Splijtstofwissel 2020

Op 29 mei 2020 gaan wij even uit
bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwissel
Met deze kaart informeren wij u over het verloop
van deze periode en de speciale maatregelen die
wij treffen in verband met het coronavirus.
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Op vrijdag 29 mei a.s. is het weer zover: onze kerncentrale gaat tijdelijk
uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisselperiode (SW).
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Wat gebeurt er tijdens de splijtstofwissel?
Naast het wisselen van een kwart van de splijtstofelementen (de brandstof) voeren we diverse onderhoudsactiviteiten uit. Dat zijn er dit
jaar minder dan gepland. Niet-noodzakelijke werkzaamheden zijn uitgesteld tot 2021. Daardoor zijn er ook minder externe medewerkers
nodig. Het aangepaste programma met werkzaamheden en activiteiten is in nauw overleg met toezichthouder ANVS (Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en Stralingsbescherming) en onze leveranciers bepaald.

Maatregelen

Veiligheid en gezondheid

Een speciaal team bij EPZ heeft werkbare maatregelen ontwikkeld die
gebaseerd zijn op de adviezen van het RIVM en ervaringen van andere
kerncentrales wereldwijd. Uitgangspunt is om ploegen en overige
medewerkers zoveel mogelijk te scheiden. Zo zijn de collega’s in de
regelzaal afgeschermd van de rest van de organisatie, lopen mensen
op de werkvloer in roosters en werkt de rest zoveel mogelijk thuis.
Tijdens de SW creëren we extra ruimtes waar mensen zich kunnen
omkleden en opfrissen en waar ze kunnen rusten en eten.
Als gevolg van de werkzaamheden kan er meer of ander geluid
geproduceerd worden dan tijdens normaal bedrijf. We beperken de
geluidshinder, maar enige overlast is niet uit te sluiten.

(Nucleaire) veiligheid staat bij EPZ altijd voorop! Focus en
aandacht, daar gaat het om. Kennis en kunde ook. Elke
handeling die onze medewerkers verrichten, wordt voorafgegaan door de vraag ‘Is dit veilig?’ Daar komt nu een vraag
bij: ‘Hoe passen we de coronamaatregelen toe en blijven we
gezond?’ We doen het samen en dat sluit mooi aan op het
thema van SW2020: Samen steeds beter.
Marco Muilenburg
Plantmanager Kerncentrale Borssele

Meer informatie over de splijtstofwisselperiode of vragen over eventuele overlast?
Neem contact op met de afdeling In- en Externe Communicatie via info@epz.nl of 0113-356 000.

