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Geacht college, 
 
 
Vandaag ontvingen wij uw antwoord op de brief van de voltallige raad waarin werd gevraagd om 
actie die kan bijdragen aan de sluiting van de kerncentrale in Doel. Hoopvol waren wij gestemd, 
mede gezien het bericht in de krant dat burgemeester Petter de leiding zou gaan pakken in dit 
dossier. We verwachtten dat het voorbeeld van vele Limburgse en Duitse gemeenten zou worden 
gevolgd in het starten van juridische actie tegen de Belgische kerncentrales. 
 
Met teleurstelling hebben wij kennis genomen van uw reactie die er voor ons gevoel op neer komt 
dat u geen heil ziet in juridische stappen, omdat dit de verhoudingen met België zou kunnen 
verstoren.  
Hoewel wij snappen dat dit soort overwegingen voor een hogere overheden een rol kunnen spelen, 
kunnen wij niet goed begrijpen dat u deze houding als college van de gemeente Bergen op Zoom 
aanneemt terwijl er aanzienlijke zorgen zijn over de veiligheid onder onze inwoners, en niet zonder 
reden. 
 
Wij zetten de feiten nog eens op een rij: 

• Haarscheurtjes in de reactorwand 
• Nog steeds niet opgeloste sabotage 
• Diverse incidenten in Doel waaronder een ontploffing in de laatste 2 jaar 
• Het 10 jaar langer openhouden van verouderde centrales 
• Kerncentrales zijn ruim onvoldoende verzekerd voor de gevolgen van een ramp 
• Spionage bij hoge nucleaire medewerkers door terroristen 
• En als klap op de vuurpeil een onderzoek van de Belgische Hoge Gezondheidsraad waarin 

staat dat België volstrekt onvoldoende voorbereid is als er zich een ernstig nucleair ongeval 
voordoet! 

 
Een onderzoek dat bij nadere bestudering verdacht veel zaken opsomt die wij en andere partijen 
binnen de raad de afgelopen jaren al naar voren hebben gebracht zoals: 

• Een ernstig nucleair ongeval kan ook in België voorkomen en vereist een snelle 
aanpassing van de noodplanning 

• Het onafhankelijke toezicht moet worden verbeterd door procedures in te stellen die 
belangenvermenging moeten voorkomen 

• Noodplannen zijn volstrekt niet gericht op langdurige gevolgen van een kernramp 
• De lokale bevolking moet meer worden betrokken en er moet beter worden 

gecommuniceerd, net name pro-actief en met sociale media 
• Naast technici moeten risico’s ook worden ingeschat door sociologen, ethici, 

communicatiedeskundigen en verzekeringsdeskundigen 
• Er moet meer aandacht komen voor evacuatie in een dichtbevolkt gebied 
• Er is geen duidelijkheid over de fysieke beveiliging van kerninstallaties 
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De meest opvallende en in dit dossier eigenlijk ook schokkende conclusie is dat men stelt dat het 
grensoverschrijdende karakter van nagenoeg elk kernongeval en de langere duur ervan centraal 
moet komen te staan en dat dit zelfs gevolgen moet hebben voor besluitvorming over het gebruik 
van kernenergie! Precies de reden waarom GBWP al jaren aandringt op inspraak en 
grensoverschrijdende milieu-onderzoeken! 
 
Wij vinden dat een gemeente in eerste plaats moet handelen vanuit de zorg om de veiligheid van 
haar inwoners. Onze fractie overweegt dan ook een motie voor te bereiden waarin we u oproepen 
om een juridische procedure te starten. Alvorens wij hiertoe besluiten willen wij een nadere 
toelichting op uw brief die een aantal vragen nog onvoldoende beantwoordt. 
 
Op grond van artikel 39 van ons reglement van orde stellen wij u de volgende vragen: 
 

1) Kunt u ons de juridische onderbouwing geven waarom u de kans op succes van een 
procedure niet groot acht? 

2) U verwijst naar beroepstermijnen die inmiddels zouden zijn verstreken, welke termijnen zijn 
dat precies en welke mogelijkheden staan er nog wel open? 

3) Kunt u inzichtelijk maken welke kosten de gemeente Maastricht verwacht te maken met 
hun besluit om deel te nemen aan de juridische procedure? 

4) Kunt u aangeven welke actie u voornemens bent om te ondernemen, naar aanleiding van 
het rapport van de Belgische Hoge Gezondheidsraad? 

 
 

 
Graag schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen. 

 
Namens de fractie van GBWP, 
Met vriendelijke en lokale groet, 

 
 

Evert Weys     
Fractievoorzitter     
 
 


