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Van de redactie
In devorige NietlW5brief stond een stuk over een symposium
op23 juni inDen Haagover hetonderzoekvande Commissie
Opberging RadioactiefAfval (CaRA). De CaRA heeft als reac
tieop 2december1999 eenbriefmet bijlage opgestuurd Eerst
nemen we debrief integraal over en we voegen daar, letterlijk
geciteerd, aan toewatwe beschouwen als de hoofdpunten uit
de bijlage,waarbijwe erafen toe enige uitleg aan toevoegen.
We geven deCaRA veel ruimte, omdat zo duidelijkwordt wat
de CORA wil. Verder bevat deze nieuwsbrief een stuk over
opslag van kernafval in Engeland en over internationale
opslagplannen.
HermanDamveld
Steef van Duin

NIEUWE RAPPORTEN
Herman Damveld en Robert Jan van den Berg hebben twee
rapporten gemaakt in opdracht van de CaRA. Het eerste rap
port heet "Kernafval en kemethiek" en bestaat uit twee
delen, een rapport inhoofdlijnenen een hoofdrapport; beide
rapportenzijn afzonderlijkte verkrijgen. Het tweede rapport
-Discussions on nuclear waste- gaat over de discussie over
kernafval inacht landen en isinhet Engels geschreven. Beide
rapporten zijn tebestellen bij LAKA (Robert Jan van den Berg),
Ketelhuisplein 43, 10\4 RD Amsterdam, tel: 0211-6168294. De
kosten, indusief deporto, worden betaald door CaRA.

COMMENTAAR CORA OVER
SYMPOSIUM 23 JUNI
Bob Hageman
voorzitter CORA-<ommissie
lea vande Vate
CORA-projectmanager

Naar aanleiding van de vffilaggeving in de Nieuwsbrief van
het "2outkoepeloverleg" bestaat er bij mij als voorzitter van
destudiecommissie CaRA en bij leo van de Vate als projectlei
der de behoefte om hieropte reageren.
In hetgenoemde verslag wordt naar onze mening een onge
fundeerd waardeoordeel uitgesproken over het huidige
CORA-onderzoeksprogramma, zonder dat op enigerlei wijze
op de inhoud van dit programma wordt ingegaan. In het
bedoelde verslag wordt ais voldoende grond voor een v0l
strekt afwijzen van het lopende onderzoeksprogramma in
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feite alleen gerefereerd aan een vermeend standpunt van
Ms. Shrader.frechette alszou zij het Nederlandse onderzoeks
programma "met degrond gelijkhebbengemaakt".
In gesprekken die ik met haarhad heeft zij - hoewel afwijzend
t a.v. een voorbarig besiuit tot diepe ondergrondse berging 
begrip getoond voor het huidigeCORA-scenario, dat berust op
een tweesporig traject Daarbijwordt uitgegaan van eenlang
durig naast elkaar bestaan van beide opties: bovengrondse
berging (oftewel een zeer langdurige interim-opsJag e.v.t
langer dan 100 jaar) naast een toekomstige terugneembare
ondergrondse berging (eventueel te verwezenlijken in de
tweede helft van.de komende eeuw). Mede gelet op de typi
sche Nederlandse situatie, een zeer beperkt territoir in de
directe greep van zeespiegelrijzing, overstromingen door zee
of rivierenen binnen bereik van mogelijk toekomstige landijs
uitbreidingel\ acht zij (Shrader.frechette, h.d.)het thans voor
gestelde pad het overwegenwaard. Haar welwillende interes
se sloot bovendien aan bij vrijwel haar eerste zinsnede uit haar
betoog:"Ibelieve inscienee".
Haar zorg strekt zich vooral uit naar de vraag in hoeverre dit
onderzoekstraject zich weet teonttrekken aan ongewenste en
onverantwoorde beinvloeding door direct belanghebbende
krachten. Zij denkt daarbij aan vooringenomenheid bij het
onderzoek, een onverantwoord vertrouwen inuitkomsten van
modelstudies over een zeer lange termijn, vaak gebaseerd op
gegevens verkregen op laboratoriumschaal. Daarnaast een
procedurele gang die niet toegankelijk is voor een "second
opinion" door onafhankelijke integere wetenschappers en het
onmondig makenvan de samenleving.
Naar onze overtuiging biedt het huidige CORA·scenario, ult
gaande van de twee simultane sporen"bovengronds"-"onder·
gronds"met zeerlangdurigetoegankelijkheid l.vm, mogelijke
terugneembaarheid, inspectie en voortgaand onderzoek ook
tb.v. een secondopinion, ruimte voor een zinvolle maatschap
pelijke inbreng, begeleiding en stapsgevvijze besiuitvorming,
gebaseerd op toenemende, praktijkrelevante kenni~

Het bijgaand artikel ("Aspecten van terugneernbaarheid",
h.d.) werd overigens in het Haagse programma eveneens
gepresenteerd maar verdiende geen aandacht in genoemd
verslag. Wellkht dat lezing hiervan bijdraagt aan een meer
gefundeerde meningsvorming over de lopende CORA-activi
teiten.



HOOFDPUNTEN UIT "ASPECTEN VAN
TERUGNEEMBAARHElD"
van Bob Hageman en Leo van de Vate

A. Ethiek
In 1993 verscheen het Nationaal Milieu Beleidspan (NMP-Actie
62) waarin de Nederlandse regering officieel verklaarde dat
geologische opberging van hoog toxisch afval (waaronder
radioactief afval) slechts zal worden toegestaan indien dat
gebeurt op een terugneembare wijze. Deze randvoorwaarde
wierp allerlei nieuwe kwesties op: niet alleen technische ofvei
Iigheidsaspecten, maar het (NMP, h.d.) wakkerde ook de maat
schappelijke ethische discussie aan, vooral omdat de terug
neembaarheidseis het kiezen van allerlei nieuwe doelstel
lingen noodzakelijk maakte.
Het afvalbeleid van Nederland wordt sinds jaar en dag bepaald
door twee grondbeginselen. Het eerste grondbeginsel is
omkeerbaarheid, het tweede omvat de zogenaamde lBC-crite
ria (Isolatie, Beheersbaarheid en Controle). Deze grondbegin
selen vinden hun oorsprong in een maatschappelijk ethische
aanpak. Het oorspronkelijk idee een geologische opbergvoor
ziening voorgoed afte sluiten zodra deze gevuld is, voldeed
niet aan de voorwaarden van deze twee grondbeginselen. Een
terugneembare opslagvoorziening echter voldoet bijna volle
dig aan deze voorwaarden en vormt daarom een aanvaard
baar uitgangspunt voor een zinvolle maatschappelijk ethische
discussie.

8. Doelstellingen
Sinds 1995 spitsen de activiteiten van de nieuwe studiecom
missie-cORA zich duidelijk op twee onderwerpen toe: terug
neembaarheid en een alternatief gastgesteente, namelijk klei.
Naast een aantal technische kwesties met betrekking tot de
terugneembaarheidsoptie, is veel aandacht besteed aan de
strategische gevolgen van deze optie. Vooral aan de vraag
welke doelstellingen dienen teworden gekozen.
Zeven afzonderlijke doelstellingen werden geformuleerd in
min ofmeer willekeurige volgorde, teweten:
1. Terugname in geval van onverwachte zorgwekkende ont
wikkelingen;
2. Terugname van afval dat geschikt is voor transmutatie (dit is
verkorting van levensduur van kernafval, een onrijp plan, h.d.);
3. Terugname t.b.v. nuttig hergebruik;
4. Continue observatie gedurende de terugneembare periode
om de resultaten van de modelstudies en andere berekenin
gen tetoetsen ineen"1op 1"-situatie inruimte en tijd, invoor
de praktijk relevante situatie;
5. Het mijnbouwtechnische ontwerp van de berging moet kun
nen worden bijgesteld indien meetresultaten en praktijkproe
ven daar aanleiding toe geven;
6. Een proces van opeenvolgende deelbesluiten wat betreft
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het al dan niet doorgaan moet mogelijk zijn;
7. De optie dienst informatie op te leveren die relevant is voor
het "rolling present"-concept van het Nuclear Energy Agency
(NEA collectieve opinie 1995) teneinde het uiteindelijke besluit
tot definitieve afsluiting met de grootst mogelijke mate van
zekerheid tekunnen nemen (rolling present betekent dat elke
generatie opnieuw kan beslissen om kernafval terughaalbaar
op te blijven slaan, dan wel er een definitieve opberging van
temaken, h.d.).

C. Opbouwen vertrouwen
Een geologische, terugneembare optie kan bijdragen aan het
"opbouwen van vertrouwen", een onderwerp dat gevoelig
ligt. Vertrouwen opbouwen moet vooral niet de schijn wekken
een doel op zich te zijn, een truc om het volk te overtuigen.
Vertrouwen opbouwen langs de weg van terugneembare ber
ging moet de uitstraling krijgen een betrouwbaar middel te
zijn om te bewijzen of geologische opberging al dan niet de
meest aanvaardbare oplossing biedt. Bovendien moet de
keuze tussen goedkeuring of afkeuring gestoeld zijn op con
troleerbare feiten, argumenten en procedures. Wat dat
betreft is gebleken dat oncontroleerbare modelresultaten en
simulatieberekeningen daar niet ingeslaagd zijn. Misschien is
het gezegde: "de tijdzal het leren" hier van toepassing.
Kortom, een voldoende lange tijd van omkeerbaarheid die
concrete feiten en cijfers oplevert, zou wel eens de meest over
tuigende manier kunnen zijn om, mede op grond van een zin
volle maatschappelijke participatie, tot een bevredigende
besluitvormingsprocedure te komen. Als we vertrouwen
opbouwen zo beschouwen, kan een lange periode van terug
neembaarheid een praktische, zo niet onmisbare, rol spelen in
deze opvatting van vertrouwen opbouwen.

Samenvattend
Er zijn vele redenen om de mogelijkheden van opslag op geo
logische diepte serieus te bestuderen, niet alleen vanuit inge
nieursgeologische en veiligheidsgezichtspunten, maar ook
omdat zo'n studie een goede gelegenheid is om maatschap
pelijk-ethische argumenten in de discussie te betrekken.
Vertrouwen opbouwen bijde bevolking is nodig als we willen
dat deelname aan het besluitvormingsproces niet slechts
gestoeld zal zijn op geloof in omstreden cijfers, maar ook op
controleerbare gegevens binnen een totaal kader van scena
rio's, procedures en deelbesluiten die grote maatschappelijke
gevolgen hebben.



ENGELS BURGERPANEL: KERNAFVAL
NIET ONCONTROLEERBAAR VER WEG
STOPPEN
door Herman Damveld

Kernafval moet niet al tediep onder de grond controleerbaar
opgeslagen worden. Dit afval moet hoe dan ook toegankelijk
blijven om toekomstige generaties de gelegenheid tegeven er
nog wat mee tedoen. Dat is de belangrijkste aanbeveling van
een Engels Burgerpanel. De Engelse minister van Milieu,
Michael Meacher, heeft deze aanbeveling overgenomen.
Het Burgerpanel kwam tot deze aanbeveling op het slot van
een zogeheten consensus-conferentie. Dit is een procedure om
leden van de bevolking mee te laten praten over een maat
schappelijk belangrijk onderwerp. Deze nauw omschreven
procedure is inverschillende landen al gebruikt.
Het probleem van opslag van kernafval in Engeland kent een
lange geschiedenis. Vanwege het massale verzet stopte de
overheid het onderzoek in de jaren tachtig twee keer. In 1991
zette de kernindustrie op ondergrondse opslag bij Sellafield,
een groot kemenergiecomplex.ln maart 1997 keurde de rege
ring Sellafield echter af: de geologische omstandigheden zijn
teongunstig. De regering heeft tevens beslist dat een nieuwe
locatie-keuze eerst plaats kan vinden nadat de regering nieu
we procedures daarvoor heeft vastgesteld. Een consensus-eon
ferentie is een manier om een dialoog over kernafval op gang
te brengen.
Het Engelse Centre for Economie and Environmental
Development (UK CEED) heeft dé conferentie gèorgänisêerd.
De eerste belangrijke taak was de samenstelling van het
Burgerpanel. Eerst kregen vierduizend mensen, die willekeurig
werden gekozen uit het bevolkingsregister, een brief met de
vraag of ze deel uit wilden maken van een Panel. Ze kregen
ook de vraag of ze in het voorjaar van 1999 twee keer een
weekend beschikbaar waren, als voorbereiding om de confe
rentie van mei. De mensen kregen het onderwerp van de con
ferentie niet te horen.
Ruim 120 mensen reageerden. Ze kregen toen te horen waar
de conferentie over zou gaan. Dat resulteerde in een groep
van 70 mensen die mee wilden doen. Van deze groep werden
er zestien gekozen aan de hand van enkele criteria: gelijke ver
deling over mannen en vrouwen, breed scala van opleidings
niveaus en spreiding over de regio's. Er bleef zo een groep van
16 mensen over, waarvan er één toch niet mee deed.
Het Panel bestond op deze manier uit een doorsnede van de
bevolking: er deden onder meer een loodgieter, een politie
agent, een consultant-opleider, een binnenhuisarchitect en
twee werklozen aan mee. Maar het was vanaf het begin niet
de bedoeling dat het Panel statistisch representatief voor de
hele Engelse bevolking zou zijn of dat de resultaten als maat
gevend voor de publieke opinie beschouwd zouden kunnen
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worden.
Na twee voorbereidingsweekeinden vond in mei jJ. een vier
daagse bijeenkomst plaats in Londen. Een belangrijk element
hierbij was het horen van deskundigen. De leden van het Panel
mochten zelf bepalen welke deskundigen ze wilden onderera
gen. Ook kwamen ze overeen zo evenwichtig mogelijk een
deskundige 'pro' en 'contra' uittenodigen. Dat viel in de prak
tijk overigens anders uit: van de 32 deskundigen kwamen er
maar zes uitde milieuhoek.
Een belangrijke conclusie van het Panel gaat over de vraag hoe
het kernafval opgeborgen moet worden. Tot nu toe zijn twee
mogelijkheden in discussie: bovengronds of diep onder de
grond. Met beide mogelijkheden had het Panel problemen.
Een bovengrondse opslag kan beschadigd worden door sabo
tage of oorlog. Maar opslag diep onder de grond is volgens
het Panel ook niet veilig: "Als we diepe opslag gebruiken, is er
de mogelijkheid dat op een bepaald moment in de toekomst
het radioactieve afval gaat lekken. De gevolgen daarvan kun
nen catastrofaal zijn."
Het Panel heeft daarom voor een tussenpositie gekozen: "Ons
voorstel luidt dat het afval onder het aardoppervlak opgesla
gen moet worden. Op een zeer belangrijk punt zijn we una
niem: we willen geen diepe ondergrondse opslag zoals ver
schillende deskundigen dat willen; een opslagplaats die we
afsluiten, wijzen we af. In plaats daarvan moeten we toegang
houden tot het kernafval om het te kunnen controleren en
terug te halen."
Panellid Anna Hiett stelde dat zij en haar collega's "met opzet
de precieze diepte niet hebben aangegeven waarop het afval
moet worden opgeslagen. Dat moeten de wetenschappers
bepalen. Maar het staat vast dat het kernafval niet verzegeld
mag worden."

Hoewel de politiek geen enkele verplichting heeft om de aan
bevelingen van het Panel op tevolgen, reageerde de minister
van Milieu, Michael Meacher, op de slotdag van de conferen
tie instemmend: "Het debat was een uitstekend idee. Het pro
bleem van kernafval houdt ons al tientallen jaren bezig. De
burgers erbij betrekken is de goede manier om te proberen
het probleem op te lossen."
Naast deze algemene lofbetuiging deed Meacher ook een
politieke uitspraak. Hij was het "absoluut eens" met de aan
b~veling om het kernafval terughaalbaar op teslaan. Hij kon
digde aan met een besluit ("Green Paper") te komen over
kernafval. Daarin zal hij voorstellen doen om de bevolking
meer bij de besluitvorming te betrekken.
Op 25 oktober j.1. kondigde de regering omvangrijke consulta
ties met de bevolking aan. Pas daarna zal een beslissing vallen
over de opslag van kernafval.



waar in onherbergzaam gebied in West-Australië onder de
naam Pangea internationale opslag van atoomafval lijkt te
worden voorbereid. McCombie, een Zwitserse technicus brak. '
m Antwerpen een lans voor deze opslagfaciliteit en voerde
aan dat de meerderheid van de Australiërs geen bezwaar
tegen een internationale optie op Australisch grondgebied
lijktte hebben. Echter, innovember kwam het verzet hierte
gen goed op gang, onder aanvoering van Greenpeace. Het is
daarom zeer de vraag of deze opslag door zal gaan.

DISCUSSIE OVER INTERNATIONALE
~IjWPDATOOMAFVAL STEEDS MEER

Door Steef van Duin

Het tweewekelijkse tijdschrift Nuclear Fuel (18 october en
15 november 1999) maakt melding van een interessante ont
wikkeling rond de opslag van radioactief afval. De steeds
vaker gehoorde optie van één opslagplaats voor kernafval
vanuit verschillende landen heeft, aldus Nudear Fuel, in
Zweden voor paniek gezorgd. Woordvoerders van de Zweedse
instantie die zich met de verwerking en opslag van radioactief
afval bezighoudt verklaren dat de opslagplaatS bij
Oskarshamn nooit en te nimmer door de Zweden zal worden
aanvaard wanneer daarin kernafval vanuit het buitenland zal
worden opgeborgen. Volgens de Zweedse opslagchef Claes
Thegerstroem staan gesprekken over multinationale opslag
plaatsen gelijk aan 'het spelen met explosieven'. Een en ander
werd geventileerd tijdens een recente conferentie in
Antwerpen, België over de opslag van kernafval. Daar kwa
men onder de naam Topseal nationale en supranationale
opslagplaatsen uitgebreid aan de orde. Van verschillende kan
ten werd inAntwerpen benadrukt dat bij het vervagen van de
nationale grenzen binnen Europa de discussie over supra
nationale opslagplaatsen voor atoomafval niet meer kan wor
den gemeden; politiek correct ofniet.

Kleine landen zoals België maken nauwelijks ofgeen punt van
internationale opslag. Tijdens Topseal werd duidelijk dat de
Belgen als klein land verwachten de dans teontspringen wan
neer het daadwerkelijk tot internationale opslag zal komen.
De reden ligtvoor de hand: een land als België is volgens veel
Belgen veel te klein en tedichtbevolkt voor zo'n project. Dat
zou ook wel eens kunnen gelden voor ons land, hoewel dat in
Antwerpen blijkens Nudear Fuel niet met zoveel woorden
werd gezegd. Derek Taylor, topman van het directoraat van de
Europese Commissie dat zich met milieuzaken bezighoudt,
meldde wel dat - tot verbazing van de onderzoekers - de
Hollanders de minste bezwaren tegen internationaal gevulde
atoom-opslagplaatsen hebben. Samen met de Denen en de
Duitsers is 20 procent van onze landgenoten voorstander van
'regionale' opslagplaatsen, daarbij op de voet gevolgd door
de Zweden en de Finnen. Dit inweerwil van de Zweedse uit
spraken zoals inde aanhef van ditstukje. Bij hetzelfde onder
zoek bleek overigens een overgrote meerderheid van de
Europeanen (75 procent) voorstander van de nationale variant
van opruiming van atoomafval. Absolute koploper blijken de
Fransen, schrijft Nuclear Fuel. Maar liefst 80 procent van de
Fransen wijst opslag van buitenlands atoomafval binnen de
Franse landsgrenzen af. Minder bezwaren tegen de interna
tionale opslag van radioactief afval komen vanuit Australië,
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OPEN BRIEF AAN BOB HAGEMAN
Jan Stuitje

Beste Bob,
In Kristin Schrader-Frechet's betoog op 23-06-99 heb iken heb
ben velen met mi1 haar toch duidelijk horen zeggen dat het
Nederlandse onderzoek t.a.v. het opbergen van radioactief
afval niet, zoals nu, zich moest richten op opberging in de
grond. De fouten hierbij gemaakt door andere landen die ze
met name noemde, gaf Nederland de kans het beter tedoen.
Ten tweede, Bob, verlicht me es t.a.v de Cora doelstelling (
LvdV. Afvalnwsbrf 12 ): Terugname bij onverwachte (?) zorg
wekkende ontwikkelingen?
1. Hebben we het hier over calamiteiten ofcatastrofes ofwat?
En wat t.a.v. de te'verwachten' zorgzame ontwikkelingen? En
waarom moet het dan eerst in een mijn of zoiets als we een
calamiteiten-opslag hebben? En:
2Die één op één-optie, Bob (dlst. 4,5,6,7), komt bij mij over
dat het idee van opberging ineen mijn een soort experiment
is, waarbij proefondervindelijk bewezen moet worden of het
wel deugt. En denk je dat de kruideniersmentaliteit van de
politiek ten aanzien van de kosten, tegen die tijd zo drastisch
veranderd is, dat ze dan ineens wél miljarden willen uitgeven
voor andere oplossingen? En als dat zo is, dat 'geloof' bedoel
ik, waarom gaan de onderzoekers daar dan niet direct mee
bezig, zonder geëxperimenteer ?Bob,zou het langzamerhand
niet es tijdworden om de bedoeling van Kristin's uitspraak: " I
believe inscience " inde praktijk tegaan brengen ?Laten we
een ~rijsvraag uitschrijven ofzoiets onder de jongere, wellicht
creatievere generatie van studenten op de nederlandse uni
versiteiten en kijken wie er de komende tien ofvijftien jaar, de
~oor de bevolking meest veilige en meest aanvaardbare oplos
smg bedacht heeft. Wel onafhankelijk alsjeblieft, zonder de
beïnvloeding van de betrokken industrieën, de politiek ofhet
huidige grote onderzoekscircuit Ikbedoel maar, is dat niet de
echte wetenschap? Daar geloof ik ook in.
Met vriendelijke groet,
Jan

de Afvalnieuwsbrief wordt verzorgd door
o&a grafisch ontwerp- en adviesbureau. Temaard.
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