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onderwerp beantwoording artikel 40 vragen Nucleaire 
onveiligheid 

Geachte mevrouw Baartmans, 

Steenbergen, 3 mei 2016 

Op 8 april 2016 heeft de fractie van Gewoon Lokaal! artikel 40 vragen gesteld welke 
betrekking hebben op kerncentrale Doel. 

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

1. Kunt u ons aangeven hoe de stand van zaken is met betrekking tot het onderzoek naar 
de juridische mogelijkheden? 
Antwoord: 
Wij verwachten u binnen enkele weken te kunnen informeren over het onderzoek naar 
de juridische mogelijkheden. Op dit moment liggen stukken ter beoordeling bij een 
advocatenkantoor 

2. Bent u bereid om, gezien de actualiteit, dit onderzoek te versnellen? 
Antwoord: 
Uitgangspunt is dat wij u zo spoedig mogelijk informeren. Het onderzoek dient echter 
wel zorgvuldig te gebeuren; 

3. Hoe ver staat u met het betrekken van anderen gemeenten in West-Brabant, Zeeland 
en België bij het vormen van een coalitie die voor de sluiting van de kerncentrale is en 
kunt u dit gezien de actualiteiten versnellen? 
Antwoord: 
Tijdens het overleg met enkele raadsleden uit Bergen op zoom, op 10 maart 2016, is 
afgesproken dat Bergen op Zoom een verzoek doet om een vergadering van BENEGO 
(Belgisch Nederland Grensoverschrijdend Overleg) ui t te schrijven. Recent heeft 
burgemeester Petter hierover met de voorzitter van BENEGO gesproken. Aangezien 
niet alle, bij het nucleaire dossier, betrokken gemeenten lid zijn van BENEGO zullen 
ook niet-deelnemers van BENEGO worden uitgenodigd voor deze vergadering. Wij 
zullen bij dit overleg aansluiten. Naast gemeenten denken wij hierbij ook aan de 
Commissaris van de Koning van respectievelijk Noord-Brabant en Zeeland en de 
Gouverneur van Antwerpen en Oost-Vlaanderen. 
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4. Bent u bereid om aan de Commissaris van de Koning onze zorgen over te brengen 
en hem te vragen hierover in contact te treden met zijn ambtsgenoot in de Provincie 
Antwerpen en de Provincie Oost-Vlaanderen om te bezien of er mogelijkheden zijn 
om hierin gezamenlijk op te trekken? 
Antwoord: 
Zie antwoord onder vraag 3. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de locosecretaris, de burgemeester 

R.A.J.M. Bogers 


