Aan:

-

Fracties en leden Provinciale Staten in Limburg
Informateurs nieuwe coalitie ( Ger Koopmans en Geert Gabriels)
( via de statengriffie)

Datum: 28 maart 2019

Betreft: Verzoek opname passage over Tihange in nieuwe coalitieakkoord Limburg

Geachte Statenleden, fracties en informateur(s),

Graag willen we alle gekozen (nieuwe) Statenleden in het Limburgs Parlement van harte feliciteren
met hun benoeming! We wensen u veel succes bij het belangrijke werk voor de Limburgse
gemeenschap.
Wij zijn de Vereniging Stop Tihange Nederland, gevestigd te Maastricht. We zijn in 2018 opgericht
door vertegenwoordigers vanuit de diverse Burgercomités die actief gemobiliseerd hebben voor de
grote Mensenketting van 25 juni 2017. Een Mensenketting van Aken via Maastricht en Luik tot aan
de poort van de kerncentrale in Tihange. Ruim 50.000 mensen, waaronder gelukkig ook veel
inwoners uit Limburg, hebben op deze dag in een prachtig Euregionaal volksprotest duidelijk
gemaakt dat ze het zat zijn. Het onveilige gevoel te moeten leven op beperkte afstand van de
verouderde kerncentrale van Tihange, zijn ze beu! Deze kerncentrale kort bij onze grens moet in het
belang van de veiligheid voor onze inwoners zo snel mogelijk gesloten worden.
Heel wat raadsleden uit diverse Limburgse gemeenten, Statenleden en partijen hebben zich in het
recente verleden kritisch uitgelaten over Tihange. Dat was voor ons een flinke steun in de rug!
We hebben met blijdschap er kennis van genomen dat in veel verkiezingsprogramma’s (o.a. CDA,
PvdA, D66, SP, GroenLinks, PvdD) kritische passages waren opgenomen over de noodzaak de
verouderde kencentrale van Tihange zo spoedig mogelijk te sluiten.

Nieuwe coalitie in de maak
Nu de verkiezingsuitslag bekend is en de nieuwe Statenleden geïnstalleerd zijn, wordt er ook hard
gewerkt aan de vorming van een nieuwe bestuurscoalitie en een coalitieakkoord, waarin het te
voeren beleid voor de komende vier jaar wordt vastgelegd. De Vereniging Stop Tihange Nederland
zou het zeer op prijs stellen indien er in het nieuwe coalitieakkoord een korte passage over de
kerncentrale van Tihange wordt opgenomen. We geven daarvoor onderstaande tekst suggestie:

Op te nemen passage in het Coalitieakkoord
“Veel inwoners zijn bezorgd over de onveiligheid van de kerncentrale in het Belgische
Tihange zoals ze dat met velen in 2017 hebben laten zien tijdens de indrukwekkende
Euregionale Mensenketting. De provincie zal waar dat kan burgerinitiatieven faciliteren die
zich inzetten voor sluiting van Tihange. Daar waar dat nodig en nuttig is zal de Provincie,
samen met andere lokale overheden, ook bij internationale contacten, het standpunt
uitdragen dat de verouderde kerncentrale bij Tihange zo snel mogelijk gesloten dient te
worden om te beginnen met de scheurtjesreactor Tihange-2.”

We zijn ons ervan bewust dat de Provincie geen zeggenschap heeft over de toekomst van Tihange en
dat de besluitvorming primair in België zal plaatsvinden. Verontrustend is dat in België de voorziene
kernuitstap wel eens op de lange baan geschoven kan gaan worden waarmee Tihange ook na 2025
nog langer open blijft. Daarmee wordt de Limburgse bevolking dan nog langer met een onveilig
gevoel geconfronteerd en moeten de uitgedeelde Jodiumtabletten nog langer binnen handbereik
voor onze kinderen blijven. Dat willen we toch niet? Tihange moet zo snel mogelijk dicht, om te
beginnen met de scheurtjesreactor Tihange-2.
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