
 

Onderwerp:  Schriftelijke vragen over problemen in kerncentrale Lingen 

Datum: 17 oktober 2019 

 

 

Geacht college, 

 

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

vragen over problemen in Kernkraftwerk Emsland (KKE) nabij Lingen. 

 

Inleiding 

In Kernkraftwerk Emsland (KKE) nabij Lingen zijn opnieuw problemen ontdekt. Dit maakte 

TC Tubantia bekend1. In mei zijn er scheuren in twee verwarmingsbuizen van een 

stroomgenerator aangetroffen en afgelopen woensdag werden er problemen met de 

stroomtoevoer geconstateerd.  

 

 

Vragen 

De CDA fractie heeft de volgende vragen aan het college:  

1. Heeft RWE, KKE en/of de (regionale) Duitse autoriteiten gecommuniceerd richting u 

of de Veiligheidsregio Twente (VRT) over deze problemen?  

a. Zo ja: wat heeft u met deze informatie gedaan? 

b. Zo nee: 

i. Heeft u en/of VRT aangedrongen op meer informatie, zo nee: waarom 

niet? 

ii. Waarom is, mede na de ervaringen afgelopen december, door de 

Duitse autoriteiten niet opnieuw contact opgenomen? En indien dit niet 

bekend is: vraagt de VRT actief een verklaring hiervoor? 

2. Is het aantal incidenten, dat is gesteld in het krantenartikel, zo hoog? Zijn er risico’s 

voor aangrenzende gemeenten? Zo nee: waarom niet? 

3. Worden er door de Duitse autoriteiten maatregelen getroffen om het aantal incidenten 

te beperken? 

a. Zo ja: op welke wijze? 

b. Zo nee: waarom niet? 

4. Na het incident in december 2018 zijn er door u maatregelen toegezegd. Wat is de 

stand van zaken van deze maatregelen? Welke zijn ten uitvoer gebracht of worden 

nog uitgevoerd – en wanneer vindt dit plaats? 

5. In hoeverre bent u voornemens om de samenwerking, onder andere op het gebied 

van veiligheid met de Duitse autoriteiten, te bespreken in de veiligheidsregio? 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de CDA fractie 

 

Marc Smellink 

Gemeenteraadslid namens CDA 

                                                
1 Opnieuw problemen in kerncentrale Lingen (2019). TC Tubantia. Opgehaald via https://www.tubantia.nl/dinkelland/opnieuw-

problemen-in-kerncentrale-lingen~ac344224/ 
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