26 april 2016
Geacht bestuur,
Algemeen
Gezien de berichtgeving over de uitbreiding van de zonering naar 100 kilometer berichten wij,
Veiligheidsregio Zeeland en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in gezamenlijkheid, alle
burgemeesters in Zeeland en u als burgemeester in de nabijheid van kerncentrale Doel.
Automatische uitschakeling Doel 3
Zoals gemeld op de Transparancy website van ENGIE Electrabel schakelde de centrale Doel 3, 21 april, rond
15.30u automatisch uit. Dit ten gevolge van de uitvoering van periodieke turbinetesten. De exacte oorzaak
hiervan diende nog verder in kaart gebracht te worden.
De stop van de centrale is veilig verlopen, conform de procedures en de centrale bevond zich stabiel in
warme stilstand.
De bevoegde autoriteiten werden, zoals gebruikelijk bij een automatische uitschakeling, geïnformeerd.
Deze gebeurtenis heeft geen impact gehad op de veiligheid van de omgeving, de medewerkers of de
installaties van de kerncentrale.
Automatische uitschakeling Doel 3 – update 1
Zoals gemeld op de Transparancy Website van ENGIE schakelde de centrale Doel 3, op 21 april rond 15.30u,
veilig automatisch uit tijdens de uitvoering van periodieke testen op de turbine. Uit analyses blijkt dat de
turbine tijdens een zelfscan de uitgevoerde testen foutief interpreteerde als een afwijking en dit leidde tot
de uitschakeling van de turbine.
De nodige correctieve acties werden genomen en volgens de huidige inzichten werd de centrale op
zaterdag 23 april omstreeks 18 uur terug aan het elektriciteitsnet gekoppeld.
Deze gebeurtenis heeft geen impact gehad op de veiligheid van de omgeving, de medewerkers of de
installaties van de kerncentrale.
ENGIE Electrabel verzekert dat de bevoorradingzekerheid naar haar klanten toe gewaarborgd bleef dankzij
haar gediversifieerd productiepark.
Conform de richtlijnen van de energieregulator communiceert ENGIE alle geplande en ongeplande
onbeschikbaarheden van al haar productie-eenheden in Europa op de Transparency Website van
ENGIE. Dit om ten allen tijde aan de energiemarkt een duidelijk overzicht te bieden van de beschikbare
productiecapaciteit.
Informatie
Indien u vragen heeft over dit onderwerp dan verzoeken wij u zich te richten via de ingestelde loketfunctie
voor veiligheidsregio’s Zeeland en Midden- en West-Brabant: communicatie@vrzeeland.nl.
Indien u mediavragen over dit onderwerp krijgt, verzoeken wij u, indien mogelijk, te verwijzen naar
Veiligheidsregio Zeeland, telefoonnummer 0118 42 11 11.

