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2020 en verder!
Het derde jaar van VSTN (Vereniging
Stop Tihange Nederland) zit er bijna
op. We maken even pas op de plaats.
U kent de VSTN-doelstelling: directe
sluiting van de scheurtjes-kernreactor
Tihange-2 nabij het Belgische Huy; ca.
50 km ten zuiden van Maastricht.
Tevens steunen wij de Belgische inzet
voor directe sluiting van de
scheurtjes-kernreactor Doel-3 nabij
Antwerpen.
Ons hoofddoel is helaas (nog) niet
bereikt. Wél is (dankzij politieke druk
en
Euregionaal
georganiseerde
maatschappelijke
acties)
het
voornemen
gemaakt
om
de
kernreactoren Doel-3 en Tihange-2
eerder, in 2022 en respectievelijk
2023 te sluiten. Bovendien heeft de
vorige Belgische federale regering de
intentie uitgesproken in 2025 alle
kerncentrales te zullen sluiten!
Ook de huidige, nieuwe Belgische
federale regering heeft deze intentie
opnieuw bevestigd en in het
regeerakkoord opgenomen. We
mogen hieruit enige hoop ontlenen,
te meer gezien de nieuwe politieke
samenstelling.
Zie
volgend
nieuwsblokje. Niettemin zullen we
waakzaam moeten blijven en onze
Belgische bondgenoten steunen.

Nieuwe federale regering
België.
De Ministers in de nieuwe Belgische
regering zijn inmiddels bekend.
Voor Energie is Tinne van der
Straeten van de partij Groen
benoemd.

Zij is bekend met de problemen rond
de kerncentrales en voorstander van
de onmiddellijke sluiting van de
reactoren van Tihange-2 en Doel-3,
totdat
de
exploitant
ENGIE
onweerlegbaar kan bewijzen dat deze
reactoren veilig zijn.
Onder titel "Een Duurzaam Land"
lezen we in het regeerakkoord dat de
regering "resoluut kiest voor de
herbevestiging van de nucleaire exit
met respect voor de wettelijke exit
kalender". Maar… met de restrictie
dat een en ander zal afhangen van de
stand van zaken eind 2021 wat
betreft de "voorzieningszekerheid en
de impact op de elektriciteitsprijzen".
Met andere woorden, als ENGIE erin
slaagt de elektriciteitsvoorziening in
gevaar te brengen, kunnen ze toch
een of meerdere reactoren blijven
exploiteren. En dat levert zo'n 1
miljoen euro per reactor en per dag
op. Dus nogmaals: waakzaamheid
blijft geboden!!

Engie / Electrabel bereidt
kernuitstap in 2025 voor.
Nucleaire topman Thierry Saegeman,
de Chief Nucleair Officer van
Electrabel heeft aan zijn personeel
laten weten:
“Na constructieve
gesprekken moeten we vaststellen
dat de huidige regering de duidelijke
intentie heeft om het regeerakkoord
uit te voeren.”… en … “We kunnen
dus concluderen dat de Belgische
regering definitief heeft gekozen voor
de bouw van nieuwe gascentrales.
Dat betekent twee dingen. Ten
eerste: een volledige kernuitstap. Ten
tweede: een finale beslissing over
een eventuele verlenging moeten we
niet voor het einde van 2021
verwachten”.
“Dit is een logisch gevolg van wat er
in het regeerakkoord staat. We zijn
verantwoordelijk voor het beheer van

de stillegging en de ontmanteling van
de nucleaire installaties en kunnen
niet oneindig blijven wachten.
Daarom zullen we alles herbekijken
op technisch, financieel en menselijk
vlak”, legt woordvoerder AnneSophie Hugé uit. “Comfortabel is dat
niet, al blijven we natuurlijk ter
beschikking van de regering”.
Al met al een reactie van Engie /
Electrabel op datgene wat de nieuwe
federale regering in het akkoord
heeft opgenomen. Ook een volgende
stap op weg naar sluiting van
Tihange-2 en Doel-3 genomen op
basis van economische motieven.

Onjuist FANC rapport
besproken met ANVS.
Onze vorige Nieuwsbrief berichtte
over het FANC-rapport inzake
kernreactor Doel-3, berucht om zijn
scheurtjes in het kernreactorvat.
FANC is de Belgische onafhankelijke
nucleaire
waakhond
voor
kerncentrales. Het FANC-rapport
concludeert klip en klaar: geen groei,
noch vermeerdering van scheurtjes.
Onze bestuursleden Jos Gulikers en
Leo Maathuis hebben dit rapport
kritisch tegen het licht gehouden. Zij
komen echter tot een andere,
verontrustende conclusie!! FANC is
uitvoerig hierover door VSTN
ingelicht. Je zou dan tenminste een
uitnodiging voor een gesprek mogen
verwachten. Echter, FANC weigert op
de VSTN-bevindingen te reageren.
Waarom?!
VSTN heeft ANVS, het Nederlands
broertje van FANC, uiteraard ook
ingelicht. Deze instantie legt zich
kritiekloos neer bij de bevindingen
van het FANC. De reacties van FANC
en ANVS tonen tot nu toe aan dat
deze veiligheidsautoriteiten de door
de exploitant gemelde en onschuldig
verklaarde overschrijdingen van de
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acceptatiecriteria
geen
enkel
probleem vinden. Hoe kun je als
toezichthouder je ogen daarvoor
sluiten. Ongelooflijk!

Nieuwe ANVS-voorzitter
Annemiek van Bolhuis.

Op dinsdag 24 november hebben drie
bestuursleden een kennismakingsgesprek gevoerd met de nieuwe
bestuursvoorzitter van de ANVS,
mevrouw Annemiek van Bolthuis.
Vanwege corona vond dat plaats via
de digitale snelweg.
De nieuwe bestuursvoorzitter is
vanuit
een
andere
overheidorganisatie (directie RIVM) naar ANVS
overgestapt. Wellicht daardoor mist
ze (nog) wel de kennis om de
discussie (o.m. over onze bevindingen
over het FANC-rapport) op inhoud
volop mee te voeren. En sowieso
wordt daarbij de visie en het advies
van de interne deskundigen gevolgd.
Het was echter een zinvol
kennismakingsgesprek. Zo kregen we
ook een inkijkje hoe zulke
organisaties over landsgrenzen heen
met elkaar omgaan. Dan hoor je toch
een vrij ontluisterende kern:
* Bijna een grenzeloos vertrouwen
in FANC. Een vertrouwen dat
nauwelijks gebouwd kan zijn op basis
van feiten. Eerder op formaliteiten en
vorm
tussen
buurlanden
en
organisaties.

* Een duidelijk gemis om elkaar
scherp te houden door in gesprekken
ook kritisch te durven zijn.
* Angst om ervaren te worden als
die buurorganisatie die neigt alles in
een second opinion situatie te
trekken.
* Als je deze bovenstaande lijnen
volgt, betekent dit dat alle
veiligheidsaspecten voor de burgers
in vier landen, echt onderaan de
prioriteitenlijst komt te staan. Het is
echt een blinde vlek.
Uiteraard hebben we Mevrouw van
Bolhuis gevraagd via het politieke
kanaal opnieuw de zorgen van vele
Nederlanders over te brengen aan de
nieuwe minister Tinne van der
Straeten.

Nieuwjaar.
In de twee voorgaande jaren werd
onze Nieuwsbrief van december
afgesloten met een aankondiging van
de Algemene Ledenvergadering (ALV)
in januari. Dit keer niet. De corona
situatie laat een fysieke ontmoeting
(nog) niet toe. Bovendien zijn er geen
dringende zaken te bespreken. Het
bestuur blijft echter waakzaam en tot
actie bereid als de actualiteit daartoe
aanleiding geeft. Uiteraard wordt u
via de Nieuwsbrief op de hoogte
gehouden en zo nodig opgeroepen!

Het bestuur wenst u prettige
feestdagen
toe
en
een
voorspoedig Nieuwjaar!

Succes in Duitsland.
Onze Duitse bondgenoten hebben
een groot eerste succes behaald in
het huidige juridische geschil: de
Belgische kernreactoren Doel-1 en
Doel-2 kunnen voorlopig niet
beleverd worden met brandstofelementen uit de Duitse fabriek in
Lingen.
De rechtbank weet echter nog niet
zeker of particulieren een dergelijke
klacht
mogen
indienen.
De
Administratieve Rekenkamer merkt
op dat deze beslissing zo complex is
dat ze alleen kan worden genomen
door een Hoog Administratief Hof of
het Europees Hof van Justitie. Tot dan
kunnen echter geen brandstofelementen worden geëxporteerd.

In Memoriam.
Op 25 mei dit jaar overleed op 59
jarige leeftijd Frank Rijnders. Frank
was lid van onze vereniging en
organiseerde intensief mee aan de
geslaagde Euregionale Mensenketting
voor directe sluiting van kernreactor
Tihange-2.

Duw mee. Doe mee!
VSTN telt 300 sympathisanten en 130
leden-met-stemrecht.
Aanmelding nieuwe leden
1) stop.tihange.nl@gmail.com onder
vermelding van naam en adres;
2) overmaking van een donatie van
minimaal vijf euro op onderstaande
bankrekening.
Donatie 2021
Wilt u zo vriendelijk zijn de donatie
voor 2021 van minimaal vijf euro over
te maken op rekening NL 30 TRIO
0338 901590 onder vermelding van
Stop Tihange Nederland.
Hartelijk dank!
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