
 

 

 

Raadscommissie 11 december 2018 
 
 
 
Rondvraag fractie PvdA 
 
Donderdagavond werd Overijssel en in het bijzonder Denekamp opgeschrikt door het bericht dat er 

brand is in de kerncentrale in Lingen en dat gevaar niet kon worden uitgesloten. Daarna bleef het heel 

lang stil, waarna het verlossende nieuws kwam dat de brand was geblust en er geen gevaar voor de 

volksgezondheid was. Het eerste verontrustende bericht en het gebrek aan informatie via onze eigen 

autoriteiten heeft tot behoorlijk veel onrust geleid.  

Het is niet het eerste incident bij deze kerncentrale. De Duitse overkoepelende organisatie van 

milieuverenigingen heeft de afgelopen jaren al een kleine 150 incidenten en storingen geteld. 

Daarnaast werkt de kerncentrale met een verouderd rampenplan, dat niet is aangepast op de lessen 

die getrokken zijn uit de ramp in Fukushima.  

De PvdA heeft hierover de volgende vragen: 

1. Deelt u onze mening dat de informatievoorziening richting onze inwoners behoorlijk tekort is 

geschoten? En zo ja, hoe had dit beter gemoeten en wat gaat u hiermee doen? 

 

2. Veel mensen bleken geen idee te hebben wat te doen wanneer er wel sprake zou zijn van een 

kernramp. Zijn er naar uw mening voldoende maatregelen genomen om de inwoners van 

onze provincie voor te bereiden op een ernstig incident bij de kerncentrale in Lingen?  

 

3. Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van onze inwoners wanneer het gaat om een, in 

de naburige Duitse regio Lingen gelegen, kerncentrale en wat is hierin de rol van de 

provincie? 

 

4. 150 incidenten en een verouderd rampenplan stellen ons niet echt gerust. Is er in uw ogen 

reden tot ongerustheid aangaande de veiligheid van de kerncentrale in Lingen?  

 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt in een onderzoek begin dit jaar dat Duitsland en Nederland 

de crisisbeheersing bij een kernongeval niet goed op elkaar hebben afgestemd en dat de 

samenwerking niet goed zal verlopen omdat de afspraken op papier gemaakt zijn en niet zijn 

geoefend in de praktijk. Wij pleiten daarom voor een grensoverschrijdende kernongeval-oefening.  

 

5. Deelt u onze wens voor een grensoverschrijdende kernramp-oefening en zo ja, wat kunt u 

doen om dit te realiseren? 

 

 

 

 


