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Motie vreemd aan de orde van de dag voor de raadsvergadering van 13 november 
2018

Onderwerp : Second opinion over de ontwikkelingen op de wereldmarkt van 
medische isotopen

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 13 november 2018,

Constateert dat:

* Volgens het ISEA-rapport van juni 2017 ((CYCLOTRON BASED PRODUCTION of
TECHNETIUM -99m) de productie het medische isotoop TECHNETIUM-99 via kernsplijting 
achterhaald is zeker voor een reactor die pas in 2026 operationeel is.

« De businesscase van Pallas voor lOCT^ is gebaseerd op deze medische isotoop.
» Het rapport over de ontwikkelingen op de wereldmarkt van medische isotopen

waarop Pallas zich baseert voor zijn businesscase vertrouwelijk is en dus niet openbaar 
kan worden gemaakt.

Overweegt dat:

» De bouw van Pallas ingrijpende gevolgen heeft voor natuur, milieu en mensen en dat 
daarom nut een noodzaak van Pallas onomstotelijk moet vast staan.

» Onafhankelijk advies van erkende (inter-)nationale deskundigen over dit onderwerp 
onontbeerlijk is om een onderbouwde beslissing over nut en noodzaak van Pallas te 
nemen

« De aan de raad verstrekte informatie 'Pallasgekleurď is 

Verzoekt het college:

» In overleg met de gemeenteraad een commissie in te stellen van onafhankelijke 
deskundigen op het gebied van medische isotopen de internationale ontwikkelingen 
in de wereldmarkt. De centrale vraag is: Is Pallas in 2026 nodig om de internationale 
markt te voorzien van medische isotopen in het algemeen en die van Molybdeen 99 
in het bizonder?

Toelichting

Uit de stukken van voor de oordeelsvormende raad van 17 oktober blijkt dat Pallas nog een 
ADC toets moet aanleveren voor dat het bestemmingsplan, dat de bouw van Pallas mogelijk 
moet maken, kan worden vastgesteld. Er is dus tijd om dit onafhankelijke advies in te winnen.

En gaat over tot de orde van de dag
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Fractie Duurzaam Schagen, 
F. Teerink, Fractievoorzitter


