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Geacht college van Burgemeester en wethouders,

De Hoge Flux Reactor (HFR) op de onderzoekslocatie Petten (OLP) is rond 1960 in gebruik genomen en loopt 
tegen het einde van zijn economische en technische levensduur. Om in de toekomst de productie van onder 
andere medische isotopen te waarborgen heeft het kabinet besloten tot vervanging van de HFR en heeft de 
gemeente Schagen als locatie aangewezen voor een nieuwe reactor: de PALLAS-reactor.

Eind 2013 is de Stichting voorbereiding Pallas-reactor opgericht, afgekort: PALLAS. PALLAS streeft ernaar rond 
2020 te beginnen met de bouw van de reactor en de daarbij behorende voorzieningen. PALLAS is 
verantwoordelijk voor het realiseren van het ontwerp, de aanbesteding van de bouw van de reactor en het 
verkrijgen van de benodigde vergunningen. Daarnaast heeft PALLAS de taak om private financiering voor de 
bouw en exploitatie van de reactor aan te trekken.

Verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan
Binnen het bestemmingsplan waar de OLP deel van uitmaakt is niet voldoende ruimte bestemd om een nieuwe 
reactor te realiseren. Om de PALLAS-reactor mogelijk te maken, is het nodig om het bestemmingsplan van de 
gemeente Schagen ("Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe") te herzien. Ter onderbouwing van de 
bestemmingsplanherziening dient tevens een plan-MER te worden opgesteld. In het Plan-MER worden de 
milieueffecten van het initiatief in beeld gebracht. Daarnaast is een Beeldkwaliteitsplan nodig voor het 
formuleren van uitgangspunten voor de vormgeving en uitstraling van het nucleaire eiland en de 
ondersteunende faciliteiten.

Vanaf de oprichting van PALLAS is er overleg met alle betrokken bestuursorganen en wettelijke adviseurs ter 
voorbereiding van de benodigde formele procedures. Onderstaand een opsomming van de wettelijke 
grondslagen voor de achtereenvolgens door PALLAS te ondernemen stappen:

» Wijziging van het bestemmingsplan met Plan-MER en Beeldkwaliteitsplan;
» Vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming voor de bescherming van de natuurgebieden 

(Natura 2000);
» Vergunning in het kader van de Kernenergiewet (Kew) voor het oprichten én een vergunning voor het 

bedrijven van de PALLAS-reactor;
» Vergunning in het kader van de Waterwet (Ww) voor alle directe waterlozingen, het werken in en bij 

primaire waterkeringen en het onttrekken van water ten behoeve van koeling.
» Vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor locatie 

gebonden activiteiten, zoals bouw, aanleg en gebruik.
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Voor de eerste stap, wijziging van het bestemmingsplan, heeft PALLAS de volgende documenten vervaardigd:

« een ontwerp voor de herziening van het bestemmingsplan ('bestemmingsplan PALLAS-reactor'),
» een plan-MER en een,
» beeldkwaliteitsplan.

Deze documenten zijn mede tot stand gekomen in nauw en goed overleg met eerder genoemde 
bestuursorganen en adviseurs. Op bijgaande geheugenstick treft u de documenten aan. Deze zullen tevens per 
e-mail worden toegezonden.

Met deze brief verzoekt PALLAS u om het vigerende bestemmingsplan te wijzigen conform voornoemde 
documenten.

Hoogachtend,

Dr.&ŞJ. van der Lugt

Directeur Stichting voorbereiding Pallas-reactor

Bijlage: geheugenstick
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