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V E R Z O N D E N 2 3 KAABT 2012 

Met verontrusting hebben wij kennis genomen van het onderzoek naar de mogelijkheden tot 
eindberging van kernafval in de Boomse Klei en van standpuntbepaling over locaties daarvoor. 

Wij zijn tegen de opslag van kernafval in zijn algemeenheid en zullen binnen onze bevoegdheden 
nimmer opslag daarvan op of onder het grondgebied van de gemeente Alphen-Chaam toestaan. 
Wij zijn zeer bezorgd over eventuele lekken met desastreuze gevolgen voor het grondwater en de 
drinkwatervoorziening over de grens met Noord-Brabant. 
Wij doe dan ook een dringend beroep op de Nederlandse en Belgische autoriteiten om over en 
weer in contact te treden om daarmee te bewerkstelligen dat er geen berging zal plaatsvinden 
zodanig dicht bij de Nederlandse grens. 

In onze vergadering van 1 maart j l . hebben wij omtrent deze kwestie een motie aangenomen, die bij 
dit schrijven gevoegd is. 

Hoogachtend, 

De gemeenteraad van Alphen-Chaam 

M.J.A. Luijben 
Griffier 
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Alphen Chaam 

Raadsbesluit 'Geen kernafval' 

De raad van de gemeente Alphen-Chaam, in vergadering bijeen op 1 maart 2012; 

KENNIS G E N O M E N HEBBEND V A N : 

de berichten dat de rijksoverheid bezig is met een onderzoek naar en standpuntbepaling over plaatsen 
in Nederland waar kernafval,afkomstig van kernenergiecentrales, in de diepe ondergrond (zoutkoepels 
of Boomse klei) als eindberging opgeslagen kan worden; 

de berichten dat de federale regering in België een beslissing dient te nemen over een definitieve 
berging van het Belgische hoogactieve en langlevende radioactieve afval in de matig verharde Boomse 
Klei binnen het zoekgebied tussen de Nederlandse Grens en de lijn Wuustwezel-Mol; 

O V E R W E G E N D E D A T 

• er op korte en lange termijn nog veel onduidelijkheid is over de risico's van de eindberging van 
kernafval, afkomstig van kernenergiecentrales, in de diepe ondergrond; 

• kernafval afkomstig van kernenergiecentrales voor meerdere eeuwen tot millennia radioactief is; 

• de kans bestaat dat de site voor de berging van het Belgische radioactieve afval zodanig dicht bij de 
Nederlandse grens komt dat bij een eventueel lek het grondwater in gevaar komt dat over de grens 
naar Noord-Brabant stroomt, waar het voor de drinkwatervoorziening wordt gebruikt; 

• de gemeenteraad van Alphen-Chaam op dit moment (nog) geen standpunt heeft inzake de opslag 
van kernenergie afkomstig van kernenenergiecentrales; 

IS V A N OORDEEL D A T 

de raad van de gemeente Alphen-Chaam 
• in het algemeen tegen de opslag van kernafval in de ondergrond is; 
• tegen de berging is van Belgisch radioactieve afval zodanig dicht bij de Nederlandse grens dat bij 

een eventueel lek het grondwater in gevaar komt dat over de grens naar Noord-Brabant stroomt, 
waar het voor de drinkwatervoorziening wordt gebruikt; 

• nooit opslag van kernafval op of onder het grondgebied van de gemeente Alphen-Chaam zal 
toestaan; 

B E S L U I T : 

• een brief aan de minister van Economische Zaken te sturen waarin aangegeven is dat onze gemeente 
zich uitspreekt tegen kernafvalopslag in het algemeen en dat onze gemeente nooit opslag van 
kernafval op of onder haar grondgebied zal toestaan; 

• een brief naar de bevoegde Belgische autoriteiten te sturen waarin aangegeven is dat onze gemeente 
zich uitspreekt tegen de berging van Belgisch radioactieve afval zodanig dicht bij de Nederlandse 
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grens dat bij een eventueel lek het grondwater in gevaar komt dat over de grens naar Noord-Brabant 
stroomt, waar het voor de drinkwatervoorziening wordt gebruikt. 

• brief aan de bevoegde Nederlandse autoriteiten te sturen waarin verzocht wordt om contact op te 
nemen met de Belgische autoriteiten met het oogpunt te bewerkstelligen dat er geen berging van 
Belgisch radioactieve afval zodanig dicht bij de Nederlandse grens plaatsvindt met alle daaraan 
verbonden risico's; 

• dit besluit met daaruit voortvloeiende correspondentie ter kennisgeving toe te sturen aan de 
gemeentebesturen van alle Noord-Brabantse gemeenten. 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 1 maart 2012. 
De raad voornoemd, 

, voorzitter 

4 rgfiffier 
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