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Onderwerp: Zienswijze ontwerp Nationale Programma radioactief afval

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben kennis genomen van het ontwerp Nationale Programma radioactief afval

dat door u op 30 september 2015 ter inzage is gelegd. Hierbij geven wij u onze ziens-

wijze hierop.

ln het ontwerp Nationale Programma geeft u onder andere aan enige mate van flexibi-

liteit ten aanzien van de geologische eindberging van radioactief afval in uw beleid te

hebben opgenomen. Deze flexibiliteit bestaat hierin dat u constateert dat op het

moment van besluitvorming rond 2100 ontwikkelingen of omstandigheden een andere

vorm van lange termijnbeheer zouden kunnen rechtvaardigen dan opslag in de

Nederlandse ondergrond.

Wij achten dit een positieve aanvulling op het huidige rijksbeleid, waarin geologische

eindberging in de Nederlandse bodem nog steeds centraalstaat. Hoewel een locatie-

keuze nog lang niet aan de orde is, is de teneur van het ontwerp Nationale Pro-

gramma en de onderbouwende studies dat, hoewel er nog wel nader onderzoek nodig

is, eindberging in de zoutkoepels in Noord-Nederland technisch mogelijk is.
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Echter, de laatste jaren blijkt wereldwijd telkens weer, dat technisch mogelijke in-
grepen in de diepe ondergrond die'veilig'geacht werden tot grote problemen dan wel
gevaar voor milieu en gezondheid hebben geleid. Voorbeelden hiervan zijn de pro-

blematiek met de opslag van radioactief afval in de zoutmijn van Asse in Duitsland, de
injectie van afvalwater in aquifers in de Verenigde Staten en dichter bij huis de aard-
bevingen in Groningen.

Zoals verwoord en onderbouwd in onze beleidsdocumenten, te weten in de Actuali-
satie Omgevingsvisie 2014 (die is vastgesteld op 2 juli 2ü\ en meer uitgewerkt in
onze Structuurvisie Ondergrond 2.0 (die is vastgesteld op 3 november 2013), geven

wij aan tegen de opslag te zijn van radioactief afval en verbruikte splijtstof in de zout-
koepels van Drenthe. Wij zullen daarom op geen enkele wijze meewerken aan de
geologische eindberging daarvan in onze provincie. Wij hopen dat u van deze ziens-
wijze nota wilt nemen bij de vaststelling van het definitieve Nationale Programma.

Hoogachtend,

Staten van Drenthe, <_

secretaris , voorzitter
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