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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Antwoord politiechef op vragen van Gewoon Lokaal! inzake terreurdreiging kerncentrales. 

Steenbergen; 19 april 2016 

Aan de Raad, 

Op 13 maart 2016 heeft de fractie van Gewoon Lokaal! het college van burgemeester en wethouders 
verzocht om bij de politie navraag te doen hoe groot het risico van een terreurdreiging daadwerkelijk is 
door personen of organisaties die moedwillig een kerncentrale willen aanvallen of saboteren. 

Op 29 maart 2016 hebben wij deze vraag beantwoord en aangegeven dat wij de vraag met betrekking tot 
terrorisme zullen voorleggen aan de chef van de politie Zeeland - West-Brabant. 
Op 30 maart 2016 is de vraag uitzet naar de politie. De vraag die uitgezet is: 
- Kunt u ons vertellen hoe groot het risico van terreurdreiging daadwerkelijk is, rondom personen of 
organisaties die moedwillig een kerncentrale willen aanvallen of saboteren? 

Op 31 maart 2016 heeft de politie onze vraag als volgt beantwoord: 

De mate grote van een terreurdreiging wordt in Neder/and uitgedrukt in een dreigingsniveau. 

Het dreigingsniveau in Nederland. 
De kans op een aanslag in Nederland of op Nederlandse belangen in het buitenland blijft substantieel. 

Het dreigingsniveau is nu de op een na hoogste van de vier niveaus, minimaal, beperkt, substantieel en 
kritiek. 

Substantieel 
Dit houdt in dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. 

Er blijft sprake van een complex dreigingsbeeld, waarbij diverse actoren (terroristische organisaties, 
transnationale netwerken, kleinschalige cellen en eenlingen) zowel klein- als grootschalige aanslagen 
kunnen plegen. 

Er zijn nu geen concrete aanwijzingen dat er aanslagen in of tegen Nederland worden voorbereid. 
Dit dreigingsniveau geldt voor alle soorten objecten en subjecten en dus ook voor kerncentrales. 



In onderstaande link is meer informatie te vinden over het dreigingsniveau en de activiteiten in dat kader. 

httpsJ/www. nctv. nl/onderwerpen-a-z/dtn. aspx 
In België is het dreigingsniveau nu 3. Dat heeft premier Michel van België gezegd in een persconferentie. 

Niveau 3 staat nog altijd voor "ernstige dreiging tegen een persoon, groepering of een gebeurtenis die 
mogelijk en waarschijnlijk is". 

Hoogachtend, 

R.A.J 
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