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Geacht college, 
 
De afgelopen maanden is de Belgische kerncentrale Tihange wederom met regelmaat in het 
nieuws geweest. Duidelijk is dat rondom deze centrale met enige regelmaat vragen gesteld 
kunnen worden aangaande de veiligheid, onlangs werd bekend dat er in het reactorvat 70 
scheurtjes waren ontdenkt. Een ongeval in deze centrale zal zoals wij als leek kunnen 
vaststellen waarschijnlijk niet de omvang hebben van Tsjernobyl, maar eerder 
overeenkomen met de situatie zoals deze zich voordeed in Fukushima in Japan.  
 
In geval van een ernstig ongeval in deze centrale zouden derhalve delen van België, 
Nederland en Duitsland geëvacueerd moeten worden. Voor de SP is duidelijk dat hierbij 
Noord Limburg en daarmee Venlo, een van de eerste gebieden is waar opvang zal 
plaatsvinden. 
 
Daarnaast heeft de SP kennisgenomen van het feit dat het ABP (pensioenfonds van ook 
Venlose ambtenaren) 116 miljoen euro aan beleggingen in energiebedrijf Engie S.A. (de 
eigenaar van de centrale Tihange) heeft zitten. Die investering en de constante dreiging van 
een nucleaire ramp staan haaks op elkaar.  

 
Dit alles is voor de SP reden tot het stellen van onderstaande vragen: 
 
 

1. Op initiatief van de GroenLinks-fractie is een breed gesteunde motie in de 
gemeenteraad van Venlo aangenomen om de Belgische regering op te roepen de 
centrale van Tihange te sluiten. Heeft u in deze enige reactie van de Belgische 
regering of de eigenaar van de centrale gekregen?  

 

• Zo ja, wilt u deze reactie delen met de raad?  

• Zo nee, bent u voornemens om een reactie te vragen? 
 

2. De voorzitter van de gemeenteraad en uw College, de burgemeester van Venlo, is 
ook voorzitter van onze Veiligheidsregio. Heeft hij in die rol kennisgenomen van de 
zorgen om de centrale Tihange en is de Veiligheidsregio toegerust om in geval van 
een evacuatie van de zuidelijkere delen van Limburg deze evacuees op te vangen?  

 

• Zo ja, kunt u de plannen aangaande een nucleair ongeval in Tihange delen met 
de gemeenteraad?  

• Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

3. De SP is van mening dat het vreemd is dat het pensioenfonds ABP een investering 
heeft uitstaan van 116 miljoen euro in de eigenaar van Tihange (Engie S.A.) terwijl de 
mensen die aangesloten zijn bij dit pensioenfonds de gevolgen van een nucleair 
ongeval in diezelfde investering het hoofd moeten bieden. Deelt u de mening van de 
SP dat dit een zeer vreemde situatie is?  

 

• Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 



4. Bent u er bekend mee dat het pensioenfonds ABP eerder niet wilde investeren in de 
eigenaar van de centrale in Fukushima (TEPCO) 1 maar dat wel doet in de centrale 
van Tihange?  

 

• Deelt u de mening van de SP-fractie dat het hier een bizarre selectieve opstelling 
betreft van dit pensioenfonds?  

o Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

5. Deelt u de mening van de SP-fractie dat het investeren door een pensioenfonds, 
welke de pensioenvoorzieningen van ook uw personeel beheerd, in een centrale 
zoals Tihange die structureel niet voldoet aan veiligheidseisen, op gespannen voet 
staat met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente als werkgever?  

 

• Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

6. Bent u bereid om pensioenfonds ABP rechtstreeks, dan wel via koepelorganisaties 
zoals bijvoorbeeld de VNG, aan te spreken op de investering in Tihange in verband 
met de zorgen rondom deze centrale?  

 

• Zo ja, wilt u de raad dan informeren op de wijze waarop u dit doet en de reactie 
van het pensioenfonds?  

• Zo nee, waarom niet? 
 

7. Deelt u de mening van de SP dat gezamenlijke actie van zowel gemeenten, provincie 
en landelijke overheid samen met hun ambtenaren een succesvolle combinatie kan 
zijn om ABP te bewegen te stoppen met beleggen in deze overjarige pruttelende 
nucleaire centrale in Tihange?  

 

• Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord.  
 
 
In afwachting van uw schriftelijke beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn, 
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie SP-Venlo,  
Ton Heerschop 
 

                                                 
1 http://nos.nl/artikel/594401-abp-boycot-eigenaar-fukushima.html  
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