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Aan de Raad,

De veiligheid van de kerncentrale in het Belgische Doel blijft ons allen zorgen baren. Samen met Bergen 
op Zoom en gesteund door enkele andere gemeenten zet Steenbergen zich in op adequate verbetering 
van die veiligheid. Uw raad sprak zich bij een op 25 januari 2018 aangenomen motie in meerderheid nog 
eens duidelijk uit voor acties, gericht op sluiting van de kerncentrale. Sluiting niet op basis van een 
principiële stelling name tegen kernenergie, maar sluiting omdat voor zover nu bij ons bekend, op geen 
andere wijze die veiligheid kan worden gewaarborgd.

Op 6 februari 2018 is in dit kader namens Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen door 
advocatenkantoor Schoups een brief geschreven, gericht aan de federale regering van België. Daarin is 
allereerst nog eens geduid dat de uiteenlopende berichtgeving over de kernuitstap(-wet) en het 
energiepact in de media van november/december 2017 opnieuw heeft gezorgd voor onrust. Ook is 
aangegeven dat onze gemeentebesturen regelmatig worden geconfronteerd met berichten die de 
onzekere en onveilige situatie van de Belgische kerncentrales benadrukken, in bijzonder die welke zijn 
gelegen in het nabije Doel. Niet alleen de bekende “scheurtjescentrale”, Doel 3 baart ons zorgen, zo werd 
gemeld in deze brief, maar ook het feit dat verschillende centrales regelmatig worden stilgelegd wegens 
technische problemen. Nog eens werd benadrukt dat de gehele Kernuitstapwet eigenlijk in strijd is met 
het Internationale en het Europese recht en dat wij hierover een klacht hebben ingediend bij de Europese 
Commissie. De Belgische Eerste minister is in de brief erop geattendeerd dat wij ervan overtuigd zijn dat 
de enige rationele en veilige oplossing erin bestaat om met betrekking tot de verouderde Belgische 
kerncentrales niet nogmaals tot een levensduurverlenging te besluiten maar dat deze uiterlijk in 2025 
zullen worden gesloten. En dat op z’n minst een dergelijke beslissing gepaard moet gaan met de opmaak 
van een milieueffectrapportage en met de mogelijkheid tot (grensoverschrijdende) publieke inspraak. 
Namens onze gemeenten heeft Schoups in de genoemde brief Eerste minister Charles Michel met 
aandrang verzocht om ons in de toekomstige beleidskeuzes met betrekking tot kernenergie wel als 
belanghebbende partij te consulteren.

Wij worden in ons standpunt nog eens bevestigd door de conclusies en aanbevelingen van de 
Onderzoeksraad van Veiligheid in haar rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’ dat op 
31 januari 2018 werd gepubliceerd.

De conclusies en aanbevelingen vanuit dit rapport stonden geagendeerd voor de vergadering op 
1 februari 2018 van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Er lag al 
een ambtelijk opgestelde samenvatting van die conclusies en aanbevelingen.



Desalniettemin werd besloten dit rapport niet te behandelen maar uit te stellen tot de vergadering van 
april 2018. Onze burgemeester heeft hiertegen direct geageerd en aangedrongen op directe bespreking 
van dit belanghebbend rapport. Helaas tevergeefs. Wij betreuren dat er altijd nog geen sprake is van een 
gezamenlijke inzet vanuit de Veiligheidsregio op basis van de door Bergen op Zoom en Steenbergen 
uitgezette - en door Tholen onderschreven lijn. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaf in haar rapport al 
aan dat gemeenten in het gebied met de grootse risico’s voor de bevolking, met name het belang hebben 
om actief te worden betrokken bij de vergunningprocedures. De raad specificeert dat gebied met 
aanduiding van een straal van 20 km rondom de betreffende kerncentrale. Dat is tevens de afstand 
waarbinnen omwonenden van een kerncentrale volgens Nederlandse jurisprudentie als 
belanghebbenden worden gezien.

Wij betreuren ook dat er nog onvoldoende steun is voor een lobby gericht op het tot stand brengen van 
een grensoverschrijdend Europees Toezichtorgaan (zoals bijvoorbeeld al het geval is in de 
vliegtuigindustrie). Alleen dan kan sprake zijn van eenduidige toezicht op veiligheid maar ook op het 
opstellen van procedures in alle lidstaten om die veiligheid te organiseren tijdens calamiteiten en 
eensluidend daarover te communiceren. Het handelingsperspectief dat de Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant de burger geeft op haar website is daarvoor een goed voorbeeld dat navolging verdient in 
andere veiligheidsregio’s en in onze nabuurlanden.

De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe Nederland met België en Duitsland samenwerkt om een 
kernongeval te voorkomen en de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. Ook is onderzocht 
hoe de informatievoorziening aan burgers verloopt. De onderzoeksraad rapporteert dat de kans op een 
ernstig kernongeval bij één van de kerncentrales Doel, Thiange, Borselle en Emsland klein is. Maar als 
zich een kernongeval voordoet, dan is het van belang dat de crisisbeheersing van de landen goed op 
elkaar is afgestemd. De Onderzoeksraad concludeert dat de samenwerking op papier voor een deel is 
geregeld, maar als zich daadwerkelijk een kernongeval voordoet, deze waarschijnlijk niet goed zal 
verlopen. Om goed voorbereid te zijn op een kernongeval met grensoverschrijdende gevolgen is het 
noodzakelijk dat Nederland de samenwerking met België en met Duitsland verbetert. Naast het 
verbeteren van de crisisplannen, moeten de landen meer samen oefenen en organiseren dat ze de te 
treffen maatregelen en de communicatie hierover onderling afstemmen.

In het rapport richt de Onderzoeksraad voor Veiligheid zich ook tot de Autoriteit Nucleaire 
Veiligheid en Stralingsbescherming. Aanbevolen wordt om de zorgen te onderkennen die onder de 
Nederlandse bevolking bestaan over de veiligheid van kerncentrales en adresseer deze, door:
- afspraken te maken met buurlanden over de grensoverschrijdende informatieverstrekking bij 

vergunningprocedures, zodat burgers over de grens, die binnen een straal van 20 km van een 
kerncentrale wonen, actief over die procedures worden geïnformeerd en in de gelegenheid worden 
gesteld om in te spreken;

- in voor burgers begrijpelijke taal te communiceren over incidenten die zich voordoen bij kerncentrales; 
en
- prioriteit te geven aan het verbeteren van de communicatie over nucleaire risico’s, onder meer door 
één loket in te richten waar burgers informatie kunnen vinden over hetgeen zij moeten doen in geval van 
een kernongeval.
Aanbevelingen die wij van harte onderschrijven!

In de hiervoor al eerder aangehaalde motie (oorspronkelijk van 21 december 2017), die door uw raad op 
25 januari 2018 werd aangenomen, is ons college opgedragen om te onderzoeken welke mogelijkheden 
er zijn om als gemeente Steenbergen eenmalig een bijdrage van 0 2.500,- te verlenen aan WISE (World 
Information Service on Energy) om een stafmedewerker te kunnen aantrekken (een professionele 
campainer/lobbyist) die zich volledig gaat richten op de sluiting van de Belgische kerncentrales in Doel. 
Op haar website geeft WISE aan te werken voor een wereld zonder kernenergie met schone, betaalbare 
en eerlijke energie voor iedereen. WISE richt zich op schone, veilige, betaalbare en eerlijke energie voor 
iedereen.
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Bergen op Zoom heeft bij brief van 18 december 2017 het WISE mede mogelijk wil maken om - onder 
voorwaarden - de druk op te voeren om de kerncentrale in Doel zo spoedig mogelijk te doen sluiten.
De stafmedewerker die WISE wil aantrekken zal een bindende kracht vormen tussen de verschillende 
burgercomités, milieuorganisaties en gemeenten en mede namens hen moeten .lobbyen in Brussel en 
Den Haag. Hij zal contacten moeten onderhouden met belangengroepen in Nederland, België en 
Duitsland en de rechtszaken die er lopen in dit dossier, moeten volgen en daar zo nodig energie in 
steken.
Weliswaar richt WISE zich primair op een wereld zonder kernenergie en gaat daarmee verder dan de 
insteek van Bergen op Zoom en Steenbergen, doch het is niet aannemelijk dat als gevolg daarvan 
reputatieschade voor onze gemeenten zal kunnen ontstaan.
Derhalve zijn er ons inziens geen redenen aan te voeren die zich zouden verzetten tegen het verlenen 
van een eenmalige bijdrage van 0 2.500,- aan WISE zoals genoemd in de betreffende motie.
Zonder uitdrukkelijk tegenbericht van uw raad zal dit bedrag begin maart 2018 worden overgemaakt op 
de bankrekening van WISE.

Hoogachtend, Z \
Burgemeester en wethouders van Steenbergen 
De secretaris, de bürgemeesteļ^
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