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Vragen naar aanleiding van berichten in de media over 
lekkage in Kerncentrale Lingen 

Geachte heer Serbanescu-Kele, 

In uw brief van 16 november j.l. heeft u ons een aantal vragen gesteld naar aanleiding van berichten in de 
media over lekkage in de kerncentrale in de Duitse plaats Lingen. Hieronder treft u de antwoorden aan. 

Vraag 1: Bent u op de hoogte van het gemelde incident in Duitsland? 

Antwoord: Ja, wij zijn daarvan op de hoogte. 

Vraag 2: Kunt u bij de Veiiigheidsregio Groningen of bij de landelijke overheid nagaan hoe de Duitse 
autoriteiten tot de conciusie zijn gekomen dat er geen sprake was van een gevaarlijke situatie? 

Antwoord: De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft aangegeven dat het 
Nedersaksische Ministerie van Milieubeheer, Energie en Klimaatbescherming in een persbericht op 
15 november jl. heeft aangegeven dat tijdens de onderhoudsinspectie een klein lek in het niet-nucleaire deel 
van de kerncentrale Emsland is ontdekt. De exploitant van de kerncentrale Emsland heeft, op grond van de 
Duitse storingsrapportage criteria, de gebeurtenis ingedeeld in categorie N (normaal). Deze ongewone 
gebeurtenis is een te kleine storing en valt daarmee buiten de internationale schaal van nucleaire 
gebeurtenissen (INES schalen lopen van 1 tot 7 oplopend In ernstigheid). Deze ongewone gebeurtenis is 
wel meldingsplichtig en krijgt de onofficiële INES schaal 0. De ANVS heeft aan de verantwoordelijke 
staatssecretaris bevestigd dat deze ongewone gebeurtenis geen gevolgen heeft voor de veiligheid. 

Vraag 3: Zulien Nederlandse autoriteiten met een eigen onderzoek naar het gemelde incident komen? 
Zo Ja, op weike termijn? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Nee. De ANVS geeft aan niet het beeld te hebben dat de Duitse toezichthouder en de 
vergunninghouder in deze ongewone gebeurtenis hun verantwoordelijkheid niet goed invullen. Bovendien is 
de ANVS niet bevoegd om een eigen onderzoek naar het gemelde incident uit te voeren omdat dit buiten 
Nederland heeft plaats gevonden. 
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Vraag 4: Kunt u bij de Veiligheidsregio Groningen of bij de iandeiijke overheid nagaan wat er precies 
gebeurd is in de kerncentraien? Uit welk koelwatersysteem is er een lekkage geweest? Betrof 
dit de primaire, secundaire of tertiaire kring, of betrof het een ander systeem? indien het een 
ander systeem betrof, wat was hiervan de functie? Wat zouden de slechtst denkbare gevolgen 
kunnen zijn geweest van het lek? 

Antwoord: Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar het antwoord op vraag 2. 

Vraag 5: Is er sprake geweest of kan er sprake zijn geweest van lekkage naar de omgeving van 
radioactief materiaal? Zo Ja, welke isotopen betreft dit en in welke hoedanigheid zijn deze 
vrijgekomen? Zo niet, hoe is men tot deze conclusie gekomen? 

Antwoord: Uit informatie van de ANVS blijkt dat de lekkage niet radioactief water betrof. De lekkage komt uit 
een koelwatersysteem waardoor gewoon rivierwater stroomt dat strikt gescheiden is van het nucleaire deel 
van de kerncentrale. 

Vraag 6; Bent u het met de SP eens, dat gedetailleerde informatie over de staat van kernreactoren in 
de buurt van de Nederlandse grens, zeker in het geval van bewezen disfunctioneren, essentieel 
is om de volksgezondheid en de veiligheid van Nederlandse inwoners te bevorderen? 

Antwoord: Gedetailleerde informatie over de staat van kernreactoren moet bekend zijn bij het betreffende 
bedrijf en het bevoegd gezag. Van de Veiligheidsregio hebben wij geen signalen ontvangen dat de 
Veiligheidsregio over onvoldoende informatie beschikt ten behoeve van eventuele rampenbestrijding. 
Daarnaast wordt verwezen naar de beantwoording van vraag 8, 

Vraag 7: Welke vorm van dialoog of samenwerking bestaat er tussen u of de Veiligheidsregio 
Groningen met de Bundesregierung in Berlijn en de Landesregierung in Hannover met betrekking tot 
de kerncentrale in Lingen? Op welke termijn verwacht u op de hoogte te kunnen zijn in het geval 
van een calamiteit? 

Antwoord: Met betrekking tot de kerncentrale in Lingen bestaat er geen rechtstreeks contact tussen ons en 
de Bundes- of Landesregierung, De Veiligheidsregio Groningen geeft aan dat er geen 'dialoog of 
samenwerking' is tussen Veiligheidsregio Groningen met de Bundesregierung in Berlijn en de 
Landesregierung in Hannover, Wel heeft Veiligheidsregio Groningen samen met Veiligheidsregio Drenthe 
een overeenkomst met Landkreis Emsland en Landkreis Leer voor grensoverschrijdende samenwerking bij 
zware ongevallen en rampen. De Veiligheidsregio Groningen zal in geval van (dreiging van) een nucleaire 
calamiteit bij de Emsland kerncentrale snel op de hoogte zijn. Als daar sprake van is (ook al bij een 
vooralarm), meldt de exploitant van de kerncentrale dit direct aan de Leitstelle Emsland, Deze meldt dit 
direct door aan de Meldkamer Twente, Deze meldkamer alarmeert vervolgens, indien nodig, de Meldkamer 
Noord-Nederland, De tijd die de doormelding in beslag neemt is niet exact te noemen, maar zal zeer kort 
zijn. Gelijktijdig aan of vrijwel onmiddellijk na het alarmeren van de Duitse hulpdiensten. 

Vraag 8: Welke rol ziet u voor uw College in het garanderen van de veiligheid van Groninger 
inwoners die zich binnen het potentiële effectgebied van een kerncentrale bevinden? 

Antwoord: Op basis van de Wet veiligheidsregio's ligt deze bevoegdheid en verantwoordelijkheid bij de 
Veiligheidsregio en is er geen bevoegdheid voor ons college. 



Vraag 9: Bent u ervan op de hoogte dat er geen actueel rampenplan publiekelijk toegankelijk is op de 
website van de veillgheidsregio Groningen? Wat is hierover uw mening? Bent u van plan bij de 
veiiigheidsregio Groningen aan te dringen op het publiekelijk beschikbaar maken van meer 
informatie? Zo Ja, waarom - zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Ja, wij zijn daarvan op de hoogte. Het ontbreken van een rampbestrijdingsplan is onderkend door 
de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio Groningen is aangesloten bij de herziening van het 
rampbestrijdingsplan van de Veiligheidsregio's Twente en Drenthe. De herziening zal plaatsvinden in 2018. 

Vraag 10: Deelt u de mening van de SP dat het niet publiekelijk beschikbaar hebben van een 
rampenplan (terwijl er wei Jodiumpillen verstrekt zijn aan de bevolking) kan leiden tot bezorgdheid en 
onrust in het geval van incidenten? 

Antwoord: De website van de Veiligheidsregio Groningen bevat wel informatie over de rol van de 
Veiligheidsregio bij een (dreigend) kernongeval. Deze informatie is te vinden op de volgende webpagina: 
https://vww.veiligheidsregiogroningen.nl/verspreiding-van-jodiumtabletten. 

Vraag 11: Kunt u aangeven of er actuele rampenplannen bestaan binnen de veiiigheidsregio 
Groningen, specifiek toegericht op de kerncentrale in Lingen? Zo niet, waarom niet? Bent u in dit 
geval van plan aan te dringen op het opstellen van deze plannen? 

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 9. 

Vraag 12: Deelt u de mening, dat deze oude kernreactor, die volgens plan in 2022 zal sluiten, bij dit 
toenemende aantal incidenten zo snel mogelijk definitief gesloten dient te worden om de 
veiligheid van onze inwoners te garanderen? Zo Ja, welke stappen zult u zetten om de Duitse 
overheden hiervan te overtuigen? Zo niet, waarom niet? 

Antwoord: Ons college beschikt niet over bevoegdheden op dit punt. Wij hebben niet het voornemen 
hierover in overleg te treden met de Duitse overheden. Wij zien in de lekkage van een kleine hoeveelheid 
koelwater geen aanleiding om aan te dringen op vervroegde sluiting van de kerncentrale in Lingen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 
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