Aan: De Gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard
Amsterdam, 20 december 2019

Betreft; Appel aan de Belgische politieke partijen

Geachte dames en heren,
In 2003 al heeft ons buurland België bij wet vastgelegd dat in de komende jaren afscheid genomen gaat
worden van kernenergie. In oktober 2022 zal volgens planning de kernreactor Doel 3 sluiten, in februari
2023 gevolgd door Tihange 2. Beide kernreactoren staan bekend als de ‘scheurtjescentrales’ omdat in
2012 duizenden metaalscheurtjes in de reactorvaten werden vastgesteld. In 2025 zullen de laatste vijf
reactoren gesloten worden. Althans als de Wet op de kernuitstap wordt nageleefd.
Samen met lokale en regionale burgerbewegingen heeft WISE (World Information Service on Energy) zich
ingespannen om de twee scheurtjescentrales eerder gesloten te krijgen. In juni 2017 werden wij hierbij
gesteund door een menselijke ketting waaraan circa 50.000 mensen deelnamen. Daarnaast werd een
petitie met meer dan 500.000 handtekeningen in juli 2018 overhandigd aan de Belgische autoriteiten.
Op dit moment is in België de regeringsformatie in volle gang, nadat in mei 2019 verkiezingen werden
gehouden. Het nieuwe regeerakkoord zal moeten uitwijzen of de wet effectief zal worden gerealiseerd.
Samen met de Nederlandse gemeenten in de drie zuidelijke provincies en hun provinciebesturen wil WISE
Nederland het signaal afgeven aan de Belgische politieke partijen, dat wij belang hechten aan de
uitvoering van de volledige kernuitstap in 2025. De 7 Belgische kernreactoren liggen bijzonder dicht bij
dichtbevolkte Nederlandse regio’s. Mocht de nieuwe regering af willen wijken van de wet, dan is een
grensoverschrijdende milieueffectrapportage en daaraan gekoppelde publieke consultatie verplicht. Wij
zullen er op aandringen dat deze verplichting, opgelegd door de Conventie van Espoo, zal worden
nageleefd.
Wij vragen uw gemeente om zich aan te sluiten bij het appel, dat wij binnenkort willen sturen aan de
Belgische politieke partijen. In de laatste week van januari willen wij tot daadwerkelijke verzending
overgaan. Indien u daar prijs op stelt, lichten we dit verzoek graag toe.
Met vriendelijke groet, namens WISE Nederland
G. Brinkman,
Campaigner Kernenergie, gerard@wisenederland.nl
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