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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

 

Datum ingekomen vragen : 16 september 2016  

Datum GS-besluit:   : 11 oktober 2016 

 

Vragen nr. 109 

 

 

Vragen van de heer A. Tekin (PvdA) over de laatste ontwikkelingen in de productie van 

medische isotopen en de invloed van deze ontwikkelingen op de business case Pallas 

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

Provinciale Staten mede, dat op 16 september 2016 door het lid van Provinciale Staten, de heer 

A. Tekin (PvdA), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 

 

INLEIDING VRAGEN 

 

In de afgelopen periode hebben een drietal nieuwsberichten de  aandacht van de PvdA fractie 

getrokken die wellicht invloed hebben op de bouw van Pallas. Eén van die nieuwsberichten ging 

over de veiligheid van de huidige, hoge flux reactor. Hierover hebben wij maandag 12 

september in de commissie EEB met elkaar van gedachten gewisseld waarna wij afspraken 

hebben gemaakt over het vervolg. In deze vragen spitsen wij ons toe op de volgende twee 

nieuwsberichten: 

 

1) De verkoop door Mallinckrodt van de "isotopendivisie" aan het Belgische IBA Molecular 

(IBAM) dat zich eveneens heeft gespecialiseerd in het produceren van medische isotopen anders 

dan in een reactor. Dat betekent dat ook de vestiging van Mallinckrodt in Petten, die de 

medische isotopen maakt met de grondstof uit de hoge flux reactor, verkocht wordt. IBAM is 

een onderdeel van het Belgische IBA, een grote leverancier van medische isotopen 

geproduceerd met versnellers. Een belangrijk onderdeel van het bedrijf is de ontwikkeling en 

verkoop van versnellers voor isotopenproductie. 

 

2) Het Nederlandse hightech bedrijf ASML heeft een nieuwe methode ontwikkeld om op grote 

schaal medische isotopen te produceren zonder radioactief afval. De methode, die lijkt op de 

productie in lineaire deeltjesversnellers, zou snel toegepast kunnen worden. Nu worden 

medische isotopen nog voornamelijk geproduceerd met kernreactoren, waarvoor zelfs in Petten 

een nieuwe reactor is gepland: Pallas. Alternatieve methoden voor de productie van medische 

isotopen ontwikkelen zich echter snel en het marktaandeel daarvan groeit enorm. 

 

De innovatieve methode die ASML per toeval heeft gevonden, heeft de potentie om de toch al 

snel verslechterende marktpositie van de HFR, maar vooral van de geplande Pallas-reactor, nog 

verder te verzwakken. “Met een kleinere installatie kunnen net zo veel isotopen worden 

geproduceerd als met de Pettense reactor, tegen lagere kosten en zonder de vorming van 

nucleair afval. Bovendien bestaat de mogelijkheid andere isotopen te maken dan nu gangbaar 

zijn.” 
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Ook de website van Economische Zaken besteedt aandacht aan deze innovatieve methode voor 

de productie van medische isotopen. Betekenisvol, omdat EZ één van de grote promotors is van 

het idee dat er geen alternatieven zijn voor kernreactoren voor de productie van medische 

isotopen. Het concept ‘Kankerdiagnostiek zonder radioactief afval’ is in de race om te worden 

uitgeroepen tot Nationaal Icoon. 

 

 

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN 

 

Vraag 1: 

Is het college bekend met de bovenstaande twee nieuwsberichten? 

 

Antwoord 1:  

Ja. 

 

Vraag 2: 

Zo ja, is het college van mening dat deze twee nieuwe ontwikkelingen van invloed kunnen 

zijn op de business case Pallas? 

 

Antwoord 2:   

De ontwikkelingen betreffende het ASML/ Lighthouse project kunnen op langere termijn 

eventueel een effect hebben op de business case van Pallas. De grootte en richting van dat 

effect is sterk afhankelijk van de vraag of dit project na de ontwikkelingsfase levensvatbaar zal 

blijken te zijn, of er private financiers te vinden zijn voor de doorontwikkeling en realisatie van 

dit concept en of de marktintroductie succesvol zal verlopen. De technische ontwikkelingsfase 

zal naar verwachting enkele jaren duren.  

De ontwikkelingen bij Mallinckrodt zijn naar verwachting gunstig voor het Pallas project: de 

toekomstige nieuwe eigenaar, die blijkbaar kapitaalkrachtig is, is een bekende speler in het veld 

en heeft een sterke focus op de markt van medische isotopen. 

 

Vraag 3: 

Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 3.1:  

IBA Molecular (IBAM) is gespecialiseerd in radiopharmaceutische producten en wil zich  

versterken met deze aangekondigde overname van dit onderdeel van Mallinckrodt voor circa $ 

690 mln. IBAM is voortgekomen uit IBA en sinds begin 2016 geen onderdeel meer van IBA, de 

leverancier van o.a. cyclotrons. De overname betreft onder andere de Mallinckrodt vestigingen 

in Maryland Heights (Missouri) en Petten. IBAM wil met deze aankoop haar wereldmarktaandeel 

verhogen. Voor Mallinckrodt is deze verkoop onderdeel van haar langjarige transitie naar een 

bedrijf met gespecialiseerde producten. Voor de marktpositie van Petten en de businesscase 

van Pallas is dit een gunstige ontwikkeling omdat de activiteiten van IBA Molecular goed 

aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen van NRG en Pallas. De verwachtingen zijn dat IBAM, met 

de investering die nu gedaan wordt met de koop van Mallinckrodt, in de toekomst focus blijft 

houden op het produceren en verwerken van medische isotopen.   

 

Antwoord 3.2:  

ASML heeft bij het onderzoek naar lichtbronnnen voor nieuwe lithografische machines ten 

behoeve van chipproductie verkend of de technologie ook inzetbaar is bij de productie van 
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Molybdeen-99.  ASML heeft besloten de kennis hierover niet zelfstandig verder te ontwikkelen 

maar overweegt kennis beschikbaar te stellen aan een nog te vormen samenwerkingsverband 

van bedrijven. De techniek staat nog in de kinderschoenen maar op termijn zou het kunnen zijn 

dat deze techniek wordt doorontwikkeld tot een methode om Molybdeen-99 te produceren. Het 

Lighthouse-project richt zich alleen op Molybdeen-99. Vooralsnog is er nog geen operationeel 

toepasbare productiemethode, en het is ook nog niet gedemonstreerd dat de methode geschikt 

is voor massaproductie.  

Lange termijn leveringszekerheid van medische isotopen staat voorop. In de Pallas-reactor 

zullen nog vele andere typen medische en industriële isotopen geproduceerd worden. Voor 

diagnose en behandeling van (kanker-)patiënten zijn in toenemende mate ook medische 

isotopen als Lutetium en Holmium benodigd.  

Overigens zijn zowel NRG als Pallas in een vroeg stadium betrokken geweest bij het Lighthouse 

project, in verband met de mogelijke complementariteit én het valideren van de ontwikkeling. 

Nu ASML zelf uit het project gestapt is, zijn deze besprekingen vooralsnog stilgezet. De 

verwachting is dat besprekingen met het nieuwe consortium dat de ontwikkeling wellicht gaat 

voorzetten, binnenkort weer worden opgestart.  

 

Vraag 4: 

Heeft het college n.a.v. deze berichten contact opgenomen met de Minister van EZ en/of 

met de stichting Pallas om te bespreken welke invloed deze ontwikkelingen hebben op de 

business case en de toekomst van Pallas? 

 

Antwoord 4:  

Ja. Er is over beide ontwikkelingen contact geweest tussen het ministerie van Economische 

Zaken en de provincie Noord-Holland. Het ministerie van EZ is op de hoogte van de 

ontwikkelingen en deelt bovenstaande beoordeling. Op 24 oktober 2016 staat weer een overleg 

gepland met minister Kamp waarbij commissaris van de Koning Remkes en gedeputeerde Bond 

aanwezig zullen zijn. 

 

Vraag 5: 

Zo nee, is het College bereid om z.s.m. in overleg te treden met EZ en de Stichting Pallas om dit 

bespreken? 

 

Antwoord 5:  

Niet van toepassing. 

 

Vraag 6: 

Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 6:  

Niet van toepassing.  

 

Vraag 7: 

Zo ja, bent u bereid om de Staten z.s.m. over de uitkomst van deze gesprekken te 

informeren? 

 

Antwoord 7:  

De uitkomst van deze gesprekken is niet meer of minder dan wat wij bij vraag 3 geantwoord 

hebben. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn die van invloed zijn op de toekomst van het 

Pallas project, dan zullen wij deze melden aan de Staten. 


