BURGERINSPRAAK BIJ GELEGENHEID
COALITIEVORMING PROV. STATEN LIMBURG
Je hoeft geen tegenstander van kernenergie te zijn om angst te voelen als je in de buurt woont van
de onveilige Belgische kerncentrale Tihange. De kans op een zwaar ongeval, zoals in Tsjernobyl of
Fukushima neemt toe met de leeftijd van deze centrale.
Komende maand, twee jaar geleden, vond in deze Euregio de grootste naoorlogse mensenketting
plaats. Ruim 50.000 mannen, vrouwen en kinderen uit Duitsland, België en Nederland vormden
een 90 km lange gesloten mensenketting. Hand-in-hand van Aken via Vaals, Gulpen, Cadier &
Keer, Maastricht, Visé, Luik tot aan de kerncentrale in Tihange.
Uit deze beweging ontstond Vereniging Stop Tihange Nederland (VSTN). Onze doelstelling: het
bespoedigen van de sluiting van kerncentrale Tihange met haar vier verouderde kernreactoren. Te
beginnen met directe sluiting van de onveilige scheurtjes-reactor Tihange-2.
Op diverse niveaus voeren wij intensief acties voor en achter de schermen. Van publieke acties op
lokaal niveau tot en met gesprekken op wetenschappelijk, politiek niveau. In vervolg van een
gesprek met staatsecretaris van Nieuwenhoven vond begin deze maand een expertmeeting in
Maastricht plaats tussen onze vereniging en experts met vertegenwoordigers van de ANVS, de
Nederlandse nucleaire toezichthouder. Inmiddels is over de resultaten van dit openhartig gesprek
op hoofdlijnen verslag uitgebracht aan de staatssecretaris.
VSTN pleit bij de staatssecretaris opnieuw, onderbouwd met feiten en wetenschappelijke
documenten, voor het uitvoeren van de Tweede Kamer-motie, nummer 189, ter bespoediging van
het sluiten van kernreactor Tihange-2 (en Doel 3).
Wij zijn van mening dat ENGIE/Electrabel, eigenaar en uitbater van deze kerncentrale, de
exploitatie niet onder controle heeft. Het is meer dan waarschijnlijk dat de reactorvat Tihange-2
bij de ingebruikname begin tachtiger jaren al gebrekkig was. Het had voldoende reden moeten zijn
geweest om de goedkeuring voor in gebruik name te verwerpen.
Desalniettemin duurde het 30 jaar voordat een inspectie duizenden gebreken in de reactorvat
Tihange-2 onthulde. Verder blijkt uit openbare rapporten van FANC, de Belgische nucleaire
toezichthouder, dat het aantal gebreken in de loop der jaren is toegenomen.
Gezien het feit dat er op zijn minst individuele scheuren in omvang zijn gegroeid tot wel 200 mm
groot, zou dit voldoende kunnen zijn voor een ramp als in Tsjernobyl of Fukushima.
Dit alles gezegd hebbend verzoeken wij de formateurs te bevorderen dat in het coalitieakkoord
voor de provincie Limburg de volgende intentie wordt vastgelegd:
Op basis van de resultaten van onderzoek door VSTN en vele experts wordt de
Staatssecretaris geadviseerd om motie 189 d.d. 16-05-2017 uit te voeren en de Belgische
Regering indringend te vragen het voorzorgsprincipe toe te passen en de kernreactoren
Tihange-2 en Doel-3 te sluiten totdat de veiligheid van burgers volledig kan worden
gegarandeerd.
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