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Steenbergen, 1 februari 2016 
  

  

 
  Aan de leden van de gemeenteraad, 
 

 

In zijn vergadering van 28 januari 2016 heeft onze gemeenteraad een motie 

aangenomen inzake de inspraak rond de kerncentrales Doel 1 en Doel 2. In de motie 

wordt ons opgedragen om de verantwoordelijke Belgische Minister van Energie, 

Veiligheid en Binnenlandse Zaken, alsmede aan de directeur-generaal van het 

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) kenbaar te maken dat de 

gemeenteraad van Steenbergen van oordeel is dat de inwoners van Gemeente 

Steenbergen de mogelijkheid moeten krijgen om volwaardig te participeren in een 

transparante milieueffectrapportage en een inspraakprocedure, met betrekking tot de 

verlengde uitbating van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2. Wij zijn op de hoogte van 

het feit dat er inmiddels een besluit is genomen over het open houden van Doel 1 en 

Doel 2. Hiermee is de motie, voor wat betreft dit onderdeel, inmiddels achterhaald. 

Desalniettemin willen we met deze brief kenbaar maken dat de gemeenteraad van 

Gemeente Steenbergen voortaan bij dit soort beslissingen, als inspraakpartner, gezien 

wil worden. Dit in het kader van grensoverschrijdende samenwerking.  

 

Tevens wordt ons opgedragen deze motie te zenden aan Nederlandse gemeenten die 

binnen een straal van 30 kilometer van Doel liggen, alsmede de provincies Noord-

Brabant en Zeeland en de bevoegde Nederlandse Minister met het verzoek  deze 

oproep tot inspraak te ondersteunen.  

 

Bijgaand treft u een kopie van deze motie aan.  
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Een afschrift van de motie is tevens verzonden aan de Commissaris van de Koning in 

Zeeland en Noord-Brabant en aan de Minister van Infrastructuur en Milieu.  

 

 Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Hoogachtend,  

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de locosecretaris, de burgemeester, 

 

 

 

  

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt, MBA 

 

 

 


