
MOTIE CAMPAGNE DOEL 

 

De gemeenteraad van Steenbergen in vergadering bijeen op 21 december 2017, aan de orde 

agendapunt motie vreemd aan de dag. 

Overwegende dat:  

 De raad van Steenbergen zich al langer zorgen maakt over de veiligheid van de kerncentrale 
in Doel; 

 dit er toe heeft geleid dat raadsbreed de wens is uitgesproken om te komen tot acties, 
gericht op sluiting van de kerncentrale; 

 de politiek in de regio onlangs is bijgepraat over de juridische en andere mogelijkheden die 
er zijn om aan deze doelstelling te blijven werken; 

 hieruit bleek dat in juridische zin thans alle mogelijke procedures in gang zijn gezet en extra 
inspanning op dit moment geen toegevoegde waarde daaraan geeft aangezien nu moet 
worden afgewacht hoe het Europese Hof van Justitie gaat oordelen; 

 er wel mogelijkheden zijn om het signaal richting Nederlandse, Belgische en Europese 
regering te versterken in de vorm van ondersteuning van burgercomités, het oprichten van 
een regionaal platform Doel van raadsleden uit gemeenten in deze regio en in het 
ondersteunen van grootschalige protestacties en van lobby-activiteiten; 

 de milieu-organisatie WISE, bekend van de ketting-actie rondom Tihange, momenteel bezig 
is om een fulltime lobbyist aan te stellen met als opdracht sluiting van alle Belgische 
kerncentrales; 

 de financiering van deze lobbyist plaatsvindt via crowdfunding; 

 enkele gemeenten in Limburg al besloten hebben tot een eenmalige bijdrage voor deze 
crowdfunding ter hoogte van 2.500 euro per gemeente; 

 de raad van Steenbergen een vergelijkbare bijdrage wenst te geven. 
  

Draagt het college op om:  

 Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om als gemeente Steenbergen een eenmalige 
bijdrage van 2.500 euro te verlenen aan WISE voor de crowdfundingsactie voor de lobbyist; 

 alvorens een bijdrage te leveren, na te gaan of de doelstellingen van deze organisatie en van 
de beoogd lobbyist ook daadwerkelijk in lijn zijn met hetgeen de raad van Steenbergen 
beoogt met betrekking tot de kerncentrale van Doel en of er geen andere in de organisatie 
gelegen aspecten zijn die tot mogelijke reputatieschade voor de gemeente kunnen leiden; 

 Uiterlijk het tweede kwartaal van 2018 aan de raad hierover te rapporteren; 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

 



Namens alle raadsfracties binnen de gemeente Steenbergen 

Gewoon Lokaal 
 

 
Volkspartij 
 

 
VVD 
 

 
PvdA 
 

 
D’66 
 

 
CDA 
 

 
STAN 
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