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Fractie Gewoon Lokaal! 
de heer E. Maas 

onderwerp beantwoording vragen ex artikel 40 inzake 
kerncentrale Doel 

Steenbergen, 19 januari 2016 

Geachte heer Maas, 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 

1. Will en kan de burgemeester zich voegen bij zijn collega's uit Roosendaal en Bergen 
op Zoom om zijn zorgen (meer) te uiten richting het kabinet (Minister Schultz) namens 
Steenbergen als randgemeente van de evacuatiezone? 

2. Is binnen de gemeente Steenbergen de know how of de directe contacten aanwezig, 
hoe te handelen in geval van een evacuatie of een opvang van evacués? 

3. Is het College zich bewust van de gevaren, die reactietijd tussen een ramp en het 
informeren/evacueren van de burger dan wel de tijd die nodig is om te handelen uit te 
voeren zen aanzien van opvang? 

4. Is men zich bewust van de gevolgen voor de landbouw en veeteelt in de regio, zelf als 
er niet geëvacueerd wordt? 

5. Hoe vangt men een eventuele uitbrekende paniek op wanneer mensen toch besluiten 
om zich uit het gebied terug te trekken (gezien de gevolgen van de rampen van 
Chernobyl en Fukushima zeer begrijpen en waarschijnlijk niet onverstandig)? 

6. Wilt het College erop aandringen tot het sluiten van de afgeschreven kerncentral(s)? 

Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. Burgemeester Van den Belt heeft op 4 januari 2016 contact gehad met zijn college 

burgemeester van Bergen op Zoom. Tijdens dit gesprek is afgesproken dat de 
gemeenten met elkaar zullen samenwerken. 

2. Gemeente Steenbergen beschikt over een ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid, 
welke op districtelijk niveau met dit onderwerp bezig is. 
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3. Het college is zich hier van bewust. Voor wat betreft het alarmeren en evacueren is 
een districtelijke crisisorganisatie opgericht, welke in geval van ramp of crisis direct 
inzetbaar is. 

4. Wij zijn ons hier van bewust. 
5. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 

en de overige gemeenten in het district De Markiezaten; 
6. Zie beantwoording vraag 1. 

Hoogachtend, 
burgemeester én wethouders van Steėnber en, 
de locosejcretaris, de burgemeester, 


