Aan de minister van Infrastructuur en Milieu

Den Haag, 12 januari 2016

Kenmerk: 2016Z00366

Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

Met deze brief breng ik u het verzoek van het lid Van Tongeren over zoals dat is gedaan in het
ordedebat van heden.
Het stenografisch verslag inzake dit verzoek treft u bijgaand aan.

Met vriendelijke groet,

Ronald van Raak
Plv Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal

De voorzitter:
Het woord is aan mevrouw Van Tongeren.
Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):
Voorzitter. Al vanaf 2010, sinds ik in de Tweede Kamer zit, is mijn fractie
hard bezig om aandacht te krijgen voor kerncentrales net over de grens
met Nederland. Er is een oplopende reeks van kleinere en grotere
incidenten met die centrales. Er is zo nu en dan een beetje afstemming,
maar dan weer niet. Dit is een onderwerp dat de veiligheid van
Nederlanders rechtstreeks raakt. Daarom wil ik daarover een debat met
de regering.
De voorzitter:
Met de minister van Infrastructuur en Milieu.
Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):
Specifiek met de minister van Infrastructuur en Milieu.
De voorzitter:
Ik kon zomaar uw gedachten lezen.
Mevrouw Agnes Mulder (CDA):
Wij hebben net voor het reces hierover een debat gevoerd, maar het blijft
maar doorgaan met al die incidenten. Het CDA maakt zich daar grote
zorgen over. Wij krijgen heel veel reacties van mensen uit de regio. Dan
bedoel ik niet alleen de kerncentrales van Doel, maar ook die van
Tihange. De problemen zijn onverminderd. Dit maakt dat wij echt haast
moeten maken. Onze minister moet daar vol bovenop zitten, dus van
harte steun voor het verzoek om een debat.
Mevrouw Van Veldhoven (D66):
Ik steun het verzoek om een debat en ook het verzoek om het uitbreiden
van de focus van het debat tot Tihange. Ik zou ook graag een reactie
willen hebben van de minister op het voorstel dat wij eerder hebben
gedaan, namelijk dat na elk incident waarbij een kerncentrale onverwacht
is stilgelegd, de buurlanden erbij moeten worden betrokken voordat zo'n
kerncentrale kan worden heropend. Die reactie wil ik graag hebben in een
brief, vóór het debat.
De heer Jan Vos (PvdA):
Wij hebben heel recentelijk met elkaar van gedachten gewisseld. Toen

hebben wij het voorstel gedaan om inspecties te gaan uitvoeren in België.
Dat voorstel is door het kabinet gehonoreerd. Er is een motie over
aangenomen. Op 20 januari zal een eerste inspectie plaatsvinden, zo heb
ik van de minister vernomen. Het lijkt mij goed om naar aanleiding
daarvan het kabinet te vragen om een brief naar de Kamer te sturen. Dan
kunnen wij aan de hand van die brief bezien wat wij gaan doen. Wij
hebben ook een algemeen overleg gepland staan. In afwachting daarvan
wil ik wel mijn steun uitpreken voor het debat dat mevrouw Van Tongeren
nu aanvraagt, want wij delen de zorgen.
Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
GroenLinks en de ChristenUnie hebben samen Kamervragen gesteld over
de kerncentrales in Doel. Ik ben erg benieuwd naar het antwoord op die
Kamervragen. Uiteraard ben ik zeer genegen om deze aanvraag van een
debat te steunen, want terwijl deze vergadering al aan de gang was,
kreeg ik weer zorgen over deze situatie te horen van omwonenden, onder
andere vanuit Zeeland. Het is net een knipperlichtinstallatie en er moet
gewoon echt iets gebeuren. Daarom steun ik het verzoek.
De heer Smaling (SP):
Ook steun van de SP-fractie. Ik sluit mij aan bij wat de heer Vos daarover
heeft gezegd. 20 januari is er een gezamenlijke inspectie en, denk ik,
onmiddellijk daarna een terugkoppeling van de minister.
De heer Bisschop (SGP):
Steun voor het debat. Ik denk dat het de voorzitter past om de adequate
informatie vroegtijdig bij de Kamer te laten bezorgen.
De heer Remco Dijkstra (VVD):
Formeel gaan wij er niet over: sinds 1830 is het Belgisch grondgebied en
dus een Belgische zaak. Ik begrijp heel goed de zorgen die er leven. Wij
hebben een afspraak gemaakt voor gezamenlijke inspecties op 20 januari.
Dat is echt uniek: wij gaan daar kijken en de Belgen komen bij ons kijken.
Graag wil ik een brief waarin de resultaten van de eerste gezamenlijke
inspectie, die echt wereldwijd uniek is, naar ons worden gestuurd. Ik denk
dat wij dit heel goed en ook eerder kunnen betrokken bij het algemeen
overleg dat al gepland is. Anders doen wij het in een separaat debat.
De voorzitter:
Mevrouw Van Tongeren, u hebt de steun van de meerderheid voor een
debat en ook voor een brief. Geconstateerd is dat er ook een algemeen

overleg is gepland. Verder is opgemerkt dat er schriftelijke vragen zijn
gesteld over hetzelfde onderwerp.
Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):
Het is een heel goed voorstel om een plenair debat pas te houden nadat
de informatie is binnengekomen. Mijn verzoek was ook niet om het
volgende week in te plannen. Behalve de onmogelijkheid om dat dan in de
plenaire zaal te doen, is het verstandig om de informatie erbij te
betrekken. Het moet echter niet pas ergens naar het zomerreces
verhuizen.
Mevrouw Agnes Mulder (CDA):
Ik wil ook de informatie over Tihange erbij betrekken. Het moet dus niet
alleen maar gaan over Doel, maar ook over Tihange. Want beide kwesties
hangen wel samen.
Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):
Wellicht moet er dan een ronde langs de commissie worden gedaan om te
inventariseren welke onderwerpen wij in die brief behandeld willen zien.
Een paar collega's hebben gezegd wat zij graag in de brief willen.
De voorzitter:
Dat kan, dat is dan een verzoek aan de griffier van de commissie.
Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):
Dank u wel voorzitter.
De voorzitter:
Dat was een verzoek aan de griffier van de commissie. Ik stel voor om het
stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het
kabinet.

