleend. Behalve het uitvoeren
van niet-destructief onderzoek, het evalueren van de
meetresultaten en het verrichten van positiemetingen van
de nieuw ingebrachte componenten in samenwerking met
Nucon, behoorde daartoe ook het uitvoeren van nieuwe
stompberekeningen en hei maken van de afschermings-
berekeningen. Het voorbereiden en begeleiden van de las-
werkzaamheden, die door een Amerikaans bedrijf,
Dimetrics Inc., met behulp van een computer gestuurde
lasmachine werden uitgevoerd, geschiedde ook door de
KEMA.

Alle op afstand bediende apparatuur, die door KEMA was
ontworpen en op modellen was uitgetest, bleek in de
praktijk zeer goed te voldoen. De 400 kg wegende kotter-
machine, die wegens de beperkte toegankelijkheid, ter
plaatse van de voedingwaterinlaat aan het reactorvat, uit
veertien delen moest worden samengebouwd en die op
25 meter afstand door programmacomputers werd be-
stuurd, heeft tijdens het acht dagen durende verspan-
ningsproces geen enkele storing vertoond.
Gezien de grote complexiteit van de uit te voeren werk-
zaamheden werden deze met behulp van netwerkplanning
efficiënt begeleid. Een in eigen beheer ontwikkeld
kwaliteitsborgsysteem garandeerde het grbruik van goed-

De oude door corrosieprodukten roestig gekleurde voedingwaterringleiding hangt in het speciaal hiervoor ontwikkelde
uithijsgereedschap; na demontage van de ringleiding is deze van de horizontale positie gekanteld in een vertikale positie
om vervolgens verwijderd te kunnen worden.
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De nieuwe ringleiding wordt aan de voedingwatertest onderworpen teneinde de juiste functionering onder bijna bedrijfs-
condities te kunnen beoordelen.

gekeurde procedures in een competente organisatie en
zorgde ervoor dat geoefende technici konden beschikken
over geschikte materialen en gereedschappen.
Zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van de
werkzaamheden waren de overheidsdiensten, te weten
het Centraal Bureau voor Kernenergie van Stoomwezen,
de Dienst voor het Stoomwezen District V (Arnhem) en de
Kernfysische Dienst van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid nauw betrokken.

Het reactorinsluitsysteem

Aan het eind van de revisieperiode werd een integrale
leksnelheidsmeting van het insluitsysteem uitgevoerd.
Deze meting wordt elke drie jaar herhaald. Ook nu bleek
weer dat de lekdichtheid van het insluitsysteem beter is
dan is voorgeschreven. Zelfs bleek deze beter te zijn dan
voorheen.

Het voedingwatersysteem

De nieuwe voedingwaterpomp die het vorig jaar is ge-
leverd, hseft sinds de revisieperiode de plaats ingenomen
van een van de drie bestaande pompen.
De vrijgekomen pomp is vooreen revisiebeurt naar de
fabriek gestuurd en zal in reserve worden gehouden.

De turbine-installatie

Tijdens de revisieperiode is het huis van de lagedruk-
turbine geopend. De lagedruk-rotor is uitgenomen en
door gritstralen gereinigd. Daarna is deze rotor aan een
niet-destructief onderzoek onderworpen. Het jaar ervoor
was de lagedruk turbine ook reeds geopend. Toen ontbrak
echter de tijd om de reiniging van de lagedruk-rotor voor
te bereiden. Bij het reinigen moest een harde laag van
ijzer-oxyden van de schoepen worden verwijderd. Dit is
gebeurd door te gritten met glasparels in een hiervoor
geschikt gemaakte ruimte in het afvalgebouw. Na dit
glasparel-gritten ;s de rotor geconserveerd en naar de
firma Stork in Hengelo getransporteerd vooronderzoek
en dynamisch balanceren.

Omdat het huis van de lagedruk-turbine open was, werd
van de gelegenheid gebruik gemaakt om de klemblokjes
te inspecteren, die in 1982 in een onder-leidschot aan de
voet van de schoepen waren aangebracht. Deze con-
structie bleek in zeer goede staat te zijn. Van dit leidschot
vertoonde nu echter ook de top van de schoepen scheur-
vorming, zodat ook hier de klemblokjes werden aange-
bracht.
Aangezien bij een ander leidschot nu eveneens scheur-
vorming aan de voet van de schoepen optrad, zijn bij dit
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leidschot ook de schoepen zowel aan de voet als aan de
top met klemblokjes vastgezet.

Elektrotechnische werkt oamhedan

Naar aanleiding van ervaringen elders is een ultrasoon
onderzoek naar de kappen op de generator-rotor in voor-
bereiding. Deze kappen zijn op de rotor gekrompen. De
voor de kappen gebezigde hoogwaardige materialen zijn
zeer gevoelig voor spanningscorrosie.
De toegepaste hoge krimpspanningen kunnen in een
vochtige atmosfeer spanningscorrosiescheuren veroor-
zaken, die bij een aantal machines reeds tot schade heb-
ben geleid. Het onderzoek zelf zal in de revisieperiode
1984 worden uitgevoerd.
Er is een indicatie dat de last/omschakelaar van de
machinetransformator niet in orde is, daar een toename
van gasvormige ontledingsprodukten in de olie van de
omschakelaar is te constateren. Gezien de samenstelling
kunnen deze afkomstig zijn van lekkages vanuit de last-
schakelaar. In de revisieperiode 1984 is inmiddels tot
vervanging overgegaan.

Chemische bedrijfsaspecten

De chemische aspecten van de bedrijfsvoering van het
primaire systeem leverden geen probleem op. Wederom
konden de eisen die aan stoom en water worden gesteld
zonder moeilijkheden op het normale hoge peil worden
gehandhaafd.
De preventieve maatregelen ter voorkoming van onge-
wenste chlorideconcentraties in de systemen werden na
uitgebreid onderzoek verder verscherpt.
Ook dit jaar werden de proeven met vlokmiddelen om het
bedrijfswater te reinigen op laboratoriumschaal voort-
gezet. Deze proeven spitsten zich toe op de toepassing
van een mengsel van bariumcarbonaaten koper-ijzer-
cyanide. Hoewel de resultaten nog niet geheel be-
vredigend zijn, wordt vooruitgang geboekt.
Een belangrijke daling van de ijzertoevoer naar de reactor
kon worden bewerkstelligd door de ionenwisselaarharsen
van het condensaatreinigingssysteem vaker door op-
spoelen te ontdoen van mechanische vervuiling. Het
onderzoek naarde optimale opspoelfrequentie is nog
gaande.
Uit een nog niet afgesloten onderzoek naar de oorsprong
van ijzer en andere materialen in het reactorwater is in-
middels gebleken dat het merendeel van het in het
reactorwater aanwezige ijzer afkomstig is van erosie/
corrosie van het koolstofstaal en niet zozeer van erosie/
corrosie van het roestvaststaal.
De chloride-concentraïiebepaling van de diverse water-
systemen kon door het gebruik van een ionen-selectieve
elektrode worden versneld en verbeterd.
In samenwerking met de afdeling Milieu Onderzoek van
de KEMA werd uitgebreid aandacht besteed aan de toe-
nemende vervuiling van het koelwatersysteem door aan-
groei van driehoeksmosselen. Om deze aangroei te
kunnen volgen, zal in 1984 een door de KEMA ontworpen
mosseldetectiesysteem worden geïnstalleerd.

De reeombinatie-installalie

In 1984 zal een aanvang worden gemaakt met de aanleg
van het leidingsysteem dat nodig is om een recombinator

aan te sluiten op het reactorinsluitsysteem. Deze recom-
binator die bedoeld is om bij een eventueel ongeval vrij-
komend waterstof gas met zuurstof te verbinden tot water,
is in 1981, samen met de kernenergiecentrale in Borssele,
aangekocht. Het leidingsysteem, bestaande uit roestvast
stalen leidingen, zal naar verwachting in de revisieperiode
van 1985 worden afgebouwd.

De splijtstofvoorziening

Erwerden in het verslagjaar 36nieuwe splijtstofelementen
van het type E aangevoerd. Deze zijn gefabriceerd door
British Nuclear Fuels pic.
In december werden de eerste 24 splijtstofelementkokers
(op een totaal van 150 stuks) geleverd door de Koninklijke
Machinefabriek de Schelde.

De afvalverwerking

Erwerden in het verslagjaar 415 vaten van 100 liter met
laag radioactief vast, persbaar afval afgevoerd naar het
ECN.
Vloeibaar radioactief afval werd in het verslagjaar niet
verwerkt.

De afvoer van bestraalde splijtstof-
elementen

Er vond in het verslagjaar 11 maal een transport van be-
straalde splijtstofelementen plaats.
In totaal werden 76 bestraalde splijtstofelementen en
10 kokers met losse bestraalde splijtstofstaven afgevoerd.

Het simulatorproject

In 1983 werd door de KEMA, in nauwe samenwerking met
de GKN, goede voortgang geboekt met het operationeel
maken van een bedrijfssimulator. De simulator dient voor
het op peil houden van de kennis van het bedienend per-
soneel van het gedrag van de centrale onder normale en
abnormale omstandigheden.
Het aantal rekenmodellen is inmiddels uitgebreid tot
circa 30. In 1983 kwamen onder andere tot stand modellen
van het reactorbeveiligingssysteem, het automatisch
drukontlastingssysteem, het drukvereffeningssysteem en
het insluitsysteem.
Naar aanleiding van testen zijn in diverse modellen aan-
passingen en verbeteringen uitgevoerd. Begin 1984 zal de
simulator in de kerncentrale worden geïnstalleerd.

Nabeschouwing betreffende bedrijf en
onderhoud van de centrale

Het verslagjaar is duidelijk gekenmerkt door een in-
grijpende modificatie van de voedingwaterinlaat aan het
reactorvat; ingrijpend vanwege de technische gecom-
pliceerdheid, de kosten, de duur en de tijd die nodig was
voor de voorbereiding en de afwerking, waardoor ook de
andere normale meer routinematige werkzaamheden in
de verdrukking dreigden te geraken. Het stemt dan toch
tot voldoening dat niet alleen de wijziging zelf met goed
resultaat kon worden uitgevoerd, maar dat ook - ondanks
alle verdere grote onderhoudswerkzaamheden - het be-
drijf gedurende de gehele cyclus zonder storing vanuit de
centrale kon plaats vinden.
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Studie en onderzoek

Reactorfysica

Het bedrijf met splijtstofcyclus 13 begon op 13 februari
1982. Op 9 januari 1983 waren de laatste regelstaven, die
de vermogensproduktie beheersen, geheel uit de kern
bewogen en begon de uitloopperiode die eindigde op
14 januari 1983.
Het reactorvermogen was toen afgenomen van 163 tot
150 MWth. Gemiddeld over de gehele bedrijfscyclus werd
5,53 MWd per kg splijtbaar uranium geproduceerd, dat is
132 kWh per gram. De totale energieproduktie komt over-
een met 322 vol-vermogensdagen van 163,4 MWth.

Splijtstofcyclus 14 begon op 7 april 1983. Er werden 30
nieuwe splijtstofelementen geladen, waarvan 17 van het
E-type. Dit type bevat 5 gadoliniumstaafjes met een ge-
halte van 2% over het centrale gedeelte van het element
(de uiteinden met lagere verrijking bevatten geen gado-
linium). Gadolinium is een stof waarvan de werking in de
loop van de tijd door neutronenabsorptie vermindert.
In 1983 is een nieuw kern-simulatieprogramma (onder
andere ter voorspelling van vermogen en versplijting) in
gebruik genomen. Door de modulaire opbouw kunnen op
eenvoudige wijze veranderingen worden aangebracht.
Het computerprogramma, dat de optimale positie van de
splijtstofelementen bepaalt voor een splijtstofwisseling
is uigebreid tot kwadrantsymmetrie.

Andere fysische onderzoekingen

Fysisch onderzoek aan splijtstof

Na het afschakelen van de reactor zijn elementen uit een
oktant van de kern in het splijtstofopslagbassin met be-
hulp van een gammaspectrometer onderzocht. Uit de
meting van de nuclidenverdelingen over de lengte van het
splijtstofelement kunnen vermogens- en versplijtings-
verdelingen afgeleid worden. Deze informatie vormt de
basis voor de controle op en de verbetering van reken-
programma's.
In de geladen kern voor cyclus 14 is een splijtstofelement
van het E-type bestraald door de reactor in koude toestand
kritisch te maken. Na een voldoende lange wachttijd om
het stralingsniveau te laten dalen zijn de splijtstofstaven,
na demontage van het element, op drie plaatsen op ver-
schillende hoogte gammaspectrisch onderzocht. Op deze
wijze wordt de eerste informatie omtrent het toekomstig
gedrag van een nieuw splijtstofontwerp verkregen.

Ruisanalyse

Het routinematige ruisonderzoek ten behoeve van de be-
waking van het reactorbedrijf is voornamelijk gericht op
de detectie van veranderingen in het dynamisch gedrag
van de reactor. Als gevolg van het zeer stabiele gedrag van

Vele gegevens uit het bedrijf en van meetopstellingen komen hiertesamen. Hiervan wordt gebruikgemaakt bij hetverrichten
van experimentele metingen.
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de reactor worden slechts uiterst geringe veranderingen
in het dynamisch gedrag gevonden. Deze geringe
veranderingen vormen nog onderwerp van voortgaande
studie.

Het dooreen medewerker van het Interuniversitair
Reactor Instituut te Delft uitgevoerde ruisonderzoek aan
de reactor is afgesloten met een promotie. De resultaten
van het onderzoek zullen bij de bedrijfsvoering worden
toegepast.

Onderzoek aan gebruikte splijtstof-
elementen

Niet-destructief onderzoek aan splijtstofstaven

Van twee splijtstofelementen zijn in totaal 18 splijtstof-
staven aan een niet-destruciief onderzoek in de splijt-
stofstaafinspectieopstelling onderworpen. Het onderzoek
is gericht op de bepaling van:

- het axiale verloop van de gammastraling afkomstig van
de splijtstof;

- de diameter van de splijtstof bekleding op drie plaatsen
in axiale richting;

- de gevolgen van de interactie van de splijtstoftabletten
met de bekleding. Met behulp van wervelstroomonder-
zoek over de gehele lengte van de bekleding is dit
onderzocht.

Er is nog geen aanvang gemaakt met het ultrasoon onder-
zoek ter bepaling van die plaatsen waar een splijtstoftablet
aanligt aan de bekleding.
Met de interpretatie van de resultaten van het onderzoek
wordt beoogd informatie te verkrijgen betreffende het
effect van:

- toevoeging van chronium en niobium aan de splijtstof
terverbetering van het vasthouden van splijtingsgassen
in de splijtstoftabletten;

- het gebruik van vlakke respectievelijk schotelvormige
tabletten op de interactie van de tabletten met de splijt-
stofbekleding.

Puncteren van splijtstoistaven

In december zijn twee splijtstof staven gepuncteerd. De
puncteringen werden uitgevoerd aan identieke splijt-
stofstaven met een gelijke bestralingsgeschiedenis, met
dien verstande dat aan de splijtstof van één splijtstofstaaf
niobium was toegevoegd. He gemeten gasdrukken waren
lager dan volgens de berekening was voorspeld. Blijkbaar
is de vrijzetting van spïijtingsgassen minder groot dan
aanvankelijk werd verondersteld. De gasdruk in het splijt-
stofstaafje waaraan niobium was toegevoegd, was aan-
zienlijk lager dan de gasdruk in het staafje zonder
niobiumtoevoeging. Dit wettigt de conclusie dat toe-
voeging van niobium aan de splijtstof het vasthouden van
splijtingsgassen verbetert. Het onderzoek wordt in 1984
voortgezet.

Voor de afdichting van het puncteergat is een verbeterde
methode toegepast, die minder tijdrovend is dan de voor-
heen toegepaste methode. Een lagere stralingsbelasting
van het personeel is hiervan het gevolg.

Destructief onderzoek

Het onderzoek aan plutoniumhoudende splijtstofstaven
dat in samenwerking met Euratom en Belgonucleaire is
uitgevoerd bij het ECN in Petten, is afgerond met de eind-
rapportage. Gebleken is dat het gebruik van plutonium-
houdende splijtstofelementen in lichtwater reactoren
heel goed mogelijk is.

Samenwerking met Halden (Noorwegen)

In het verslagjaar over 1982 werd melding gemaakt van de
ontwikkeling van een instrument dat op nauwkeurige
wijze tijdens reactorbedrijf het waterniveau in het reactor-
vat moet aangeven.
De toentertijd voorgestelde detectiemethode, berustend
op een impedantiemeting, is in de loop van 1983 gewijzigd
in een'impedantiemeting met behulp van verwarmde
differentiële thermokoppels.
Bij de voortzetting van dit onderzoek zal ook het Japan
Atomic Energy Research Centre betrokken zijn.
Verwacht wordt dat de niveaumeetbuis in 1985 zal kunnen
worden geplaatst.

Volumevermindering van vast laag-
radioactief afval

Reeds enige jaren voert de KEMA onderzoek uit naar
volumevermïndering van vast laag radioactief afval door
middel van zuurverteren en verbranden. !n 1983 is begon-
nen met de engineering vai fabrieksmatige installaties
voorde toepassing van beide methoden. Medio 1984zal
de engineeringsfase worden afgesloten waarna een
beslissing zal worden genomen over de voortzetting van
het project.

30



Stralingscontrole

Voor wat betreft de stralingscontrole stond het jaar 1983
in het teken van twee belangrijke gebeurtenissen:
- de modificatie van de voedingwaterinlaat en
- het operationeel worden van verbeteringen in het

voorkomen van en de controle op inwendige en
uitwendige besmetting.

De modificatie van de voedingwaterinlaat en de
verwisseling van de voedingwaterringleiding zijn wat de
stralingsbescherming betreft redelijk goed verlopen.
De werkzaamheden hebben in geen enkel geval geleid tot
het overschrijden van de dosislimiet.
Inwendige besmettingen hebben zich niet voorgedaan.
De collectieve dosis is echter hoger geworden dan
volgens de te voren opgestelde dosisprognose werd
verwacht. Als gevolg van een aantal niet onderkende
effecten van materiaal activering zijn in de werkruimte
rond de voedingwaterinlaat hogere expositempi opge-
treden dan kon worden voorspeld. De niet onderkende
bronnen waren de geactiveerde watertransporterende
leidingen en de geactiveerde reactorkamerwand ter
plaatse van de werkruimte; ook de invloed van de
activering van de vatwand ter hoogte van het kernmidden-
vlak was onvoldoende bekend. De nieuw verworven in-
zichten zijn een belangrijk gegeven voor afschermings-
berekeningen in de toekomst.

Als onderdeel van het gereedmaken van de werkruimte bij
de voedingwaterinlaat werden afschermingsmaatregelen
getroffen. Van iedere maatregel werd een bepaalde
reduktie van het exposietempo verwacht. Zoals vermeld
bleken niet alle omstandigheden nauwkeurig te bepalen
en moest extra afscherming worden aangebracht. Uit-
eindelijk is toch het gemiddelde exposietempo bereikt
waarvan bij de dosisprognose was uitgegaan.
Verder is het bij projecten met een zodanige omvang als
de aanpassing van de voedingwaterinlaat niet te voor-
komen dat zich tijdens de uitvoering extra werkzaam-
heden aandienen; vanzelfsprekend heeft dit ook tot een
extra stralingsdosis geleid.
Over het geheel genomen moet toch worden gecon-
stateerd dat de oorspronkelijke opzet, namelijk werken
in een zo laag mogelijk stralingsveld met geoefende
ploegen en uitgetest gereedschap, succesvol is geweest.

De collectieve dosis voor ale werkzaamheden met be-
trekking tot de aanpassing van de voedingwaterinlaat en
de verwisseling van de voedingwaterringleiding bedroeg
195 rem.
Naast bovenomschreven werkzaamheden hebben
uiteraard de normale werkzaamheden samenhangend
met de revisieperiode plaatsgevonden. De daarbij
ontvangen dosis bedroeg 85 rem.
De totale collectieve dosis voor 1983 bedroeg 358 rem
gebaseerd op metingen met de pendosimeter.

De in het jaarverslag over 1982 reeds omschreven maat-
regelen ter verbetering van het voorkomen van de controle
op inwendige en uitwendige besmetting zijn in 1983
operationeel geworden. De aangebrachte verbeteringen
hebben in alle gevallen een uiterst succesvol resultaat
opgeleverd.

In het verslagjaar werd een door de Radiologische Dienst
TNO (Arnhem) ontwikkeld apparaat voor personendosi-
metrie geïnstalleerd ten behoeve van de toekomstige
vervanging van het thans in gebruik zijnde "blauwe
pennen"-systeem.
Voordat de overschakeling op het nieuwe apparaat een
feit wordt, wordt eerst ter vergelijking parallel gewerkt.

Voordat een kernenergiecentrale in bedrijf wordt gesteld,
vinden uitgebreide metingen in de omgeving van de cen-
trale plaats. Deze metingen hebben tot doel de van nature
aanwezige straling te registreren, alsmede de activiteit in
de lucht, het gras, de melk en het oppervlaktewater te
bepalen.
Wanneer, een kerncentrale namelijk in bedrijf is, wordt
radioactiviteit gemengd met ventilatielucht in de atmos-
feer gebracht, terwijl er ook radioactiviteit gemengd met
koelwater wordt geloosd naar de rivier.
De hoeveelheden radioactiviteit die op deze wijze, na
nauwkeurige meting, geloosd mogen worden, zijn ge-
maximaliseerd binnen zeer nauwe grenzen die bij ver-
gunning zijn geregeld.
Nadat de centrale in bedrijf is gesteld, worden de door de
KEMA verrichte omgevingsmetingen regelmatig herhaald
om de invloed van de lozingen uit de centrale op de
omgeving nauwkeurig te volgen.

Een op het bedrijf ontwikkelde vereenvoudigde totale
lichaamsteller, waarmee in- en uitwendige radioactieve
besmetting kan worden gemeten en onderscheiden.
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Diversen

De meetresultaten worden zeer intensief door de
betrokken autoriteiten gevolgd en ten dele door het RIVM
ook onafhankelijk gedupliceerd.
In 1983 is het omgevingsmeetnet uitgebreid met de uiter-
waarden stroomafwaarts van de centrale, om de invloed
van de radioactiviteitslozing met het koelwater - in het
geval van hoog water- te bepalen. Hierbij zijn meetbare
zeer geringe verhogingen ten opzichte van het achter-
grond niveau geconstateerd. Ook deze metingen zullen
voortaan regelmatig plaatsvinden.
Ten aanzien van lozingen naar de rivier bleven de
metingen beperkt tot metingen aan het oppervlaktewater,
waarbij geen afwijkingen werden vastgesteld.

Algemene voorlichting en public relations

De brede belangstelling voor het energievraagstuk nam in
het verslagjaar verder af. Vraagstukken die meer de
directe levenssfeer van mensen raken, eisten de aandacht
op.
In deze omstandigheden verminderde ook de belangstel-
ling voor de kernenergiecentrale Dodewaard, zij het dat in
1983 - hoewel door de lange revisieperiode slechts 9
maanden beschikbaar waren - toch nog zo'n 5000 mensen
de centrale in groepsverband hebben bezocht.
Deze bezoeken dragen bij tot meer inzicht in de omstan-
digheden waaronder in een kerncentrale wordt gewerkt:
het zijn gewone mensen in gewone kleding die gewoon
vertellen over hun werk.
Ook voor de rol die toepassing van kernenergie in de ener-
gievoorziening in Nederland kan spelen, ontstaat meer
begrip. De vraag naar informatie over kernenergie-schrif-
telijken mondeling-bleef groot. De bestaande brochures
en het pakket "Informatiebladen over kernenergie" voor-
zagen in de behoefte.
De film "De kern van Dodewaard", die een beeld geeft van
de gang van zaken in de centrale werd door vele
duizenden gezien. Bij het Technisch Film Centrum in Velp
zijn een aantal copieën voor uitleen beschikbaar, waarvan
druk gebruik wordt gemaakt.
In het kader van het streven om de ervaring die in
Dodewaard bij bedrijf en onderzoek wordt opgedaan op
ruimere schaal bekendheid te geven, verschenen in 1983
weer twee boekjes: "Reactorveiligheid in Nederland" en
"Waarom Plutonium". Beide zijn, evenals de eerder
verschenen boekjes: "Radioactief afval" en "Dodewaard
doorgelicht", in de boekhandel verkrijgbaar.
Om de omwonenden in Dodewaard en omliggende
gemeenten op de hoogte te houden van de gang van zaken
in de centrale werd weer, van tijd tot tijd, het "Nieuws van
Dodewaard" verspreid. Blijkens de reacties wordt deze
poging tot communicatie met de "buitenwereld" op prijs
gesteld.
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Bij het verlaten van het centrale-terrein worden niet alleen alle personen maar ook alle goederen en voertuigen
gecontroleerd op eventuele radioactieve contaminatie.

Er werd een ruimte ingericht voor het bewerken van materialen die onder Stoomwezen-keur vallen.

33



Gebruikte afkortingen

BNFL

ECN

KEMA

PEN

PLEM

RIVM

SBK

SEP

TNO

UNIPEDE

British Nuclear Fuels pic

Stichting Energieonderzoek
Centrum Nederland

N.V. tot Keuring van
Elektrotechnische Materialen

Provinciaal Electriciteitsbedrijf van
Noord-Holland

N.V. Provinciale Limburgse
Elektriciteits-Maatschappij

Rijks Instituut Voor Milieuonderzoek

Schnell-Brüter-
Kernkraftwerksgesellschaft mbH

N.V. Samenwerkende Elektriciteits-
Produktiebedrijven

Nederlandse centrale organisatie voor
toegepast natuurwetenschappelijk
onderzoek

Union Internationale des Producteurs
et Distributeur d'Energie Electrique
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Jaarverslag over 1983

Beschikbaarheid centrale Dodewaard 76,9%

Het 15e jaar dat de centrale in bedrijf was, was een rustig
jaar. Buiten de geplande revisieperiode was de centrale slechts
één maal gedurende 43 uur uit bedrijf, toen zich zoveel mosse-
len in de condensors hadden verzameld dat deze gereinigd moes-
ten worden.
In de revisieperiode, die 82 dagen duurde, werden niet alleen
splijtstofelementen vervangen, maar werd ook de constructie
van de voedingwater-inlaat aan het reactorvat gewijzigd en
werd in het reactorvat de voedingwaterverdeelring vervangen.
Twee moeilijke operaties die echter met succes, binnen de
daarvoor voorziene tijdsduur, werden uitgevoerd.
Door de relatief lange revisieperiode was de beschikbaarheid
van de centrale lager dan gebruikelijk, maar bedroeg toch nog
76,9%. Deze beschikbaarheid werd, voor de zesde achtereenvol-
gende maal, beloond met de plaquette van General Electric
wegens "outstanding BWR plant performance".

Vermogen van de centrale vergroot

In 1985 werd - eindelijk - vergunning verleend om het elek-
trisch vermogen van de centrale te verhogen van 54 tot ca.
60 MW. Omdat deze vermogens-verhoging met de bestaande in-
stallatie kan worden bereikt, leidt deze tot een lagere
kostprijs per geproduceerde kilowattuur.
Al is de centrale dan klein, alle beetjes helpen.

Belangstelling voor de centrale blijft

In 1983 brachten weer zo'n 5000 mensen een bezoek aan de
centrale. Ook dit jaar kon weer niet aan alle aanvragen
voor een bezoek worden voldaan.
Van de film "De kern van Dodewaard" die te leen kan worden
gevraagd bij het Technisch Film Centrum in Velp, werd weer
vaak gebruik gemaakt.
Om aan de ervaring, die in de centrale bij het bedrijf en
het onderzoek wordt opgedaan, in ruime kring bekendheid te
geven, zijn in 1983 weer twee boekjes gepubliceerd.
"Reactorveiligheid in Nederland" en "Waarom plutonium?"
zijn beide in de boekhandel verkrijgbaar.
Met het "Nieuws van Dodewaard" werd de omgeving van tijd
tot tijd geïnformeerd over de gang van zaken in de centrale.
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