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LEEUWARDEN – Dorpen en ge-
meenten in het noordoosten en
zuidwesten van Friesland zijn
faliekant tegen de opslag van
hoogradioactief afval.

,,Dit kin fansels net. Wy binne der
poer op tsjin’’, zegt wethouder
Tytsy Willemsma van Dongera-
deel. Zij reageert op een rapport
van adviesbureau T&A Survey,
dat in opdracht van Greenpeace
verkennend onderzoek deed naar
de opslag.

Uit het onderzoek blijkt dat de

diepe kleilagen in Dongeradeel
en de Zuidwesthoek geschikt zijn
voor ‘eeuwige’ dumping van
kernafval. Ook de ondergrondse
zoutkoepel bij Ternaard is in
beeld voor het afval uit Neder-
landse kerncentrales.

,,Sy hawwe it der al ris earder
oer hân, sa’n tsien jier lyn’’, zegt
voorzitter Jelke van der Meer van
Dorpsbelang Ternaard. ,,Wy bin-
ne klear foar útgebreide aksje.
Der moat in oare oplossing kom-
me.’’ Zijn dorp houdt de ontwik-
kelingen scherp in de gaten. ,,Mar

it is hjir noch gjin dikke panyk.’’
In alle gevallen zijn complica-

ties te verwachten, zoals versto-
ringen door mijnbouw, breuken
en contact met aardlagen die
grondwater bevatten. Daarom is
ook Kollumerpomp, gelegen na-
bij het Lauwersmeergebied, fel te-
gen. ,,Dit is fansels net bêst. Dit
moat oars’’, zegt Minne Osinga
van Dorpsbelang.

Hoogradioactief afval wordt
nu nog gestald in loodsen bij het
bedrijf Covra in Vlissingen, waar
het honderd jaar mag blijven. Het

spul verliest heel langzaam (in
240.000 jaar) zijn radioactiviteit.

De gemeente Súdwest Fryslân
stelt net als het provinciebestuur
dat er in deze regio geen draag-
vlak is voor deze opslag. ,,De fei-
lichheid fan ús ynwenners stiet
foar ús foarop’’, zegt woordvoer-
der Marco van der Meer.

Ook Skarsterlân reageert afwij-
zend. ,,Wy steane hjir tige kritysk
tsjinoer’’, zegt Yde Wierda. Deze
gemeente beschouwt de opslag
overigens nog als een zeer ,,pre-
mature’’ zaak. Dat is ook de visie

van Súdwest Fryslân, die erop
wijst dat het onderzoek van T&A
Survey geen bestuurlijke status
heeft.

Lemsterland waagt zich van-
daag nog niet aan inhoudelijk
commentaar. Burgemeester en
wethouders buigen zich morgen
over de kwestie.

De Europese Commissie heeft
een richtlijn in de maak die lidsta-
ten verplicht hun kernafval defi-
nitief in de bodem op te slaan. Mi-
nister Maxime Verhagen (Econo-
mische Zaken) heeft geen haast

met ondergrondse opslag, maar
zegt wel dat het uiteindelijk in
zoutkoepels of Boomse klei moet
gebeuren.

Greenpeace vindt dat de minis-
ter om de hete brij heen draait.
,,Hij vermijdt iedere vraag daar-
over en wil simpelweg geen mo-
gelijke locaties aanwijzen. Dat is
begrijpelijk, want hij is natuurlijk
bang voor protest van de betref-
fende gemeenten’’, zegt woord-
voerder Ike Teulings.


