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Op 26 augustus 2021 heeft u politieke vragen (nummer PV-2135) gesteld over storten radioactief en giftig 

Polonium-210 bij Afvalzorg Wieringermeer. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. U 

vindt de antwoorden direct onder de vragen. Vooraf aan de beantwoording geven wij u eerst een 

inleiding. 

 

Inleiding 

Veel ruwe grondstoffen, zoals mineralen en ertsen, bevatten van nature radioactieve stoffen. Ook het erts 

dat wordt gebruikt voor de productie van staal bevat van nature voorkomende radioactieve stoffen, zoals 

polonium-210. De concentratie van een stof als polonium-210 in een ruwe grondstof is doorgaans zo laag, 

dat deze veilig is voor mensen. We worden door die van nature voorkomende radioactieve stoffen dus 

continu blootgesteld aan straling. Dit noemen we ook achtergrondstraling, de straling van polonium-210 zit 

daar ook bij. 

 

Bij bedrijven in Nederland die werken met ruwe grondstoffen, zoals ertsen, kunnen restproducten of 

afvalstromen met een hogere concentratie van de radioactieve stoffen ontstaan. In dat geval mogen 

bedrijven de restproducten niet zomaar hergebruiken of afvoeren als regulier afval. Omdat de concentratie 

van de radioactieve stoffen zeer laag is, noemen we dit ZELA: zeer laagradioactief afval. 

 

Wanneer er met een verhoogde concentratie polonium-210 wordt gewerkt zijn er vanuit de wet 

beschermingsmaatregelen voorgeschreven. Denk aan veiligheidsmaatregelen om het materiaal te 

verwerken en de omgeving te beschermen.  

http://www.hollandskroon.nl/
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De concentraties in de afvalstoffen zijn weliswaar zeer laag, maar toch hoger dan de grenswaarden in de 

wet. Daarom kan het niet zomaar afgevoerd worden als regulier afval, maar moet het naar een afvaldeponie 

(afvalstortplaats). In Nederland zijn er afvaldeponieën aangewezen voor het ontvangen en veilig opslaan 

van afvalstoffen met licht verhoogde concentraties van natuurlijke radioactieve stoffen (ZELA). Vanuit 

milieuwetgeving zijn er strikte eisen voor hoe afvalverwerking en stort veilig is voor mens en omgeving. 

Deze eisen gelden voor zowel radioactieve stoffen als voor chemische stoffen. 

 

Soms moeten bedrijven een zogenoemde specifieke vrijgave van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 

Stralingsbescherming (vanaf hier ANVS) hebben om afval met licht radioactieve stoffen af te leveren bij een 

afvaldeponie. Een specifieke vrijgave betekent dat zij van de ANVS toestemming hebben om het afval af te 

voeren zolang zij zich aan de daaraan verbonden voorwaarden houden. Het bedrijf moet vooraf bewijzen 

dat de afvalstoffen veilig kunnen worden afgevoerd en opgeslagen. 

 

Gevaar polonium 

In natuurlijke vorm komt polonium-210 in lage concentraties voor die veilig is voor mensen. Voor heel 

Europa is voor mensen en milieu wettelijk vastgelegd wat veilige concentraties zijn van radioactieve stoffen, 

zoals polonium-210. Zolang de concentratie onder deze zogeheten veilige grenswaarden blijft zijn geen 

beschermingsmaatregelen nodig.  

 

Polonium-210 kan overigens ook kunstmatig worden geproduceerd met een kernreactor. Op deze manier 

kan het in grote hoeveelheden en in hoge concentratie worden gemaakt en kan het gevaarlijk kan zijn voor 

mensen. Dat is hier niet aan de orde. 

 

Situatie Wieringermeer 

Op de stortlocatie van Afvalzorg in Wieringermeer mag ook ZELA-materiaal worden gestort. Voor deze stort 

heeft ANVS een specifieke vrijgavebeschikking verleend aan Tata Steel. 

 

De stortlocaties van Afvalzorg zijn speciaal ingericht om gevaarlijke stoffen, waaronder ZELA, te kunnen 

storten waarvoor geen verwerkingsmogelijkheden zijn. Om te voorkomen dat de gevaarlijke stoffen in het 

milieu komen beschikken deze stortlocaties over strenge veiligheidsvoorzieningen. Bij de aanvraag heeft 

Tata Steel, in nauw overleg met Afvalzorg, met berekeningen aangetoond dat het veilige locaties zijn om de 

materialen te storten. Voor het uitvoeren van deze berekening worden Europese modellen gebruikt. Hierbij 

is zowel gekeken naar de mensen die met de materialen omgaan (de werknemers) als naar de mensen die 

nu en in de toekomst in de omgeving van de stortlocaties wonen of verblijven. De aangeleverde 

berekeningen zijn door de ANVS inhoudelijk als juist beoordeeld.  
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Meten 

De ANVS houdt toezicht via systeemtoezicht en gerichte inspecties. Bij het systeemtoezicht kijkt de ANVS 

of een bedrijf voldoende controle heeft over de veilige bedrijfsvoering. En met gerichte inspecties bekijkt 

de ANVS of een bedrijf de voorschriften van de verleende vergunning en de voorwaarden van de specifieke 

vrijgave naleeft.  

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk om te zorgen dat de hoeveelheid (de concentratie) radioactieve stoffen 

in afval onder de voorgeschreven grenswaarden blijft. Dat geldt dus ook voor polonium-210. De ANVS houdt 

hierop dus toezicht en voert zo nodig onafhankelijke metingen uit met ondersteuning van het RIVM.  

In Nederland gaat het overigens om maar enkele bedrijven die een specifieke vrijgave hebben voor het 

storten van polonium-210. 

 

Vraag 1 

Bent u bekend met het storten van Polonium-210 bij Afvalzorg Wieringermeer? 

a) Zo ja, wat is uw standpunt in deze? 
b) Zo nee, bent u bereid hierover contact op te nemen met de provincie en de ANVS, alsmede de 

betrokken omgevingsdienst(en)?  

Antwoord 

a. Het college was toen u uw vragen stelde niet op de hoogte van het storten van zeer laagradioactief 

afval bij Afvalzorg Wieringermeer.  

b. naar aanleiding van uw vraag en de berichtgeving in NH-nieuws op 31 augustus 2021 is er contact 

gezocht met gemeente Medemblik, de provincie Noord-Holland, de omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied en de ANVS. De omgevingsdienst Noord-Holland Noord is ook bevraagd maar die 

omgevingsdienst heeft geen rol in deze. Graag willen wij benadrukken dat de gemeente Hollands Kroon 

niet het bevoegde gezag is en dat er afspraken worden gemaakt met het bevoegde gezag, de ANVS, om in 

de toekomst eerder en beter te worden ingelicht.  

 

Vraag 2 

Kunt u de raad zo spoedig mogelijk informeren over de situatie, inclusief de risico’s voor de 

volksgezondheid en het milieu?  

 

Antwoord 

Bij Afvalzorg Wieringermeer wordt sinds september 2020 filterkoek gestort. Op jaarbasis gaat het 

gemiddeld om 20.000 – 25.000 ton. In totaal is er tot nu toe 25.000 ton filterkoek van Tata gestort bij 

Afvalzorg Wieringermeer. 

 

Voor nadere uitleg verwijzen wij naar de inleiding bij deze beantwoording.  

 

Vraag 3 

Heeft u hierover contact met het college van de gemeente Medemblik? 

a) Zo ja, wat is de vorm en inhoud van dit contact? 
b) Zo nee, bent u bereid dit te doen? 
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Antwoord 

a: In aansluiting op ons antwoord op uw eerste vraag: wij hebben ambtelijk contact gezocht met de 

gemeente Medemblik, de provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de ANVS, 

Afvalzorg en de gemeente Zaanstad. Er is informatie uitgewisseld en vragen die zijn gesteld in Provinciale 

Staten en de individuele gemeenteraden zijn in samenwerking met de betrokken partijen behandeld.  

 

b: niet van toepassing, zie beantwoording vraag 3a.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

W. Eppinga A. van Dam 

secretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend. 

 

 


