
 

 

 

 

 

Onderwerp:  Schriftelijke vragen over de evaluatie en oefening naar aanleiding van het 

incident in Lingen 

Datum: 13 februari 2019 

 

 

Geacht college, 

 

Op grond van artikel 35 van het regelement van orde van de raad hebben wij de volgende 

vragen over de evaluatie en oefening naar aanleiding van het incident nabij de kerncentrale 

in Lingen. 

 

Inleiding 
In de avond van donderdag 6 december 2018 heeft er een brand gewoed in een 
splijtstoffabriek (ANF) op ruim 1 kilometer afstand van de kerncentrale Emsland in het Duitse 
Lingen. Doordat er niet is gecommuniceerd door de Nederlandse autoriteiten is er onrust 
ontstaan bij inwoners in de grensregio waaronder in de gemeente Dinkelland.  

In de gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede Kamer zijn er door de CDA-
volksvertegenwoordigers vragen gesteld over de communicatie rondom dit incident. De 
burgemeester heeft toegezegd samen met de Veiligheidsregio Twente een evaluatie uit te 
voeren1. De Commissaris van de Koning heeft aangegeven dat er een grote 
grensoverschrijdende oefening voor een kernongeval in voorbereiding is2. 

Het CDA is blij dat er uitgebreid antwoord wordt gegeven op de gestelde vragen. Wij vinden 
het goed dat er een grensoverschrijdende oefening wordt georganiseerd en dat er een 
evaluatie zal plaatsvinden. 

 
Vragen 
Onlangs zijn de vragen van CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Maurits von Martels 
beantwoord door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Onder andere door 
deze ontwikkeling roept dit bij de CDA-fractie de volgende vragen op: 
 

1. Op welke wijze wordt de evaluatie door de Veiligheidsregio Twente (hierna VRT) 
uitgevoerd, in hoeverre is de burgemeester hierbij betrokken en wanneer kan de 
gemeenteraad het rapport verwachten? 

2. In hoeverre wordt de ons inziens gebrekkige communicatie van de Nederlandse 
autoriteiten richting inwoners geëvalueerd? 

3. Op welke wijze wordt de grensoverschrijdende oefening voor een kernongeval 
georganiseerd en op welke termijn kan deze worden verwacht? 

4. RTV Drenthe meldt dat er afspraken zijn gemaakt tussen de Veiligheidsregio’s 
Twente en Drenthe om die provincie actief te informeren, ook wanneer er geen 
sprake is van gevaar, maar wel onrust onder de bevolking kan ontstaan. Welke 
afspraken zijn er gemaakt?3 
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5. De staatssecretaris geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat er goede, eenduidige en 
consistente communicatie over de grens plaatsvindt, ook bij de situaties waarbij er 
geen sprake is van een risico4. Is de burgemeester bereid om aan te dringen op 
beantwoording door de VRT op suggesties van de staatssecretaris omtrent de 
communicatie? 

6. Houdt het college de gemeenteraad actief op de hoogte van de ontwikkelingen naar 
aanleiding van dit incident alsmede de ontwikkelingen rondom de kerncentrale in 
Lingen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? 

 

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de CDA fractie 

 

Marc Smellink 

Gemeenteraadslid namens CDA 
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