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Onderwerp Aankondiging onderzoek kerncentrales 

Geachte heer Petter, 

Met deze brief laat ik u weten dat de Onder :oeksraad voor Veiligheid een onderzoek is gestart naar 
de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling en samenwerking tussen Nederland en België over 
de kerncentrales in het grensgebied. 

De Onderzoeksraad wil weten of Nederland in de afstemming met buurlanden alle mogelijkheden 
benut om incidenten bij kerncentrales met çrensoverschrijdende gevolgen te voorkomen en zo nodig 
te beheersen. Om antwoord te geven op die vraag zal de Onderzoeksraad onderzoeken hoe 
Nederland en België elkaar betrekken bij besluitvorming over en toezicht op de kerncentrales, welke 
informatie ze uitwisselen en hoe ze zich gezamenlijk voorbereiden op een mogelijk ongeval. Het 
onderzoek heeft ten doel om lessen te trekken voor de toekomst. 

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de informatie-uitwisseling en samenwerking met 
betrekking tot de drie centrales in het grensgebied van Nederland en België, te weten de 
kerncentrales in Borssele (NL), Doel en Tihenge (B). Indien daar aanleiding toe is, kunnen ook andere 
kerncentrales in grensregio's in het onderzcek worden betrokken. Het onderzoek zal nadrukkelijk 
geen uitspraak doen over de staat van veilķļheid van de kerncentrales, noch over de beleidskeuzes 
ten aanzien van de productie en het gebruik van kernenergie. Deze worden als gegeven beschouwd. 

Voor algemene informatie over de Onderzoeksraad voor Veiligheid verwijs ik u naar onze website 
www.onderzoeksraad.nl. Indien u nadere vragen heeft over dit onderzoek, kunt u contact opnemen 
met mevrouw A. van der Zande, via 070-33 37058 en a.vanderzande@onderzoeksraad.nl. 

Hoogachtend 
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