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Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad

Geachte leden van de raad,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel gê, lid 2 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van de raad, treft u bijgevoegd een aantal schriftelijke vragen aan, ingediend
door mevrouw Van der Woude, van de fractie Groenlinks.
De vragen hebben betrekking op de Opslag kernafval in Duitse zoutkoepels.
Van de schriftelijke beantwoording wordt u te zijner tijd in kennis gesteld.
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GROENLINKS EMMEN

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Emmen
Datum: 29 januari 2021
Betreft: Schriftelijke vragen betreffende Opslag kernafval in Duitse zoutkoepels
Geachte voorzitter,
Groenlinks kwam vandaag het volgende bericht tegen, dat de Duitse Rijksoverheid overweegt
kernafvalap te slaan in zoutkoepels net over de grens bij Ter Apelj Emmer-Compascuum. Zie:
https:/Iwww.dvhn.nl/groningen/Onrust-over-opslag-nucleair-afval-net-over-de-grens26435477.html
Groenlinks maakt zich hier grote zorgen over. We zijn tegen kernenergie en tegen de opslag van
radioactief afval. Het gaat om de gezondheid van onze inwoners. Het gebeurt dan wel aan de Duitse
kant van de grens, maar hemelsbreed is die afstand te verwaarlozen. Het is tijd om het Nederlandse
standpunt met klem uit te dragen dat de opslag van radioactief afval niet gewenst is en moet
stoppen.
Groenlinks heeft over deze kwestie de volgende vragen:
1. Bent u met ons van mening dat de opslag van radioactief afval tegengegaan moet worden?
2. Bent u bereid om contact te zoeken met de Duitse autoriteiten om onze zorgen kenbaar te
maken?
3. Bent u bereid om samen met de lokale, provinciale en landelijke overheden te komen tot een
krachtdadig antwoord om deze ontwikkelingen tegen te houden?
Namens Groenlinks,
Bernadette van der Woude

