Provinciale Staten
Vragen van het statenlid dhr. Harpe (GroenLinks) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 509.
Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake Opruimen
radioactief afval Thermphos

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 04-02-2013)
1.

In antwoord op onze vragen d.d.
22 november 2012 antwoordde u dat de
berichtgeving van RTL Nieuws niet in
overeenstemming was met de feiten.
Zijn de kosten nu wel exact in beeld?

1.

Situatie feb '13: Nee, niet exact.
Er is inmiddels een zo nauwkeurig mogelijke
inschatting gemaakt en omwille van de
onderhandelingen kon dit toen niet bekend
gemaakt worden.
In een Statenbijeenkomst op 28 juni 2013 is
hierover meer duidelijkheid verschaft.
Situatie feb'15: Inmiddels is bekend dat de
omvang ligt tussen € 70 en 90 miljoen.

2.

Zo ja, klopt dan de conclusie in de brief
van ZSP dat: “Radioactieve en andere
milieugevaarlijke stoffen onbeheerd op
het terrein zullen blijven liggen?”

2.

Nee. Er is sinds het faillissement niets onbeheerd op het terrein blijven liggen en dat is
ook voor de toekomst niet aan de orde.

3.

Hoe verhoudt deze conclusie zich met
3.
het gestelde in de Omgevingsvergunning
waarin is
bepaald dat bij definitieve
bedrijfsbeëindiging de installaties, afval/grondstoffen en eventuele vervuilde
grond moeten worden opgeruimd?

Zie bovenstaande, deze conclusie is onjuist.

4.

Is hierover overleg met de Kernfysische
Dienst en, zo ja: wat zijn de bevindingen
van de KFD?

4.

Ja, er is overleg met de KFD inzake de
Kernenergiewet vergunning. De minister van
Economische Zaken is daarvoor het bevoegd
gezag; de Kernfysische Dienst is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Voor
de periode na faillissement is een nieuwe,
veranderde KEW-vergunning aangevraagd.

5.

Wilt u de minister van Economische
zaken als bevoegd gezag op grond van
de Kernenergiewet aanspreken op zijn
verplichtingen in deze en de Staten
informeren over de
voorgestane eindoplossing?

5.

Ja. Helaas is na het mislukken van de groene
doorstart (sept '13) het ministerie van EZ
afgehaakt in dit traject. Ons college betreurt
het zeer dat het Ministerie van EZ hiermee
wegloopt voor haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit haar
taken. Wij hebben ons samen met ZSP tot
het uiterste ingespannen om de minister op
andere gedachten te brengen, tot nu toe
zonder resultaat.

Ja. De Staten hebben een besluit genomen
in de (besloten) Statenvergadering van juni
2014, hebben openbaar gedebatteerd in
september 2014 en zijn middels een brief
geïnformeerd over de bereikte overeenkomst
in oktober 2014.

MIDDELBURG,10 februari 2015
Namens de fractie van GroenLinks,

Gedeputeerde staten,

Dhr. Harpe
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