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MOTIE

Artikel 34 Reglement van Orde
Indiener: Gemeentebelangen Berkelland, Arnold Kion

Motie vreemd aan de agenda
Onderwerp: Transport en opslag kernafual Ahaus

De raad van de gemeente Berkelland in vergadering bijeen op dinsdag l

l

december 2018

Overwegende dat:

o
r
¡
o

In Ahaus een tijdeliike opslaghal voor kernafral is gelegen;
De vergunningstermijn voor de opslag van hoogradioactief afral in Ahaus verstríjkt op 31
december 2036;
Transporten van 152 Castor-containers met 300.000 beshaalde splijtstofelementen van
Jülich naar Ahaus zijn gepland;

Nucleaire afualtransporten naar Ahaus onnodig en gevaarlijk zijn en ook risico's voor de
veiligheid en gezondheid van inwoners van Berkelland meebrengen.

Constaterende dat:
o

De stad Ahaus van de Duitse regering en van de deelsta¿tregering van Noordrljn-Westfalen
eist om de opslag van de containers in Jülich mogelijk te maken totdat een eindopslagplaats
beschikbaar is of de containers worden vervoerd na¿r de Verenigde Staten;

I

a

De stacl Ahaus van de Vrijstaat Beieren eist om voor het hoogradioactieve afi¡al van de
onderzoeksreactor München II (Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz)
onmiddellijk een tijdelijke opslagfaciliteit aan te vragen en zo snel mogelijk op de locatie te
bouwen en hoogradioactief afral van de onderzoeksreactor niet naar Ahaus te brengen;
De stad Ahaus eist dat de tussentijdse opslag van radioactief afi,al in Ahaus wordt
beäindigd door de snelst mogelijke inzet van een eindopslagplaats in Duitsland voor
hoogradioactief afi¡al uiterlük bij het verstrijken van de opslagvergunning in Ahaus op 31
december 2036.

Spreekt steun uit voor de inspanningen van het gemeentebestuur van Ahaus om de veiligheid en
gezondheid van de inwoners van Ahaus, Berkelland en de regio te beschermen

Verzoekt het college deze motie te zenden aan het gemeentebestuur van Ahaus, het bestuur van de
EUREGIO, Regio z\chterhoeþ Regio Twente, Veiligheidsregio Noord Oost Geldcrland,
Veiligheidsregio Twente en, in een Duitse versie, aan de federale regering en aan de
deelstaatregering van NRW, dit laatste door tussenkomst van de Duitse ambassade.
gn gaat over tot de orde van de dag.
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