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Ûnderwerp: kearnôffal yn de Fryske boaiem 

 Der is al hiel lang praat fan mooglike opslach fan radioaktyf kearnôffal yn de 
Fryske ûndergrûn, yn sâltkoepels ûnder ús waadgemeenten. Tsjin dy mooglikheid 
is en wie grut maatskiplik en polityk ferset. Yn it Streekplan is fêstlein dat de 
provinsje Fryslân gjin meiwurking ferliene wol oan sa’n opslach. 
 
Okkerdeis is in foarriedich rapport yn it langjierrige  OPERA-ûndersyk nei de 
Twadde Keamer stjoerd (1). Undersikers fan TNO tinke dat de saneamde Boomse 
Klei yn it suden fan ús provinsje mooglik ek gaadlik is foar takomstige opslach fan 
kearnôffal.Tagelyk docht bliken dat de aktuele technyske kennis fan saken oer 
dizze Boomse Klei noch ‘fragmentarisch’ en ‘onzeker’ is. Der moatte eins gau 
proefboaringen komme om mear kennis te garjen, sa wurdt steld. 
 
Ferskate aktiviteiten yn de (djippere) ûndergrûn lykas gaswinning, wetterwinning 
en opslach fan frjemde stoffen lykas kearnôffal, gasoalje, wetterstof en CO2 kinne 
elkoar raar yn’e wei sitte. Mei it each dêrop hat it Ryk de Structuurvisie Ruimtelijke 
Ordening Ondergrond (STRONG), koartwei Structuurvisie Ondergrond ûntwikkele 
(2). 
 
Yn dat ramt is bepaald dat der ek ôfstimming nedich is oer it gebrûk fan de 
ûndergrûn op regionaal en lokaal nivo. Dan giet it bygelyks om kabels en 
leidingen, oer wetterbehear en oer boaiemenerzjy. Der sille ôfspraken oer makke 
wurde tusken it Ryk, provinsjes en gemeenten, sa is der steld. It Kolleezje hat as 
útwurking hjirfan yn 2017 de Fryske Utfieringsaginda Bodem en Ondergrond 
2017-2020 fêststeld. Hjiryn is rekkening hâlden mei de politike besluten fan PS 
oangeande ûndergrûnse opslach fan CO2, kearnôffal en oare stoffen yn de 
Fryske boaiem, sa seit it Kolleezje (3). 
De SP hat yn 2016 skriftlike fragen steld oer de Structuurvisie Ondergrond. Yn it 
antwurd (3) jout it Kolleezje oan dat de einberging fan radioaktyf ôffal gjin 
ûnderdiel útmakket fan de ôfspraken yn it ramt fan de Structuurvisie Ondergrond. 
De FNP makket him slim soargen oer dit feit.  
 
De FNP makket him ek soargen oer it feit dat ferskate organisaasjes lykas VNO-
NCW, de Noordelijke Innovation Board en de New Energy Coalition miene sûnder 
oerlis mei de polityk en sûnder bewiis fan maatskiplik draachflak en bredere 
belangenôfwaging by it regear pleitsje te moatten foar grutskalige opslach fan 
wetterstof yn lege gasfjilden en sâltkoepels, sa’t it liket as ûnderdiel fan in nij 
business-model fan it grutte Grinzer bedriuwslibben (5). 
 
 

(1) Kamerstukken 25422-217 - 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=20
18Z01341&did=2018D02717 
 

(2) https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-
ondergrond/ruimtelijke-ordening-ondergrond 
 

(3) Brief DS 8 maart 2017 – Friese Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z01341&did=2018D02717
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z01341&did=2018D02717
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/ruimtelijke-ordening-ondergrond
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/ruimtelijke-ordening-ondergrond


-  
 

(4) Brief DS 21 des 2016 - antwurd op fragen SP oer Structuurvisie 
Ondergrond 
https://archief02.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20161214093551/http
://www.fryslan.frl/21096/2016-11-30-sp-strong/ 
 

(5) LC 14 feb 2018 ‘Opslag waterstof in gasveld is brug te ver’. 
 
 

Fraach / 
fragen 

1. Hat jo Kolleezje belutsen west by de opstelling fan it OPERA-rapport? Sa 
ja op hokker wize dan? 
 

 2. Binne der al ôfspraken makke tusken de provinsje Fryslân en Fryske 
gemeenten oer de Fryske Utfieringsaginda Bodem en Ondergrond 2017-
2020 spesifyk oer it gebrûk fan de djippere ûndergrûn? 
 

 3. As der proefboarringen komme nei de Boomse Klei, hokker mooglikheden 
sjocht it Kolleezje dan om yn gearwurking mei de Fryske gemeenten dizze 
boarringen op te kearen? 
 

 4. Hokker romtelik relevante effekten sjogge jo, nei analogy fan it resinte 
ferset fan gemeenten en provinsje tsjin proefboarringen foar gaswinning, 
dy’t mooglik juridysk hout snije kinne as it giet om kearnôffal?  
 

 5. Snije romtelik relevante effekten ûnder de grûn yn it ramt fan de 
Structuurvisie Ondergrond juridysk neffens jo like folle hout as de effekten 
boppe de grûn ? 
 

 6. De provinsjale ambysje mei takomstige winning fan geotermy, de 
besteande gaswinning, de drinkwetterwinning en in takomstige opslach fan 
kearnôffal troch it Ryk kinne elkoar raar yn de wei sitte. Is dit ûnderwerp 
eksplisyt oan de oarder west yn de Omjouwingslabs foar de tarieding fan it 
nije provinsjale  Omjouwingsplan? 

 

 7. Nei alle gedachten freget it stellen fan prioriteiten foar de Fryske 
ûndergrûn yn it ramt fan de Structuurvisie Ondergrond en fan it nije 
Omjouwingsplan yn it ljocht fan de lêste stoarmeftige ûntwikkelingen mei 
de gaswinning om nij polityk debat. Benammen no’t eksterne 
organisaasjes lykas VNO-NCW har sa mei klam mei it ûnderwerp bemuoie 
en rammelje oan it primaat fan de polityk. Hoe tinke jo dat nije politike 
debat yntegraal mei te nimmen yn de planfoarming? En op hokker wize 
tinke jo PS te belûken by dat ferfolch?  
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