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Radio-actieve afvalstoffen.

Ilierbij vraag ik, mede namens miJn ambtgenoot van Volksge
zondheid en Milieuhygiëne, Uw aandacht voor het volgende:

In mijn brief van 19 januari 1976, nr. 375/V/437/EB, gericht
aan de voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Gene
raal is het standpunt van het Kabinet weergegeven over de te ne
men uitvoeringsbeslissing inzake uitbreiding van het nucleaire
elektriciteitsproduktievermogen in Nederland. Onderdeel van de
Kabinetsbeslissing is een onderzoek naar de verwerking en opslag
van radio-actief afval. Daarvoor zal onder meer een interdeparte
mentale werkgroep te zamen met deskundigen van de Rijksgeologi
sche Dienst en het RCN een onderzoek met inbegrip van proefborin
gen doen instellen naar de mogelijkheid en aanvaardbaarheid van
opslag in steenzoutformaties. Voor dit onderzoek heeft de Subcom
missie Radio-actieve Afvalstoffen van de Interdepartementale Com
missie voor de Kernenergie een viertal werkgroepen ingesteld, sa
mengesteld uit ambtenaren van de betrokken Departementen en Rijks
diensten, en als adviseurs deskundigen van instellingen buiten het
ambtelijke apparaat bijvoorbeeld RCN, Technische Hogeschool Delft
en KEHA.

De opdrachten van de respectieve werkgroepen kunnen als volgt
worden omschreven:

Eerste werkgroep: bestudering van financiële, organisatorische en
juridische problemen.

~leede werkgroep: het verzamelen van concrete gegevens over een
aantal in Nederland aanwezige zoutformaties op basis van de cri
teria geformuleerd in het rapport: Radio-actieve afvalstoffen in
Nederland bij een vermogen aan kernenergiecentrales van 3500 MWe,
pagina 31 en 32 (Gepubliceerd in de serie Verslagen en Adviezen
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, nr. 41).

Derde werkgroep: bestudering van mijnbouwtechnische vraagstukken.

Vierde werkgroep: uitvoeren van riSico-analyses.
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De werkzaamheden van de tweede werkgroep brengen met zich
mede dat op plaatsen waar zich in de dieper gelegen bodemlagen
zoutformaties bevinden, ter plaatse onderzoek wordt verricht,
zich uitstrekkende niet alleen tot de situatie ondergronds, doch
ook tot de situatie en de omstandigheden aan de oppervlakte.

In het noorden des lands zijn een t""aalftal zoutformaties,
die nog niet voor andere doeleinden gebruikt zijn, aanwezig.

Voor het hierboven bedoelde onderzoek komen op geologische
gronden in eerste instantie vijf daarvan in aanmerking nl.: in de
provincie Drenthe de zoutkoepels Gasselte-Drouwen (gemeenten Bor
ger en Gasselte), Schoonlo (gemeente Rolde), ~nlo (gemeente ~nlo)

en in de provincie Groningen de zoutkoepels Onstwedde (gemeente
Stadskanaal) en Pieterburen (gemeente Eenrum) . Zoals vermeld in
miJn reeds genoemde brief is het de bedoeling dat dit onderzoek
zal plaatshebben in nauw contact met de betrokken provinciale en
gemeentelijke autoriteiten, welke intensief betrokken zullen wor
den bij de plaatskeuze van de proefboringen, welke voor het ver
krijgen van nadere noodzakelijke geologische gegevens moeten wor
den uitgevoerd.

Met nadruk zij er op gewezen, dat uitvoering van het onder
zoekprogramma op generlei wijze tot een automatische beslissing
met betrekking tot het daadwerkelijk opbrengen van radio-actief
afval in daartoe geschikt bevonden geologische formaties zal lei
den. Een dergelijke beslissing zal uitsluitend na overleg met de
volksvertegenwoordiging en met de direct betrokken provinciale en
gemeentelijke besturen over de resultaten van het onderzoek wor
den genomen.

Gaarne zal ik van U vernemen over welke facetten U nog infor
matie zoudt willen ontvangen. Ik ben gaarne bereid om in overleg
met mijn medebetrokken ambtgenoten zorg te dragen voor de door U
gewenste voorlichting. Van mijn kant wil ik gaarne Uw medewerking
inroepen voor het beschikbaar stellen van informatie, die bij U,
of bij gemeen te 1ij ke au tori te i ten beschikbaar zi.jn (bijv. planologi
sche gegevens, gegevens van de bevolkingsdichtlleid etc.) over de
lokaties, welke op grond van seismische gegevens voor nader on
derzoek in aanmerking komen.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan het bestuur van
1) de provincie Drentbe.
2) de provincie Groningen.
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