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Hoofdetuk I. I!lleidinr- . 

1. Dit rapport in een eerste vervolg op het door de Intcrdepartc~entale 

Commissie voor de I:crne!.c:::-t:;iC! ( ICr.) Sub-COJ .. ;::issie Jad~oactiov~ Afval

stoffen in 1975 uit;ebr~ch~e rapport, cetitela: nRadioacticve afval

stoffc~ in ~:cderland bij een ver~ogen aan kcrnener~iecentrales van 3500 

NWe '' (no. 41 i n de oori.c 7erslac;on, Adviezen, Rapporten 1975 van 

het Jiinis terie van Vol ksGezondheid en l:ilieuhygi~ne). Dit rapport 

zal h!eronde r verder aangedlid ··:orden als "::tapport-1975" . Het ver

volg-ranport ceeft aan hetGeen door de Sub-Co~issie is gedaanna 

de publicat ie van het hierbov0n gcnoe~de rapport tot 1 april 1977. 

2. Deze act i ·.rite i "~.en •tan è..e Sub-Cc:::.:::issie !ladioa.ctieve Afvalstoffen zijn 

een ~evolG van de beslissine van de Rec;erinc, die op 19 januari 1976 

per brief v~n de :·:inister van Zcono:Jische ~aken werd ro::.ede.:;edeeld aan 

de Voorzi tter van de Tweede Kaoer ~er Staten-Generaal. (z~tting 1975-
1976, Energienota , 13122 nr . 12). In deze brief werd o.a. aangekon

digd: 
11 Tegelijkertijd heeft de l·~~nisterraad besloten een inte0-aal onder-

'' ~oek in te doen stel len n~ar alle fasen van de verwerking van radio

" actief afval. Daa~b i j zal oe~: het onderzoek i..aar de moge .ijkhed.en 

" tot definitieve vervijdering van radioactief afval met ~~acht wor-

" den voortGe~et . ~en in te stellen interdeparteoe~tale werkgroep zal 

" tezanen net desh.-undieen van de RijkEït;colocische Dienat en het .. Cll 

" ecm onde rzoek - net inbecrip vém proefborinGen - doen ins tellen 

n na.ar de not,;elijkr.eid en aanv<lard~aarheid van opslag in Eteenzout

u for~aties . ~aartoe zal ter zake nauw contact worden o!lderhcuden 

tl met de bctro%lcen provinciale en eenecntclijke au tori te i ten." 

r:et genoerJde studie \·rerd de ICK Sub-Con::lissie Radioactieve .A:'valstof

fen belast . Volle1igheidshalve wordt hieronder allereerst een kort 

overzicht ceceven van het~een de Sub-Co=nissie rapporteerde, en 

aanbeval in het Rapport-1975. 

'· Het Rapport-1975 caf een classificatie 

in vier cateGo~ie~n (paG. 7) 

~~VA - laae actief vant afvalJ 

1-!AVA ~iddcn actief vast afval; 

P~VA hoocr actief va~t afvalJ 

KSA - kern~~lijt~ngsaf~al. 
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Geconstateerd werd dat }~VA geen groot probleen oplevert, omdat 

de radioactiviteit snel verdwijnt, zodat P.AY.A. na een beperkte tijd 

te zijn opGealacen, tot l·:AVA wordt en als zodanig behandeld kan 

worden. 

Voorts werd geconstateerd dat het ~~VA en het ~~VA voor het grootste 

deel ontstaat in ziekenhuizen, wetenschappelijke en technische la

boratoria. 

KSA is tot nu toe in Hederland niet aanwezig. i!et ontstaat eerst 

bij de z.g. opwerkins van bestraalde (gebruikte) splijtstofelemen

ten in een opwerki~Gsfabriek. Opwerkin~sfabrieken zijn er niet in 

Nederland en zullen naar alle •1aarschijnlijkheid ook niet worden 

opgericht. De reden voor deze verwachtinl! ia dat dergelijke fabrie

ken grote en kostbare installaties zijn, die een veel groter aan

tal nucleaire installaties kunnen-en om econocische redenen moe

ten- bedienen dan l:ederland de eerste decennia ooit zal hebben. 

De uit Nederland afkomstige bestraalde splijtstofelementen worden 

dan ook in het bui tenla~d opce•"rcrkt en het KSA blijft daar. De 

mocelijkheid is echter aanwezig dat in de toekoost, ongeveer 1985, 
de buitenlandseopwerkingsfabrieken niet langer bereid zullen zijn 

de zorg voor het KSA op zich te ne~en en dit terug zullen zenden 

naar het land van herkoest van de splijtstofeleoenten. 

4. In het Rapport-1975 is voorts beschreven hoe alle cateeorie~n radio

actief afval na volu::1everl~loi::1.:.nc in vaste, mo::?ilijk verspreidbare 

vorm worden Gebracht. UVA en ?.AVA ..,10rf.en in(;'esoten in beton , KSA 

wordt ineenmolten in clao. ~en bijzonderheid van het KSA is dat het 

1 - 3~; actiniden bevat, d.w.z. radioactieve stoffen met zeer lange 

halverinsstijden , die dus hun radioactieve eigenschappen ook zeer 

langzaam verliezen . Bovendien ont;.Ji}-.kel t KSA \orarcte. 

5. Tot nu toe ltordt het lTederlandoe LAVA en het grootste deel van het 

HAVA in het noordelijl: deel van de Atlantische Oceaan, op een diep

te van 4 à 5000 n. ~estort . Dit ceschiedt volgens reeels besteld 

door het Verdrag van Londen en nadere verplichtinsen overeenGckocen 

in het vcrband van de Orcanisatie voor Economische Saoemterkinff en 

Ontuikkelinç- (ÓLSO). Er is internationaal toezicht op elke stortings

operatie. Een deel van het HAVA en al het KSA is ongeschikt om vol

gens deze methode verl-rijderd te worden. Deze oethode t;eeft dus maar 

een gedeeltelijke oplossing Yun het probleeo van het radioactief 
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afval. Bovendien zijn er enice n!1dere bez\laren verbonden aan het 

storten i n de ocea~n. Indien de v~ten radioactieve afvalstoffen 

op de oceaanboden liccen, is het onoogelijk om - indien dit om 

enige reden cewenst zou zijn - de vaten weer naar boven te halen. 

Voorts ie deze methode relatief kostbaar. Om een klein voluce aan 

radioactieve stoffen te verwijderen ooet oen een veel groter volume 

beton over een afstand van circa 500 ~eemijlen vervoeren. Tenslotte 

staat het niet vast dat de stortin~en noz tientallen jaren kunnen 

doorgaan . Er zijn derhalve coede redenen on te onderzoeken of er 

andere ~ethoden van berginG zijn, die tevens ook een oploss ing 

bieden voor de bereins van het i~VA dat niet gestort kan worden en 

voor het KSA. 

6. In hoofds tuk VII v~n het ~apport-1975 worden alternatieven bespro

ken. Een aantal theoretische. no;-elijkhcden \Terd besproken en venror

pen ocdat di e voor de ~ederlandse ocstandicheden onJeschikt zijn, 

of binne~ afzienbare tijd noG niet tot practische ~ocelijkheden be

horen (b. v. het per raket de rui~te in schieten). ~r bleef over de 

mogelijkhe id van opsla& op grote diepte in daarvoor geschikte ge

steenten. Een dercelijk gesteente noet voldoen a~n de eis dat er 

natuurlijke barriè r r es bestaan tussen het radioactief afval en de 

biosfeer. Voorts ~oe t de fornatie redelijk stabiel zi jn. In Neder

land kout dan steenzout in aanncr~ina. In andere landen, waar geen 

steenzoutforo~t~es in de bodeo aan~czic zijn, vorden andere gcsteen

t<n, b.v. graniet onderzocht. Granietforoa.ties van enige omvang ko

men in Nederland echter niet voor. 

7. Het Rapport-1975 constateerde over het lTederlandse steenzout : 

" Van de i~ de llederlandse boè.e.Ll voorkonende zoutafzettingen zijn 

" vele onts taan in à.e ~la Zechstcin a~ngeduide periode , 200 - 220 
11 miljoen jaren celcden. Sinds deze periode heeft het deel van de 

" aardkors t det t hans ikderland heet, zeer crote veranderingen door

" gemaakt . 
11 Grote stijgingen en dalineen hebben zich voorcedaan. Gebergten l:.eb

" ben zich gevornd en zijn \:eer verd.-..Tenen. Ook hebben z ich sinds het 

" ontstaan van 'de be...,-uste zoutopstuHin(!en extreoe verschillen in 

" kli!.'laa t voorcedt:.an, van warne woestijnoostandit;heden tot pools i tu-

11 aties ti jdens de IJstijden. Gedurende de Saale-periode reikte het 
11 landijs tot de l ijn A;Jsterd<J.n - llijL1erren. 
11 In do gehele periode, die zeer veel langer is da.n het bestaan van 

" de mensheid en ondanks alle hierboven CE'noemèc verande>rincen, zijn de 
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" zoutafzettinecn blijven bestaan, zodat ze aan de eis van redelijke 

" stabiliteit voldoen. 

"\-lat betreft het tweede vereiste, het ge!soleerd zi jn van de biosfeer, 

" kan uit het feit dat de steenzoutaf~ettingen reeds ze lan& bestaan, 

" worden geconchtdeerd dat zij cedurende die periode niet o~ nauwe-

" lijke door water zijn aancetast." 

(Rapport-1975, pag 26/27). 

a. Vervolgens heeft het Rapport-1975 de volgende criteria uitgewerkt voor 

de eventuele selectie van een zoutkoepel (pag.31/32): 

ä• De top van het steenzout dient te liGGen beneden het niveau waar 

ter plaatse nog grondwater aan de hydroloeiache kringloop deel

neemt; 

~· de dikte van de zoutafzetting dient tencinate 500 m. te bedragen. 

~· de zoutkoepel dient bij voorkeu~ afsedekt te zijn door een laaö 

z.g. caprock bestaande uitenhyd~iet-gipa of ander ondoorlatend~

teriaal. 

g,. Boven de ca pro cl: dient zich een kle ilaacr of zandige kleilaag te 

bevinden. 

~· Bij voorkeur dient een nfoluitende kleilaag of zandige kleilaag 

aanwezig te zijn beneden het wate~:erende pakket, dat aan de hy

drologische kringloop deelneent. 

!• De voorkeur verdient een tectonisch rustige zoutkoepel in verband 

~et de zoutk1~ip. 

K• Het steenzout üoet zo zuiver ~ogelijk van sa~enstelling zi j n en 

goede sterkte-eigenschappen bezitten. 

h. Er mogen in het steenzout ter plaatse van de aan te leeeen stort

holte geen kaliun/maffneoium of lagen van klei, kalksteen of' anhy

driet a anwezig zijn. 

i• De a anweziGheid in het zout van gas- of zout'rrater inclusies noopt 

tot grote voorzichtiGheid. 

l• In of r ondoo de zoutkoepel dienen geen bitumina pr ospects aanwe

zig te zijn. 

k• Teetonische werking in of rondoo de zoutkoepel dient afwezig te 

zijn . 

l• Er dient geer. concessie of boorvergunning ten aanzien v~1 de 

zoutkoepel te bestaan. 

m• De zoutkoepel diP.nt vrij te zijn v~n andere bcotemmingen, zoals 

berging v~n olie, gas of chemisch afval. 

!l• Rekenine noet ,."orden cehouden net verken ten behoeve van de drink-

-5-
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watervoorziening of plannen daarvoor, 

.Q.• Grote aandacht dient te uor d.cn ceschonken aan voorkooine; van aan

tasting van natuur c-ebieden t enc;cvolge van toegan~s\oreeen en boven

en ondercrondse wcrl:cn. 

~· Eveneens dient r ekenins t e wor den ~ehouden met ander e factoren van 

planologische aard. 

9. Tenslotte heeft het Rapport-1975 nog een drietal aanbevclinsen gedaan 

t.a.v. het onderzoek naar de cosolijkheden van berginG van radioactief 

afval in steenzout: 

a) Daar het aanbrensen van een berc;ruiote in het steenzout een in

greep in de fori!la tie betekent r::oeten de r:Jijnbouvr-technische r:~obe

li jkbedcn zorcml dic; ·,;orden onderzocht. 

b) De als bijlace bi j het Rc1.pport-1 975 gevoecde risico-analyse rwet 

zorgvuldi~ Horden n3.L, et;aU'l en •..:orden toet3'ep~st op é0n of meer con

crete steenzoutfor~aties. 

c) Nagegaan dient te Horden aan welke orcanisatie de zorg voor de ge

hele behandelin6 van radioactief afval noet worden toevertrouwd. 

10. Om ean de in :pu.."lt 2 ver:nclcl.e opdr<:?.cht van è.e P.et;ering te vol doen heeft 

de Sub-Co~issie vier \o/erkGroepen incesteld, samenses t eld uit ambte

naren van de betrokken .Jcpartenentcn en Rijl:sdiensten, en als adviseur3 

deekundiaen vé:l.n bui ten he t a::Jbtclijl: app3.raa t, l:>ijvoorbeeld I!CN , Tech

nicche Hogeschool :::>e lft en Ke:Ja, I)c opdr".chten van de werl:sroepen zijn : 

~:erkgroen A: bestuderinG van financiële, orGanisatorisc~e en juridis che 

probleoen. 

Werkeroen B: het verza~clcn van concrete ceccvens over een eantal in 

Nederland aanwezige zoutfor~~ties op basis van de in punt 8 vermelde 

criteria; het onhre:.-pcn v<:.n een onderzoe~:procraor:a; het begeleiden van 

de uitvoeri~rr daarvan . 

~!erkr;r0eo C: bestuderinG van nijnbouw-techni::>che vraac;stu..lcken , 

l[.er~~,-!'oen D: h0t ui tvocren van risico-<:?.nalyses . 

In februari 1977 is nog een vijfde werkaroep inces t eld, me t als taak

Olllschrijvinc : 

Werkerecu E: onderzoeken op welke vijze opslag van radioactief afval 

bovengronds. zou ~oeten pl aatsvinden, indien bereinc in steenzout 

(nos) niet zou ziJn Gerealiseerd en ook storten in de Oceaan van LAVA 

en J.IAVA niet moe-elijk zou zijn . (zie ver-der !!cofè.stul: VIII). 

De samenstellini~ van de Sub-Cct~r::~ieoie e:11 de ·..Je rl~.:;roepcn A, n, c, D en 

./. E io als bijlage I bij dit r~pport upccnomcn . 

- 6 -
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11. De taakstellincen van de werk~roepcn zijn opzetteli jk rui~ 6efor~uleerd 

Oil elke \verk-:;roe:p in st<:!.::tt te ctellen op het eicen terrein alle 

relevan te vraacstukken te ondc~zoeken. De Voorzitters van de \Terk

groepen hebben de bevoecdheid cekresen ou - in overleG net de Voor

zitter van de Sub-Co~!..lissie - ook ê..ndcre des.lrundigen bij net werk te 

betre~en indien dit wenselijk zou zijn. Du onderlince coBrdinatie 

van het werk van de '1-ierk.::;roepen \-rord t ce\·:D.arborad doordat alle ver

slagen van vcrgaderinGen •rorden toec ezonden aan de Voorzitter van de 

Sub-Cor:l.":lissie en àoorda t overlee plaatsvindt tussen deze Voorzi·tter en 

de Voorzi tteiE van de \·!erkGrOe?en. ;;aast vele afzonderlijke contacten 

heeft tot nu toe viernaal een ovcrlcrr van alle Voorzitters plaats gehad. 

12. Uit het voorc-aande zal het duidelijk zijn dat so!..l!!liee onder'l-:erpen door 

meer da n ~6n werl~Groe:p, elk vanuit zijn eiGen taakstellinG zijn en 

worden benade rd. De ~oed verlopende contacten hebben een geïntegreerde 

behandeling nagelijk ge~aakt: 

Bij het werk van alle werkbraepen worden steeds ervarinaen en uitkonsten 

van onderzoele in het buitenland in aanoerkina Geno~en . 

- 7 -
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Hoofdstuk II. Sclccti!L.,Y.i!.n ~o·J i;f o ::--:::J.ti cG Yoor n:-trlC'::::- onderzoe~{. 

1. In het Noorden en het Oosten van licderland bevinden zich in de die-

per geleeen aarè.lac cn een c;root aantal zoutfornaties . Overzichts

kaarten daarvan werden reed3 vele Galen ccpubliceerd. Volledicheids-

./. halve wordt een ove::::-zicht hierbij a l s bijla~e II opGenocen. 

De Nederlandse zC>utfor;Jaties zijn van ui teenlopende vorn en e-rootte . 

Een aantal zoutfornc.tics is rE:eds jarenlens in e:,..-ploi tatie voor de 

winning van zout e.d. of zijn d:tcrvoor bentcr.:d. D66r of nabij andere 

zoutforenties hebben berineen n~cr aardolie of aardcas plaatsc;evondcn. 

ne zoutfornaties ~taarbij 66n der genoe~de o~standicheden zich voor

doet, voldoen derhalve niet aan de criteria j. en rn. in de in Hoofd

stuk I, punt 8 genoeude lijnt. 

Op crond van deze o·;~ :t~~·.'e,;inGpn, in co:~bi.na tie eet de 

beschikbare ceolosische ge~E:vens over de dieper geleGen bode~lcgen 

is het aantal cogelijk voor onderzoek in aancerkinc toeende zout

formaties allereerst teruGGebracht tot een twaalftal en deze serie 

is wederen teru~cebTacht tot vijf, waarvan de locaties zijn : 

ä• Gasselte-~rouwen , eelegen in de Gecoenten Borcer en Gasselte. 

~· Schoonlo, c;elecen in de ceneente Rolde . 

~· Picterburen, ge lecren in de ce~eente Een~~ . 

i· Ontstwedde, scl ecen in de geceentc Stadskan~al. 

~· Anlo, gelesen in de gemeente Anlo. 

Overzichtskcarten van deze zoutvoorkonens zijn als bijlacren III-VII 

bij dit rapport c cvoecd . 

2. Naar aanleidin0 van de selectie van bovencenoc~de zo~tformaties dienen 

enige aanvullende O})::::e:d:incen te \•lOrden cecaakt. 

~· De selectie is uitsluitend gebaseerd op beschil:bare geologische 

gegevens. Er heeft derhalve nor; Geen toetsing plaL>-ts gehad aan 

andere àan Geolosische criteria. 

b. De geol ocizche ce~evens ~etreffende de vijf zoutforBaties zijn 

noc- niet vollediG. De b0l:~.n.;:!.'ijkste l<A.cu.ne in de beschikbare kennis 

is wel het ontbreken van eedûta illccrde · ge~evens over het inwendige 

van de zout~orrnaties . 

Dat soo~·t infor:-on.tic kan itnr:lers alleen door proefboringen en ondûr

zoek van de door die proefboringen verkreaen boorkernen, \'lorden 

verworven. 

- 8 -
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~· Ook de ceohydroloGischc o~st~ndi~heden (d.u.z. de bewegincen van 

crondwater) boven en r ondou de zoutfornatics zijn noc onvolledig 

bekend. 

~· De velaorde ~:aarln de zoutvoorko~ens zijn eenoer-d ceeft niet een 

rancorde aan in die zi~ dat de in 1,~ cenoende zoutfornatie voleens 

de th~no beocl1ikbare cecevens de beste zou zijn en die genoecd 

onder ~ de ninst .:.;esch.:.kte. Voleens de thans beschikbar~, nog niet 

volledige .gecevens lijken de ::.outforna ties Gassel te-Drou·.ven en 

Schoonlo wat beter seschikt dan de overiae drie, die onderling ce
lijbm.a rdiG neeten worden c;cacht . 

t:et de nees".;e nad:cul::: Hordt er o:;> ge.,.rezcn dat n2.der geolo~isch en 

geohydrol ocricch onderzoek, in co~binatie met toetsine aan criteria 

van andere aard , de rancvo1Gorde kan 't!ijzi.:;en of zelfs het r esul

taat kan opleveren da t ceen van de vijf zoutfor~ties geschikt i s . 

3. De 1-:inister v2.:r. ::cono::üsche Za}:en heeft, :Je de nanens ?.ijn J..nbtbenoot 

van Volb:;Jezondheid en ::il ieuh::ï.:;iën.e , de voorlopice selectie van de 

vijf zoutfor::aties :-:ede3edeeld aan de Gedeputeerde Staten van de 

Provincies Gronins-cn en Drenthe bij brief van 18 ju.."'l.i 1976, n o 376/ 

/. II/1055/~~K , als bijlace III bij dit rapport cevoegd. 

De betrokken provincie- en ce~eentebcsturen hebben op de brief vol

strekt afwijzend gereageerd en veieeren alle ucdewc~king aan verder 

onderzoek. Hadere COlïtacten tussen de bovenccnoe::lde i:inisters en de 

betro!;:ken besturen hebben tot nu toe daé'.rin ceen verandering gebré>.ch"t. 
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1. Zoalc in l!oofd:Jtuk II reeds •:C?rd r~cctclu , ontbreken noc een armtal 

gegevens, nodig or.1 een oordë)cl te bmncn vellen over de mo(!elijkheden 

en aanvaardbaarr.eid van opslag van radio~ctief afval in een lTederlandEe 

zoutfor:no.tie . 

2. De vlerkt;roep J3. heeft derhal vc, \.'aar nodic in overleG oet andere \-terk-

ereepen een onderzoe~:-projE.lct ont\·rorpen net als eerste fase een 

eeolocisch en hy~rolo~isch onderzoek van de natie diepe endererond ter 

plaatse van de ce~oecdc vij~ zout~ornaties. De doelstelling van deze 

fase is con ccolo.:_;icch en cco~~'cl:::-olo;_-;i3ch r:odel te bcpo.len va~ de boven 

en naast zoutvoo:::-}:~~eno aanwezicc lacen, ~ct het daarin voorkonende 

water. 

On dit doel te bereiken zijn per zoutfor~atie beoenterts 6 boringen 

nodiG, tot op ee:1 diepte vo.n ~o.xi:::aal 300 n. 

Deze ~orin~cn ~ullen ~ct de ceolo~en ~ogelij~ ~aken de aquifers 

in het dieptebereik da .. .; ce~c~t kan \;orden aan de hydrologische kring

loop deel te ne!!len te !·artercn, breuken op te sporen en isopaohen kaarten 

te vervaardiaen van de daarvoor in ~.?..nnerkinc; kunende ni vcaus. 

De geohydroloacn zullen in stnat zijn de doorlatendheid van de ver

schillende lagen te bepalen, de erendwaterstroon te karteren en de 

- chemie van het grondw~ter vast te stellen. 

3. De veleende fase, waarvan de uitvoerinff niet noGdzakelijk hoeft te 

wachten op de eerste fëse, zal bestaan uit proefborinGen in het steen

zout zelf. De locaties van deze proefberineen zullen op grond van de 

beschikbare scis2i~che Jeeovens worden bepaald. Geolb~en noeten toe

zicht op deze bor.incen uitoefenen en litholoci~ch-stratic-rafisch onder

zoek verrichter~ 1·an è.e ver~~rec;en boorl:ernen en spoelt:onsters. Ook 

zullen Geofysische boorcatmetinGen eoeten worden verricht en ffe

intcrpretecrd. 

Ten slotte zal gcsteente-~echanisch onderzoek moeten worden verricht 

aan geselecteerde boorkernen. 

4. Hadat het hierbo~en o~schreven onderzoek zal zijn verricht,zal een 

vrij\o~cl vol,ledi(! beeld. zijn verl:recen van de ccologioche en geo-. 
hydrolocrisc~c centeldlaeid van de onderzochte zoutformaties en de 

d~arboven celeeen andere aardlacen. Het is dan mocelijk vast te stell en 

in hoeverre d.e onderzochte steenzoutforna ties voldoen aan de volgencle 

criteria c,onoemd in !Ioofd:;tuk I, :punt 0, en ontleend aan het Rapport-

1975 : 
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&• Of de top vnn het ntcenzout liet beneden het niveau waar tor 

plaatse nat; t.Sronduate r mm cle hydrolocische krineloop deelneent. 

Jl. Of de stecn~outafzcttinc ten ninste 500 ::1eter dik is. 

.E.• Of de zoutkoepel af[;cdekt is door een laag caprock • 

~. Of er zich boven de caprock een kleil~.; of een zandige kleilaag bevir. 

~· Of er zich beneden he t wa ter:oerende pakl::et, dat aan de hydrologische 

kringl oop deelnee~t een afnluitendc kleilaag of zandiGe kleilaag 

aam.,rezic i::; . 

!· In hoeverre het steenzout ven zuivere samenntelline is en hoe de 

sterkte -eicenschappe~ zijn. 

El• Of er i n het ntccnzout cecn kaliu::J/~acnesiUI!l l a0cn of lagen van 

kl e i, kelksteen of anhydr iet é!.:-.mrezirr z i jn. 

h· Of er in het steen zou·t eas- of zout\-'é'- te= incl usies aanwezic zijn. 

5. De uitko:~sten van het hierboven veroelde onderzoek zullen, naast een 

verdere t cct::.in;; aan d.e "ceolocische criteria" :1cde de bn.sis-eeffevens 

r.:octen ver~ch<1f!'c~ o~ t e be:;?:.lcn v:clke ni jnbo-.r.rteclmieken l::unnen 

worden tocacp~st en voorts noodzakcilijke ceccvens moeten ve rschaffen 

voor het opctcllen van ris ico-analyses. Op bejde punten wordt hier

onder nade r tcruc ceko~cn, 

6. liet hierboven onschrevon project zou , indien de gecevens verkregen 

i n de eerste ûn tweede f a se èaartoe aanl e idina eeven , gevolgd kunnen 

worden door de aanlee van een ntiote in he t s t eenzout. Di t onderwerp 

kont hieron<!e= oe:~ nader ter oprake. 

1. De uitvoerine van het0een hierboven omschreven is a l s eerste en twee

de fase is een t aak die voor oo;~ J iGe onderdelen door gespecialiseerde 

instellin~e~ ~ou "ceten ~orden verr icht . Zo zal het verrichten van 

diepe barineen door een daarin GeS;>ecialiseerde onderneming moeten 

worden verricht en is ook he t ges t eente-nechn.nisch-onderzoek een pro

ject dat het beste kan ''orden verricht bij een in dit werk ffespecia

lioeerd inntit~ut, waars chijnlijk in het buitenlünd. Er zullen der-

ha lve voor de uitvoerinG van ~et projec t ee~ aanta l contracten moeten 

worden cesl otcn . Dit heef~ Vcr l:croep B ertoe aebracht - en de Sub- CoQ

missie ondeTsteunt dat - de uitvoerin~ zodanig te organiseren dat ~án 

instantie optre~dv a l::; directievoerder en als zodn.nia de nodige con

tracten sluit, terwij l een andere instantie het onderzoek be~eleid. 

Het ECU is bbrcid ~evond cn do dirccticvoerint: op zich te nemen. De 

Rijks Geolocische Diens t, zou waar nodia in overleg ~et deskundigen 

van ande r e ir.ztanties i...1(: t de bcc:;cleidinc k"ltnuen \-rorden belast . 
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a. Met de uitvoerinG van het onderzoek-project zullen 4 - 6 jaren zijn 

gemoeid. 
Werkgroep A heeft deze kwesti e in het bijzonder bestudeerd en is daar

bij tot bet volc;ende tijdscheoa sekomen. 

18 jaar: verwerving van toeste~ing van zakelijke gerechtigden voor 

ondiepe boringen on geohydrologische gegevens te verkrijgenJ 

- het verwerven van seiscische lijnen en mogelijk andere Ge

gevens; 

verrichten van hydrologisch onderzoekJ 
sche.deloosstellingen. 

2e jaar : - aanvraaG van de benodigde vergunningen voor proefboringen 

in het steenzout tot een diepte van 1000 m., per zoutkoepel 

zijn twee berinsen nodig; 

aanvra~en van eve?tuecl benodigde bouw- of aanleevergunnin

gen krachtens \-!oninerret, '.Vaterstaatswetgevinc, beetommin«s

plannen, voorbereidingsbesluiten, voor tijdelijke bouwver

ken en verhardinc;enJ 
roserveren van een boorinstallatiea 

inrichten locaties. 

38 Jaara - verrichten van de proefDortneen en bestudering TaD de ver

kregen ceeevens; 

- eventuee! voortzetting van het geohydrolocisoh onderzoek. 

g• Jaara zonedie voortzetten van de proefboringen en beetudertDc van 

de geeevcnsa 

- verrichten van geofysische metingena 

verrichten van boorkernonderzoeka 

samenvattende rapporteringa 

eventueel indienen aanvracen bouw- en aanlegvercunntnsen. 

5e Jaara - afdichten en opruimen van proefboringena 

- verwijdering van boorinstallatie{s ) en wederopleverins VaD 

terrein{en) in ~e oorspronkelijke staat • . 
· 9. De kosten van het onderzoek-prot;racma '~torèlen geraamd op circa 

9 millioen gulden. In de Rijkobe~roting io voorlopig een bedrag van 
6,65 millio_en i.-u.lden voor het onderzoek gereserveerd. 
Behalve dat het project als zodanig bij de OESO/IEA in het kader van 

het Waste l'..anat:tez::.ent PrograLlJil van l'ederlandse zi jde is ineebracht 

is dit projec t e'teneens aan::;er-eld als een Uederlands project in het 

IUlieu-actic-proc r :1.r:una van de Europeaa Gemeenschappen. 

De nnderhandelinccn voor een ~.uc st::n c?-e Europese Commissie en l!ederland 
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hierover te sluiten contract zijn noff gaande. 

Door het deelnemen aan het Europees programma wordt bereikt dat de 

resultaten van soortgelijke onderzoekingen, verricht in andere landen 
ook voor Uederland beschikbaar komen en dat het vanwege de Europese 

Commi ssie uitgeoefende toezicht een extra carantie vormt voor het op de 

juiste wijze uitvoeren van het onderzoek. 

Net het ontwerpen van het onderzoek-project en het stagnere~ van het 

overleg tuesen de betrokl:en 1!inisters enerzijds en de betrokken pro-

vincie- en gemeentebesturen anderzijds, is het werk van de \/erkgroe~ B 

vrijwel geheel tot stilstand gekomen. Lan~~uri~ uitstel zou eveneens 

tot gevolg hebben dat ook het werk van de andere werkgroepen tot 

stilstand kont, bij gebrek ~an Gegevens van GeoloGische en hydrogeo

logische aard. Ook zou de sawenwerking in Europees verband en de 

(mede) financierinG door de ~uropese Geneenschappen op losse schroeven 

komen te staan. Tenslotte zouden zp,·rel aa.n de Re&ering als aan het 

Parlement de zegevens, noodzakelijk om een verantwoorde beslissing 

te nemen, niet ter beschikkins etaan. 

• 

'. 
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1. Deze proble~atick is in behandeling bij vferkcroep c. Deze werkcroep 

heeft vernchillende alternatieven bestudeerd en deelproblemen die on

derzocht moeten worden opeespoord. In het Rapport-1975 werden verachil

lende varianten voor een opberGholte in eteenzout crenoemd, zonder dat 

daaruit een keuze ;rerè. Get~aakt. Voor het 't:ercen van LAYA en een deel 

van het i•".A VA ;:crd als mo::;Alij~::heid annrreeevcn het door ui tlo&ing rna-

ken van een stortholte, door een nauwe buis verbonden met het aard

oppervlak. Da~rbij zo~ de holte zelf niet toccankelijk zijn voor 

mensen. 

Een andere no.::elij}::heid, die werd eeneend bestaat uit een wel voor 

nensen toecanl~elijke ruirnte, dus een mijn; zoals men die zich in het 

alsemeen voorstelt. 

2. De WerkSToep C hoert de hierboven vermelde varianten, die weer ver

schillende sub-varianten moaelijk maken, bectudeerd, mede met het ooc 

op de geschiktheid van elke variant voor een bepaald type afval. 

Achtereenvoleens werden de veleende mocelijkhcden bestudeerds 

I. Voor opberL'inG van L.\VA/i·'-b...VA: 

ä• storthc•lto r::ct no.uwe vulbuis (~ }5 cro. b.!.nncndiarneter); 

l?.• storthol te :!!et \-tijde vulbuis (± 75 cm. binnendiameter); 

Beide typen holten zouden eebruikt kunnen ~:~rdcn, hetzij onder 

atmosferiEche druk (al d.an niet eedceltelijk gevuld met pekel) 

hetzij onder hydrostatische druk ( tot het maaiveld gevuld met 

pekel); 

~· stortholte ~et overloopholte als variant op de onder hydrosto.

tische druk bedreven stortholte ter ver:nijdinL; van proble

men met lozing van pekel. 

II.Voor opberGing van KSA~ 

diepborir.c en vanaf het aardoppervlak. 

III. Voor opbc r c:;ing van LAVA, i:.AV~ zowel als KSA& 

een opberc;::üjn, net de moGelijkheid l~SA in de mijn op te bergen 

in ondiepe of diepo boorcaten. (Inte.;re.al opberssysteem.) 

IV.Voor opbe r~inc van annvankclijk alleen LAVA en l~VA met oogelijk

heid tot latere uitln~e idint; tot (>en inte,Jr:::.a.l opbc:ce;systeec: 

eer. voor r cr sc:lcel toer,~n::olijl: c- verbindincawee of ni jnschacht 

tussen c.o.rdo:p rJcrvl?..:~ e n ~~ot:. t.:'o r""'a tie, wac..rbij voorlopig in het 

Talidden is gela ten o f èe opbc,~crui::~te voor I"AVA en l~VA door ciddol 

van hot Oj>lo:;procét~ c< of O!l 4:-n ct C' rc Hij :Ge ·Hordt an.ncclo(;'d. 
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De Werl::t;roep heeft beslotE1n de t100elij:c!wden III en IV bij voorkeur 

te b ehandelen. ~en nader rapport over de redenen van die voorkeur is 

toegezccd. 

;, De ICK Sub-Co~issie Uadio~ctieve Afvalstoffen kan zich met de in bet 

voorgaande punt door 1.·Te:-kcroep C ui teespreken voorkeur verenieen en 

heeft voor dit oo~deel de volgende ove~rocinsen, 

ä• Eet is reeds c;oblel:en dat de aanlerr Vé1n een storthol te nauwelijks 

tijd\.'ine:t creeft t.o.v . de aanlc~ van een mijn. 

~· Het is eveneens te ver.,mchten dat de kosten van beide oploe:sincen nie t 

sterk u i teen zullen lopen, dit celdt vooral voor het boren van 

een vulbuis t.o.v. een schacht. 

~· Bet opbc:q;en van KSA, en \:ellicht ook con deel van het HAVA vereist 

in ieder GCV~l een nijn. 

S• Het toecankelijl: zijn van een r.1ijn heeft het vo ordeel dat men het 

opecslae-en nfva.l ké'.n obDerveren, kan ex:perinenteren met de \Tijze 

van opslae, veranderin~en in cpberswijze kan aanbreneen en deacre

wenat het afval ook weer uit de mijn kan ver\djderen. 

4. Do vlerkr:roep C is tot de conclusie L;Ckonen dat vooral de opalag van 

KSA , dat il!ll!lers \rar:Jte ontwikkelt, een zeer zorrrvuldiee studie be

hoeft. De veleende studies worden verricht& 

ä• Gegevens betreffe nde de \rar~teproductie van KSA worden verza~eld 

en zullen worden ver._..erkt : 

-Een tabellarisch en Grafi~ch overzicht van de in de loop der ja

ren accuoulcerè.e '\ota r l.lteproductie capaciteit in de steenzoutt oron

tie 1 daarbij reJ:enint;houè.ende met het radioactief verval; 

-een uit het bovenstaande ~-f te leiden celijksoortig overzicht van 

de totale, in de loop der jaren door de eteenzoutformatie op te 

nemen war~tehoeveelheid; 

- een becijferinG van fornatie- en bodentemperatuur ontwikkeling 

aan de hand van ~~n of neer opbero:tiddolen. 

-een bec ijfcri n5 van do op lange termijn maximaal te verwachten 

gevolacn vnn zoutvolumever~indering d oor mijnbouw en van geateente

uitzettinc.door temperatuurstijging. 

~. Ten behoeve van boven~edoclde ve rwerking zal een vaste stoffen data 

bank \-1o1·den sa.llcncccteld Y<~n bekende, code el telijk bokende en nog 

te onderzoeken \marden, vcrband houdende met de temperatuur- en 

'"arr.Lte\rer1:inc in een zout~:o~"pol en c:te:t de z outoplocproble1:1a tiek. 

~· Veel ~~ndacht is besteed n~ n de te volaen methodiek voor becij-
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ferincc~1 Yém tenperc:~uur-~·.rn.rntebclastbnarhe id. Dit onda t er uit

eenlopendc oodellcn \o/C"~den cchc.ntcerd . De ncthodiek be{J·int thnnD 

vastere vor~en aan te nemen. 

g,. !Iet opstellen van recelc betreffende de wijze van opborgen van l:S.d., 

het opberf:patroon in verband eet een maxinaal toelaatbare "ther::oi

sche" o~bcrccnpaciteit, o~ ther~ische overbelasting van het gooteen

te te voorkoncn . Hierbij l-rord t op.:;elllC>rkt dat de \lerl:croep geen re

denen heeft ondcrl:end voor ther-1iscile overbe l astinG' van zoutkOC!)els 

bij een tota:ü ver:Jor,-en aan kcrnenerr:;iecentraleo van enige duizen

den l'M. 

~· Op vcrzoek vr.n \o/crl:croep D heeft \-.'crkgroep C voorts de problematiek 

van abandonnorinc en dichtint;~:aaatreselen van mijnschachten in stu

die. 

f.· Tenslotte l·:ord t een or.dcr?.oel: in{;C':Jteld 11:-.a.r de interna tienale ec

schiedenic van zoutoijnra~pen en de schachtrioico' s ti jdens het mijn

bedrijf. 

De Werkaroep naakt bij alle ccnoc~de studies ruinachoots gebruik v~n 

kennis en ervarincr opcedaan bij de bouw en exploitatie van zoutoijnen 

in het buitenland en de resultaten van de elders verrichte studies 

over de mocelij}~edcn van bercina van radioactief afval in steenzout. 

5. Hoewel de i-!erk(,'I'Oep C w or~hands namrelijks tl-rij fel t aan de uitvoer

baarheid van ops lag van alle catecorie~n radioactief afval in steen~ 

zout, zal de He:r.ksroep pas tot definitieve conclusies kunnen komen in

dien de crootte gn verdere eirrenschappen van de zoutkoepels bekend 

zijn en voorts de totale hoeveelheid XSA die daarin'zou noeten wor-

den opeeborgcn. liet in het vcrib'c hootdntcl:: beschreven onderzoek-p:=ojec t 

zal de nodige concrete ecrreven~ omtrent de te onderzoeken zoutforua

tiea moeten verstrekken. 
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Hoofdstn~: \'. ~1isico-r'.ua. l·r~N;. 

1. Rioico-analyses zijn in ntudie bij \~rkcroep D. De Werkgroep heeft als 

eerste vlcrkdoc\L""!0nt cebruikt de ctud.ie "Veilicheidsanalyce voor onder

gronds in een zoutkoepel opbe~cen van rcdioactief vast afval 11 ,(bijl~ce 

bij het àa?port-1 975 en eveneens ale bijla~e Gevoegá bij het Rapport 

van de Gezondhci~srand). 

2. De Herk,:1roep heeft het vol[;cndc ui-tsar.,:;-8punt c-ekozen. Risico's met het 
onderGronds op3luGn van vast radioactief afval in zoutkoepels kunnen 

in de eerste plants optreden cedurcndc 'c bedrijfcperiode. Gedurende 

die periode l:urmen risico's o!"ltc taan bi;j het tr.:msport, de han

terin0, de conditionerinG (he t in vnnte, onverspreidbare vort1 bren[;e. ·' 

de voorlopiGe opsla.:; bovencronclc ; het transport ondergronds en bij de 

opsla..:! or~der<·:;rondn . In de t':Dcclc pla.ato ku."'lnen ricico 's antetaan na 

afslu5. tine- v2.!·1 de bedrijfsperiade van .de opslns.plar.~.ts. Dan treedt een 

periode in, e~durende vtelke de onlmllincr van zout intact I:loet blijven .. 

De l'linimale Jliijdsduur dat die ocllulling intact moet blijYen kan op 

grond van cliv~rse overweeineen uorden geschat. 

}. De \Terkeroep is allereerst bezig de onder 1 ~;enoende minimale opslui

tincrsduur te evalue:r~n en te be>rel:enen 't/a t de gevolGen zouden zijn in

dien na die periode de reEterende activiteit zou worden verspreid. 

4. Een project&roep van Werkcrroep D is be~ie een model te construeren, 

dat in k\:antitatieve zin beschrijft het oplosoen van een deel van de 

zoutkoepel, het vrijl::ocen Vë.n de daarin opceslaeen radioactieve stof

fen, het transport daarvan naar de biosfeer en de stralingsdosis die 

de meno tencevolce hiervan ka.n oplopen. 

Het liet in de bedecline na te caan of voleens dit codel berekeningen 

kunnen uordan ui te0voard over de jaarlijl~se stralin~sdoses indien de 

radionucliden '\oïeer in de biosfeer terecht zouden ko::.1en. Indien het ver

vaardiGen van een nodel s laact, zou de dosio voor een kleine kritieke 

groep 1 ) kunnen worden bepaald. Deze zou dan als basis voor de veiliz

heidsbeocrclclin.g kr:.nnen Hoz:c!en ac.n.::;ehoudcn. In de u.s.A. zijn reeds 

eniee voorbaeldcn van dcrcelijke nodellen door onderzoeko-tean:s opge-

1 ) Kritieke L70cp: de nce~t blootteetelde eroep van do bevclkinc. 
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steld, zoda ~ VL'.n die l:cn."1i::: ceh:L·uik k:m uorder! &f:::mn.kt. Voorts is 

bij het (:se) Ce~cen:Jch<!.ppeli,i~: Centrum voo1.· Onder zoek te Ispra on

cle=zoek 0!' dit terrein cn.andc . ContL>.ctcn net het Centrum zijn gelegd. 

De Herke;roe:;,> bereiel t bet cenoc!.::de L~odel vcor in s ?.r.,cmterldne net het 

Ins ti tuut voo:::: '_.!oe l1~ ~oinc vnn Atoo~enerc;io in de Landbou"' (I'.l:'AL) en 

het EC;l. 0:-:streeb.: a.ucustus 1977 hcopt ucn een eerste berekening ge

reed te hebben. 

5. lJe Herkcrocp heeft tot dufn·c·rre cecn fci ten of or.1s t L'.ndic;heden ont

dekt die dû voorlopiGe conclusicG door zoHe l de Gezondheidsraad als 

de IC i~ Sub- Co: u~ i:::;si e :ü1.dioa.c t i0ve Afva.ls toffen cetroJ;ken uit cle reeds 

genoer;~de "Yci li~hc:i.C:c.:nalyse" onceldic zouden r.t::t.ken . De analy!;es zijn 

echte= noG niet voltooid. 

De Werksroc? heeft r eeds geconctateerd dat he t zeer moeilijk ia een 

geloo~w~&rd~GC voorstellinG te ccven van de wij ze, waarop een aan-

zienlijk deel van de zoutkoepel zo? kun."1cn oplossen en een sit3'nifi

cant traneport vn.n de opceola0en radionucliden naar de biosfeer zou 

kunnen optreden. 

6. Uit het voorcaande zal duidelijk zijn dat de Werka r oep zijn s t udies 

vooral op het KSA richt, owdat di t actiniden met een uitzonderlijk 

lo.nge ha.lverincsterï:lijn bevat en dé<J.rom ber.a.lcnd is voor het risico 

op l anc;e tcrrüjn. 

'/. De in dit hoofdstuk genoe1:1de Gtudieo zijn theoretisch en van voorbe

reidende aard. Concluuies zullen ecrGt mocelijk zijn nadat concrete 

secevcns over de eiccnschf!.PlJCn v.::.n één of neer 7.outl;:oepels en de 

daarboven se log-cn en o:::Jring-cndc l ngen bekend zijn. Deze gegevens 

kur.u1en alleen worden verschaît door uitvoering van het in hoofdstuk 

II omsch=even onderzo~kincsproLTarn:la en de daarbij behorende proef

~orincen. Indien deze niet tijdie t er beschikking ko~en zal ook 

deze Wcrl:croep zijn a c tiviteiten nocten staken. 
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1. De juridische vraat,;otukken verbonden aan de opslag van radioac tieve 

afvalstoffen zijn in behandclint; bij \lerkr;roep A, ... •aar nodig in sa

menwerkinG met de andere werk~roepen . ~ot dusverre is onderzocht 

welke wettPn van toepassing zouden zijn bij het uitvoeren van het 

in hoofdstuk II beschreven onderzock- p::-:osrru.ma. 

2. Het is cebleken dat er voor het verrichten van geohydrologische bo

rinaen eeen verQlnnincen van ovcrheidswece ~ereist zijn. Uiteraard 

zul l en de eiaenRars van t crre in0n vanrop de borinc en moe ten worden 

vcrricht toester:-.:.üi~G nocten ceven voor het tijdelijk cebruik van 

hun crond , en eventueel s chadeverGoedins ~oeten ontvangen. 

3. Voor het uitvocre::-1 vo.n proef bori:1.:;en oocten waarschijnlijk ver6'\m

ningen "'orden aé.nc;evr~.o.cd bij de Einister van Econonische Zaken 

~..rachtens de ~.'et Cpsporint; Delfsto1fen. liet is echter niet geheel 

zeker of deze \/et van toepassin~ is. Dit is eveneens het geval met 

de J1ijm;et r::et het ooc op de eve:ntuele bouw van een I:lijn. De oor

zaak van die on7.ekerheid is dat de 6enoende Wet·ten beogen het win
nen van delfstoffen te rec~uleren. In he t onderhaviec ceval wordt 

echter niet beoo~d ~ateriaal uit de boden te halen, doch juist om 

materialen in de bo~l3m te bren,:;cn. J.~en zou dus kunnen spreken van 

"o!:lgekecrde 1:1ijnhouvT11
• De studie van deze kwestie ie nog niet afse

slotcn. Volledicheiushalve \Tordt no~ opeeoerkt dat het bren5cn van 

radioactieve stoffen in de bode~ in i eder eeval onderworpen is aan 

het op de J:erilencrcieHet ~eba:::;cet·dc vergu.n~in~enstelsel. 
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1. Werkc;roep :0, in saJ::em!er':int;· !..!et '.,'e:r:-kt;roep A, is doende -te onderzoe

ken welke plru1oloai~che on nilieu-nsrocten een rol spalon bij het 

verrichten vnn prcef"oorincen, overeonkocwtig do cri tP.~·ia n - p ge

noc:nd in hoofdstuk J, l/Unt G. 

2. Voor de toetsinJ op nationaal niveuu heeft de J:inister van Econocische 

Zaken in Se!)tc,~!i.:>er 1 ')76 uan de 1·i inü;te:::s van Cultuur, Recreatie en 

l:aatschc.ppelijk '.!erk, v:::.n Defensie, van Landbouw en Visserij, van 

Volks.:;ezon·.l..hcid on J.:ilicu.h:rGi tJnc, vctn Volk::;huü:vestinc,- en Ruimtelij}:e 

Ordenin.:; en Y<.n verkeer en ',;a terstaat ~;evrartcd of er hunnerzijds te

gen het vcrricl.ten van proefbori:1.:;en beZ'I-:t'.ren bestnrtn. Do lHnister 

van Dcfennie hcPft ccant\Toord ccen bc!Z\-Taar te hebbr·n, de llinicter van 

Volks[,cz.ondbc5 .. <l en :l:ilic ·,.lllYL~ifnc hoeft geantuoord voorulcnog Geen tc

Z\oraar te hebbcm. 3ij de overi;;c i·:inicterc i s deze zaak noc; in studio. 

~. Indien tot aanleg van een bercinc in een cteonzoutfor~atie zou wor-

den overcec:w.n zullen ui tcr<~3.rd ook bovencrondne werken nodig zijn, 

bestannà.c uit het lifi{;'ebo•.n·T , Herkplca tsen voor technisch· onderhoud, 

met bijbehorende opslacpla.ats~n, opslacruinte voor aanc;evoerde vaten 

r;.~.dioacticf ê.fva.l, ad::Jinü:;tratienür:.tca,<:tc . Indien ook noa het in v<:.ste 

vor:'l tr<'nccn (het illci<:""c:n i!t br ton) dr.ar ter plf'.n. toe zou e;ebeuren, 

zijn ook claar ruir-tm voor nodit;. Eet rünimaal benodiede oppervlak 

zou 2 ha zijn, het :.-axi;:<tal bcnodi.:;de oppervlak 5 ha. 

4. Voor de toeG~~1.:;s- en aan-voerHeG is er een keuze tusacn een weg, ge

schikt voor vrij zw~rc vrnch~auto's, of een railverbinding. De keuze 

tuooen beide r.tocelijkhedcn zrü in nterke mate afhankelijk zijn van de 

liccing van de uiteindelijk eekozon fornatie ten opzichte van het reeds 

bcr:tnandc \Tee;- en s:poo:::-\:e.:;"l'H~t. Ben '~ndere factor die van invloed zal 

zijn is de u:::·tan~; vrm de ·,terb~aa~.:he <len die ter plaatse 10oeten ,.,orden 

verricht: Vi:d t de comli tioncril~..:; elders plaats, dan moet "rorden gere

kend net een rel~ t -~c!f c::..·oo t t~:1ntal transporten van z~·t:lre conta.inero. 

Im~ers ook h·~·~ l..eton, \-Hw.rin het :-aclioactief afval iG increfl'oten moet 

dan worden ce t;:o::·<'-nsporteerè.. Indien het condi ticnoren ter plaatse t;e

echiedt, li~t dit 2ndcro. 

In het huidlee otadiu~ van het onderzoek ie het nog niet mogelijk 

am~'l,)cvclin,~cl~ te; do<:n . 
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1. In het nap}•o::t-1 ~!7) Hordt op p:tB" 14- 19 een beschoU\ving gewijd aan 

het soort orcanioatic dat zou moeten ':orden belast met de zore voor 

het raè .i.oncticf û.:'vul , \o.'é:te.rbij bctoo,:;d "'crd dat de zorg voor dit af

val zove0l moceltj;: in é6n hnni zou dic~cn te zi j n en dat deze taak 

zou nocten Hor:2eH vcrricht door een orcaHinatie T.Jet als prinaire taak 

de zore voor het radioactieve afval. 

2. De F>tucl ic v<:t..:l het o:..'c~nioato :··::. :; ~.:!ln .:. ::;pc<.;t heeft th::mc een eretere ur

aentie .:;ekre;:en, oud~t het r:c::, <lat tot nu toe ftmccert als er1:ende 

ophaaltUe11:.; ~ voo~· r<' .. lionctieve nfvc.) !:>tof fen , in de zin van artikel 7, 
derde lid, ~nde:~: c, van het ; ~".dioactieve-stoffenbeslui t Kcrnenert;ie\/et, 

\·,'erkgrocp A :weft deze k\Testic t}u::n::; in otudie . Tiij è.e:..e studie worè.en 

de voor- en nadelen van verFchiliende rcchtevor~en net elkaar verce

leken. De stud~e in noc niet nfcesloten, 

;. Zoals in hoofd~tuk I, punt 10 , reed::. is verneld is een (nieu\Te) Werk

e-roep E bel.:.!=:t met de otudie \ an de vraa.:; op \o:clkc •rijzc opslag van 

raàioacticf afval bovenerond s zou nocten plaatsvinden, indien berei~ 

in steenzout (nog) niet zou zij::-1 ccrealisecrd en ook het storten in 

de occo.an van LAVA en r·::'.VA niet ~o.:.;clijk zou zijn. 

De Wer.kzrocp zal hierbij o.c. . onder~chciàcn de situatie die in de ge

c:cvcn onn t<.:.nd j c:;!.c:d(:n zou o::1t s t:Lun ill<l i en niet zou "'orden overcct)a.an 

tot de bouw van kcrncncr~icccntralcu ~n do ~ituatic indien dat wel 
het geval zou z ijn. 

De Werkgroep io noe naar kort bel eden be~onnen aan de studie van het 

probleem, zodat noc geen rcoultatcn kunnen worden gemeld. 

1. Boewel het onderzoc~: nog niC! ·t is a.fce~loten, en he t concrete feiten

cateriaal over.cen aantal stccnzoutfor~n.tica nog ~eet worden vcrzB-

meld hcbb~n · ~ocl. de tot op h~dcn verrichte otudie s, noch het in tal 

van a~1dcre ln.!!d.cn vor~·i<.;il ·~ ond c: r~ock, a<::m:i j ~~ inccn o~.::,t'lcv0:.c:d ua t ber.:;in ~· 

van rn.d io:tc ticv0 é~fv:tlo i;offcn in !3 t Pe>nzo\.:. t nie t T:locelijk en niet aa.n-

- 21 -
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2 . Door de vcrt :~ .. . ::;;in.:; in de ui tvocri::1;~ ven het ceo!1ydrol oc;isch en gco·· 

logisc~ ondc :-:z.oc~: ü::.·eict het vir..:lcn van een opl o~s :i.ng voor de opsla.s 

van radioactieve ~fvalotoffeJ! c~nstig in cevaar t e konen. Dit blijkt 

uit het voJ.ce:r.dc tijC:sc~lc:>na . 

Stel dat het ceohydroloc iuch en ceolocisch onderzoek a l s o~nchreven 

in h0ofdstu1~ II in 197 [I ):an \IOr(!e!1 bec;onncn. Eet onder~ock is dan 

gci'eccl in 19L3 . Indien in dat zol:fdc jaar op crond van de resultaten 

van het onc~cj·~oc}~ de ber;licsinr; tot aanl ec; van een rüjn zou woràcn 

genonen, ~'Jei. ~n vervol~ens d0 pl~nnen voor een de r celijke nijn worden 

en de \!e:rl:.E: n ·. :o~~~en aan·ueste(~u . ~iic :c:::edc zul len \·:o.n.~Hchijnlijk noG

maals cni~e j~~en ~c2ocid zijn rekening l10U~0ndc net de tijd die 

nu cen.-::;~al veer cle te voleeD procc:.ures noèit; i s . Dit brengt met 

z:i eh r:tec'n d a t :~f:t lw :;~ H -. _.,_n _ci c a <:.nJ e[j v .:•.n een mijn niet hal ku.r-ncn 

bel;:Ü!tlCn voo1· 19 ~-9 - 1990 . De ~,-..nle:; zelf 4<:.1 c irca ) jaren in bc

alat; ne:1en. D0 :ttijn is dan ecrc•ed ·jn 199). Aan&;enor:en L?..g worden dat 

daarna cni.:.,e j<>.rcn n ocl iG ~ullcn zijn o.u onde r l)r;d:tij~~ -ons tandigheden 

de beste wij~c v~n bercin~ v~ct te ntcl lcn, zodat van een cereceld 

bedrijf ecn·a t tc(.;'e:n ?.000 sprake zal zijn. ificrui t vol~t dat ook ~on

der verdere vertrnc5~~ in het onderzoek e en ernsticc situatie drei~t 

t e ontstaan . ~lkc ni~u~e optr~dendc vertrnainc v e r ercert de z e nitua

t ic, ook voor he t op':>ers-cr. v<.n het LJ\VA en l :AVA, dat voor het crootste 

deel niet ont~ to.a t door. het op\·:cl:}:cn vo.n e l ectri o i t e i t r:1et behulp 

van kerncncrcic . 
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