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Motie (vreemd aan de orde van de dag)
Geen opslag radioactief afval in Duitse zoutkoepels.

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 3 maart 2021

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

• De Duitse regering onderzoekt of de ondergrondse zoutkoepels in Duitsland net over de
grens bij Groningen, Drenthe, Overijssel (Twente) en Gelderland (de Achterhoek), geschikt
zijn om op een diepte van 300 meter hoogradioactief afval uit kerncentrales vanaf 2050 op
te slaan;

• Vrijwel het hele grensgebied tegen de Achterhoek en Twente aan als onderzoeksgebied
geschikt is bevonden;

• Op de elf criteria die het Bundesgesellschaft für Endlagerung heeft vastgesteld, de
aanliggende grensregio op zeven punten positief scoort;

• Er wereldwijd, ook recentelijk, incidenten zijn geweest met de opslag van hoogradioactief
afval;

• Wij het opslaan van kernafval onder de grond, in het kader van de veiligheid, onwenselijk
vinden;

• Het als onwenselijk wordt ervaren dat een oplossing wordt gezocht in het grensgebied,
waarmee risico’s van de opslag naar een ander land worden afgeschoven, dat hierover
nauwelijks zeggenschap over of invloed op heeft;

• Wij zorgen hebben voor de negatieve gevolgen hiervan voor onze regio;
• Wij daarom tegen de opslag zijn van hoogradioactief afval in ondergrondse zoutkoepels of

opslag in welke vorm dan ook die negatief van invloed kan zijn op inwoners van de
provincie Overijssel;

• Het de planning is dat in 2031 de opslaggebieden worden aangewezen;
• Gelet op de huidige klimaatveranderingen die van grote invloed kunnen zijn op de staat

van de wereld er allerlei variabelen denkbaar zijn waardoor opslag onder de grond zeer
onverantwoord is.



Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.2

Verzoeken GS
• Om in ieder geval zelf, maar bij voorkeur tezamen met de Rijksoverheid en de Twentse

gemeenten, de Duitse regering op te roepen geen opslag te realiseren van radioactief afval
in ondergrondse zoutkoepels of andere ondergrondse ruimtes en daarvoor alle bestuurlijke
- en indien men toch in de grensregio over gaat tot opslag ook juridische - mogelijkheden
aan te wenden om dit tegen te gaan.

en gaan over tot de orde van de dag.
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