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Geachte heer Veraart,
Recent verschenen in de Nederlandse en Belgische media artikelen over een al
eerder verschenen rapport van een drietal Belgische professoren van de Katholieke
Universiteit te Leuven over het al dan niet verlengen van de levensduur van de
kernreactoren in Doel en Thiange. Volgens de professoren stapelen de bewijzen zich
op, dat het openhouden van de centrales tot onaanvaardbare risico's leidt. De
Belgische nucleaire toezichthouder FANC gaf daarop in een uitzending van de RTBF
aan dat er geen aanleiding zou zijn om de centrales stil te leggen.
Net als de fractie van de GBWP in Bergen op Zoom heeft u over dit onderwerp een 4tal vragen aan ons voorgelegd. Deze vragen herhalen wij hieronder en geven er
meteen per vraag ons antwoord op.

Vraag 1.: Hebt u kennis genomen van het artikel in De Standaard?
Ons antwoord:
Ja, wij hebben kennis genomen van het artikel over de levensduur van de
kernreactoren in De Standaard.
Vraag 2.: Bent u, met ons, van mening dat de veiligheid van onze inwoners
onvoldoende is gegarandeerd met een kerncentrale waarvan de risico's
onaanvaardbaar zijn in de directe nabijheid?
Ons antwoord:
Naar aanleiding van het verschenen artikel in De Standaard heeft de Belgische
Toezichthouder, de FANC, gereageerd op het verschenen artikel. In haar reactie geeft
de FANC aan dat zij in januari 2017 gesproken heeft met de beide professoren over
het rapport. De FANC stelt zich op het standpunt dat de door de professoren
genoemde punten door een internationale groep van experts reeds zijn onderzocht en
dat er geen nieuwe inzichten naar boven zijn gekomen. De FANC blijft van mening dat
beide kernreactoren veilig zijn.
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Wij concluderen dat de FANC als Belgisch Toezichthouder momenteel
verantwoordelijk is voor het toezicht op het veilig gebruik van de kerncentrales. Wij
hebben geen argumenten om aan de mening van de FANC te twijfelen. Dat neemt niet
weg dat de burgemeesters van Bergen op Zoom en Steenbergen zich op basis van
uitspraken van de beide raden, onverkort blijven inzetten op de totstandkoming van
een onafhankelijk Europees Toezicht op grensoverschrijdende aspecten met
betrekking tot kerncentrales en op inspraak voor gemeenten in de grensstreek.
Vraag 3.: Bent u bereid om de bevindingen van de KU Leuven in te brengen bij de
veiligheidsregio's en daar aan te dringen op een gezamenlijke oproep van de
West-Brabantse burgemeesters bij de minister om alles te doen wat nodig is om te
komen tot definitieve sluiting van de kerncentrale in Doel?
Ons antwoord:
De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft als taak zich voor te bereiden op een
nucleaire incident. In februari 2017 heeft het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant een brief gestuurd naar de Minister van Infrastructuur en Milieu.
In de brief is aangegeven dat de gemeenten binnen de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant zich zorgen maken over de veiligheid van de kerncentrales in Doel. In de brief
wordt de Minister verzocht om zich maximaal in te spannenvoor de veiligheid van de
kerncentrales in Doel. De Minister heeft als reactie op de brief aangegeven dat ze
regelmatig overleg heeft met haar Belgische collega over het nucleair dossier. Tevens
heeft ze in haar brief aangegeven dat de Belgische autoriteiten verantwoordelijk zijn voor
de veiligheid, en voor het sluiten van de Belgische kerncentrales. Het wederom sturen van
een brief naar de Minister zal niet leiden tot een ander standpunt.
Vraag 4.: Bent u bereid om de bevindingen van de KU Leuven in te brengen
bij de veiligheidsregio's en daar aan te dringen op een gezamenlijke oproep
van de West-Brabantse burgemeesters bij de minister om alles te doen wat
nodig is om te komen tot definitieve sluiting van de kerncentrale in Doel?
Ons antwoord:
Eind 2016 heeft de gemeente Bergen op Zoom, samen met de gemeenten Steenbergen en
Tholen, een brief gestuurd naar de Europese Commissie. Deze brief is bij de Europese
Commissie behandeld als klacht. Met enkele tussenberichten, heeft de gemeente op 25 juli
2017 het definitieve standpunt van de Europese Commissie ontvangen. In de brief geeft de
Europese Commissie aan dat ze, gelet op de lopende rechtszaken in België, geen
uitspraak zal doen met betrekking tot de klacht. Regel is dat als er een zaak loopt bij een
nationale rechtbank de Europese Commissie afzijdig blijft als daar het zelfde resultaat
bereikt kan worden.
Op dit moment lopen er twee rechtszaken in België: een zaak bij de Belgische Raad van
State aangespannen door enkele Belgische milieuorganisaties en een zaak bij de
Belgische burgerrechter aangespannen door de Stadsregio Aken en omliggende
gemeenten en deelstaten. Nu een rechtszaak aanspannen tegen de Belgische overheid
voegt niets toe aan de al genoemde rechtszaken. Daarbij zal een juridische procedure
lange tijd in beslag nemen. Een uitspraak wordt pas in 2019 voorzien. We volgen de beide
rechtszaken nauwgezet en zullen de uitkomsten van beide zaken te zijner tijd bestuderen
Wij houden vast aan het lobbytraject met als inzet meer inspraak voor inwoners bij
grensoverschrijdende aspecten met kerncentrales en onafhankelijk Europees Toezicht op
kerncentrales.
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De beantwoording van uw vragen heeft in nauw overleg met de gemeente Bergen op
Zoom plaatsgevonden. Zoals u weet trekken onze gemeenten gezamenlijk op in dit
nucleaire dossier. De in die gemeente door GBWP gestelde vragen zijn op nagenoeg
gelijke wijze beantwoord.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact
opnemen met onze stafmedewerker, de heer John van den Hof, bereikbaar via
telefoonnummer 0167- 543 361 of per e-mail j.vandenhof@gemeente-steenbergen.nl
Hoogachtend,
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