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Voedselproductie
na kernramp
Snel en adequaat handelen voor bescherming voedsel
De kans op een kernramp is klein, maar de gevolgen kunnen
groot zijn. Dat laten de rampen in Tsjernobyl van 1986 en in
Fukushima van 2011 zien. Wat is er in Nederland geregeld
om de voedselproductie te beschermen na een dergelijke
ramp? Een oefening samen met het bedrijfsleven leerde dat
in de crisisresponsplannen van de overheid praktijkkennis
ontbreekt.

voornamelijk op het blad aanwezig, dat
door opruimwerkzaamheden is verwijderd.
Cs kan in de bodem wel jaren aanwezig

137

zijn, maar wordt moeizaam door landbouwgewassen opgenomen.
Onderdeel van het nationaal monitoringsprogramma is het Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel. In heel Nederland zijn
voedselmonitoren geplaatst bij bedrijven.
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Cs en 131I in voedselmonsters tot zeer

137

Cs als gevolg van de ramp in Tsjernobyl.
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komen. In Nederland zijn de concentraties
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Landbouwgewassen
kunnen na een nucleair
incident besmet raken
met radionucliden.

niveau zijn hiervoor draaiboeken opgesteld
en is er een communicatie- en organisatiestructuur – het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten. Daarbij zijn verschillende
overheidsinstanties betrokken. Tijdens een
crisis levert de Eenheid Planning en Advies
nucleair (EPAn) aan de nationale crisisresponsorganisatie een radiologische beoordeling en een advies van deskundigen over
welke maatregelen er genomen kunnen
worden. Experts van onder andere RIVM,
Rikilt en de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA), verenigd in het

ties, zoals NZO, het Groente&Fruithuis,

studie richtte zich op de gemeente Bergen

Crisis Expert Team Straling, leveren door

CBL en FNLI, en bedrijven uit de diervoe-

op Zoom (figuur 2) en – om het probleem
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dersector en de levensmiddelenindustrie.
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‘Vijf maatregelen voor
bescherming van melk’
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2. Koeien dertig dagen op stal zetten en
niet-besmet voer geven.
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Om de samenwerking met het bedrijfsleven
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levensmiddelen om zo het consumenten-

kosten met zich mee en zijn misschien niet
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vertrouwen terug te winnen en export

altijd even gemakkelijk uit te voeren. Al

sen overheid en bedrijfsleven. De overheid

veilig te stellen.

deze aspecten moesten worden gewogen.

werd vertegenwoordigd door experts van

inzaaien.

Dat gold ook voor de acceptatie van de

de ministeries van Economische Zaken,

Interventiemaatregelen

maatregelen door bevolking en producen-

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en

In de tweede bijeenkomst werd er in twee

ten en voor het effect van de maatregelen

Infrastructuur en Milieu. Verder was de
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Figuur 2. Modelbereke-

beheersen en de bevolking moeten bescher-

ningen uitgevoerd met

men. Deze adviezen zijn voor een belang-

het programma RODOS.
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De resultaten laten het
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besmet gebied rond

In nieuwe Euratom-richtlijn Basic Safety

Bergen op Zoom zien
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moet zijn geïmplementeerd, wordt expliciet
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vermeld dat de maatregelen na een radio-

calamiteit in Borssele.

logisch ongeval moeten zijn geoptimali-
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seerd. Dat wil zeggen dat rekening moet
worden gehouden met meerdere aspecten,
in het bijzonder sociale en economische
aspecten. Een multicriteria-analyse kan
hierbij een hulpmiddel zijn.
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leiden tot het faillissement van producen-
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ten. Een pakket maatregelen met minder
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verstrekkende gevolgen en toch een aan-
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pecten werden met behulp van een multi-
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voorkeur hebben. Maatregelen die pro-

van stakeholders van belang. Bedrijven

Toen de uitkomsten van de twee groepen

ducten met een radioactieve besmetting

die betrokken willen zijn bij dit proces of

met elkaar werden vergeleken (figuur 3),

boven de wettelijke limieten tot gevolg

meer informatie willen, kunnen contact

bleek dat niet iedereen tot dezelfde conclu-

hebben, zullen niet worden geaccepteerd.

opnemen.

sies kwam. Oorzaak voor het verschil was

Hetzelfde geldt voor maatregelen waarbij

een andere afweging van aspecten, zoals

besmette producten verdund worden met

geruststelling en acceptatie.

niet-besmette producten.

Over het algemeen scoren optie 1 (geen
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maatregelen) en optie 5 (maximale maat-

Huidige afweging
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regelen) het slechtst. Wanneer er geen

Op dit moment is het zo dat de EPAn het

480268; P. Brandhoff, projectleider radiochemische

maatregelen worden getroffen, geeft dit

ambtelijk beleidsteam adviseert over inter-
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goede resultaten voor het kostenaspect

ventiemaatregelen die het ongeval moeten

coördinator kernongevallenbestrijding, RIVM

en technische uitvoerbaarheid. Maar zoals
te verwachten, scoort deze optie niet goed
op sociale aspecten en volksgezondheid.
Wanneer alle maatregelen worden genomen, is dit het gunstigst voor de volksgezondheid. Deze optie scoort echter niet
goed op kostenaspect en technische uitvoerbaarheid.
In het algemeen zijn ondernemers zelf
verantwoordelijk voor het dragen van risi-
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co’s als gevolg van schade. In uitzonderlijke

Figuur 3. Uitkomsten van twee groepen bij de afweging van maatregelpakketten voor melk: van niets doen

gevallen met verstrekkende gevolgen treedt

(meest links) tot maximaal (meest rechts). De totale score op de y-as geeft de meest wenselijke optie op

echter de Wet tegemoetkoming schade bij

basis van kosten, acceptatie, volksgezondheid en uitvoerbaarheid. Bron: J Mustajoki, RP Hämäläinen. Web-

rampen (Wts) in werking, die zorgt voor

HIPRE: Global decision support by value tree and AHP analysis, INFOR, 38(3 (2000), http://hipre.aalto.fi.

