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Op 1 december 2016 heeft het vervolggesprek in Brussel plaatsgevonden over de problematiek rondom de 
kerncentrales in Doel. Bij het gesprek waren aanwezig: Burgemeester Van Den Belt, de raadsleden Van den Ouden 
en Weys, Europarlementariër Van Dalen en de beleidsondersteuners Olie en Spinder. 
 
Er is gesproken met de heer Kremlis, Hoofd van de Unit Mainstreaming and Environmental Assessments van de 
Europese Unie. 
 
De heer Kremlis heeft een exemplaar van de brief van de gemeenten Bergen op zoom, Steenbergen en Tholen 
in ontvangst genomen. 
 
De heer Kremlis geeft aan dat hij alleen over milieuaspecten gaat met betrekking tot water, lucht en bodem. 
Nucleair hoort niet bij hem. 
De Belgische autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht op kerncentrales. 
Dezelfde autoriteiten hebben besloten dat er ten aanzien van de levensduurverlenging geen gevolgen zijn voor 
het milieu en dat er daarom geen MER-procedure nodig. Voor de Europese Commissie was er geen grond om 
aan de uitkomsten van België te twijfelen. Daarom kan de Europese Commissie hier ook niets in betekenen.  
De hoeveelheid investeringen die Engie (eigenaar kerncentrales) moet doen om de kerncentrales up-to-date te 
houden zegt niets over de extra gevolgen voor het milieu en daardoor is dit ook niet relevant voor een MER-
procedure.  
 
Er zijn recent berichten in de media verscheen over opslag van nucleair afval in België. Dit is een nieuwe 
activiteit. Er is dan wel sprake van een nieuwe situatie en er zal dan wel een MER-procedure moeten worden 
gevolgd.  
 
 
Vervolgstappen 
 

- Reactie op brief aan de Europese Commissie afwachten 
- De heer Van Dalen gaat een resolutie voorbereiden voor het Europees Parlement, met als inzet om 

Europees toezicht te krijgen op de kerncentrales. 
- In het voorjaar van 2017 een meeting organiseren met gemeenten uit België/Nederland/Duitsland om 

een gezamenlijke klacht in te dienen. 
- Het onderzoeken van de mogelijkheid voor het organiseren van een burgerinitiatief om Europees 

toezicht op de kerncentrales te krijgen. Dit initiatief moet worden ondersteunt door 1 miljoen 
handtekeningen. 

 
 


