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Bijlage(n) 

Zeer geachte mevrouw Schultz van Haegen, 

De kernreactoren Doel 1 en 2 hebben in 2015 de leeftijd van 40 jaar bereikt. Aanvankelijk was dit de maximale periode om 
stroom aan het net te leveren in België. Volgens de Belgische wet- en regelgeving en de recentelijk aangepaste wetgeving, 
kan de kerncentrale Doel deze twee kernreactoren nog 10 jaar langer in bedrijf houden, tot 2025. 

De Belgische toezichthouder FANC geeft aan dat de kerncentrale Doel voldoet aan de gestelde internationale 
veiligheidseisen. Desalniettemin zien we steeds meer storingsmeldingen en incidenten. Dit leidt tot gevoelens van 
onveiligheid. Met deze brief willen wij u kenbaar maken dat er serieuze zorgen zijn over de veiligheid van de kerncentrale 
Doel bij onze gemeenteraden en bevolking. 

Het reeds toegezegde gesprek tussen u en uw Belgische collega met betrekking tot meer inspraak en het bezoek dat u 
samen met de Nederlandse (ANVS, autoriteit nucleaire veiligheid en stralingsbescherming) en Belgische (FANC, federaal 
agentschap voor nucleaire controle) autoriteiten aan de kerncentrale Doel brengt, zijn ons inziens noodzakelijk. Wij zijn u zeer 
erkentelijk dat u voorafgaand hieraan met de voorzitters van de betrokken Veiligheidsregio's, de voorzitter van de strategische 
adviescommissie van de werkgroep Schelderegio en de burgemeesters van Bergen op Zoom en Woensdrecht spreekt. 

Wij begrijpen dat deze energievoorziening voor onze zuiderburen van groot belang is. Een veilige exploitatie van Doel, ook 
naar de toekomst toe, is echter ook in ons aller belang. Wij vertrouwen erop dat u onze zorgen onder de aandacht brengt in 
uw contacten met uw Belgische collega. Graag ontvangen wij een terugkoppeling van de resultaten van de kalisinspectie 
door het FANC en de ANVS. 
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De burgemeester van 
Steenberg Tholen, 

G.J. van de Velde - de wilde 

In afschrift: - de gemeenteraden van ondergetekende gemeenten 
- de voorzitters en directeuren van de Veiligheidsregio's MWB en Zeeland 
- commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant Dhr. van de Donk 
- commissaris van de Koning van de provincie Zeeland dhr. Polman 
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