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Handhaving en Toezicht 

Geachte heer Weys, 

In uw brief van 17 februari 2016 stelt u ons vragen over nieuwe zorgen veiligheid kerncentrale Doel. Graag 
beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt. 

Vragen 
1. Is het College bekend met de inhoud van het genoemde artikel? 
Antwoord: 
Ja, het College heeft kennis genomen van de berichtgeving over de opnames. 

2. Bent u bereid om onze zorgen over te brengen aan de veiligheidsregio en de bevoegde instanties? 
Antwoord: 
Uw zorgen omtrent de veiligheid van de kerncentrale Doel zijn overgebracht aan de Veiligheidsregio, de eenheid Politie 
Zeeland-West-Brabant en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

3. Bent u bereid om zo snel mogelijk de informatie te duiden en de inwoners van de gemeente hierover te informeren. 
Antwoord: 
Uit informatie in de Belgische media blijkt dat de betreffende camerabeelden zijn gemaakt van het huis van de topman 
van het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol. Het federaal parket in België onderzoekt de zaak op dit moment. 
Gedurende het onderzoek worden er geen mededelingen gedaan. Informatie richting bewoners is op dit moment 
derhalve niet aan de orde. 

4. Bent u bereid om te onderzoeken of dit element meegenomen kan worden in het onderzoek naar de mogelijkheden 
om juridische stappen te zetten om de sluiting van de kerncentrale in Doel af te dwingen? 
Antwoord: 
Het onderzoek naar de mogelijkheden om juridische stappen te zetten om de sluiting van de kerncentrale in Doel af te 
dwingen omvat het gehele terrein van veiligheid, inclusief terroristische dreiging. Wel wil ik benadrukken dat uit de 
eerste berichtgeving blijkt dat er geen sprake is van een specifieke terroristische dreiging richting de kerncentrale in 
Doel. 

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, 
namens het college, namens het college, 

Dhr. dr. etter 


