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Steenbergen, 12 april 2016

Geachte heer/mevrouw,
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 voor sluiting is van kerncentrale Doel 1 en Doel 2 en dat wij
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 en Belgische
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 deze motie is tevens verzonden aan de Commissaris van de Koning in
Zeeland en Noord-Brabant en aan de Minister van Infrastructuur en Milieu
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OGEWOON
MOTIE - ONTWIKKELINGEN KERNCENTRALE DOEL
De gemeenteraad van Steenbergen, in vergadering bijeen op îffjanuari 2016, gehoord hebbende de
beraadslagingen
Overwegende dat:
»

De zorgen over de veiligheid van kc Doel niet zijn weggenomen door de beantwoording van de gestelde
vragen op 19 januari jongstleden. Naar de mening van de gemeenteraad zijn de vragen onvolledig en
onduidelijk beantwoord;

«

De levensduur van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 met tien jaar is verlengd tot 2025 conform het
wetsontwerp dat op 18 juni 2015 in België is aangenomen;

»

Ook de buurgemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom en diverse Belgische gemeenten die binnen een
straal van 30 kilometer van Doel liggen, hierover een motie hebben aangenomen;

«

Gezien de omvang van de Doel met haar 4 kernreactoren ook de inwoners buiten het '30 kilometer gebied'
ook veiligheidsrisico's lopen;

»

De besluitvorming niet gepaard is gegaan met een grensoverschrijdende inspraakprocedure en
milieueffectrapportage;

«

De omgeving rondom Doel de afgelopen 40 jaar drastisch is veranderd door bijvoorbeeld de vestiging van
chemische industrie, de bevolkingsgroei, hogere terrorismebedreigingen, de introductie van veilige en
duurzame alternatieve;

Concluderende dat:
*

De veiligheid voor de inwoners van de gemeente Steenbergen niet bewezen is en dus ook niet gegarandeerd
kan worden;

Draagt het college op:
»

De verantwoordelijke Belgische Ministers van Energie en van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, alsmede de
directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, kenbaar te maken dat de raad van
Steenbergen van oordeel is dat de inwoners van de 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 2;

»

Tot het moment dat er een transparante milieueffectrapportage is opgeleverd kenbaar te maken dat de raad
voor sluiting is van Doel 1 en 2;

«

»
«

Deze motie te sturen naar de bestuurlijk verantwoordelijken in de Nederlandse provincies Noord-Brabant en
Zeeland, de Belgische provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen en de Nederlandse en Belgische
gemeenten die binnen een straal van 30 kilometer van Doel liggen;
Om zich aan te sluiten bij buurgemeentes, die de mogelijkheid gaan onderzoeken om juridische stappen te
ondernemen, tegen het langer openhouden van Doel;
Om de raad en inwoners uitvoerig te informeren over de status, de ontwikkelingen en aanpak van de
veiligheid van inwoners van Steenbergen inzake kerncentrale Doel;

en gaat over tot de orde van de dag.
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