Raadsvergadering
Onderwerp
Paraaf griffier

: 19 januari 2016
: samen optrekken met Duitse zijde tegen openhouden oude
gebrekkige kerncentrales in Doel en Tihange
:

MOTIE
De Gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 19 januari 2016,
Overwegende dat:
* de kerncentrale in Tihange een geschiedenis heeft van veel incidenten, en er zeer recent
op 6 januari 2016 weer een incident heeft plaatsgevonden; dezelfde problemen ook voor
de kerncentrales bij Doel bij Antwerpen gelden, op relatief korte afstand van Maastricht;
*door de opeenstapeling van incidenten in gebruik name van deze kerncentrales steeds
risicovoller wordt;
* een oud ingenieur van Tihange aan de alarmbel trekt en aangeeft dat prolongatie van de
40 jaar oude kerncentrale Tihange misdadig is vanwege de grote gevaren;
* er n.a.v. deze incidenten de Belgische Minister Jambon van Veiligheid en Binnenlandse
zaken heeft aangegeven dat er geen reden tot ongerustheid is en dat hij zich baseert op de
bevindingen van FANC;
* dat de opvolgend directeuren van FANC, voormalig directeuren van kerncentrale van Doel
zijn geweest en dus sprake kan zijn van vervlechting van belangen tussen controleur en
gecontroleerde, FANC en Electrabel;
* FANC aangeeft dat het soort en aantal incidenten geen reden tot ongerustheid vormt;
* FANC echter al diverse malen haar eigen bevindingen heeft moeten corrigeren en dat het
aantal en de afmetingen van de scheuren in de kernreactoren van Doel en Tihange veel
groter zijn;
* Prof. Allelein, voorzitter van de leerstoel reactor veiligheid van de RWTH Aachen, onlangs
nog heeft aangegeven dat er voor elke reactor slechts een gelimiteerd aantal afschakelingen
is toegestaan en bij overschrijding hiervan materiaalproblemen ontstaan die gevaarlijk
kunnen zijn;
* opeenstapeling van incidenten, het uitschakelen en het steeds oplappen van deze sterk
verouderde kerncentrales, niet leidt tot de vraag of het een keer mis zal gaan, maar
wanneer;

* de Tweede Kamer Nederlandse inspraak over Doel wil, maar Tihange blijft onbenoemd;
* de ANVS en FANC en Minister Jambon en Schultz een bezoek brengen aan kerncentrales in
Doel, maar onbekend blijft of Tihange hierbij betrokken wordt;
* De Belgische Minister Jambon aangeeft dat het een nationale aangelegenheid van België
is;
*Wij in feite met de rug tegen de muur staan;
* dat de Duitse Minister Remmel van milieu van NRW heeft aangegeven dat de
kerncentrales Tihange en Doel in slechte staat verkeren en ontmanteld dienen te worden
vanwege het grote dreigende gevaar voor de bevolking van de buurlanden; en
Bundesminister Hendricks van “bedenkelijk oplapwerk” spreekt en vragen aan FANC heeft
gesteld over de veiligheidsgaranties en contrôleprocedures voor Tihange en Doel;
* Vanuit Den Haag door Tweede Kamerlid van Helvert op sluiting van Tihange is
aangedrongen;
*het onze morele plicht is t.o.v. de bevolking van alle buurlanden om zoveel mogelijk druk
uit te oefenen op Belgische zijde om sluiting te bewerkstelligen en dat dit kansrijker is met
Duitse zijde;
* Maastricht meer moet doen dan zorgen overbrengen en zich daarom achter het standpunt
van de Minister Remmel van NRW moeten stellen en samen moet aandringen op de sluiting
van deze kerncentrales.
Draagt het College op:
Er bij de Nederlandse Minister op aan te dringen contact op te nemen met haar Belgische
ambtsgenoot en er bij deze op aan te dringen om op korte termijn tot sluiting van de
kerncentrales over te gaan;
Tevens aansluiting te zoeken bij Duitse zijde op (Landes-niveau) en gezamenlijk in
grensoverschrijdend verband op te trekken in dit proces en in dat kader druk uit oefenen op
de Belgische autoriteiten om sluiting van deze kerncentrales op korte termijn te
bewerkstelligen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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