
Vragen van Argos voor de uitzending van 21 mei 
 
- Klopt het dat meneer Saris de afgelopen maanden geprobeerd heeft in contact te komen met de 
directie van NRG/ECN? 
Waarom wilde ECN/NRG niet met hem spreken? 
 
- Hoeveel stralingscontroleurs werken er bij NRG? Sinds wanneer werken ze daar? 
Klopt het dat op het moment dat Saris in dienst trad, in 1996, geen enkele starlingscontroleur werkte 
bij ECN? 
 
- Klopt het dat er in de tijd dat Saris bij ECN werkte plastic vaten met ‘’sludge’, laag radioactief afval 
van de olie- en gasindustrie, op het terrein van Petten stond? Gebeurt dat nog steeds? 
 
- Klopt het dat in de tijd van Saris het riool op het terrein van Petten geheel of gedeeltelijk besmet was 
met radioactiviteit? Is dat riool daarom (gedeeltelijk) vervangen? Is dat gemeld aan de KFD? En aan 
de burgemeester van Zijpe? 
 
- Saris zegt dat in zijn tijd, dus voor 1 april 2002, al het laag- en middel-radioactieve afval (LAVA en 
MAVA) uit de pluggenloods in Petten  is afgevoerd naar de Covra. Klopt dat?  
Hoe kan dat er in de 1647 vaten die er nu staan  weer sprake is van gemengd MAVA, LAVA en 
HAVA? In hoeveel vaten zit momenteel LAVA en MAVA 
 
- Klopt het dat alle vaten uit de pluggenloods voor 1 april 2002, in de tijd van Saris, zijn opengemaakt , 
LAVA, MAVA en HAVA zijn van elkaar gescheiden. Zijn ondeugdelijk vaten met HAVA zijn opnieuw 
verpakt? Hoe kan het dat er nu weer sprake is van ondeugdelijke vaten? Waardoor is dat 
veroorzaakt? Om hoeveel vaten gaat het? 
 
- Kunt u garanderen dat er sinds 2002 geen nieuw radioactief afval is opgeslagen in de Pluggenloods? 
Indien wel, wat voor afval was dat (LAVA, HAVA of MAVA?)? Hoeveel vaten? 
 
- In het ‘Addendum bij verslag en bevindingen van de audit van 3 maart 2011’ (RVT 220311-06b) 
lezen we dat er onduidelijkheid is over het aantal vaten van NRG dat na 1998 in de Pluggenloods is 
gezet. In dat stuk staat dat er ongeveer 200 vaten bij zijn gekomen. Even verderop lezen we dat NRG 
eigenaar is van 555 vaten in de pluggenloods. En er is sprake van 80 vaten die nog geproduceerd 
moeten worden , voor eind 2014. Kunt u deze getallen toelichten? En waarom staat dit afval van de 
NRG van na 1998 in de Pluggenloods? Waarom is het niet naar de COVRA gebracht?-? En waarom 
staat dit afval van de NRG van na 1998 in de Pluggenloods?  
 
- Staat er op dit moment afval van de NRG in de Pluggenloods? Zo ja, waarom is dat niet naar de 
COVRA gebracht? 
 
- Waarom is het Historisch Afval nog steeds niet afgevoerd naar de COVRA? Wanneer gaat dat 
gebeuren? Wie gaat dat betalen? 
 
-Waarom in in 20o02. Toen al het HAVA uitgesorteerd in de pluggenloods stond niet een begin 
gemaakt met het afvoeren van het HAVA naar de COVRA? Waarom heeft NRG daar geen vergunning 
voor aangevraagd? 
 
- Saris zegt dat het HAVA niet is afgevoerd omdat dat het faillissement van ECN/NRG tot gevolg zou 
hebben. Klopt dat? 
 
- Saris zegt dat er al jarenlamng geen experimenteel onderzoek wordt gedaan in de HFR. Klopt dat? 
Kunt u aangeven welk onderzoek er sinds 2002 is gedaan in de HFR? En dan bedoelen we geen 
papieren, theoretisch onderzoek maar onderzoek waarvoor de HFR daadwerkelijk gebruikt is voor 
proefnemingen. 
 
- volgens de ANVS staan er op dit moment 527 vaten met alphastralers in de pluggenloods. Wat voor 
afval is dat? Dat lijkt te  wijzen op splijtstof. Klopt dat? Mag dat opgeslagen worden in de 
Pluggenloods? Wanneer zijn die er in opgeslagen? 
 



 
- wanneer is de HFR bij het omgeschakeld van HEU naar LEU bij het gebruik van splijtstof? 
 
- Wordt er op dit moment bij de HFR, bij het maken van isotopen, gewerkt met bestraling van 
elementen met Hoogverrijkt Uranium? Wie levert dat HEU? Klopt het dat dat gehanteerd wordt door 
Mallincrodt Covedien, de pharmaceut die in Petten medische isotopen produceert? Hoe is dat te 
rijmen met het non-proliferatieverdrag, dat hoogverrijkt uranium gehanteerd wordt door een particulier 
bedrijf? 
 
- In 2002 heeft Saris meegemaakt dat Keveling Buisman, de stralingsdeskundige, meldde dat hij in de 
kelder van het Hot Cell Lab zoveel vaatjes met dat bestraalde  hoogverrijkt uraan uit de 
molybdeenfabriek gevonden en die stonden zo dicht bij eklkaar dat het gevaar bestond dat er een 
‘kritische’ situatie zou kunnen ontstaan. Wat weet u van deze melding? Klopt het dat bestraald  
hoogverrijkt uraan werd en/of wordt opgeslagen in de Petten? Waar wordt dat opgeslagen? Hoe lang 
wordt het daar bewaard? Wat gebeurd er darna mee. Staat er op dit moment hoogverrijkt uraan 
opgeslagen in Petten? Hoeveel? 
 
- Gaat al het Hoogverrijkte afval van de HFR naar de COVRA? Of wat gebeurt daar nu mee?   
 
- De kernreactor in Petten wordt gekoeld met water uit het Noord-Hollandskanaal. Daarvoior staat 
langs de N9 een klein huisje met een pomp die het water oppompt en stuurt naar de kernreactor. Wat 
gebeurt er als een vrachtwagen dat huisje omver rijdt? Of als een terrorist dat huisje opblaast? 
 
 


