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RvO inzake onderzoek juridische Handhaving en Toezicht 

stappen kerncentrale Doel 

Geachte dames en heren, 

In uw brief van 24 januari 2016 stelt u het College vragen inzake het doen van onderzoek naar juridische stappen 

tegen besluiten met betrekking tot de kerncentrales in Doel. In de brief zullen wij de gestelde vragen beantwoorden. In 

deze brief zullen wij ook ingaan op enkele andere zaken die spelen rondom de kerncentrales in Doel: 

het gesprek dat enkele burgemeesters hebben gehad met Minister Schultz-van Haegen op 18 januari jl; 

het gesprek op 28 januari jl. met de omliggende gemeenten van de kerncentrales in Doel en Borsele, de 

betrokken veiligheidsregio's, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

De afgelopen periode zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk intensieve contacten geweest met organisaties die 

betrokken zijn bij het onderwerp nucleaire veiligheid. Deze contacten zijn waardevol en zullen de komende periode ook 

nauw onderhouden worden. 

Terugkoppeling gesprek met Minister Schultz-van Haegen 

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de kerncentrales in Doel heeft, mede op uw verzoek, een gesprek 

plaatsgevonden tussen enkele burgemeesters, inclusief voorzitters van betrokken Veiligheidsregio's, en de Minister 

van Infrastructuur en Milieu. Tijdens het gesprek zijn zorgen geuit omtrent de veiligheid van de kerncentrales in België. 

Zoals in onze brief van 28 januari jl. al aangeven betrof het een constructief gesprek met de Minister. In het gesprek 

heeft onze burgemeester namens de gemeente Bergen op Zoom specifiek aandacht gevraagd vooreen drietal 

onderwerpen. In de eerste plaats de veiligheid van de kerncentrales in Doel. De Minister heeft aangegeven dat de 

veiligheid van de kerncentrales in Doel niet in het geding is. De kerncentrales in Doel staan onder onafhankelijk 

toezicht bij de Belgische toezichthouder, Federale Agentschap Nucleaire Controle (FANC). Deze staat weer onder 

internationaal toezicht, waaronder het Internationale Atoomagentschap (IAEA) te Wenen. Tijdens een eerste 

gezamenlijke inspectie van de FANC en de ANVS van de kerncentrales in Doel heeft de Minister onze zorgen omtrent 

de veiligheid ook benadrukt bij haar Belgische collega-ministers, de minister Jambon en de minister Marghem. 

In de tweede plaats is er aandacht gevraagd voor de communicatie rondom de kerncentrales. Nu blijkt dat er 

verschillen zijn tussen de wijze waarop gecommuniceerd wordt met betrekking tot incidenten bij de kerncentrales in 

Borsele, Doel en Tihange. De Minister onderschrijft de wens om nadere afspraken te maken over stroomlijning, 

harmonisatie en duiding van de beschikbare informatie over storingen bij kerncentrales. In het vervolg van deze brief 

komen wij hierop terug. 

Ten slotte, in de derde plaats, is er gesproken over de mogelijkheid tot participatie in de besluitvorming over 

kerncentrales. Participatie in wetgeving, waaronder de wet om de kerncentrales in Doel langer op te houden, is niet 

mogelijk. De (inter)nationale wetgeving biedt hiertoe geen mogelijkheden. Het besluit om geen milieueffectrapportage 



toe te passen is een besluit van de Belgische overheid. Enkele organisaties hebben tegen dit besluit reeds beroep 
ingesteld bij de Belgische Raad van State. Ten aanzien van de verleende vergunning aan de exploitant van de 
kerncentrale in Doel is wel inspraak mogelijk geweest. Navraag heeft geleerd dat de Nederlandse gemeenten die 
binnen een straal van 5 kilometer van de kerncentrales in Doel vallen, Hulst en Reimerswaal, geïnformeerd zijn over de 
mogelijkheid tot inspraak. Minister Schultz-van Haegen heeft haar Belgische collega's gevraagd of het mogelijk is om 
de Nederlandse overheden beter te informeren en beter te betrekken bij het besluitvormingsproces in België. De 
Belgische ministers hebben daartoe hun bereidheid toegezegd. 

Gesprek gemeenten en betrokken veiligheidsregio's 
Op 28 januari 2016 heeft er in Heinkenszand een overleg plaatsgevonden waarbij vertegenwoordigers aanwezig waren 
van de gemeenten in de nabijheid van Borssele en Doel, de betrokken veiligheidsregio's, de Autoriteit Nucleaire 
Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
Tijdens dit overleg zijn er verdere afspraken gemaakt over het stroomlijnen van de communicatie rond incidenten bij 
kerncentrales. Zoals in het gesprek met de Minister van 18 januari 2016 aangegeven bestaat er binnen alle betrokken 
partijen behoefte aan meer duiding en eenduidigheid in de communicatie rond de kerncentrales. Afgesproken is dat de 
heer Gelok, burgemeester van Borsele en tevens voorzitter van de adviescommissie Nucleaire Veiligheid 
Schelderegio, het voortouw neemt om deze communicatie te stroomlijnen. Wij zuilen u nader informeren over de 
uitkomsten. 

Onderzoek naar de mogelijkheden voor juridische stappen 
In uw brief van 26 januari 2016 heeft u het College enkele vragen gesteld omtrent de mogelijkheden om juridische 
stappen te nemen tegen de kerncentrale in Doel. 

Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt. 

1. Bent u bekend met de hiervoor genoemde en eventuele andere juridische procedures tegen 
de verlenging van de exploitatie van de kerncentrale in Doel en Tihange? 
Antwoord: 
Wij hebben kennis genomen van de stappen die onder andere gemeente Maastricht, een aantal omliggende 
gemeenten, de Städteregion Aachen en een aantal organisaties hebben genomen tegen de verlenging van de 
exploitatie van de kerncentrales in Doel en Tihange. 

2. Bent u bereid om over te gaan tot een onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid om 
juridische (civiel en/of bestuursrechtelijke) stappen te zetten of u te voegen in reeds 
opgestarte procedures richting Belgische overheid/ overheden? 
Antwoord: 
Ja, zoals in onze brief van 28 januari 2016 aangekondigd hebben wij onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om 
een juridische procedure tegen de verlenging van de vergunningen te starten, danwel aan te haken bij bestaande 
procedures die al zijn aangespannen. 

3. Bent u bereid om hierbij de samenwerking te zoeken met omliggende gemeenten en de 
provincies van Noord-Brabant en Zeeland? 
Antwoord: 
Bij het onderzoek naar de mogelijkheden om een juridische procedure te starten is er ook contact geweest met de 
omliggende gemeenten, met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Provincie Noord-Brabant om te kijken 
of samenwerking mogelijk is. 



4. Bij bevestigende beantwoording van vraag 2: Kunt u bij dit onderzoek in ieder geval aandacht 
geven aan kosten voor juridische procedures, economische overwegingen (waaronder 
energieleverantie), veiligstelling van communicatie en melding van incidenten en kans van 
slagen van de procedure(s); 
Antwoord: 
Tijdens het onderzoek naar de juridische mogelijkheden is er contact geweest met de gemeente Maastricht. De 
gemeente Maastricht heeft zich aangesloten bij de procedure van de Städteregion Aachen. De Städteregion Aachen 
heeft twee advocatenkantoren in de arm genomen Zij gaan naar de Belgische Raad van State voor een beroep tot 
nietigverklaring van de FANC van de beslissing tot goedkeuring van de heringebruikname van Tihange 2. Zij doen een 
beroep ("Klage") voor de gewone rechter in Brussel, met als doel de sluiting van Tihange 2. Ten slotte voeren zij 
overleg met Greenpeace om deel te nemen aan de rechtszaak van Greenpeace tegen Tihange 1. Enkele Nederlandse, 
waaronder Maastricht, en Duitse gemeenten hebben zich bij de Städteregion Aachen aangesloten. 
Voor het ondernemen van deze stappen heeft de Städteregion Aachen een bedrag van Ê 100.000 uitgetrokken. 
Ook enkele organisaties hebben beroep aangetekend tegen de genomen besluiten. Deze procedures lopen op dit 
moment. Termijnen voor het instellen van beroep tegen de genomen besluiten zijn op dit moment reeds verlopen. 

De energievoorziening in België is op dit moment nog voor een groot deel afhankelijk van kernenergie. Sluiting van één 
of meerdere kerncentrales zou in België kunnen leiden tot tekorten in de energievoorziening. Bij het verlenen van de 
vergunning voor het langer openhouden van de kerncentrales is aangegeven dat de exploitant de komende jaren dient 
te investeren in alternatieve energiebronnen (wind- en zonne-energie). 

Uit contacten met de omliggende gemeenten blijkt dat er geen enkele gemeente in Midden- en West-Brabant op dit 
moment van zins is een juridische procedure te starten. Ook de provincie Noord-Brabant heeft in een eerder stadium al 
aangegeven geen juridische procedure te gaan starten. Provinciale Staten van Limburg heeft een motie aangenomen 
waarin is vastgelegd dat ook zij geen juridische procedure zullen gaan starten en erop wijzen dat een juridische 
procedure tegen België juist contraproductief kan werken. 

De kans van slagen van een juridische procedure achten wij op dit moment niet groot. Wij zijn van mening dat door het 
voeren van een juridische procedure de verhoudingen tussen Nederland en België zullen verslechteren, de intensieve 
contacten van de afgelopen maanden tussen de Belgische organisaties, de verantwoordelijke Ministeries, de ANVS, de 
Veiligheidsregio onder druk worden gezet. 
De winst van de gesprekken en overleggen van de afgelopen maanden is dat vanuit België toezeggingen zijn gedaan 
om de communicatie met Nederland te verbeteren. Dit geldt ook voor de betrokkenheid bij toekomstige besluiten vanuit 
de Nederlandse gemeenten. Daarnaast wordt er onder leiding van burgemeester Gelok van Borsele gewerkt aan het 
maken van afspraken om de communicatie rondom de kerncentrales te stroomlijnen en te verbeteren. Wij achten het 
van belang om deze toezeggingen en afspraken een kans van slagen te geven. Het voeren van juridische procedures 
zal deze kans niet vergroten. 

Tenslotte willen wij u er nogmaals op wijzen dat de directeur van de kerncentrales in Doel, de heer Trangez tijdens de 
informatieavond over nucleaire veiligheid op 14 oktober 2015 het aanbod heeft gedaan om u een rondleiding te geven 
in de kerncentrales in Doel. Wij geven u in overweging om hier gebruik van te maken. 



Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Drs. S.P.M. Verstraten, 
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 
namens het college, 

Burgemeeste 


