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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie GroenLinks, met betrekking tot 
opslag van radioactief afval in het Duitse grensgebied. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden. 
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
Door de fractie Groen Links is aangeven dat men in Duitsland , n.l. het deel grenzend aan Twente, op zoek 
is naar locaties voor het in de grond opbergen van hoogradioactief afval. 
 
Vraag 1. 
Bent u, of de VRT, op de hoogte van dit onderzoek? 
 
Antwoord 1: 
Ja, wij en ook de Veiligheidsregio Twente zijn op de hoogte van dit onderzoek. 
 
Vraag 2.  
Als dat wel het geval is, kunt u ons hierover nadere informatie geven? 
 
Vraag 3.   
Wanneer dat niet geval is, bent u dan met ons van mening dat dat wel het geval zou moeten zijn? 
 
Antwoord 2 en 3: 
In Duitsland lopen onderzoeken hoe de 'Endlagerung' (definitieve opslag) van hoogradioactief afval plaats 
moet vinden. De zoektocht naar een geschikte locatie wordt begeleid door het Bundesgesellschaft für 
Endlagerung (BGE). In deze zoektocht is in eerste instantie gekeken welk gebied in Duitsland geologisch 
gezien mogelijk een geschikte regio is. Daaruit blijkt dat 50% van het grondgebied van Duitsland, waaronder 
de regio Munsterland en Grafschaft Bentheim, geologisch gezien mogelijk geschikt is voor de definitieve 
opslag van hoogradioactief afval. De komende jaren worden de potentiele locaties nauwkeuriger onderzocht 
op alle criteria die voor een opslag van hoogradioactief afval van belang zijn. 
 
Volgens het BGE wordt de bergingsinstallatie ondergronds gebouwd in zout, klei of graniet. De locatie moet 
in 2031 gevonden zijn en vanaf 2050 zullen containers met radioactief afval ondergronds worden 
opgeslagen. 

 



 
Omdat er nog geen concrete locatiekeuze is, het betreft immers een verkennend onderzoek, is als gevolg 
daarvan nog geen procedure aan de orde. In het latere proces, als de locatiekeuze aan de orde is, volgt er 
een in ieder geval een Milieueffectrapportage(MER)-procedure waar advies op kan worden uitgebracht. De 
ervaring is dat de Duitse autoriteiten ons goed informeren over lopende concrete initiatieven. 
 
Het betrokken ministerie in deze, het ministerie van Justitie en Veiligheid, is op de hoogte van deze 
zoektocht. Zij ondersteunen de Veiligheidsregio Twente (VRT) hierin. 
 
Vraag 4.    
In vervolg op 3: welke stappen gaat u ondernemen? 
 
Antwoord 4: 
In afwachting van de officiële procedure zullen geen stappen worden ondernomen. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
    
  

 

 

 

 

 

de plv. secretaris 

 
 
G van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
 
J.G.J. Joosten 


