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įĻ

Op 28 januari jl. heb ik u, tijdens de opening Volkerak-Z oommeer gesproken
aangaande de problematiek kerncentrale Doel 1 en Doel 2. In dit constructief gesprek,
waarvoor ik u hartelijk dank, heeft u mij bijgepraat over de stappen die België
inmiddels heeft gezet en heeft u uw bezoek aan de kerncentrale toegelicht.
U heeft aangegeven mijn zorgen, ten aanzien van de bevolkingsonrust, te begrijpen.
Verder hebben wij het communicatietraject met elkaar besproken. Hierin is
afgesproken dat ik met de burgemeesters uit de regio, zijnde Woensdrecht en Bergen
op Zoom, de communicatie eenduidig zullen oppakken met het Rijk en de
Veiligheidsregio.
Op 28 januari jL heeft de gemeenteraad van gemeente Steenbergen bijgaande motie
aangenomen. Overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad doe ik u hierbij
toekomen de betreffende motie met betrekking tot ontwikkelingen kerncentrale Doel,
naar de inhoud waarvan ik u kortheidshalve wel mag verwijzen.
Hoogachtend,
de burgemeester van Steenbergen,

elt, MBA
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Gedeputeerde Staten Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Gedeputeerde Staten Zeeland
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
De gemeenteraad van Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
De gemeenteraad van Tholen
Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen
De gemeenteraad van Woensdrecht
Postbus 24
4630 AA Hoogerheide
De gemeenteraad van Roosendaal
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal
De gemeenteraad van Borsele
Postbus 1
4450 AA Heinkenszand
De gemeenteraad van Hulst
Postbus 49
4560 AA Hulst
De gemeenteraad van Reimerswaal
Postbus 70
4416 ZH Kruiningen
De Veiligheidsregio Zeeland
De heer Lonink (burgemeester Terneuzen)
Postbus 8016
4330 EA Middelburg
De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
De heer Noordanus (burgemeester Tilburg)
Postbus 3208
5003 DE Tilburg
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De directeur van de Veiligheidsregio Zeeland
Mevrouw Genie Ruijs
Postbus 8016
4330 EA Middelburg
De directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
De heer Nico van Mourik
Postbus 3208
5003 DE Tilburg
De Belgische Provincie Antwerpen
Desguinlei 10
2018 Antwerpen
De Belgische Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
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MOTIE - ONTWIKKELINGEN KER NCENTR ALE DOEL
De gemeenteraad van Steenbergen, in vergadering bijeen op î f f j a n u a r i 2016, gehoord hebbende de
beraadslagingen

2*)

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 R oosendaal 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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Akkoord fracties Gemeenteraad Steenbergen:

Gewoon

Lokaal!

Wilma Baartmans

Maunce Remery

Edwin Maas

Esther-Pŕent

Michel Lambers

Ger de Neve

Wil Knop

Bart Suijk erbuijk

Willem vd Berge

Joey van Aken

Eric van der Spelt

Harwieke Somers-Neutkens

Kees Gortímeren

Luc Aben

Jeroen weerdenburg

Jurgen Huiibregts

Volkspartij

Steenbergen

Anders

Tim Huis
2/2 MOTIE
ONTWIKKELINGEN KERNCENTRALE DOEL

Molhoop

Ad Theuns

