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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van
D66 inzake mogelijke opslag van kernafual in Wahn (Duitsland)

Geachte mevrouw Van der Tol,

Vraao 1

ls het College van GS op de hoogte dat het plaatsje Wahn als mogelijke locatie voor
opslag van kernafval in de bodem in beeld is?

Antwoord 1

Via persberichten hebben wij dit bericht vernomen. Uit Duitse pers- en
televisie berichten bl'tjkt het volgende. De Duitse overheid bereidt een wet
voor, het Standortauswahlgesetz, op basrs waarvan een zoektocht naar een
locatie voor een eindberging voor Duits radioactief afval in gang wordt gezet.

Het betreft een evaluatie van alle mogelijke opties, te weten eindberging in
zout, kleien graniet. Het'in beeld zijn van Wahn'dient dan ook binnen dit
(nog zeer ruime) kader te worden gezien. Volgens de Duitse planning zou
rond 2030 een bergingslocatie aangewezen moeten worden. Berging zou rond
2040 moeten beginnen, wanneer de vergunningen voor de huidige boven-
grond se opsl ag pl aatse n aflope n.

De provincie Groningen heeft nog verzoeken om informatie uitstaan bij het
Bundesministerium für Umwelt in Berlijn en het Ministerium für Umwelt,
Energie und Klimaschutz van Niedersachsen. Zodra er meer of andere rele-
vante informatie bekend wordt zullen wij u hierover informeren. Groningen en
Drenthe werken in deze samen, waarbij Groningen, gezien de ligging van de
zoutkoepel, in de contacten het voortouw heeft.



Vraag2
Ervan uitgaande dat er met enige regelmaat overleg plaatsvindt op verschillende
niveaus tussen Duitsland resp. Niedersachsen en Nederland: is de kwestie van opslag
van kernafual in de Duitse bodem met name in het aangrenzende Niedersachsen,
onderwerp van gesprek tijdens (bestuurlijk) overleg (geweest) tussen Duitsland en

Nederland. Zo ja, wat kwam daar uit; zo nee waarom niet?

Antwoord 2
Er vindt geen regulier bestuurlijk overleg plaats tussen Noord Nederland en
Duitsland, dit wordt incidenteel georganiseerd. Er vindt (on)regelmatig op
ambtelijk niveau overleg plaats, o.a. in de Nederlands-Duifse commissie voor
de Ruimtelijke Ordening, subcommrssie Noord. Bedoelde kwestie is hierin niet
aan de orde geweest: de laatste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 26
februarijl., vóór dit onderwerp (wee) actueel werd. Voor het overige hebben
wij evenmin informatie ontvangen van de bevoegde Duitse autoriteiten.
Wij zullen het onderwerp, met inachtneming van de informatie die wij op ons
verzoek nog verwachten te ontvangen (zie punt 1), agenderen voor een
komend overleg met de Duitse autoriteiten.

Vraao 3

Bent u het met D66 eens dat, vanwege de veiligheid en de eventuele risico's van
opslag van kernafval in de bodem vlak over de Drentse grens, dit onderwerp op de
politieke agenda dient te komen?

Antwoord 3
Gezien het stadium waarin de Duitse plannen zich bevinden achten wij het op
dit moment nog te vroeg om dit onderwerp op de politieke agenda te zetten.
Uit het Duitse onderzoek zal duidelijk worden of zoutkoepels daadwerkelijk het
meesf geschikt zijn als geologische eindberging voor radioactief afval. Ook als
dat het geval is zijn er naast de koepel bijWahn nog vele andere
zoutvoorkomens in Duitsland, die mee beoordeeld zullen moeten worden om
tot een locatiekeuze te komen.
N.a.v. statenvragen in Groningen is wel voorgesteld dit onderwerp op de
agenda van het volgende Ruimtelijke Ordeningsoverleg (zie punt 2) op te
nemen. WI bl|ven uiteraard aleñ op signalen die zouden kunnen nopen tot
uitbreiden van ambtelijke dan wel het initiëren van bestuurlijke actie. De
minister van Economische Zaken de heer H.G.J. Kamp, heeft inmiddels via de
media laten blijken ook de vinger aan de pols te houden en aangegeven dat
besluitvorming niet vóór 2031 aan de orde is.

Vraao 4
Deelt het College de ongerustheid van D66 wat betreft de opslag van kernafval in de
bodem?
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Drenthe 
 
 

Naar aanleiding voor een bericht in het DvhN op 11 april 2013 over de mogelijke opslag van 
kernafval in de Duitse bodem in het plaatsje Wahn, net over de grens bij Bourtange, heeft de 
fractie van D66 de volgende vragen: 
 
1.  Is het College van GS op de hoogte dat het plaatsje Wahn als mogelijke locatie voor 
  opslag van kernafval in de bodem in beeld is? 
 
2.  Ervan uitgaande dat er met enige regelmaat overleg plaatsvindt op verschillende 
  niveaus tussen Duitsland resp. Niedersachsen en Nederland: is de kwestie van opslag 
  van kernafval in de Duitse bodem met name in het aangrenzende Niedersachsen, 
  onderwerp van gesprek tijdens (bestuurlijk) overleg (geweest) tussen Duitsland en 
  Nederland? Zo ja, wat kwam daaruit; zo nee, waarom niet? 
 
3.  Bent u het met D66 eens dat, vanwege de veiligheid en de eventuele risico’s van opslag
  van kernafval in de bodem vlak over de Drentse grens , dit onderwerp op de politieke 
  agenda dient te komen? 
 
4.  Deelt het College de ongerustheid van D66 wat betreft de opslag van kernafval in de bodem? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van D66 Drenthe, 
 
 
Marianne van der Tol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


