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 2018 nummer 267.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Meetpunten radioactiviteit in Zeeland

Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 5 juli 2018)
1.

Is GS het met de fractie van GroenLinks eens dat Zeeuwen door de aanwezigheid van de kerncentrales in
Borsele en Doel plus de COVRA in
hun nabijheid het grootste risico van
heel Nederland lopen op incidenten
met radioactieve straling?

1.

Het risico op een kernongeval is voor
Zeeuwen even groot als voor alle andere
inwoners van Nederland. De nadelige effecten van stralingsincidenten zijn, voor de
bevolking die zich het dichtst bij het incident bevindt, groter. Het is evident dat
Zeeland onder een grotere invloedssfeer
staat van de Kerncentrales Borssele en
Doel dan andere regio’s.

2.

Is GS het met de fractie van GroenLinks eens dat omwille van de veiligheid en volledigheid het van belang is
dat alle meetgegevens actueel en zo
spoedig mogelijk toegankelijk zouden
moeten zijn voor iedereen zoals nu
ook al het geval is met die andere
sites? Zo nee, waarom niet?

2.

Wij vinden het van belang dat meetgegevens aan de voorwaarden van actualiteit
en betrouwbaarheid voldoen.
Navraag bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) leert
dat op de ca. 167 meetposten continu
metingen worden verricht. Rond het hele
uur ontvangt elk meetpunt 6 waarden (om
de 10 minuten één).
Van deze 6 waarden wordt automatisch het
uurgemiddelde (uurwaarde) middels kleuren per meetpost geprojecteerd op de
publiekssite.
Het is overigens niet zo dat toegang tot
actuele meetgegevens leidt tot een grotere
veiligheid. Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
laat weten dat voor de beoordeling van
risico’s verschillende gegevens en omstandigheden een rol spelen.
Verder blijkt uit navraag dat de nucleaire
toezichthouders in Duitsland en België ook
uurgemiddelde waarden ontsluiten.

3.

Is GS bekend met de site van het
3.
RIVM die inzage biedt in dergelijke
actuele gegevens en kan zij en/of de
VRZ daarover beschikken? Zo ja, is zij
bereid die in elk geval te (laten) delen?
Zo nee, waarom niet? In de ogen van
GroenLinks dringen Brabantse overheden niet voor niets hierop eveneens
aan.

Wij zijn bekend met het Nationaal Meetnet
Radioactiviteit (NMR). De VRZ laat weten
dat zij –net als alle overige veiligheidsregio’s in Nederland- ook toegang te hebben tot de actuele meetgegevens van het
NMR. Dat is met name ook van belang in
geval van (het goed kunnen beheersen
van) incidenten.
Het ontsluiten van actuele (om de 10 minuten) meetgegevens zonder context of duiding kan echter leiden tot onduidelijkheid
en onnodige zorgen/onrust.

De beleidslijn van de ANVS is dan ook dat
er gemiddelde waarden worden getoond,
omdat daarmee een beter verloop van
waarden wordt weergegeven en daarmee
ook een getrouwer beeld ontstaat.
4.

Wanneer het antwoord op de vorige
4.
vragen ontkennend is omdat de ANVS
(Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) daartoe (nog) geen
opdracht heeft gegeven aan het RIVM,
is GS dan bereid daarop aan te dringen?

De ANVS laat weten geen aanleiding te
zien in het anders dan nu ontsluiten van
meetgegevens. Daarbij is het doel van het
NMR ook om onder normale omstandigheden aan te geven hoe de natuurlijke
stralingsachtergrond in Nederland zich in
de loop van de tijd (gemiddeld) ontwikkelt.

5.

Is GS het met de fractie van Groen5.
Links eens dat het omwille van de
volksgezondheid van belang is dat de
radioactiviteit bij binnenkomst van de
Schelde in Nederland ook gemeten
wordt? Niet zozeer vanwege het drinkwater, maar wel omdat zowel de Belgische als de Nederlandse kerncentrale(s) praktisch aan die rivier liggen?
Zo ja, is zij bereid hierop aan te dringen bij de verantwoordelijke autoriteit?
Zo nee, waarom niet?

Rijkswaterstaat Zee en Delta bemonstert
maandelijks op radioactiviteit in de Westerschelde. Dit gebeurt op de locaties Schaar
van Ouden Doel (landsgrens Zeeland met
België) en locatie Vlissingen.
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