Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Gerwi Temmink (Groenlinks) ingevolge artikel 44 reglement van
orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 103.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Veiligheid transport
hoogwaardig nucleair afval

Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 29 augustus 2016)
1.

Zijn GS en/of de CdK, dhr. Polman,
1.
bekend met het voornemen dit gevaarlijke transport plaats te laten vinden,
voor een groot deel door Zeeland, terwijl er niet aan alle veiligheidsvoorschriften wordt voldaan?

Wij zijn bekend met de berichtgeving
hierover.

2.

Is het bij GS en/of de CdK,
2.
dhr. Polman, bekend waarom er zo’n
haast is dit transport hoe dan ook door
te willen laten gaan? Immers, het
COVRA is verantwoordelijk voor de
containers en heeft gezegd dat er
reeds nieuwe zijn besteld. Dat blijkt
ook uit een artikel in de PZC, zie:
http://www.pzc.nl/regio/zeeuwsnieuws/onenigheid-over-veiligheidtransport-kernafval-vanpetten-naar covra-1.6278487. Toch zet NRG
Petten die A-containers in met toestemming ANVS.

Navraag bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) leert
dat van bestelling van nieuwe containers in relatie tot onderhavig transport- niets bekend is. Dit wordt ook door de COVRA
bevestigd.

3.

Kan en wil GS, c.q. de CdK, iets ondernemen om er voor te zorgen dat dit
transport uitgesteld wordt en er uitsluitend transporten van hoogwaardig nucleair afval van NRG uit Petten naar
COVRA in Vlissingen plaatsvinden die
volledig voldoen aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften? Zo nee,
waarom niet?

Daar is geen aanleiding toe; de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M)
antwoordt op Kamervragen dat de verleende vergunning en de verpakking
voldoen aan de vereisten van de Kernenergiewet (Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen) en
de internationale vervoersregelgeving
(ADR).

3.

Voor meer informatie verwijzen wij
naar de antwoorden van de minister
van I&M op de eerder gestelde Kamervragen rond dit onderwerp.
Zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016D32114&did=2016D32114
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