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Ernstige Gezondheidsrisico's en veiligheidsrisico's Kerncentrales Belgie in
grensstreken van Doel en Tihange
Hoog

Provinciaal Bestuur Zeeland
te Middelburg

Subject: Ernstige Gezondheidsrisico's en veiligheidsrisico's Kerncentrales Belgie in grensstreken van Doel
en Tihange
Date: Thu, 21 Apr 2016 23:35:29 +0200
Federaal Parket Openbaar Ministerie van Belgie te Brussel

Gouverneur van Oost-Vlaanderen

Regering Vlaams Gewest

Regering Waals Gewest

p/a de Ambassadeur van het Koninkrijk Belgie te Den Haag

Excellenties,

In verband met de zeer grote veiligheids- en gezondheidsrisico's van de sterk verouderde Belgische
kerncentrales van Doel en Tihange, waar zich grote problemen nu voordoen, zoals nu ook bevestigd
door de Duitse Bondsminister van Milieu en de Nederlandse Provinciebesturen: Zeeland, Noord-Brabant
en Limburg en de milieu organisaties in Belgie en Nederland.
Het lijkt dat het door de Belgische Federale overheden en de overheden van het Vlaamse en Waalse
Gewest door het openhouden van deze zeer verouderde en zeer gevaarlijke kerncentrales, zeer grote
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risico's worden genomen met de veiligheid en gezondheid van de bevolking in Belgie en ook met de
bevolking van de aangrenzende landen Nederland en Duitsland.
Dit openhouden van deze problematische kerncentrales, vooral om de "atoomlobby" (en haar
winstbejag in de belastingparadijzen) te bedienen en onnodige veiligheidsrisico's met zich mee brengt
voor de bevolking (ook voor mogelijke terreurdaden) en voor de openbare Volksgezondheid en dat er
nog steeds geen effectieve oplossing is voor het kernafval.
In plaats dat Uw Federale en deelstaat Regeringen nu veel meer gaan inzetten op hernieuwbare,
duurzame, veilige en groene energie en klimaat -neutraal maken van woningen en gebouwen en
innovatie met energiebesparing, nu lopen Belgie maar ook Nederland in Europa nog helemaal achteraan
(samen met Malta) in de transitie naar duurzamere, hernieuwbare energie opwekking, blijven uw
Regeringen vasthouden aan atoomenergie met alle mogelijke ernstige gevolgen van dien.
Als een Zuid-Amerikaanse land als Uruguay (vroeger een wrede militaire dictatuur) in tien jaar tijd een
progressieve transitie kan maken van fossiele brandstoffen naar 94 % duurzame, hernieuwbare energie
dan moet een hoogontwikkeld West-Europees land als Belgie, dat zeker ook zou moeten kunnen , als de
politieke wil maar aanwezig is.
Het onverantwoord vasthouden aan het openhouden van de in problemen verkerende kerncentrales in
Doel en Tihange, met een zeer hoog veiligheid, milieu - en gezondheidsrisico's, lijkt op een mogelijk
ambtsmisdrijf en strijdig met de democratische rechtsstaat, de Belgische Grondwet, Europees Sociaal
Handvest en de openbare orde en de Volksgezondheid zowel in Vlaanderen, als Wallonie en de
grensstreken van Nederland en Belgie en geheel Europa.
Daarom verzoek ik het Federaal Parket van het Openbaar Ministerie in Belgie, voor een gerechtelijk
vooronderzoek, alsmede te vragen voor het gerechtelijk bevel tot directe sluiting en duurzame
ontmanteling over te gaan van de kerncentrales in Doel en Tihange en een verantwoorde oplossing te
zoeken voor het kernafval.
Hopende U hiermede voldoende te hebben ingelicht,

vriendelijke groeten,
Karel Buuron / Bergen op Zoom NB oud-inwoner Kalmthout BE
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