
Radioaklief afval in de zoutholtes te Asse (West-Duitsland).

De zoutkoepels onder het Noorden en Oosten van het land komen steeds meer onder druk te staan.

ZOUTKOEPELS Herman Damveld

O i n d s het artikel in Noor-
derbreedte 87-1 zijn de volgende plannen be-
kend geworden:
• Gasunie wil aardgas opslaan in een zout-

koepel, waarbij de voorkeur uitgaat naar
Onstwedde, gevolgd door Gasselte en
Zuidwending. Dit deelde Gasunie op 2 de-
cember 1986 mee.

• Op 25 februari 1987 is een nota verschenen
over de opslag van giftig chemisch afval in
zoutkoepels en -kussens. Er zijn 23 loka-
ties genoemd. Binnenkort zal de regering
beslissen waar proefboringen moeten
plaatsvinden.

» Op 12 juni 1987 is een nota verschenen met
34 zoutkoepels en -kussens en zoutlagen
onder Groningen en Friesland die moge-
lijk geschikt zijn voor opslag van atoomaf-
val. In 1987 zal de regering een aantal

plaatsen uitzoeken voor proefboringen.
• In september 1987 start de inspraak over

de eisen waar opslag van radioaktief afval
in zout aan moet voldoen.

Wanneer we de risiko's van de verschillende
opslagplannen vergelijken, dan zien we dat
opslag van aardgas als zodanig geen gevaar
oplevert. Mocht er ondergronds iets met de
zoutkoepel gebeuren, dan kan het aardgas er
gemakkelijk weer uitgehaald worden. Bij
atoom- en chemisch afval is dat niet het ge-
val. Deze afvalstoffen blijven een eeuwig-
durende bedreiging vormen. Door opslag
van deze gevaarlijke en giftige stoffen in zout
worden de risiko's doorgeschoven naar de
toekomst. Het alternatief is: het voorkomen
dat deze afvalstoffen vrij komen. Daarom
geen kernenergie. Daarom ook zullen wij-
zigingen aangebracht moeten worden in ve-

le produktieprocessen waar chemisch afval
vrij komt.
Opslag van aardgas heeft als doel er voor te
zorgen dat er in de toekomst ook op koude
winterdagen voldoende aardgas beschik-
baar is om de huizen te verwarmen. Dat is
een nuttig doel en omdat de opslag niet ge-
vaarlijk is, kunnen we in principe instem-
men met de plannen van Gasunie. Er moet
echter wel aan een aantal voorwaarden wor-
den voldaan: de aanvoer van water voor het
maken van de holtes in het zout mag niet ten
koste gaan van het overige gebruik van water
of als argument dienen om nog meer vuil IJs-
selmeerwater naar het Noorden aan te voe-
ren; de afvoer van het zoute water mag geen
milieu-effekten veroorzaken; de juridische
onderbouwing van de plannen moet in orde
zijn; er moet een garantie zijn dat gegevens
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uit proefboringen voor opslag van gas niet
gebruikt kunnen worden voor opslag van
atoomafval. Wat het laatste betreft lijkt in de
opzet van Gasunie misbruik uitgesloten.
Gasunie wil immers eerst gaan boren bij
Onstwedde en die gegevens evalueren. In-
dien Onstwedde geschikt is, wordt die loka-
tie genomen. Indien Onstwedde niet ge-
schikt is, wil Gasunie overgaan tot proefbo-
ringen bij Gasselte. De vraag is of Onstwed-
de dan wel geschikt is voor opslag van
kernafval. Daarover schrijft Gasunie aan de
Milieufederatie Groningen op 10 januari
1987 dat 'ais Onstwedde niet geschikt is voor
gasopslag, het dan ooit uiterst onwaar-
schijnlijk is dafideze lokatie geschikt is voor
de opslag van kernafval.'
Als we de plannen van de regering bekijken,
is er reden tot ongerustheid. In de recente
nota's over atoom- en chemisch afval komen
zowel Onstwedde, Gasselte als Zuidwen-
ding voor als mogelijke opslagplaatsen. Deze
nota's zijn weliswaar van adviseurs, maar in
de begeleidende brief van de regering staat
ook niet dat zij afziet van deze zoutkoepels.
Daarmee laadt de regering de verdenking op
zich dat zij de zoutkoepels die Gasunie wil
gebruiken voor opslag van aardgas tevens in
aanmerking wil laten komen voor opslag
van atoom- en chemisch afval.

Radioaktief afval in zout
In 1976 heeft de regering vijf zoutkoepels uit-
gekozen voor proefboringen en opslag van
radioaktief afval, namelijk bij Onstwedde,
Anlo, Schoonlo, Gasselte en Pieterburen. De
proefboringen zijn niet doorgegaan, omdat
de Tweede Kamer zich daartegen heeft uit-
gesproken, mede vanwege het verzet uit het
Noorden. Begin jaren tachtig bleek dat de
plannen geen kans meer zouden maken.
Daarom heeft de regering in 1983 de plannen
herzien. Besloten werd tot een nieuwe ad-
vieskommissie, OPLA geheten (Opberging
te Land). In juni 1984 kwam deze kommissie
met een 'Voorstel voor een programma van
onderzoek inzake geologische opberging
van radioaktief afval in Nederland'. Dit
voorstel is uitgebreid besproken door de
Tweede Kamer. In juni jl. is het tweede tus-
senrapport van OPLA uitgekomen. Na een
bespreking van enkele hoofdpunten van de
diskussie sinds 1984, komt dit tussenrapport
aan de orde.

OPLA konstateert in het rapport van juni
1984 dat er onderzoek bezig is voor zo'n 10
miljoen gulden. Dit zou voortgezet moeten
worden in 3 fasen. Fase 1 is hoofdzakelijk la-
boratoriumwerk. In deze fase moeten de ver-
schillende opbergmogelijkheden bekeken

1 Ternaard
2 Engwieruni
3 Gerkesklooster
4 Ulrum
5 Pieterburen
6 Groningen
7 Delfzijl
8 Landschaftspotóer
9 Lieveren10 Hoogezand
11 Veendam
12 Zuldwending

13 Winschoten
14 Ktein-Ulsda
15 Norg
16 Anloo
17 Onstwedde
18 Boertange
19 Hooghalen
20 Schoonlo
21 Gasselte-Drouwen
22 Dwlngelo
23Hoogaveen
24 De wijk

25 Dedsmsvaart
26 Weerselo
27 Haaksbergen
28 Ruurlo
29 Groenio
30 Gelria
31 Uchtenvoorde
32 Me
33 Plantengaarde
34 Ermelo

Mogelijke lokaties opslag kernafval.

worden: zowel zoutkoepels, -kussens als -la-
gen komen in aanmerking en daarbij moet
tevens gekeken worden naar opbergtechnie-
ken als een mijn, diepe boorgaten vanaf het
aardoppervlak en verschillende soorten
stortholtes. Fase 1 moet leiden tot de keuze
voor één kombinatie van opbergtechniek en
opbergmogelijkheid, dus bv. tot boorgat in
zoutlaag of mijn in zoutkoepel. Die fase
duurt 2 jaar en de onderzoekskosten bedra-
gen ƒ 17 miljoen.
In fase 2 zouden vervolgens 5 tot 10 proefbo-
ringen tot 500 meter diepte verricht moeten
worden bij twee opbergplaatsen; dit duurt
twee jaar en kost ƒ 20 miljoen. Fase 3 bestaat
uit onderzoek op één plaats. Er worden hon-
derd proefboringen tot 500 meter diepte ge-
pland evenals proefboringen in het zout zelf;
tijdsduur 10 jaar en kosten onbekend (zie p.
7 t/m 9 van het rapport). OPLA merkt nog op
dat voor het afval van alleen Dodewaard en
Borssele uit financiële overwegingen een
kombinatie van boorgaten voor KSA en
stortholte voor Lava en Mava goede vooruit-
zichten biedt ten opzichte van een mijn.

De regering heeft op 28 september 1984 haar
standpunt over het OPLA-rapport bepaald.
Voorgesteld wordt fase 1 uit te voeren en na
afloop daarvan een debat in de Kamer te
houden. Wat betreft opslag van afval van
uitsluitend de bestaande kerncentrales is de
regering het niet eens met OPLA. Volgens de
regering 'verdient het uit kostenoverwegin-
gen mogelijk de voorkeur om het afval van
Se bestaande kerncentrales buiten Neder-
land op te bergen', indien er geen kerncen-
trales bijkomen.
Bij de vragen vanuit de Tweede Kamer en de
debatten werd door de oppositie de vraag ge-
steld hoe in fase 1 en 2 een keuze gemaakt
zou worden. In antwoord op de Kamervra-
gen stelt de regering; 'Omdat zowel lagen,
kussens als koepels worden beschouwd zou
in feite het hele gebied (noorden en oosten
van Nederland) kunnen worden gekarteerd.
(...) Een dergelijk programma zou vele mil-
jarden guldens kosten en vele tientallen ja-
ren kunnen duren. Uit oogpunt van doel-
matigheid van het onderzoek is het nodig
het onderzoek te richten op die lokaties of
gebieden die op basis van de beschikbare ge-
gevens de beste vooruitzichten lijken te bie-
den.' Maar hoe wordt dit bepaald? En waar-
om in fase 2 proefboringen op 2 en niet op 3
of 5 plaatsen? Vragen die niet beantwoord
zijn. Moties om eerst kriteria vast te stellen
alvorens tot fase 1 over te gaan zijn op 11 fe-
bruari 1985 verworpen. Op 12 juni 1987 is het
tweede tussenrapport van OPLA versche-
nen, met een jaar vertraging. De kosten voor
fase 1 worden nu op ƒ 27 miljoen begroot:
een stijging met ƒ 10 miljoen!
Fase 1 bestaat uit 20 deelstudies op het ge-
bied van veiligheid, hydrologie, geologie,
stralingsschade en mijnbouwtechnieken. In
het tussenrapport wordt de stand van zaken
bij de deelstudies weergegeven. Van belang
zijn de veiligheidsstudies. De opberging
heeft het volgende doel: 'Het afval dient van
de mens en zijn leefomgeving te worden geï-
soleerd zolang dit bij verspreiding nog on-
aanvaardbare risiko's oplevert.' De doel-
stelling is dus gericht op de mannelijke
mens, die geen onaanvaardbare risiko's mag
lopen. Maar wat is onaanvaardbaar en wie
bepaalt dat? In de veiligheidsstudie wordt
nagegaan welke gevolgen voor mens en mi-
lieu kunnen optreden bij opslag in zout. 'In
het bijzonder wordt berekend tot welke stra-
lingsdosis dit voor de mensen (in de toe-
komst) zou kunnen leiden.' De mens is dus
de maat voor de berekeningen. Uit het tus-
senrapport blijkt, dat het niet mee zal vallen
de stralingsdosis te berekenen. Herhaalde-
lijk wordt gesteld dat er te weinig informatie
is over de diepe ondergrond en dat onder-
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zoekstechnieken vanaf het aardoppervlak
enige kennis verschaffen over de interne
struktuur van een zoutlaag of -kussen, maar
niet over die van een zoutkoepel. Elke pa-
gina is een pleidooi om nu, na meer dan 10
jaar wachten, eindelijk over te gaan tot
proefboringen.
Hoe denkt OPLA te kunnen besluiten waar
proefboringen plaats moeten vinden? Er zou
immers een voorstel moeten komen voor een
keuze voor twee lokaties. Hierover vinden
we niets konkreets in het tussenrapport. Wel
wordt vermeld dat er gewerkt wordt aan
keuze-overwegingen, maar daar blijft het
bij. We kunnen er daarnaast van uit gaan,
dat de keuze ingewikkelder is geworden nu
de regering recent heeft gesteld na 1988 te be-
slissen over de bouw van nieuwe kerncen-
trales. OPLA zal in de eerste helft van 1988
fase 1 afronden. Daarom zal OPLA rekening
moeten houden met zowel een situatie zon-
der nieuwe kerncentrales (dus afval bv. naar
het buitenland of in diepe boorgaten in zout-
lagen) en met nieuwe kerncentrales (bv. op-
slag in mijn). Misschien zal OPLA daarom
voorstellen om niet bij 2 maar bij een groot
aantal lokaties proefboringen te verrichten
om aldus ontbrekende gegevens te verkrij-
gen voor de bepaling van de stralingsbelas-
ting. Maar dan wordt een onderzoeksprojekt
gestart, dat vele miljarden guldens kost en
vele tientallen jaren kan duren. En er zijn
nogal wat zoutvoorkomens in het Noorden
en Oosten waarbij met name de zoutlagen
onder Friesland niet over het hoofd moeten
worden gezien.

Inspraak kriteria
De OPLA-studie berekent de stralingsbelas-
ting door opslag van afval. Deze belasting
wordt vergeleken met een norm en aldus
wordt vastgesteld of de belasting aanvaard-
baar is of niet. Er is dus een norm nodig, door
de regering het 'radiologisch normenstelsel'
genoemd.
De diskussie over normen is niet nieuw. Al
in 1977 was er een lijst van kriteria waaraan
zoutkoepels moesten voldoen om geschikt te
zijn voor opslag van atoomafval. In 1978
heeft de Tweede Kamer een CDA-motie aan-
genomen, waarin gevraagd wordt om ver-
duidelijking van die kriteria. Die nieuwe
kriteria werden in 1979 gepubliceerd. Ze rie-
pen nieuwe vragen op, die aan de orde kwa-
men op de kontroversezittingen over opslag
van atoomafval tijdens de brede maatschap-
pelijke diskussie. Van Montfrans van de
Rijksgeologische Dienst stelde toen dat op
grond van die kriteria alle zoutkoepels afge-
keurd zouden moeten worden. Eén van de

Overzicht geïnventariseerde zoutvoorkomens

kriteria houdt namelijk in, dat er de laatste
20 miljoen jaar geen enkele beweging meer
mag zijn geweest in de zoutkoepels. En daar
voldoet geen enkele zoutkoepel aan.
Men zou hebben kunnen verwachten dat de
diskussie over opslag in zoutkoepels daar-
mee gesloten was. Maar nee, de regering zag
dat anders. In februari 1985 stelden de minis-
ters Van Aardenne en Winsemius dat de
kriteria niet doelmatig waren. Er zouden
nieuwe kriteria, het radiologisch normen-
stelsel, moeten komen.
Minister Nijpels van Milieubeheer stelde op
10 november 1986 dat er sinds 1985 aan die
nieuwe kriteria wordt gewerkt en dat intus-
sen de internationale kommissie voor stra-
lingsbescherming een studie heeft uitge-
bracht (ICRP-46) die wordt verwerkt in een
basisnotitie. Over die notitie krijgen we in-
spraak. Volgens de huidige plannen zal die
inspraak midden september van start gaan.
In de nota ICRP-46 wordt de kwestie van de
rechtvaardiging aangehaald. Een uitgangs-
punt bij de stralingsbescherming is dat er
een netto positief effekt moet zijn. De toepas-
sing van kernenergie moet derhalve gerecht-
vaardigd worden. De ICRP stelt dat opslag
van radioaktief afval een onderdeel is van
een keten die gerechtvaardigd moet worden.
Indien de regering zich hieraan houdt, dan
gaat de inspraak over voor- en nadelen van
kernenergie en komen uiteraard kwesties als
kosten, risiko's kerncentrales etc. aan de or-
de. De hele brede maatschappelijke diskus-
sie wordt nog eens overgedaan.

Stel dat wij daar aan mee doen, dan doemt
wederom de vraag op of de regering zich van
de resultaten van de inspraak iets aan zal
trekken, net als bij de brede maatschappelij-
ke diskussie.
De ICRP beveelt aan dat de overheid een
deel van de maximale dosislimiet reserveert
voor stralingsbelasting vanwege opslag van
kernafval. Dit wordt dan de norm. Aan de
hand van die norm kan, als we weten hoe-
veel mensen aan die norm blootgesteld zul-
len worden, uitgerekend worden hoeveel ex-
tra gevallen van kanker op zullen treden als
gevolg van die straling. De inspraak over het
normenstelsel gaat dus in feite over de vraag
hoeveel extra gevallen van kanker (met fa-
tale en niet-fatale gevolgen) aanvaardbaar
zijn bij opslag van kernafval. Als we met een
dergelijke norm instemmen, houdt dit stil-
zwijgende goedkeuring voor nieuwe kern-
centrales in, want dan stemmen we immers
in met de rechtvaardiging van kernenergie.
Het valt derhalve aan te bevelen om bij de
inspraak aan de regering te laten weten dat
er geen rechtvaardiging is voor kernenergie,
dat inspraak over het aantal slachtoffers mo-
reel niet verantwoord is en dat derhalve op-
slag in zout afgewezen moet worden.

Chemisch afval in zoutkoepels
De ministers Nijpels van Milieubeheer en De
Korte van Ekonomische Zaken hebben op 25
februari 1987 een studie van het Rijksinsti-
tuut voor Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne (RIVM) en de Rijks Geologische Dienst
(RGD) aangeboden aan de Tweede Kamer:
'Inventarisatie van de mogelijkheden van
opberging van niet-radioaktieve afvalstof-
fen in een droge zoutmij'n'. De ministers stel-
len dat op grond van deze inventarisatie
'kan worden gekonkludeerd dat er ten aan-
zien van de miJieurisiko's en de beheers-
baarheid fundamentele verschillen bestaan
tussen opberging in een droge zoutmijn en
opberging aan het aardoppervlak.' Berging
bovengronds stelt namelijk hoge eisen aan
de maatregelen ter bescherming van het mi-
lieu. Dat geldt bij berging in een zoutmijn
veel minder 'omdat het in een zoutmijn op-
geborgen afval in beginsel over geologische
tijden van de bios/eer geïsoleerd blijft.' De
ministers kondigen een beleidsnotitie over
verwijdering van chemisch afval aan die in
de eerste helft van 1987 gereed zou komen.
Als gekozen wordt voor mijnopslag zijn
proefboringen nodig. Omdat de term proef-
boringen beladen is, spreken de ministers
over Veldonderzoek'.

De konklusie van de regering dat müieurisi-
ko's van opberging bovengronds groter zijn
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dan die van berging ondergronds kan niet uit
de nota van RIVM en RGD gehaald worden,
omdat een dergelijke vergelijking niet wordt
gemaakt in de nota.
De ondergrens voor een mijn wordt door
RIVM en RGD gesteld op 1000 nieter; 'Een
mijn wordt nl. duurder, naarmate hij dieper
ligt en de problemen om een geschikte werk-
temperatuur te handhaven, worden snel
groter bij toenemende diepte.' Ook vereist
een opbergmijn dat het zout voldoende dik
moet zijn.
Er wordt geput uit een nota van de RGD van -
1984 wat betreft de zoutvoorkomens tot 1000
meter onder het aardoppervlak. RIVM en
RDG noemen de volgende zoutkoepels; 'Pie-
terburen, Winschoten, Klein Ulsda, Zuid-
wending, Onstwedde, Bourtange, Gasselte-
Drouwen, Schoonlo en Deurningen-Weer-
selo. Daarnaast liggen de zoutkussens
Groenlo, Corle, Haaksbergen, Ruurlo en Gel-
ria minder diep dan 1000 meter. Tenslotte is
in het gebied Buurse-Oldenzaal de zoutlaag
aanwezig op minder dan 1000 meter diep; de
dikte is kleiner dan 100 meter. RIVM en RGD
merken op dat er veel gegevens ontbreken
om scenario's voor gevaren vanwege bv. wa-
terinbreuk te maken. Daarvoor zijn proefbo-
ringen nodig. Anhydrietlagen zijn watervoe-
rend en vormen een gevaar. 'Echter eerst na-
dat het mijncomplex voltooid is, is bekend
waar anhydriet doorsneden is'. De beschik-
bare informatie is 'onvoldoende om op voor-
hand Jokaties uit te sluiten uit overwegingen
van risiko's'. De vraag is dan: hoe zou men
wel lokaties uit willen sluiten? Blijkbaar kan
pas een vergelijking gemaakt worden van ri-
siko's als de mijn is aangelegd. Dat zou der-
halve voor alle genoemde opslagplaatsen
kunnen gebeuren, maar dat gaat miljarden
kosten en duurt tientallen jaren. Evenals bij
opslag van kernafval is hier de vraag: hoe
wordt er gekozen?

RIVM en RGD hebben al een voorselektie ge-
maakt uit de nota van de RGD uit 1984: de
zoutkoepels Landschaftspolder, Hoogezand,
Anloo en Hoogeveen worden niet meer ge-
noemd. Daarvoor wordt geen argumentatie
gegeven. Deze koepels komen wél voor op de
recente lijst (ook gemaakt door de RGD) voor
opslag van radioaktief afval.

Risiko's
In de nota wordt een 'mogelijke opsomming'
gegeven van risiko's van ondergrondse op-
slag. Het risiko hangt oa. af van de verpak-
king van het afval, aangezien dat zo min mo-
gelijk met het zout moet kunnen reageren.
De terugneembaarheid van opgeslagen afval
blijft beperkt tot de periode dat de mijn in

N O O R D E R B R E E D T E 8 7 - 1 4 8

1 Ternaard
2 Engwierum
3 Gerkesklooster
4 Ulrum
5 Pieterburen
6 Groningen
7 Delfzijl
8 Landschaftspolder
9 Lieveren

10 Hoogezand
11 Veendam
12 Zuidwending
13 Winschoten
14 Klein-Ulsda
15 Norg
16 Anloo
17 Onstwedde
18 Boertange
19 Hooghalen
20 Schoonlo
21 Gasselte-Drouwen
22 Dwingelo
23 Hoogeveen
24 De Wijk
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26 Weerselo
27 Haaksbergen
28 Ruurlo
29 Groenlo
30 Gelria
31 Lichtenvoorde
32 Corle
33 Plantengaarde
34 Ermelo
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bedrijfis. Aanboren van de mijn op een later
moment voor terughalen van afval 'brengt ri-
siko's met zich mee wegens het gevaar voor
waterinbreuk; daarnaast kan het openen
van de holruimten ook grote technische en
arbeidshygiënische problemen geven.'Er
kunnen in zoutkoepels waterdoorlatende
anhydrietlagen voorkomen die verbindin-
gen hebben met lagen boven het zout. 'Het
oorspronkelijk in het afval aanwezige vocht
kan bij het langzaam dichtdrukken van de
mijn een uitweg vinden via een permeabele
(doorlatende, H.D.) laag of via de kunst-
matige a/sluitingen.' Volgens RIVM en RGD
gaat het hier echter om een begrensde hoe-
veelheid water.
De aanleg van een holruimte in zout 'kan tot
ongewenste effekten leiden.', nl. tot veran-
dering in de spanningen rondom de holten.
Daardoor vervormt de holte en ontstaan er
breuken in het zout rond de holten. Bij on-
voldoende dikte van het zout om de holten
kunnen er scheuren ontstaan in de omlig-
gende aardlagen.

Klimaatsveranderingen kunnen aanleiding
zijn voor 'ingrijpende wijzigingen in het hy-
drologische systeem tot op 100 meter diepte'.
Bedekking met ijs'kan plaatselijk aanlei-
dinggeven tot het ontstaan van diepe erosie-
geulen tot enkele honderden meters.' Er zijn
enkele koepels waarbij de top minder diep
dan 300 meter ligt, nl. Pieterburen (218 me-
ter), Zuidwending (162 meter), Schoonlo (121
meter) en Deurningen (253 meter). 'Dat be-
tekent dat de potentiële kwetsbaarheid voor
diepe erosie groter is dan bij andere loka-
ties.' Maar volgens RIVM en RGD is de kans
op diepe erosie klein en is dit geen reden om
de zoutkoepels af te keuren.
RIVM en RGD merken op, dat de giftige ei-
genschappen van chemisch afval blijven be-
staan. 'In feite zou daarom een opbergsys-
teem een eeuwigdurende isolatie van de
ekosfeer moeten geven.' Kan dit gegaran-
deerd worden? Er zijn problemen bij de
voorspelling van het gedrag van zoutkoepels
en -kussens. Er zijn processen die samen-
hangen met 'grote klimaatsveranderingen
waarvan niet te voorspellen is wanneer en
waar zij zullen optreden. (...) Van proces-
sen die over zeer lange perioden doorgaan is
moeilijk te zeggen of de snelheid niet zal ver-
anderen. De marge van de voorspelling
neemt dus met de tijd toe. Het is dan ook fei-
telijk niet mogelijk extrapolaties over vele
miljoenen jaren door te zetten.' We kunnen
hieruit konkluderen dat het niet mogelijk is
het risiko te berekenen. Dit geldt eveneens
voor opslag van radioaktief afval in zout. De
stralingsbelasting die de kommissie OPLA
wil berekenen zal eveneens gehinderd wor-
den door de beperkte voorspelbaarheid van
de toekomst.

RIVM en RGD zeggen overigens dat de ri-
siko's van opslag van chemisch afval mee-
vallen. Er wordt verwezen naar één onder-
zoek van de Duitse PSE (die zich bezig houdt
met Gorleben), waaruit zou blijken dat bij
waterinbreuk in de opbergmijn eerst na dui-
zenden jaren een 'nauwelijks merkbare' be-
smetting van het grondwater op kan treden.
De Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe te Hannover spreekt voor
Gorleben in een nota van maart 1985 echter
over een periode van 600 tot 3700 jaar.
De jaarlijkse kosten van een opbergmijn
worden begroot op ƒ 38 miljoen. Per jaar
wordt er 500.000 ton opgeslagen. De kosten
per ton zijn ƒ 75,—. Ondergrondse opslag in
het buitenland kost nu ƒ 250,— per ton, zon-
der transportkosten. Daaruit volgt dat het
voor de producenten van het afval voordelig
is als er een opslag in zoutkoepels zou ko-
men. Dit zet een rem op de wenselijkheid dat
er minder afval wordt gemaakt. •


