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VERZONDEN 2 1 DEC. 2016 

Ter kennisneming treft u bijgaand een brief aan van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Brabant, gedateerd 13 december 2016. In de brief vraagt Gedeputeerde Staten bij 
de minister van Infrastructuur en Milieu aandacht voor de recente kritiek op de 
veiligheidscultuur bij Electrabel en ENGIE die door de toezichthouder op kerncentrales in 
België, de FANC is geuit-

Gedeputeerde Staten is blij met de inspanning van de Minister op het dossier en vraagt 
aandacht voor het hebben van een goede veiligheidscultuur bij risicovolle bedrijven. 
Gedeputeerde Staten bieden tevens aan om mee te denken over praktische alternatieven 
voor het Belgische energieprobleem. 

Betreffende brief zie ik als een steun in de rug voor de inspanningen die de gemeenten 
Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen gezamenlijk doen ten aanzien van het nucleair 
dossier. 

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

De burgemeester, 

R.F\ ýaŗpoén Belt, MBA 
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Onderwerp 

Veiligheidscultuur kerncentrales België 

Excellentie, 

Wij hebben kennisgenomen van de kritiek die door het Federaal Agentschap 
voor Nucleaire Controle (FANC) is geuit op de veiligheidscultuur bij Electrabel 
en ENGIE, de vergunninghouder, respectievelijk aandeelhouder, van de 
kerncentrales in Doel en Tihange. 

Ook zijn wij op de hoogte van uw brief aan de Tweede Kamer van 
29 november 2016. In deze brief staat dat u uw zorgen heeft overgebracht aan 
de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, de heer Jambon en dat u hem 
om opheldering heeft gevraagd. Ook is vernomen dat u minister Jambon hebt 
verzocht om de kerncentrales tijdelijk te sluiten. Wij willen u bedanken voor uw 
proactieve houding. 

Niettemin willen wij toch ook nog onze zorgen uiten. Naast de technische 
integriteit van installaties en het veiligheidsmanagementsysteem is de 
veiligheidscultuur immers een belangrijke determinant voor de veiligheid. Uit vele 
(ongevals)onderzoeken, zoals bijvoorbeeld naar Chemiepack en Odfjell, blijkt 
dat een goede veiligheidscultuur een belangrijke voorwaarde is om een 
acceptabel veiligheidsniveau te bereiken. Een cultuur veranderen kost tijd maar 
is essentieel. De recente berichtgeving over de tekortschietende veiligheidscultuur 
in combinatie met de technische problemen die zich de afgelopen jaren 
voordeden, doen onze bezorgdheid toenemen. We zouden dan ook graag zien 
dat er een intensivering plaatsvindt van het contact tussen de Nederlandse en 
Belgische nucleaire toezichthouders. 

Meerdere Brabantse gemeenten maken zich zorgen over de kerncentrale van 
Doel. Zij hebben in november 2016 de Europese Commissie verzocht om een 
onderzoek te starten naar grensoverschrijdende inspraak en daarin een 
bemiddelende rol op zich te nemen. Ook vragen zij in dat kader aandacht voor 
een Europese toezichthouder in plaats van een nationale. 
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Provincie Noord-Brabant 

Inmiddels verschijnen er vanuit het FANC en Electrabel berichten om de brieven 
van het FANC beter te duiden, lees nuanceren. Dat het FANC stelt dat er nooit 
een reëel gevaar is geweest, stelt ons echter niet gerust. 

Bij brief van 12 januari 2016 schreven wij u ook over kerncentrale Doel en de 
leeftijdsverlenging van Doel 1 en 2. In dit schrijven hebben wij ook aandacht 
gevraagd voor de lange termijn planning, omdat de kerncentrales over 10 jaar 
(op papier) moeten sluiten. Hoe gaat België een alternatieve energievoorziening 
organiseren en hoe kunnen wij als buurland (onder andere via het ministerie van 
Economische Zaken) bijdragen aan het verbeteren van het energienetwerk 
tussen België en Nederland? De provincie Noord-Brabant is bereid om in brede 
zin met de Belgische overheid mee te denken over praktische alternatieve 
oplossingen voor het Belgische energieprobleem. Zeker als daarmee de druk om 
de kerncentrale in Doel open te houden, vermindert. 

Wij stellen het op prijs als u ons blijft informeren over nieuwe ontwikkelingen op 
dit dossier en de afstemming met minister Jambon. 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

In afschrift aan: 
« Veiligheidsregio Midden- en West Brabant 
» Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost 
» Onderzoeksraad voor veiligheid 
« Gemeente Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Roosendaal 

Datum 

13 december 2016 

Ons kenmerk 

C2200394/4120632 

de vooTEitter, de secretaris, 

I 

2/2 


