Vragenformulier voor raadsleden
Toelichting
U kunt bij u opkomende vragen op verschillende manieren kenbaar maken en beantwoord krijgen:
- door tussenkomst van de griffie (griffie@coevorden.nl) aan de ambtelijke organisatie
-rechtstreeks mondeling/mail bij de portefeuillehouder
-door tussenkomst van de griffie: in dit geval graag door middel van dit vragenformulier, dit versnelt de
beantwoording. Adressering griffie@coevorden.nl
Aan de griffie,
Naam raadslid
:
Jerry Stoker
Fractie
:
PAC
Datum
:
7 december 2018
Onderwerp
:
brand Lingen
Portefeuillehouder : B. Bouwmeester

Ik wil op de volgende wijze een vraag stellen:
vragenuurtje d.d.
beleidsmatige vraag t.b.v. behandeling onderwerp d.d.
informatieve vraag aan portefeuillehouder niet bestemd voor een vergadering
informatieve vraag aan de ambtelijke organisatie niet bestemd voor een vergadering
Vraag ten behoeve van verduidelijking
Aanleiding

Bij de kerncentrale Lingen1 is donderdagavond brand uitgebroken. Ik heb begrepen dat dit in
de fabriek2 plaats vond waar splijtstofelementen worden geproduceerd. Ik heb voorts
begrepen dat de Autoriteit Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS3) het blijkbaar
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De brand was niet bij de kerncentrale Emsland, maar bij Advanced Nuclear Fuels, een bedrijf op ruim
een kilometer afstand.
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Het bedrijf maakt deel uit van Framatome. Dit is een ander concern dan RWE, de exploitant van de
kerncentrale.
3

de ANVS is de toezichthouder van nucleaire installaties in Nederland en niet betrokken bij
incidentbestrijding in Duitsland.

noodzakelijk vond de parkeerplaats te ontruimen en dat de aanwezige politie en het
ambulancepersoneel moesten vertrekken4. De omwonenden en ook de Nederlandse
autoriteiten hoefden niet geïnformeerd te worden volgens genoemde instantie.
1. Klopt het dat de Nederlandse autoriteiten, waaronder direct aan de grens gelegen
gemeenten en de Veiligheidsregio’s Twente en Drenthe niet geïnformeerd zijn?
De VRD is op verzoek van ons nagegaan wat er bij de kerncentrale is gebeurd en dat is
in bijgevoegde bijlage nader beschreven.
2. Indien dat niet is gebeurd wil ik graag weten wat u daar van vindt en wat uw
standpunt in deze is?
Operationeel gezien was er sprake van een afgesloten incident, waarbij de brand
geblust was en er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Incidenten waarbij er
sprake kan zijn van een kerncentrale, radioactiviteit, straling etc. blijken echter
dermate beladen te zijn dat deze tot onrust bij bewoners leiden, ook wanneer er geen
sprake is van daadwerkelijk gevaar voor de volksgezondheid, zoals bij de brand bij ANF
in Lingen.
3. Bent u het met mij eens dat ten alle tijde, hoe klein een incident bij of op het terrein
van de kerncentrale Lingen ook is, de Nederlandse autoriteiten, in het bijzonder ons
college, daarover geïnformeerd moeten worden?
Er zijn tussen de Nederlandse autoriteiten, waaronder de Veiligheidsregio, zijn
afspraken gemaakt om in deze gevallen, ook bij kleine incidenten, elkaar te
informeren. Gebleken is dat gemaakte afspraken in deze niet goed zijn nagekomen.
Dit is onderwerp van de evaluatie.
4. Is het u bekend dat in genoemde fabriek bij Lingen 800ton Uranium verwerkt mag
worden om geschikt te maken voor het gebruik in Kernenergiecentrales?
Wij zien dit los van het incident in Lingen.
5. Klopt het dat er bij dit incident wel degelijk sprake is van een meldingsplicht?
Voor de beantwoording van deze vraag, verwijzen wij naar het hierboven gegeven
antwoord bij vraag 3.
6. Is de informatie juist dat het dat het ministerie van Milieu van Niedersachsen een
onderzoek heeft aangekondigd?
Ja.
7. Kunt u aangeven wanneer de uitkomsten van het onderzoek verwacht worden?
Nee. De Veiligheidsregio Twente blijft direct en via de ANVS in contact met de Duitse
autoriteiten. Onderzoeksresultaten worden gedeeld met naburige veiligheidsregio’s.
8. Worden de Nederlandse autoriteiten over deze uitkomsten ook geïnformeerd?
In dit soort situaties worden onderzoekresultaten via de VR Twente doorgestuurd.
9. Is het u bekend dat verschillende partijen het stil leggen eisen van de genoemde
fabriek? En zouden wij dat niet als grensgemeente, zeker voor de duur van het
onderzoek, dit moeten ondersteunen?
Er zijn bewegingen actief die zich hard maken voor het stoppen van het gebruik van
kernenergie.
In de vraagstelling wordt gerefereerd aan dit soort bewegingen, maar daarbij gaat het
om het gebruik van onveilige kerncentrales. De ANF levert splijtstofstaven aan
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Dit is een operationele maatregel in Duitsland geweest op het moment dat nog niet zeker was of er
gevaarlijke stoffen vrij konden komen.
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kerncentrales. Het is voorbarig om een standpunt in te nemen, omdat er nog een
onderzoek loopt. Wij wachten het onderzoek van de Duitse autoriteit af.
Is het u voorts bekend dat er onlangs twee andere , melding plichtige, incidenten
hebben plaats gevonden waarbij er scheuren zijn ontdekt in de reactorhouder?
In november en december zijn er twee andere meldingen aan de Duitse
toezichthouder gedaan. Het is aan het NMU (Niedersächsisches Ministerium für
Umwelt) om acties richting ANF te ondernemen.
Zijn de Nederlandse autoriteiten hierover geïnformeerd?
Dit soort meldingen die geen acuut gevolg hebben, worden afgestemd en gedeeld in
een Nederlands-Duits overleg over nucleaire zaken.
Bij ja, kunt u aangeven hoeveel tijd er heeft gezeten tussen de constatering van het
mankement en het moment waarop de Nederlandse autoriteiten zijn geïnformeerd?
Niet van toepassing.
Vindt u autoriteiten in Niedersachsen in zijn algemeenheid voldoende adequaat op dit
soort incidenten reageert als het gaat om de Nederlandse autoriteiten?
Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar de bijlage en het antwoord
op vraag 1.
Vindt u dat de Nederlandse autoriteiten bij dit soort incidenten in Lingen voldoende
serieus worden genomen?
Ja, daar is geen twijfel over.
Bij nee, wil ik namens mijn fractie graag weten óf en zo ja wat u gaat doen om de
Duitse autoriteiten om dit kenbaar te maken?
Gezien het antwoord op vraag 14 is dit niet van toepassing.
Zijn in het verleden alle meldingen die het college heeft ontvangen m.b.t. incidenten
bij de kerncentrale in Lingen gedeeld met de gemeenteraad?
Meldingen die invloed hebben op de gemeente, zullen gedeeld worden. Tot op heden
heeft zich dat echter nog niet voorgedaan.

