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Betreft: Schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten m.b.t. veiligheid
kerncentrale Borsele
Geacht College,
Na nauwkeurig onderzoek blijken er veel meer scheurtjes in de centrales in Tihange en
Doel in België te zijn aangetroffen dan eerder werd aangenomen. De FANC constateert
dat : “Dit is mogelijk een wereldwijd probleem voor de hele nucleaire sector. De
oplossing is om bij alle 430 kerncentrales wereldwijd, nauwkeurige inspecties uit te
voeren”.
De kerncentrale in Borssele is maar voor zo'n 40% op scheurtjes in de reactor
gecontroleerd en de resultaten van dat onderzoek niet ingezien zijn door de Nederlandse
Kernfysische Dienst .
De provincie Noord-Brabant heeft als oud-aandeelhouder van Essent nog steeds
bevoegdheden qua veiligheid van de kerncentrale. Indien niet wordt voldaan aan
vergunningseisen/veiligheidseisen hebben de oud-aandeelhouders de mogelijkheid tot
ingrijpen. Het niet overleggen van de onderzoeksrapporten aan de Kernfysische Dienst
kan betekenen dat de EPZ niet voldoet aan de vergunningseisen.
Wij hebben de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:
1. Is GS van plan naar aanleiding van deze berichtgeving om inzage in het rapport te
eisen van de reeds uitgevoerde beperkte inspectie op scheurtjes in de
reactorvaten en PS hiervan op de hoogte te stellen?
2. Bent u op de hoogte van het advies om voor alle kerncentrales het reactorvat
goed te onderzoeken, zoals verwoord door de Belgische nucleaire
controleautoriteit FANC? “Dit is mogelijk een wereldwijd probleem voor de hele
nucleaire sector. De oplossing is om bij alle 430 kerncentrales wereldwijd,
nauwkeurige inspecties uit te voeren”.
3. Gaat GS er bij het Rijk op aandringen om in Borssele een 100%-controle (door
heel het vat) op scheurtjes te laten plaatsvinden?
4. Hoe ziet GS de taak van de provincie om de Brabanders te beschermen tegen
(potentieel) nucleair gevaar van de over de provinciegrens gelegen kerncentrales
in Borssele en Doel? Wat doet het provinciebestuur daar nu al aan?
5. Zou GS bereid zijn om samen met het bestuur van de provincie Zeeland het
voortouw te nemen om een symposium te organiseren over de veiligheid van de
kerncentrales.

Namens de fractie van GroenLinks,

Patricia Brunklaus en Hagar Roijackers

