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onderwerp Artikel 40 vragen Kerncentrale Doel 

Geachte mevrouw Baartmans, 

Steenbergen, 29 maart 2016 

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

Op maandag 7 maart heeft de directeur van de veiligheidsregio Midden en West Brabant 
op uitnodiging van de raad een toelichting gegeven over de veiligheidssituatie vooral bij 
kerncentrale Doel. 

Door raadsleden zijn toen o.a. vragen gesteld over de 20 km grens waar jodiumpillen 
zouden worden verstrekt. 

Dhr. Van Mourik bleef bij de grens van 20 km, vandaag echter stond in BNDeStem dat al 
anderhalfjaar geleden was besloten de grens uit te breiden naar 100 km. 
Quote van Minister Schippers: "Het besluit hierover was al anderhalf jaar geleden 
genomen". 
(BNDeStem 10-3-2016) 

1 . Was de directeur van de veiligheidsregio hiervan niet op de hoogte?; 
Antwoord: 

Op 7 maart 2016 heeft de directeur Veiligheidsregio MWB nadrukkelijk gesproken 
over de 20 en 100 km grens. De Minister van EZ heeft inderdaad al eerder 
besloten tot harmonisatie van preparatiezones. Dat was echter een 
principebesluit. De Minister van VWS is toen aangewezen om het besluit verder 
uit te werken. Dat heeft zij inmiddels gedaan. De Minister van VWS heeft dit aan 
de Tweede Kamer meegedeeld bij brief van 8 maart 2016 (de dag na het optreden 
van de directeur Veiligheidsregio MWB in de Gemeenteraad). Op 7 maart 2016, 
tijdens het optreden van de directeur Veiligheidsregio MWB, was de directeur 
Veiligheidsregio MWB niet op de hoogte van het besluit. Dat kon ook niet omdat 
op 8 maart 2016 de Minister van VWS de Tweede Kamer pas heeft geïnformeerd; 
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2. Op 11 maart 2016 staat op Omroep Brabant dat kerncentrale Doel en Tihange over 
de grens bij Maastricht volgens de Duitse regering belangrijke filtersystemen 
missen die ervoor dienen dat radioactieve lucht ongefilterd naar buiten gaat. Klopt 
dit bericht? Zo ja waarom is er maandag geen melding gemaakt van dit risico?; 

Antwoord: 
De gefilterde overdrukventielen waarnaar verwezen wordt door Omroep Brabant, 
worden momenteel ook in de Belgische kerncentrales geïnstalleerd. Zo zijn de 
werken op Doel 4 reeds gestart en volgen de andere centrales binnenkort. Voor 
Doel 1 en Doel 2 is de oplevering voorzien in 2018. 

De systemen zorgen er dat, in het enorm uitzonderlijk geval de koeling van de 
reactor, na een ongeval, weg zou vallen, de radioactiviteit uit de stoom die uit het 
reactorgebouw weggeblazen wordt in grote mate opgevangen wordt door een 
filter; 

3. De directeur van de veiligheidsregio weet naar eigen zeggen veel te weinig over de 
dreiging door personen en organisaties die moedwillig een kerncentrale willen 
aanvallen of saboteren. Hij verwijst ons naar de politie of de AIVD. Kunt u bij deze 
instanties nagaan hoe groot het risico van terreurdreiging daadwerkelijk is?; 

Antwoord: 
De vraag met betrekking tot terrorisme zullen we voorleggen voor een reactie aan 
de chef van de Politie Zeeland - West-Brabant; 

4. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid wordt de organisatie geregeld benaderd 
door burgers en bestuurders die zich zorgen maken over de veiligheid van de 
Belgische kerncentrales. Zij overwegen een eigen onderzoek. Kunt u namens de 
gemeenteraad van Steenbergen het signaal richting OW geven dat ook wij ons 
ernstig zorgen maken over de veiligheid van zowel de kerncentrales in Doel alsook in 
Borssele?; 

Antwoord: 
Uiteraard willen wij de Onderzoeksraad voor Veiligheid kenbaar maken dat de 
gemeenteraad van Steenbergen zich zorgen maakt over de veiligheid van zowel de 
kerncentrale in Doel alsmede in Borssele; 

5. Tenslotte willen we weten wat er intussen is gedaan met de motie over 
kerncentrale Doel die raadsbreed is aangenomen. Een update graag. 

Antwoord: 
De motie van 28 januari 2016 is volledig uitgevoerd. 

De verantwoordelijke Belgische Ministers van Energie, Veiligheid en Binnenlandse 
zaken, alsmede de directeur-generaal van het FANC alsmede de bestuurlijk 
verantwoordelijken in de Nederlandse Provincies Zeeland en Noord-Brabant, de 
Belgische Provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen en de gemeenten binnen een 
straal van 30 kilometer rondom Doel zijn geïnformeerd, conform de motie. 
Afschriften van de reeds ontvangen ontvangstbevestigingen zijn door de griffie bij 
agendapunt 8 van de vergadering d.d. 9 maart 2016 geplaatst. 



Tevens hebben wij, via onze Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid, kenbaar 
gemaakt aan buurgemeenten dat onze gemeenteraad zich wil aansluiten om te 
onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn. Dit is gedaan door toezending 
van de motie en ambtelijk overleg tussen de gemeenten Woensdrecht, Bergen op 
Zoom en Roosendaal. Wanneer er zaken te melden zijn, voor wat betreft juridische 
stappen, dan wordt dit zo spoedig mogelijk aan het college van Burgemeester en 
Wethouders, alsmede aan u als gemeenteraad gemeld. 
Onlangs is er door een Franse rechtbank een uitspraak gedaan, aangaande 
kerncentrale Doel. Deze uitspraak is naar het college van Burgemeester en 
Wethouders alsmede naar de gemeenteraad toegezonden. Verder is uit het 
ambtelijk overleg naar voren gekomen dat een aantal raadsleden van onze 
gemeenteraad contact hebben met een aantal raadsleden uit Bergen op Zoom 
aangaande dit onderwerp. 

Op onze website is onder "snel naar" een informatielink aangemaakt welke 
beschikbare informatie bevat rondom kerncentrale Doel. Hiermee is voldaan aan 
de motie van 28 januari 2016. 

Hoogachten 
burgemeester en wethouders van Steenberge 

ers 


