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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

  

Datum 13 december 2017 

Betreft Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Beckerman 

(SP) over het lek bij de Duitse kerncentrale Emsland 

entrale   

Hoogachtend, 

 de leden Fokke en 

 Jan Vos (beide PvdA) over het langer openhouden van de 

 

Geachte voorzitter, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen aan de 

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Economische 

Zaken en Klimaat van het lid Beckerman (SP) over het bericht dat er een lek is 

geweest bij een Duitse kerncentrale ingezonden op 20 november 2017 (kenmerk 

2017Z15765). 

 

Vraag 1 

Bent u op de hoogte van het bericht dat er net over de grens bij Emmen een 

lekkage is geweest bij de Duitse kerncentrale Emsland?1 

 

Antwoord 1 

Ja. 

 

Vraag 2 

Kunt u toelichten hoe de Duitse autoriteiten tot de conclusie zijn gekomen dat er 

geen sprake was van een gevaarlijke situatie? Deelt u deze interpretatie van het 

gemelde incident? 

 

Antwoord 2 

Het Nedersaksische Ministerie van Milieubeheer, Energie en Klimaatbescherming 

heeft in een persbericht op 15 november jl. aangegeven dat tijdens de 

onderhoudsinspectie een klein lek buiten het 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.  

 

                                                
1 Dagblad van het Noorden, “Lek kerncentrale Emsland in grensgebied bij Emmen ontdekt”, 
15 november 2017 (http://www.dvhn.nl/drenthe/Lek-kerncentrale-Emsland-in-grensgebied-
bij-Emmen-ontdekt-22663921.html) en De Telegraaf, “Lek in kerncentrale Emsland 
ontdekt”, 15 november 2017 (https://www.telegraaf.nl/nieuws/1254283/lek-in-
kerncentrale-emsland-ontdekt) 

http://www.dvhn.nl/drenthe/Lek-kerncentrale-Emsland-in-grensgebied-bij-Emmen-ontdekt-22663921.html
http://www.dvhn.nl/drenthe/Lek-kerncentrale-Emsland-in-grensgebied-bij-Emmen-ontdekt-22663921.html
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1254283/lek-in-kerncentrale-emsland-ontdekt
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1254283/lek-in-kerncentrale-emsland-ontdekt
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De Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) 

heeft aan mij bevestigd dat deze ongewone gebeurtenis geen gevolgen heeft voor 

de veiligheid.  

 

Vraag 3 

Zal de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) met een 

eigen onderzoek naar het gemelde incident komen? Zo ja, op welke termijn? Zo 

nee, waarom niet? 

 

Antwoord 3 

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. 

 

Vraag 4 

Uit welk koelwatersysteem is er precies 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 4 

Vanuit Duitse zijde is aangegeven dat tijdens een visuele inspectie in het kader 

van een gepland preventief onderhoud een kleine lekkage in het 

nevenkoelwatersystem van de kerncentrale Emsland is ontdekt. Het betrof dus 

niet de primaire, secundaire of tertiaire kring, maar een viervoudig uitgevoerd 

hulpsysteem, het zogenaamde nevenkoelwatersysteem. Dit hulpsysteem heeft de 

functie om bij te schakelen wanneer extra warmte afgevoerd moet worden zoals 

tijdens het opstarten.  

 

Als de desbetreffende kleine lekkage niet opgemerkt zou zijn dan is de slechtst 

denkbare situatie het ontstaan van een grote lekkage die een storing in één 

onderdeel van dit viervoudig uitgevoerd nevenkoelwatersystem zou kunnen 

veroorzaken. In dit specifieke geval was er geen sprake van een grote lekkage en 

is de integriteit van de getroffen waterleiding niet aangetast. 

 

Vraag 5 

Is er op enig moment radioactief materiaal vrijgekomen? 

 

Antwoord 5 

Nee, de lekkage betrof niet radioactief water. De lekkage komt uit een 

koelwatersysteem waardoor gewoon rivierwater stroomt en dat strikt gescheiden 

is van het nucleaire deel van de kerncentrale (zie figuur 1).  

 



 

 

Ministerie van 

Infrastructuur en 

Waterstaat 

 
Ons kenmerk 

ANVS-2017/14039 

 

Pagina 3 van 4  

figuur 1. Bepaalde koelwatersystemen van de kerncentrale (nummer 6/7) maken 

gebruik van rivierwater als koelwater. Daardoor zijn deze systemen strikt 

gescheiden van het nucleaire deel van de installatie. Bij een lekkage in een 

dergelijk systeem lekt er dus slechts normaal rivierwater weg (dit is een algemene 

weergave, geen specifieke tekening van de centrale Emsland en het betreffende 

systeem). 

 

Vraag 6 

Kunt u een overzicht geven van alle incidenten bij de kerncentrale Emsland de 

afgelopen jaren en welke kwalificatie binnen de International Nuclear and 

Radiological Event Scale (INES) deze hebben gekregen? 

 

Antwoord 6 

De kerncentrale Emsland is een Duitse kerncentrale. De incidenten en ongewone 

gebeurtenissen bij de kerncentrale Emsland die van belang zijn voor nucleaire 

veiligheid worden gemeld aan de toezichthoudende Duitse autoriteiten. Het 

overzicht van deze gebeurtenissen met de bijbehorende INES schalen is openbaar 

toegankelijk via de link: 

http://www.bfe.bund.de/DE/kt/ereignisse/berichte/berichte_node.html  

Volgens deze jaarlijkse en maandelijkse rapportages zijn in de laatste 10 jaar in 

totaal 50 storingen zonder gevolgen voor de veiligheid (INES-0) gemeld bij de 

kerncentrale Emsland. In dezelfde periode zijn er geen storingen met een hogere 

inschaling gemeld.  

 

Vraag 7 

Bent u, of de ANVS, actief op de hoogte gesteld van dit incident en eventuele 

eerdere incidenten? Kunt u toelichten welke vorm van samenwerking er bestaat 

met de Bundesregierung in Berlijn en de Landesregierung in Hannover met 

betrekking tot deze kerncentrale? Op welke wijze werkt de ANVS samen met haar 

Duitse tegenhanger? 

 

Antwoord 7 

De ANVS is niet direct op de hoogte gesteld van deze ongewone gebeurtenis. 

Dergelijke ongewone gebeurtenissen worden achteraf gedeeld en besproken 

binnen het Nederlands-Duitse samenwerkingsverband (Niederländisch-Deutsche 

Kommission für grenznahe kerntechnische Einrichtungen, NDKK) tijdens de 

jaarlijkse bijeenkomst. Binnen de NDKK zijn aan Duitse kant naast het federale 

ministerie (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit) ook de betrokken ministeries van de deelstaten Noordrijn-

http://www.bfe.bund.de/DE/kt/ereignisse/berichte/berichte_node.html
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Westfalen en Nedersaksen aanwezig. Naast het achteraf delen van ongewone 

gebeurtenissen zijn in NDKK-verband afspraken gemaakt met betrekking tot het 

direct melden van en de informatie-uitwisseling bij (dreigende) kernongevallen. 

Deze meldings- en informatielijnen bestaan op zowel lokaal of regionaal als op 

Länder en federaal niveau. 

 

Vraag 8 

Deelt u de mening dat gedetailleerde informatie over de staat van kernreactoren 

in de buurt van de Nederlandse grens essentieel is om de volksgezondheid en de 

veiligheid van Nederlandse inwoners te garanderen? 

 

Antwoord 8 

Ja, het is erg belangrijk om informatie over ongewone gebeurtenissen bij de 

kerncentrales uit te wisselen (verder zie antwoord op vraag 6 en 7). 

 

Vraag 9 

Kunt u aangeven of er actuele rampenplannen binnen de veiligheidsregio’s in de 

grensgebieden bestaan gericht op een ramp bij deze Duitse centrale? 

 

Antwoord 9  

Er bestaat binnen de veiligheidsregio’s in het betreffende grensgebied een 

gezamenlijk rampenbestrijdingsplan specifiek gericht op de Duitse centrale 

Emsland, te weten het rampbestrijdingsplan Kernkraftwerk Emsland (rbpKKE) van 

de veiligheidsregio’s Twente, Drenthe en IJsselland. Dit plan is in 2015 

geactualiseerd, waarbij rekening is gehouden met de preparatieafstanden zoals 

vastgesteld in het zogenoemde Harmonisatiebesluit van 2 juli 20142. In het kader 

van implementatie van Europese regelgeving worden de uitgangspunten zoals 

neergelegd in het Harmonisatiebesluit, op dit moment geactualiseerd. 

 

Vraag 10 

Deelt u de mening dat deze oude kernreactor, die volgens plan in 2022 zal sluiten, 

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 nee, waarom niet? 

 

Antwoord 10 

Nucleaire veiligheid is een nationale verantwoordelijkheid. De toezichthoudende 

Duitse autoriteiten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de veiligheid van de 

kerncentrale. Op dit moment heb ik geen aanleiding om aan te nemen dat er een 

onveilige situatie is of dat de toezichthouder zijn verantwoordelijkheid niet goed 

invult. Wanneer de situatie hier aanleiding toe zou geven zal ik mijn ambtsgenoot 

in Duitsland aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 

                                                
2 TK 32645, nr. 60. 


