Provinciale Staten
Vragen van het statenlid dhr. Van Haperen en mevr. Evertz (PvdA) ingevolge artikel 44 reglement
van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 511.
Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake de ontmanteling van de kerncentrale Borssele

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 27 januari 2014)
1.

Bent u bekend met de vragen van WISE
en de beantwoording door EPZ? Zo ja,
wat vindt het college van de manier van
antwoorden? Zo nee, zou u zich daar
alsnog in willen verdiepen?

1.

Wij zijn bekend met de vragen van WISE en
de beantwoording door EPZ.
Door EPZ worden de vragen van WISE, voor
zover het geen bedrijfsgevoelige informatie
betreft, kort beantwoord. Een aantal vragen
die WISE stelt zijn terug te vinden in het
openbare Jaarverslag 2013 van EPZ en op
de website van EPZ.

2.

Bent u het met ons eens dat bij een
gevoelige en gevaarlijke kwestie als
kernenergie juist volledige transparantie
over de opruimkosten dient te worden
gegeven?

2.

Ja, EPZ is transparant over de kosten en
over de wijze waarop de gelden zeker
worden gesteld. Hierover wordt verantwoording afgelegd in het meest recente
openbare Jaarverslag 2013 van EPZ
(blz. 37 en 38).

3.

Wat is nu precies het moment van
3.
ontmanteling van de kerncentrale in
Borssele en wat zullen de kosten hiervan
zijn?

In het convenant dat de overheid, EPZ en
haar aandeelhouders sloten, is vastgelegd
dat de ontmanteling van de kerncentrale zo
spoedig mogelijk na de buiten gebruikstelling
start (in 2034). Dit is inmiddels ook
vastgelegd in de Kernenergiewet.
EPZ laat een bedrijf dat gespecialiseerd is in
het ontmantelen van nucleaire centrales
iedere vijf jaar de kosten voor ontmanteling
onderzoeken. Naar aanleiding van dat
onderzoek wordt bepaald of de jaarlijkse
storting moet worden aangepast. De laatste
keer dat een dergelijke studie is gedaan was
in 2013. Op basis daarvan is vastgesteld dat
een bedrag voor het ontmantelen nodig is
van 489 miljoen euro.

4.

Wordt door EPZ en BOKB overwogen
om het moment van ontmanteling uit te
gaan stellen?

4.

Zoals in antwoord 3 is aangegeven, is het
moment van ontmantelen vastgelegd in een
convenant en wordt niet overwogen ontmanteling uit te stellen.

5.

Hoe worden de ontmantelingsgelden
belegd door de BOKB?
Welke risicoprofielen worden daarbij
gehanteerd?

5.

In dit fonds wordt hoofdzakelijk belegd in
obligaties met een hoge rating.
Het fonds legt verantwoording af aan de
overheid en belegt binnen een voorgeschreven strikt beleggingsmandaat.

Hierbij worden voorwaarden gesteld aan
soort beleggingen en termijnen.
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