
 

Aan:  B&W en gemeenteraadsleden van alle gemeenten in     

 Limburg, Brabant en Zeeland 

CC:  Media, fracties in de Tweede Kamer, Gedeputeerde Staten     
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Van:  WISE, Kim van Sparrentak 

 

Betreft: Oproep tot hulp aan Belgie; maak van de stroomcrisis een kans 

L.S,  

Zoals u waarschijnlijk wel weet, staan er in België, net over de grens twee kerncentrales. Scheurtjes 

in de reactorvaten, betondegradatie en andere problemen met de reactoren baren veel inwoners 

van uw gemeente zorgen. Want als er iets mis gaat in een kerncentrale, kan het ook goed mis gaan 

en kunnen niet alleen in België, maar ook in Nederland de gevolgen gemerkt worden. 

Maar niet alleen nucleaire veiligheid is een grensoverschrijdende aangelegenheid. Afgelopen 

weekend werd bekend gemaakt dat er een kans bestaat dat er in november een stroomtekort zal 

zijn in België. Vandaag bleek dat dit tekort groter is dan verwacht en er een grote kans bestaat dat 

delen van België zonder stroom komen te zitten. Om dit te voorkomen zal België een groot deel 

van haar energie moeten importeren uit het buitenland. In een Europese energiemarkt betekent 

dit ook dat het niet enkel de prijs van stroom voor de inwoners van België en haar buurlanden 

opdrijft maar ook die van de Nederlandse consument. Het gebrek aan doortastendheid van de 

federale regering van België om met een duidelijk energiebeleid te komen en de zorgen over 

verouderde kerncentrales serieus te nemen, raakt ons nu allemaal. 

Sinds u uw raadsperiode gestart bent, heeft u zich over de energietransitie in uw gemeente moeten 

buigen. De transitie weg van gas is geen makkelijke weg, maar lokale overheden zetten hun 

schouders er onder. Het tonen van dit soort leiderschap richting een duurzamere, veiligere 

toekomst is momenteel cruciaal in België. 

Daarom roep ik u allen op een samenwerking aan te gaan met een Belgische gemeente die op zoek 

is naar inspiratie. 

Kijkend naar de prognoses heeft België maximaal een tekort van 1700 MW deze november. Dit zou 

betekenen dat elk van de 589 gemeentes die België rijk is 3 MW energie (het vermogen van een 

gemiddelde windmolen) zou moeten produceren of zou moeten besparen. Windmolens kunnen 

echter niet zo snel gebouwd worden. Maar, bijvoorbeeld het massaal overstappen op 

LEDverlichting (huishoudens en gemeentelijk vastgoed) bespaart direct al enorm veel energie. En 

in uw gemeente zijn vast nog meer interessante initiatieven waar u de kennis van kunt delen met 

uw Belgische collega’s. 

Over twee weken zijn de lokale verkiezingen in België. U kunt uw nieuwe collega’s helpen door heel 

concrete hulp aan te bieden: Een samenwerkingsverband, gestoeld op de wens en de noodzaak 



om te werken aan een veilige, schone en betaalbare energievoorziening. Zodat Belgen niet hoeven 

te vrezen voor blackouts en uw eigen burgers niet bang hoeven zijn voor nucleaire ongelukken. 

WISE heeft de Nederlandse regering opgeroepen een noodfonds in te stellen waarin geld direct en 

makkelijk beschikbaar komt voor Belgische gemeentes om snel besparingsmaatregelen te nemen 

en snel meer duurzame energie te gaan opwekken. 

Op initiatief van de gemeente Bergen op Zoom is in juli een samenwerkingsplatform veiligheid en 

energietransitie opgericht – om met gemeenten in Limburg, Brabant en Zeeland samen te gaan 

werken met Belgische gemeenten om de energietransitie te versnellen en de veiligheid te 

vergroten. We vragen u dringend zich hier bij aan te sluiten. 

Laten we van de crisis in België een kans maken. 

Hartelijk groet,  

 

 

Kim van Sparrentak,                    

Campaigner WISE  


