
Schriftelijke vraag
Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Anita Sempel

Fractie:  GroenLinks

Datum:  13 november 2019

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst):  4 december 2019

Onderwerp:  Transport Verarmd Uranium

Svp in het beantwoordingsformulier zowel de vragen als de eventueel toelichtende tekst van
de vragensteller overnemen !

Onlangs bereikte GroenLinks Enschede het bericht dat er sinds enkele maanden weer verarmd 
uranium van Urenco Duitsland vanuit Gronau via Twente naar Amsterdam wordt vervoerd. 
In een ar kel van de Tuban a van 31 oktober valt te lezen dat het verarmde uranium vervolgens naar
Rusland verscheept wordt om daar verrijkt te worden. Het vervoer van dit verarmde uranium vindt 
onder andere plaats via de N35. Volgens het documenta e- en onderzoekscentrum voor kernenergie
Laka is de hoeveel verrijkt uranium die uit het verarmde afval wordt gehaald zo laag dat het in feite 
gaat om het afvoeren van kernafval. 
In een uitzending van het actualiteitenprogramma Westpol van 10 november van de WDR werd 
onlangs ook bericht dat slechts een klein gedeelte van dit verarmd uranium daadwerkelijk wordt 
gebruikt voor verrijking en het grootste gedeelte dus als kernafval in Rusland belandt. 

GroenLinks Enschede hee  de volgende vragen aan het college over het vervoer van verarmd 
uranium over Enschedees grondgebied:

1. Op welke wijze is de gemeente Enschede geïnformeerd of betrokken bij het besluit om verarmd
uranium over gemeentelijke grondgebied te vervoeren? 

2. Welke bevoegdheid hee  de gemeente met betrekking tot het transport van dit soort 
gevaarlijke stoffen over haar grondgebied?

3. Hee  de gemeente inzichtelijk hoe vaak dit transport over gemeentelijk grondgebied plaats 
hee  gevonden en nog plaats zal vinden in de toekomst?

4. Hee  de gemeente inzichtelijk welke risico’s m.b.t. de veiligheid dit met zich mee brengt? 
5. Zijn er maatregelen getroffen m.b.t. tot de veiligheid? 
6. Is het college het met GroenLinks eens dat het onwenselijk is dat verarmd uranium over het 

grondgebied van de gemeente wordt vervoerd? Zo ja, welke stappen gaat de gemeente 
ondernemen om dit kenbaar te maken? 

7. Is de college het met GroenLinks eens dat Enschede een kernenergievrije gemeente zou 
moeten zijn? Dat betekent dat de gemeente geen zaken doet met bedrijven die investeren in 
kernenergie, transporten van nucleaire materiaal over het grondgebied tegengaat en ac ef 
stree  naar slui ng van de Urenco-fabrieken in Gronau en Almelo. 



Artikel 35 - Schriftelijke vragen

2 Ieder lid van de raad kan schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester stellen. Onder schriftelijke 
vragen worden ook verstaan vragen die via e-mail worden ingediend.

3 Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden 
voorzien.

4 De vragen worden ingediend bij de voorzitter van de Raad. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo 
spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de Raad en van het College of de burgemeester 
worden gebracht.

5 Beantwoording vindt schriftelijk of via e-mail plaats, zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen drie 
weken na ontvangst van de vragen. Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, stelt de 
gemeentesecretaris de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn wordt aangegeven 
waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.

6 Antwoorden worden door het verantwoordelijk lid van het college of door de burgemeester aan de griffie 
gezonden, die ze terstond aan de leden van de Raad toezendt.

7 De vragensteller kan in de eerstvolgende vergadering van de raad na de behandeling van de agendapunten 
nadere inlichtingen vragen over het door het college of de burgemeester gegeven antwoord, tenzij de Raad 
anders beslist.


