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Infobulletin 2, november 2016 

 
Kerncentrale Tihange en stralingsrisico’s 
 
Is Zuid-Limburg voorbereid op een ernstig ongeval i n de kerncentrale van Tihange? 
De voorbereiding op een stralingsongeval is een doo rlopend proces en heeft dan ook 
continu de aandacht.  Met dit infobulletin wil de Veiligheidsregio Zuid-L imburg 
gemeenten informeren over de laatste stand van zake n. In januari 2016 verscheen het 
eerste infobulletin .  
 
 
Hier gaat de veiligheidsregio over 
Die kerncentrale is onveilig, w aarom doet de veiligheidsregio daar niets aan? Waarom 
dringen jullie niet aan op sluiting van Tihange? Waarom delen jullie de jodiumtabletten niet 
alvast uit aan alle inw oners van Zuid-Limburg? Het zijn een paar voorbeelden van veel 
gestelde vragen w aar de veiligheidsregio geen antw oord op kan geven, omdat de 
samenw erkende hulpdiensten er niet over gaan. Waar gaat de veiligheidsregio dan w el 
over? Volgens de w et heeft een veiligheidsregio de taak om zich zo goed mogelijk voor te 
bereiden op risico’s en om de gevolgen van een incident te bestrijden. Ook als het risico-
object in een buurregio ligt.  
 
 
Gezondheidsrisico’s 
 
Bereik straling is beperkt 
Of er bij een ongeval in Tihange effecten zijn voor Zuid-Limburg en hoe groot die zijn, is 
mede afhankelijk van het soort en de hoeveelheid vrijgekomen radioactief materiaal, de 
w indsnelheid, w indrichting en het geografische gebied. 
Het bereik van radioactieve straling is beperkt. De straling neemt snel af als de afstand tot 
het radioactieve materiaal toeneemt. Daarom is het risico in de directe omgeving van een 
kerncentrale het grootst. 
Bij een ongeval zal de straling van radioactief materiaal in en direct rondom de kerncentrale 
bij lange na niet tot Zuid-Limburg reiken. Radioactieve stoffen uit een beschadigde bron 
kunnen bijvoorbeeld door w ater of door de w ind w orden meegevoerd en zo in Zuid-Limburg 
terecht komen. 
 
Onmiddellijke effecten op de gezondheid niet aan de  orde 
De eenheid w aarin straling w ordt gemeten is Sievert (Sv). Onmiddellijke effecten op de 
gezondheid (roodheid, hoofdpijn, misselijk, braken en overlijden) treden op als ons lichaam 
gedurende een aantal uren aan een dosis vanaf 1000 milliSievert (mSv)  w ordt blootgesteld.  
Als Zuid-Limburg al te maken krijgt met straling uit Tihange zal dit veel minder zijn dan 1000 
mSv. Experts  baseren zich daarbij op modellen en ervaringen uit het verleden, zoals bij 
Fukushima. Zo w as op circa 50 km afstand van de centrale van Fukushima de maximale 
uurdosis circa 0,012 mSv per uur. Iemand die op 50 km afstand 24 uur onbeschermd zou 
hebben doorgebracht, zou een dosis van circa 0,29 mSv hebben opgelopen. Dit is meer dan 
1000 keer lager dan de dosis w aarbij onmiddellijke effecten ontstaan. In Zuid-Limburg zal er  



 

2  

 

 
dan ook geen sprake zijn van onmiddellijke gezondheidseffecten en er zullen geen doden 
en/of zieken zijn door blootstelling aan hoge doses straling.  
Wanneer mensen echter gedurende langere tijd aan lagere doses straling w orden 
blootgesteld, neemt de kans toe dat er na een aantal jaren kanker kan ontstaan. Dit maakt 
dat adequaat ingrijpen noodzakelijk is als er radioactieve deeltjes in deze regio belanden om 
(langdurige) blootstelling van de bevolking aan (lage doses) straling zo veel mogelijk te 
voorkomen.  
 
 
Voorbereiding Zuid-Limburg op stralingsongevallen 
 
MIK klaar voor besluitvorming 
De geactualiseerde MIK Tihange (Multidisciplinaire Informatiekaart) is klaar en het 
besluitvormingstraject ingegaan. Deze MIK vat de handelingen samen die van belang zijn bij 
een incident in de kerncentrale van Tihange met mogelijke gevolgen voor Zuid-Limburg. De 
veiligheidsregio’s Zuid-Limburg en Limburg Noord zijn hierin samen opgetrokken. Experts 
van de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) hebben de MIK 
inhoudelijk gecheckt. De ANVS ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en 
stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de eisen. De ANVS stelt regels op, verleent 
vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden. 
 
Er zijn drie scenario’s uitgew erkt:  

• Een dreiging van een stralingsongeval 
• Een nucleaire crisis met een voor Limburg gunstige w indrichting 
• Een nucleaire crisis met een voor Limburg ongunstige w indrichting 

In 2017 w ordt de MIK geïmplementeerd. Daarbij zal met name aandacht zijn voor opleiden, 
trainen, oefenen en voor het proces crisiscommunicatie. 
 
Harmonisatie-afspraken uitgangspunt regionale voorb ereiding 
In 2014 heeft Nederland de preparatiezones voor stralingsincidenten aangepast zodat deze 
aansluiten bij België en Duitsland. Zie ook de Kamerbrief van 2 juli 2014. Het gaat om de 
voorbereiding op de directe maatregelen: jodiumtabletten, schuilen en evacuatie.  
 

Harmonisatie-afspraak Kerncentrale Tihange 
Evacuatie 10 km 
Schuilen 10 km 
Jodiumtabletten 100 km 

 
Voorbeelden van indirecte maatregelen zijn: een stop op w aterinname, een w eide- oogst- of 
slachtverbod, een vervoersverbod of een verbod op het gebruik van beregeningsw ater. In de 
voorbereiding op stralingsincidenten gaat de veiligheidsregio uit van de harmonisatie-
afspraken. 
 
Jodiumtabletten 
Volgens de harmonisatie-afspraken dient Zuid-Limburg zich voor te bereiden op de 
distributie van jodiumtabletten. Dat heeft de veiligheidsregio gedaan. In Zuid-Limburg ligt een  
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voorraad jodiumtabletten opgeslagen. Bij een dreiging van een stralingsongeval kunnen 
deze tabletten w orden verspreid. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg beschikt over een 
distributieplan hiervoor.  
De minister w il de distributie landelijk uniform gaan organiseren. Verderop in dit bulletin leest 
u er meer over (zie Nog geen besluit over distributiew ijze jodiumtabletten). Indien nodig zal  
de Veiligheidsregio Zuid-Limburg het regionale distributieplan aanpassen in samenw erking 
met de veiligheidsregio Limburg Noord. Hetzelfde geldt voor het bijbehorende 
communicatieplan. 
 
Schuilen 
De voorbereiding op de maatregel schuilen is volgens de harmonisatie-afspraken van 
toepassing op het gebied tot 10 kilometer rondom de kerncentrale van Tihange. Zuid-
Limburg valt hier buiten. Overigens is de maatregel schuilen vrijw el gelijk aan het schuilen bij 
een incident w aarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen:  
Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en sluit alles wat voor ventilatie dient, zoals 
afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster. Blijf binnen tot het alarm is opgeheven.  
Bent u onderweg in een auto, schakel dan alle ventilatie uit en rij van de plek van het 
ongeval vandaan. Als er files zijn, is schuilen in een betonnen gebouw een veiliger optie.  
 
Evacueren 
Volgens de harmonisatie-afspraken is voorbereiding op de maatregel evacuatie alleen 
relevant in een straal van 10 kilometer rondom Tihange. In haar brief aan de Tw eede Kamer 
(17 oktober 2016) meldt de minister van Infrastructuur en Milieu dat  “alleen voor deze 
veiligheidsregio’s [Zeeland, Midden- en West-Brabant, Noord-Holland Noord] er sprake is 
van noodzaak van voorbereiding op evacuatie bij een kernongeval.” Experts w ijzen erop dat 
er dan sprake is van een zeer ernstig ongeval w aarbij met name het gebied direct rondom de 
kerncentrale zw aar besmet kan raken met radioactief materiaal. Op Zuid-Limburg is deze 
maatregel niet van toepassing en daarom is het geen onderdeel van de voorbereiding op 
een stralingsongeval. Los daarvan is het de vraag of het uitvoerbaar is om een regio als 
Zuid-Limburg in z’n geheel te evacueren. 
 
Nog geen besluit over distributiewijze jodiumtablet ten 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte in maart 2016 het volgende 
bekend: 

• In de eerste ring rond een kerncentrale w orden jodiumtabletten uitgedeeld aan 
mensen tot 40 jaar en zw angere vrouw en. Dit gebeurt als er nog geen directe 
dreiging is van een stralingsongeval is (predistributie). De eerste ring ligt, afhankelijk 
van het vermogen van de reactoren, 10 tot 20 kilometer rond een kerncentrale. Zuid-
Limburg valt hier geheel buiten. 

• In de tw eede ring, 100 kilometer rondom een kerncentrale, heeft de minister gekozen 
voor een combinatie van predistributie en distributie bij een verw achte uitstoot van 
radioactief jodium. Doelgroep zijn mensen tot 18 jaar en zw angere vrouwen.  
Dit w ijkt iets af van de stand van zaken begin 2016. Toen w as er nog sprake van dat 
de jodiumtabletten pas w orden verspreid bij een daadw erkelijke dreiging, zoals ook in 
het eerste infobulletin is gemeld. 
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Heel Zuid-Limburg ligt binnen de tw eede ring rondom Tihange. De minister w il de 
(pre)distributie in de tw eede ring uniform gaan organiseren. Het is nog niet bekend op w elke 
manier en w anneer de predistributie gaat plaatsvinden. Het staat daardoor ook nog niet vast 
of bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven jodiumtabletten krijgen. Een besluit w ordt eind 
2016 / begin 2017 verw acht.  
De verantw oordelijkheid voor de communicatie over de predistributie van jodiumtabletten ligt 
bij het ministerie van VWS.  
 
Toelichting op de leeftijdsgrenzen 
Met name bij jonge kinderen verkleinen jodiumtabletten het risico op schildklierkanker na een 
stralingsongeval. Dat komt omdat de schildklier van kinderen gevoeliger is voor radioactief 
jodium. Daarom kunnen jodiumtabletten voor kinderen ook op grotere afstand bij geringere 
blootstelling (de 100 km ring), effectief zijn. Voor volw assenen geldt dit niet.  
Boven de 40 jaar bestaat er op basis van w etenschappelijk onderzoek geen meerw aarde 
voor het slikken van jodiumtabletten. 
 
Informatieuitwisseling met België 
In maart 2015 drong de voorzitter van de veiligheidsregio per brief bij het Nationaal 
Crisiscentrum van België aan op een snellere informatie-uitw isseling rondom Tihange.  
Over de alarmering van Zuid-Limburg bij (dreigende) incidenten met (mogelijk) 
grensoverschrijdende gevolgen zijn duidelijke afspraken gemaakt.  
In de informatievoorziening over actuele ontw ikkelingen zonder daadw erkelijke dreiging, de 
zogenoemde N0-meldingen, is vooruitgang geboekt. De Belgische minister van 
Binnenlandse Zaken is akkoord met het uitw isselen van dit type informatie met Zuid-Limburg. 
Momenteel w ordt dit in samenw erking met de provincie Luik praktisch uitgew erkt.  
 
 
Communicatie 
 
Risicocommunicatie 
Risicocommunicatie over een gevoelig en complex onderw erp als straling vraagt om een 
landelijk uniforme aanpak. Tijdens een landelijke bijeenkomst met VWS en de ANVS (5 
oktober 2016) heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg daar op aangedrongen. De ANVS 
heeft aangegeven de regio’s binnenkort te zullen uitnodigen voor een vervolgbijeenkomst. 
De veiligheidsregio heeft in afw achting van de landelijke ontw ikkelingen al enige informatie 
over straling op w ww.vrzuidlimburg.nl geplaatst. Ook dit infobulletin zal daar te vinden zijn. 
 
Regio w il crisiscommunicatie afstemmen met rijksove rheid  
Bij de MIK (dreigende) stralingsongevallen Tihange hoort een communicatieplan. Dat plan is 
een aanvulling op het regionale crisiscommunicatieproces van de oranje kolom en is 
grotendeels klaar. Het richt zich vooral op het verduidelijken van het communicatieveld als 
zich een stralingsongeval voordoet in de kerncentrale van Tihange. Belangrijk onderdeel 
daarvan is de afstemming tussen de rijksoverheid en de regio over de uitvoering van het 
communicatieproces: w ie communiceert over w elke onderw erpen? De Veiligheidsregio Zuid-
Limburg w il het crisiscommunicatieplan straling graag laten aansluiten op het landelijke plan.  
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Volgens de laatste stand van zaken is dit plan, opgesteld door de ANVS, het Haagse 
besluitvormingstraject ingegaan, maar nog niet beschikbaar voor de regio’s. 
 
 
Landelijke ontwikkelingen 
 
Onderzoeksraad voor Veiligheid naar Zuid-Limburg 
De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt op w elke manier Nederland met zijn 
buurlanden samenw erkt om incidenten bij kerncentrales met grensoverschrijdende gevolgen 
te voorkomen en te beheersen. De raad richt zich onder meer op de uitw isseling van 
informatie. Er w orden ook interview s gehouden met functionarissen van de Veiligheidsregio 
Zuid-Limburg en met de collega-diensten in België. Het rapport w ordt zomer 2017 verw acht.  
 
 
Vragen en meer informatie 
Theo Vullers, aandachtsfunctionaris Stralingsongevallen Veiligheidsregio Zuid-Limburg: 
theo.vullers@ggdzl.nl 


