Splijtstofwissel kerncentrale Borssele april 2010

- Borssele, 31 maart 2010

Aan de inwoners van Borssele, 's-Heerenhoek, Heinkenszand en Nieuwdorp
en bedrijven in het Sloegebied
In september 2009 werd de kolen- en biomassa-eenheid van EPZ gereviseerd. Deze uitgebreide revisie duurde acht weken en was bijzonder succesvol. De kwaliteit van de kolencentrale werd verbeterd,
er werden maatregel op het gebied van milieu en veiligheid genomen en de revisie zelf werd volgens
planning en ruim binnen budget uitgevoerd.
Op dit moment staan we aan de vooravond van de jaarlijkse splijtstofwissel in de kerncentrale. Een
kwart van de splijtstofelementen wordt vervangen. De kerncentrale is tijdens deze splijtstofwisselperiode uit bedrijf. We maken van die gelegenheid gebruik om ook groot onderhoud aan de centrale uit te
voeren. In deze brief willen we u graag informeren over deze 'stop'.

Wat gebeurt er tijdens de Splijtstofwissel?
De splijtstofwissel en het groot onderhoud aan de kerncentrale is een grote klus. Het werk start op 2
april en duurt ongeveer vier weken. In die tijd werken er ruim 800 mensen van 90 verschillende bedrijven op het terrein van de centrale. Het belangrijkste werk is het wisselen van een kwart van de
splijtstofelementen in de kerncentrale, maar daar naast staan er nog meer dan 3000 activiteiten op het
programma om uit te voeren. We voeren inspecties, preventief onderhoud, wijzigingen en reparaties uit.
We vervangen onderdelen en onderzoeken bijvoorbeeld de stoomgeneratoren door een wervelstroomonderzoek. Na de splijtstofwisselperiode heeft de centrale weer voldoende energie voor een veilige
en schone toekomst.
Wat merkt de omgeving van de Splijtstofwissel?
Ondanks het feit dat er veel werk verzet wordt, zu llen omwonenden en buurbedrijven niet veel merken
van de splijtstofwissel. Bijna alle werkzaamheden worden binnen in de productiegebouwen uitgevoerd,
maar er staan nu deuren open die normaal gesloten zijn. En ige geluidsoverlast is dus niet uit te sluiten.
We testen bijvoorbeeld de noodstroomdieselgeneratoren, maar ook daarvan zal de overlast beperkt zijn
omdat deze generatoren voorzien zijn van goede geluiddempers. We proberen alle testen zoveel
mogelijk overdag in de dagdiensten uit te voeren, maar somm ige testen moeten juist buiten deze diensten uitgevoerd worden .
Omdat er veel extra mensen van externe bedrijven aan de slag zijn, is het waarschijnlijk wel wat drukker op de wegen rond de centrale. De ervaring met andere onderhoudsstops van de centrale is dat
deze extra drukte nauwelijks tot overlast of vertraging leidt.
Als u toch overlast ervaart, kunt u contact opnemen met onze afdeling In- en externe communicatie op
telefoonnummer 0113-356014 of via het e-mailadresinfo@epz.nl.
EPZ Safety Awards
EPZ heeft veiligheid altijd hoog in het vaandel staan en zeker bij een grote klus als de splijtstofwissel
letten we daar nog extra op. We zorgen er voor dat de bedrijven en hun medewerkers goed op de
hoogte zijn van veiligheidsvoorschriften om zo de risico's zo klein mogelijk te houden. Alles onder het
motto 'Excellent zijn vergt discipline'.
Als extra stimulans om veilig te werken, looft EPZ de EPZ Safety Awards uit. De drie bedrijven die het
veiligst werken tijdens de splijtstofwissel ontvangen deze awards.
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Bij de prijs hoort een glazen trofee en een geldbedrag van € 10.000,-. De winnende bedrijven
schenken de helft van dat bedrag aan een goed
doel naar keuze.
Eind vorig jaar bij de revisie van de kolen- en
biomassa-eenheid werden deze awards ook uitgereikt. De bedrijven Cofely en Wibbelt en het
eigen revisieteam van EPZ ontvingen toen de
awards. Ze schonken de helft van hun geldprijs
aan goede doelen als het KW F, KiKa, Vrienden
van het Kinderonco logisch Centrum Nijmegen
en het Roparunteam van EPZ.

Uitreiking EPZ Safety Awards 2009

Een kijkje bij EPZ
Voor meer informatie over ons bedrijf en de voortgang van de splijtstofwissel kunt u onze website bezoeken: www.epz.nl. Bent u benieuwd naar de wereld achter uw stopcontact? Dan nodigen wij u van
harte uit om een kijkje te nemen in ons vernieuwde bezoekerscentrum. In onze bedrijfsfilm 'Stroom uit
Stoom' laten wij u de in sta llaties én de medewerkers zien en daarna kunt u op een interactieve manier
verder kennismaken met EPZ. Aanmelden voor zo'n bezoek kan via onze website www.epz.nl op de
pagina Contact> Bezoek EPZ.
Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met onze afdeling In- en externe communicatie op telefoonnummer 0113-356014 of via het e-mailadresinfo@epz.nl.
Huub Cu ijpers, Plant Manager Nucleair Operations NV EPZ
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