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Aan de Raad, 

Bij raadsmededeling van 11 januari jongstleden liet ik u al weten dat de burgemeesters van Bergen op 
Zoom, Tholen en Steenbergen een oproep hebben gedaan aan alle burgemeesters van de gemeenten 
binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, alsmede aan die van de gemeenten Kapelle en 
Reimerswaal, om samen met ons op te trekken in onze acties aangaande de kerncentrale Doel. 

Die bewuste brief heeft ertoe geleid dat dit onderwerp binnen het algemeen bestuur van de 
Veiligheidsregio op 2 februari jongstleden aan de orde kwam. Samen met de burgemeester van 
Bergen op Zoom heb ik daar nogmaals duidelijk gemaakt welke zorgen er leven over de veiligheid van de 
grensbewoners en gewag gemaakt van de toenemende maatschappelijke onrust als gevolg van het 
aantal incidenten. Wij hebben ons sterk gemaakt om als Veiligheidsregio te pleiten voor Europees 
toezicht op kerncentrales gelegen langs de grenzen van de lidstaten. 

Het algemeen bestuur besloot daarop opnieuw en met klem richting de minister van Infrastructuur en 
Milieu haar zorg te uiten over de veiligheid van, en de veiligheidscultuur bij de kerncentrale Doel. Ons 
pleidooi voor Europees toezicht ging de regio te ver. Wel dringt men aan op onafhankelijk en 
internationaal onderzoek naar de veiligheid. De Veiligheidsregio heeft richting de minister duidelijk 
gemaakt dat men de suggestie die zij eerder deed aan haar ambtsgenoot van België om de centrale 
tijdelijk te sluiten, van harte ondersteunt en zelfs onderstreept. Zowel het algemeen- als het dagelijks 
bestuur van de Veiligheidsregio is van mening dat de centrale Doel tijdelijk gesloten moet worden en dat 
dan in die sluitingsperiode een nieuw, alomvattend onderzoek moet worden ingesteld naar alle aspecten 
van de veiligheid en de veiligheidscultuur. 

De bewuste brief aan de minister treft u hierbij ter kennisname aan. 

In meerdere nieuwsbladen wordt vandaag, 7 februari 2017 geschreven over uitspraken van de Belgische 
minister ovepëe-sluitingsdatum van de centrale in Doel. De directeur van de Veiligheidsregio heeft mij 
laten wetén dat daşrover bij de regio tot op heden geen formele en/of officiële mededelingen dan wel 
besluiten daarover zijn ontvangen. 
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Uw referentie 

Uw brief van 

Geachte minister, mevrouw Schultz, 

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft in de vergadering van 
2 februari 2017 opnieuw en met klem zorg uitgesproken over de veiligheid van en de 
veiligheidscultuur bij de kerncentrale Doel. 

De maatschappelijke onrust in een deel van onze regio neemt toe, mede gelet op het aantal 
incidenten maar zeker ook gezien de inhoud van het rapport van de FANC over de 
veiligheidscultuur. 
Het aantal incidenten, hoewel die tot nu toe plaatshebben in het niet-nucleaire deel van de 
centrale, veroorzaken een gevoel van onbehagen en onveiligheid. 
De situatie rechtvaardigt de vraag of en in welke mate alle onderdelen van de centrale voor 100o7o 
betrouwbaar en veilig zijn. 

Wij willen u verzoeken zich maximaal in te spannen, in zowel het overleg met de Belgische 
autoriteiten als ook in het internationale verband, om volstrekte helderheid te doen verkrijgen over 
de veiligheid van de centrale Doel, met name in het nucleaire deel. Er bestaan nu te veel twijfels 
aan de betrouwbaarheid van de centrale, ook in termen van veiligheidscultuur. 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio wil de suggestie die u eerder aan uw ambtgenoot 
van België hebt gedaan, om de centrale tijdelijk te sluiten, van harte ondersteunen en ook 
onderstrepen. 

Met u zijn wij van mening dat de centrale Doel tijdelijk gesloten moet worden en dat dan in die 
(sluitings)periode een nieuw, alomvattend onderzoek moet worden ingesteld naar alle aspecten 
van de veiligheid en de veiligheidscultuur. 
Wij geven de voorkeur aan een onafhankelijk en internationaal onderzoek. 

Het onderzoek moet dan ondubbelzinnig helderheid verstrekken over het feit of de centrale veilig 
is. 

En ook wat nodig is om de veiligheid en betrouwbaarheid van de centrale in de periode van 
heden tot het moment van de voorgenomen sluiting (2025) volledig te garanderen. 

Wij verzoeken u uw eerdere suggestie aan uw ambtgenoot van België in een formeel verzoek aan 
de Belgische autoriteiten voor te leggen en met klem aan te dringen op een diepgaand 
onderzoek, bij voorkeur door een internationaal team uitgevoerd. 
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U als minister draagt in onderhavige kwestie een belangrijke politiek-bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. Het kan niet zo zijn dat u en wij de bevolking steeds weer en opnieuw 
geruststellende mededelingen doen over de veiligheid, terwijl de FANC een zeer kritisch rapport 
heeft uitgebracht over de situatie bij het bedrijf. Dat rapport kan en mag niet zonder gevolgen zijn. 

Daarom doen wij met klem een beroep op u om zowel uw politiek-bestuurlijke als 
maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze te nemen. 

Wij hopen en vertrouwen dat u ons verzoek wilt honoreren, te meer daar ons verzoek aansluit bij 
uw eigen (eerdere) suggestie. 

Een kopie van deze brief doen wij toekomen aan de vertegenwoordiging van de Europese 
Commissie in Nederland. 

Met hartelijke groet, 

Het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB, 

De secretaris, de voorzitter, 

û 1 
N. van Mourik. Mr. P.G.A. Noordanus 

pagina 2 van 2 


