AfvalPLAN
NIRAS werkt al geruime tijd aan een oplossing voor het langetermijnbeheer van radioactief afval van de categorieën
B en C (hoogactief en langlevend afval). In 2009 zal dit ingepast worden in het kader van de wet van 13 februari 2006
betreffende planmatige milieubeslissingen. Na een brede maatschappelijke consultatie en na afloop van de wettelijke
procedure zal de regering over alle elementen beschikken om oordeelkundig te kunnen beslissen.

Het NIRAS Afvalplan
NIRAS gaat met u in dialoog
Weten wat leeft in de samenleving
De wet van 13 februari 2006 schrijft voor dat NIRAS de bevolking

Deze wettelijke raadpleging zal begin 2010 plaatsvinden.

moet raadplegen over het algemeen programma voor het be-

NIRAS wil echter de bevolking nauwer betrekken bij haar

heer op lange termijn van radioactief afval. NIRAS stelt een af-

Afvalplan. Ze zal daarom in april en mei 2009 een maatschap-

valplan op voor het langetermijnbeheer van radioactief afval van

pelijke consultatie organiseren die de wettelijk bepaalde raad-

de categorieën B en C, verder kortweg Afvalplan genoemd. Dat

pleging voorafgaat. Deze consultatie heeft voornamelijk tot

Afvalplan zal ze in 2010 aan de regering overhandigen en zal

doel NIRAS bijkomend inzicht te geven in de factoren die voor

vergezeld zijn van een Federaal SEA (Strategic Environmental As-

de samenleving van belang zijn met betrekking tot het lange-

sessment), een milieueffectenrapport op het niveau van de stra-

termijnbeheer van het radioactief afval van de categorieën —

tegie. Zoals de wet voorschrijft, zal NIRAS gedurende 60 dagen

B en C.

een 'raadpleging' houden waaraan de bevolking kan deelnemen.

De eerste stap op een lange weg
Het Afvalplan en het SEA die NIRAS midden 2010 aan de re-

Het Afvalplan concentreert zich op het beheer op lange termijn

gering zal overhandigen, bevatten de nodige elementen om

van het radioactief afval van de categorieën B en C, op het be-

het de regering mogelijk te maken een principebeslissing te

sluitvormings- en beslissingsproces en op de manier waarop dit

nemen inzake:

proces tot stand dient te komen.

• de beheeroptie die verder uitgewerkt moet worden voor het

We staan aan het begin van een lange weg tijdens dewelke

langetermijnbeheer van radioactief afval van de categorieën

verschillende beslissingen moeten worden genomen. Iedere

B en C,

beslissing dient voorafgegaan te worden door een evenwich-

• het besluitvormingsproces dat moet worden gevolgd voor

tig besluitvormingsproces. De maatschappelijke consultatie is

de concrete uitvoering van de beheeroptie,

de eerste stap die we vandaag zetten opdat de te nemen

• de manier waarop het vereiste maatschappelijk draagvlak

principebeslissing een breed maatschappelijk draagvlak zou

kan worden verkregen voor de geleidelijke uitvoering van de

hebben.

beheeroptie.
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Is alles reeds beslist ?
Na meer dan 25 jaren onderzoek en ontwikkeling en rekening

mijn van radioactief afval van de categorieën B en C de diepe

houdend met de internationale consensus ter zake en met de

berging in een geologische laag van weinig verharde klei is.

resultaten bekomen in het ondergronds laboratorium te Mol, is

Betekent dit dat alles reeds beslist is? Helemaal niet, er bestaan

NIRAS, als beheerder van radioactief afval in België, van me-

uiteraard alternatieve opties. Het SEA zal naast de aangewe-

ning dat de aangewezen optie voor het beheer op lange ter-

zen optie ook alternatieve scenario's bespreken.

Wat beoogt de maatschappelijke consultatie ?
• Welke bekommernissen leven in de samenleving en wat

Voor NIRAS is het belangrijk dat de principebeslissing geba-

zijn belangrijke aandachtspunten ?

seerd is op waarden en principes die maatschappelijk gedra-

• Welke waarden, uitgangspunten en principes gaan schuil

gen zijn.

achter deze vragen en bekommernissen ?

Daarom wil NIRAS in een gesprek met burgers en experts ver-

• Welke uitgangspunten moeten de basis vormen voor het

nemen welke bekommernissen er vandaag leven in de samen-

nemen van een principebeslissing ?

leving en naar welke waarden die verwijzen.
NIRAS wil onder meer hetvolgende weten :

NIRAS zal deze informatie gebruiken bij het uitwerken van het

• Welke vragen stellen burgers en experts zich over het

Afvalplan en het SEA. Op deze manier kan een Afvalplan tot

beheer op lange termijn van het radioactief afval van de

stand komen dat terdege rekening houdt met wat leeft in de

categorieën B en C ?

samenleving.
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NIRAS gaat met u in dialoog

Hoe zal de maatschappelijke consultatie verlopen?
De maatschappelijke consultatie die NIRAS organiseert in april

website. Op een interactieve wijze worden daarna bekom-

en mei 2009 heeft drie pijlers:

mernissen, vragen en waarden verzameld en worden prioriteiten aangegeven. Samen wordt bekeken hoe de thema's die

1 De NIRAS Website is de draaischijf voor de dialoog met de

de aanwezigen aanreiken invloed hebben op de dimensies van

bevolking. Op www.niras-afvalplan.be zal alle informatie be-

een duurzame oplossing (de technische en wetenschappelijke

schikbaar zijn over het Afvalplan en hoe het tot stand komt.

dimensie, de financiële en economische dimensie, de dimen-

Iedereen kan er alle documenten downloaden en vragen

sie milieu en de veiligheid, de maatschappelijke en ethische

stellen. Men kan er zijn bekommernissen, bemerkingen en

dimensie).

inzichten delen met NIRAS. Op de website heeft iedereen

2 Op de NIRAS Dialogen heeft men ook de gelegenheid om

ook de gelegenheid om punten aan te geven die volgens

punten aan te geven die nog bijkomend in het SEA zouden

hen nog bijkomend in het SEA zouden moeten worden

moeten worden opgenomen.

opgenomen.

3 De dialoog met de vakdeskundigen heeft plaats tijdens een
2 Om voeling te krijgen met wat leeft in 'de samenleving' nodigt

NIRAS Interdisciplinaire Conferentie. De vakdeskundigen

NIRAS personen uit die actief betrokken zijn bij een van de

die NIRAS bijeenbrengt komen uit verschillende kennis-

vele organisaties uit het maatschappelijk middenveld

domeinen van de wetenschap en uit de industrie. Het zijn

(bedrijven, KMO's, zelfstandigen, vakbonden, mutualiteiten,

experts die in hun vakgebied geconfronteerd worden met

jongeren, senioren, organisaties uit het middenveld, onder-

milieueffecten op zeer lange termijn en met het nemen van

wijsinstellingen, administratie, enz.).

beslissingen in onzekerheid. Na een inleiding door enkele pro-

2 Daarnaast is iedereen welkom die zich persoonlijk betrokken

minente deskundigen wordt dieper ingegaan op de vragen en

voelt. Men kan zich rechtstreeks inschrijven via de website.

thema's die de aanwezigen als essentieel ervaren. Het is daar-

2 De dialoog met al wie zich betrokken voelt, krijgt vorm in de

bij erg nuttig voor NIRAS om niet alleen de onderliggende

NIRAS Dialogen.

waarden en principes te kennen die voor de deelnemers

2 Tijdens de Dialogen zal iedereen in eigen naam spreken, van-

belangrijk zijn maar tevens de criteria die volgens hen best

uit zijn persoonlijke ervaring, al dan niet in combinatie met het

worden gehanteerd om die waarden en principes concreet

specifieke perspectief van zijn organisatie.

en verifieerbaar te maken.

2 Bij de start wordt de informatie toegelicht die de deelnemers

2 De hele dag is er gelegenheid om bijkomende punten aan te

reeds hebben ontvangen of hebben gevonden op de NIRAS

reiken voor het SEA.

Dialogeren is met respect luisteren naar elkaar
NIRAS wil graag de meest uiteenlopende visies samenbrengen

discussie of een debat. Het zal niet gaan om 'de macht van de

in een dialoog die het mogelijk maakt met respect te luisteren

sterkste spreker' of om 'strijden om het gelijk'. Tijdens de dia-

naar iedereen. NIRAS legt daarom de nadruk op 'dialogeren'.

loog wordt naar iedere stem geluisterd. Achteraf zal NIRAS – in

De instelling is ervan overtuigd dat in het geval van de besluit-

tussentijdse verslagen en in de tekst van het definitieve Afval-

vorming rond het beheer op lange termijn van radioactief afval

plan – tonen hoe ze met de verschillende stemmen rekening

van de categorieën B en C, een dialoog meer oplevert dan een

heeft gehouden.
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AfvalPLAN
Waar en wanneer ?
1 De NIRAS Website www.niras-afvalplan.be
is online sinds januari 2009.

2 De NIRAS Dialogen

NIRAS gaat met u in dialoog

Hoe deelnemen ?
Alle deelnemers aan de NIRAS Interdisciplinaire Conferentie en
aan de NIRAS Dialogen schrijven zich in via de NIRAS Website :
www.niras-afvalplan.be

worden tussen 18 april en 16 mei 2009 gehouden
in het MCE, Waterleidingsstraat 118, 1050 Brussel.

3 De NIRAS Interdisciplinaire Conferentie
zal plaatsvinden op donderdag 30 april 2009

Iedereen kan op die plaats ook een formulier vinden om zijn
inzichten, vragen en bekommernissen elektronisch door te
geven aan NIRAS.

in het MCE, Waterleidingsstraat 118, 1050 Brussel.

Wie begeleidt de maatschappelijke consultatie ?
NIRAS heeft voor de voorbereiding en de begeleiding van de

Het zijn personen en organisaties die bewezen hebben te be-

maatschappelijke consultatie een beroep gedaan op een team

schikken over de nodige expertise op het vlak van dialoog,

van onafhankelijke experts.

maatschappelijke methoden en burgerparticipatie.
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