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"Kernafval gaat gewoon naar Noord-Nederland" 
 
Bij de binnenkort te starten inspraakrondes over radioactief afval wordt gedaan alsof het niet 
gaat over locaties voor de opslag en alles nog openligt. Maar uit een vandaag verschenen 
onderzoeksrapport van stichting Laka blijkt dat landen er altijd voor kiezen om hun kernafval 
nabij een nucleaire installatie danwel in een economische krimpregio op te slaan. Ook blijkt dat 
als eenmaal locaties voor eindberging zijn genoemd, deze zelden weer afvallen. Daarom zullen 
de zoutkoepels in Onstwedde, Ternaard en Pieterburen in de krimpregio Noord-Nederland ook 
in de toekomst de belangrijkste opties voor eindberging blijven.  
 
Dat is de belangrijkste conclusie uit het vandaag verschenen rapport over de zoektocht in negen 
landen naar een locatie voor de eindberging van radioactief afval. Nergens ter wereld is een 
definitieve opslag voor hoogradioactief afval uit kerncentrales in bedrijf en ook staan nergens 
gemeentes in de rij om een opslag voor kernafval te huisvesten. 
 
Volgens een Europese richtlijn moet ook Nederland in 2015 een Nationaal programma voor de 
Eindberging van Radioactief Afval opstellen. Volgens de EU is inspraak van de bevolking 
daarin een belangrijke pijler.  
 
Betaald door de regering zijn er in september een aantal bijeenkomsten onder andere over de 
vraag hoe belanghebbenden bij de discussie te betrekken. "Maar die bijeenkomsten vinden 
allemaal plaats in Amsterdam en Den Haag, en 's-ochtends vroeg, zodat  het voor mensen uit 
de zoutkoepel-provincies onmogelijk is aanwezig te zijn," stelt onafhankelijk onderzoeker en 
publicist Herman Damveld uit Groningen, die aan het rapport heeft meegewerkt. 
 
De Nederlandse overheid heeft 1976 besloten dat radioactief afval definitief opgeborgen moet 
worden in zoutkoepels in het noorden van het land. Door het massale politieke en 
maatschappelijke verzet werd de overheid echter gedwongen haar beleid te herzien en in 1984 
werd besloten het kernafval eerst 100 jaar bovengronds op te slaan.  
 
De overheid wil graag vasthouden aan de idee dat het kernafvalprobleem daarmee is opgelost. 
Want, zo is het standpunt, beslissingen over eindberging zijn voor het einde van deze eeuw niet 
aan de orde. Volgens Laka, het onderzoeks- en documentatiecentrum over kernenergie en 
opsteller van het rapport, wordt hiermee het probleem doorgeschoven naar toekomstige 
generaties. 
 
"De mensen die nu aangesproken gaan worden bij de inspraakrondes zullen als het aan de 
regering ligt het begin van de eindberging niet meemaken, omdat ze over 100 jaar niet meer in 
leven zijn. We beschouwen de inspraakprocedure die nu start dan ook als onwerkelijk en 
verwarrend", aldus Dirk Bannink, onderzoeker bij Stichting Laka. 
 



Een andere conclusie uit het rapport is dat ook in het buitenland gemeentes bepaald niet in de 
rij staan voor de opslag van kernafval. Minister Kamp (EZ) zei in juni nog dat in een aantal 
landen gemeentes enthousiast zijn. Uit de inventarisatie blijkt dat de lokale politiek hooguit na 
wil denken over opslag als er flink wat tegenover staat. Minister Kamp wil in Nederland ook 
op zoek naar wat hij een 'tegemoetkomingsmodel' noemt. 
 
"De geschiedenis rond Gorleben in Duitsland laat zie hoe moeilijk het is om van de lijst met 
potentiële eindberginsplaatsen te komen als je daar eenmaal op staat", zegt Bannink, "en 
daarom moet er rekening mee gehouden worden dat de noordelijke zoutkoepels nog steeds 
bovenaan de lijst staan en dat dat in de toekomst zullen blijven. We worden nu in slaap gesust 
met de redenering dat er toch nog niets besloten hoeft te worden." 
 
 
Rapport: "Eindberging radioactief afval: toch in zoutkoepels Noord-Nederland? De zoektocht 
naar locaties voor eindberging van radioactief afval. Een internationale inventarisatie" 
Stichting Laka, augustus 2014 
 
Het rapport is te downloaden via:  
http://www.laka.org/info/afval/Eindberging_radioactief_afval.pdf 
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