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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
kerncentrale Doel

Steenbergen; 20 maart 2018

Aan de Raad,
Bij raadsmededeling van 20 februari jongstleden met kenmerk BM 1800603 informeerden wij u overeen
brief die namens Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen door advocatenkantoor Schoups is gestuurd
naar de Belgische federale regering. Daarin werd nog eens uitdrukkelijk gewezen op de grote zorgen die
bestaan over de veiligheid van de kerncentrale te Doel. Ook werd gemeld dat er nog altijd een klacht loopt
bij de Europese Commissie.
Eerste minister Charles Michel heeft daarop gereageerd in een korte brief van 23 februari 2018. Hij
verwijst daarin naar de behandeling van de procedure voor het Grondwettelijk Hof. Hij stelt dat hij op dit
moment nog geen nadere inlichtingen kan verstrekken over het besluitvormingsproces in het kader van
het energiepact en dat het aan de bevoegde minister voor energie - dat is mevrouw M. Marghem toekomt erover te waken dat alle juridisch noodzakelijke regelingen en procedures in dat kader worden
nageleefd.
Ondanks de beknoptheid van het antwoord, stellen wij vast dat de Eerste minister van België de moeite
heeft genomen om op redelijk korte termijn onze gezamenlijke brief van 6 februari te beantwoorden.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat onze bezorgdheid over de situatie rondom Doel ook nu weer eens
duidelijk onder de aandacht is gekomen van de federale regering van België.
In gezamenlijk overleg met Bergen op Zoom en Tholen is afgesproken nu niet opnieuw te repliceren op
de brief van Eerste minister Michel en de procedure voor het Grondwettelijk Hof (en het Hof van Justitie)
alsmede het wetgevend proces nauw te blijven volgen. In België vinden de provincie- en
gemeenteraadsverkiezingen plaats in oktober 2018. Mogelijk zullen enkele politieke partijen hun
kernenergieprogramma reeds naar aanleiding van die verkiezingen bekendmaken. In 2019 volgen
namelijk de federale verkiezingen.
Voort melden wij dat wij van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant informatie hebben gekregen
die zij ontvingen van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS Het gaat over het
nieuwe nucleaire noodplan van de Belgische federale regering. De Belgische minister Jan Jambon heeft
daarover op dinsdag 6 maart jl. een persconferentie gegeven.

Dat was het startschot van een brede publiekscampagne in België. Centrale boodschap van deze
campagne is: de kans op een ernstig ongeval bij een nucleaire installatie is klein, maar niet ondenkbaar.
De campagne geeft informatie over onder andere de. locaties van nucleaire installaties in België en over
wat de Belgische overheid doet bij een groot stralingsongeval en geeft daarnaast handelingsadviezen
voor burgers. Deze informatie is terug te vinden op de website www.nucleairrisico.be.
Er zijn geen fundamentele verschillen tussen België en Nederland in de uitgangspunten op de
voorbereiding van een kernongeval. Wel geeft het Belgische noodplan een verdere uitwerking wat kan
leiden tot verschillen in de uitvoering.
Het meest in het oog springende verschil is dat in België de jodiumtabletten via apotheken worden
verspreid. Alle inwoners in België kunnen tabletten krijgen, waarbij met name kwetsbare groepen
(kinderen tot 18 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven) worden aangemoedigd dit te
doen buiten een straal van 20 km.
In ons land is gekozen voor distributie per post voor de kwetsbare groepen in een straal van 100 km rond
een kerncentrale en tot en met 40 jaar in een straal van 20 km. Deze jodiumdistributie is in het najaar van
2017 uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Informatie over hoe Nederland is voorbereid op een kernongeval staat beschreven in het Nationaal
Crisisplan Stralingsincidenten (NCS) en responsplan NCS. Informatie en animaties over (maatregelen bij)
een kernongeval of groot stralingsincident in Nederland kunt u vinden op de www.vrmwb.nl en de website
van de ANVS.
Wij nemen aan u met deze informatie vşn-dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de burgemeeèter,
de secretaris,
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