Alle kerncentrales in de wereld zijn lid van de World Association of Nuclear Operators (WANO). Deze organisatie
is na Tsjernobyl opgericht om wereldwijde uitwisseling van kennis en ervaring tussen kerncentrales te bewerkstelligen. WANO verzorgt missies waarbij de nucleaire operators elkaars prestaties beoordelen en elkaar
adviseren over mogelijke verbeteringen.
Als gebeurtenissen van belang zijn voor de veiligheid
of betrouwbaarheid van kerncentrales brengt de WANO
een Significant Operating Experience Report (SOER)
uit. Een SOER bevat niet-vrijblijvende aanbevelingen
om specifieke onderdelen of processen nader te
onderzoeken. Het doel is de gemelde gebeurtenissen
in de toekomst te voorkomen. Sinds 1998 is veertien
keer een SOER uitgevaardigd.
Na ‘Japan’ is SOER 2011-2 uitgevaardigd. SOER 2011-2
bevat concrete punten voor de controle van de veiligheidsvoorzieningen van kerncentrales om extreme
gebeurtenissen het hoofd te bieden. Het is een verificatie of alles gereed is om in die extreme situaties
(overstroming, aardbeving, brand) ook daadwerkelijk
te functioneren. Kortweg: heb je wat je zegt dat
je hebt en werkt het ook. De SOER wordt door de
aangesloten kerncentrales zelf uitgevoerd en is dus
een vorm van zelfonderzoek.
Borssele heeft in de loop der jaren veel extra voorzieningen aangebracht voor onverwachte extreme

gebeurtenissen. Het ontwerp is aangepast door de
marges voor overstroming en aardbeving te vergroten.
Zogenaamde ‘accident management’-voorzieningen
zijn in de installatie aangebracht of op het terrein
opgeslagen om in ‘onmogelijke’ omstandigheden
de gevolgen te beperken. Speciale procedures voor
ongevallen waarbij de reactorkern toch beschadigd
raakt, zijn ingevoerd en worden geregeld geoefend.
Al deze voorzieningen zijn in het SOER-zelfonderzoek
meegenomen. De resultaten van SOER 2011-2 laten
zien hoe EPZ zich op enkele punten nog kan verbeteren.
De bevindingen zijn gerapporteerd aan WANO.
SOERs zijn eigendom van de WANO en vallen
onder de geheimhoudingsregels van WANO.
Vanwege het bijzondere karakter van de gebeurtenissen
in Japan heeft WANO opgeroepen de resultaten
van SOER 2011-2 met de toezichthouder te delen.
Daarmee zijn ze in principe openbaar. Vandaar dat
EPZ de resultaten op haar website beschikbaar mag
maken.

10 m. boven NAP snorkels
7.30 m. boven NAP

Overstromingsveiligheid

Mobiele noodstroom unit en diesel waterpomptrailer
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EPZ Zelfonderzoek (SOER)

EPZ zelfonderzoek (SOER 2011-2)

Onder meer gecheckt n.a.v. ‘Fukushima’
1

Overstromingsveiligheid: tot 7.30 meter boven NAP met golfoploop tot 10 meter boven NAP.

2

Aardbevingsbestendigheid: op de onderzochte punten voldoet de kerncentrale aan de aardbevingsbestendigheid
van 5,2 op de schaal van Richter. In de installatie zijn geen verbetermogelijkheden aangetroffen.

3

Brandveiligheid: beschikt over een eigen brandweerorganisatie met schuimblusvoertuig.

4

Noodstroomvoorzieningen: twee onafhankelijke vaste noodstroomnetten plus een mobiele noodstroomunit.

Mogelijke verbeteringen zijn vooral procedureel van aard
Verbeterpunt
Soort
Het periodiek testen van reservekoelwatersystemen kan nog verder worden aangescherpt. Procedure

Tijdpad
Eind 2011

2

Het sleutelregime om borgkettingen van componenten te openen kan nog verder
Procedure
worden verbeterd.		

Augustus 2011

3

De effectiviteit van de beschikbare externe noodpompen (als alle andere systemen
Onderzoek
hebben gefaald) moet duidelijker worden aangetoond.		

Eind 2011

4

De opslaglocaties voor enkele noodvoorraden kunnen beter bereikbaar of overstromings- Fysieke aanpassing
bestendig worden gemaakt.		

Eind 2011

5

De mobiele dieselgenerator is kwetsbaar omdat deze nu nog op de bedrijfslocatie staat

6

Een procedure voor noodstroomvoorziening moet worden geactualiseerd omdat de
Procedure
installatie inmiddels is veranderd.		

5 mei 2011

7

Eén van de werkinstructies bij een ongeluk (toevoer van processtikstof ) moet nog
Procedure
worden geschreven.		

Eind 2011

8

De informele afspraken voor back up bij ernstige gebeurtenissen moeten worden
Procedure
omgezet en uitgewerkt in contracten.		

Sept./eind 2011

9

De procedure voor hanteren en aansluiten van de mobiele dieselgenerator moet nog
Procedure
worden geformaliseerd.		

4 juli 2011

Fysieke verplaatsing Augustus 2011

10 De procedure voor het op afstand vullen splijtstofopslagbassin (zonder het betreden
Procedure
van het containment) moet worden beschreven. (Initiatief EPZ).		

Geen SOERonderdeel

11 De gedetailleerde instructies voor het gebruik van de aanvullende brandstofdepots met
Procedure
dieselvoorraadtanks voor 72 uur bedrijf van de noodstroomvoorzieningen moeten nog		
worden beschreven. (Initiatief EPZ).		

Geen SOERonderdeel

12 De overstromingsbestendigheid van de elektrische aansluitingen naar de grondwaterFysieke aanpassing
pompen kan worden verbeterd.		

Gereed

13 Een luik in een hulpgebouw kan bij incorrect gebruik overstromingsveilig worden gemaakt. Fysieke aanpassing

1 oktober 2011

14 De afdichtluiken in het koelwaterinlaatgebouw tegen hoog niveau in de Westerschelde
Procedure
kunnen worden opgenomen in periodieke controles.		

1 oktober 2011

15 Uitgezocht wordt of en hoe de brandbestrijdingsstrategie, de geïnstalleerde brandblusFysieke aanpassing
systemen en de (standplaats van) de brandblusvoertuigen van de bedrijfsbrandweer nog 		
aardbevingbestendig kunnen worden gemaakt (initiatief EPZ).

Geen SOERonderdeel
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