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Onderwerp
verzoek financiële ondersteuning campagne WISE tegen kerncentrale Doel 3 en Thiange 2

Steenbergen; 20 november 2018

Aan de raad,

1.
Inleiding
De campainer Doel 3 8* Tihange 2 van de organisatie WISE heeft zich in een brief aan de leden van
uw raad gericht. Daarin vraagt zij om haar werk ook in 2019 (weer) te steunen. Zij haalt aan dat onze
gemeente de campagne van WISE eerder al steunde met C 2.500,-.
Zij geeft aan dat: "we moeten (..) zorgen dat onze gezamenlijke veiligheid prioriteit krijgt in het
nieuwe regeringsbeleid van België." Daar wil zij zich voor inzetten in 2019.
Tijdens de oordeelvormende vergadering van 12 november jl. besloot deze brief (geagendeerd als
ingekomen stuk nr. 13) voor advies in handen te stellen van ons college.
2.
Achtergrond
Uw raad sprak zich bij een op 25 januari 2018 aangenomen motie in meerderheid uit te willen
komen tot acties gericht op de sluiting van de kerncentrales. Sluiting niet op basis van een
principiële stelling name tegen kernenergie, maar sluiting omdat voor zover bij ons bekend is, op
geen andere wijze die veiligheid kan worden gewaarborgd. De burgemeester verwoorde dit in zijn
raadsmededeling van 14 februari 2018 met als onderwerp 'kerncentrale Doel'. Indie periode werden
Steenbergen, maar ook andere gemeenten waaronder Bergen op Zoom, benaderd door WISE
(World Information Service on Energy) met een verzoek om financiële steun. WISE was een
crowdfundingactie gestart om geld op te halen om een stafmedewerker (campaigner) aan te kunnen
trekken die zich helemaal gaat richten op de Belgische kerncentrales.
In genoemde motie heeft de raad ons college opgedragen te onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn om als gemeente Steenbergen een eenmalige bijdrage van C 2.500,- te verlenen aan WISE voor
de (hiervoor al eerder aangehaalde) crowdfundingsactie voor de lobbyist. Alvorens een bijdrage te
leveren, diende te worden nagegaan of de doelstellingen van WISE en van de beoogd lobbyist ook
daadwerkelijk in lijn zijn met hetgeen de raad van Steenbergen beoogt met betrekking tot de
kerncentrale van Doel en of er geen andere, in de organisatie van WISE gelegen aspecten zijn die tot
mogelijke reputatieschade voor de gemeente kunnen leiden. De burgemeester is ook op die vragen
ingegaan in zijn raadsmededeling 'kerncentrale Doel' van 14 februari 2018.
De burgemeester schrijft hierover:
"Op hoar 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 mijns inziens (aldus de burgemeester medio februari 2018) geen redenen aan te voeren
die zich zouden verzetten tegen het verlenen van een eenmalige bijdrage van C 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."
Dit laatste is daadwerkelijk uitgevoerd.

3.
Overwegingen
De missie van WISE is een wereld zonder kernenergie. Om dat te bereiken voert WISE campagne
tegen kernenergie en vóór schone energie, voor nu en later, voor iedereen. WISE ondersteunt
campagnes en activiteiten van anderen, in Nederland en internationaal. Als het nodig komt men zelf
in actie. WISE is er van overtuigd dat een betaalbare en betrouwbare mondiale energievoorziening
te realiseren is zonder gebruik te maken van kernenergie. Dit gebeurt niet vanzelf, er is druk van
onderaf nodig. WISE wil het opbouwen van die druk maximaal ondersteunen en draagt hier aan bij
door andere partijen zo goed mogelijk te faciliteren om effectief te ageren tegen kernenergie. Aldus
de website van WISE.
Al in de motie die door uw raad in meerderheid werd aangenomen op 25 januari 2018 is
aangegeven dat het destijds ging om een eenmalige bijdrage.
Opvallend is dat het verzoek om steun voor 2019, is ontvangen via een e-mail van de campaigner
Doel 3 8* Thiange 2 zelf en niet van de directeur van WISE, zoals eind 2017/begin 2018 wel het geval
was. Anders dan oorspronkelijk werd aangegeven richt de aangetrokken campaigner zich niet
uitsluitend op de Belgische kerncentrales, maar is zij -blijkens de ondertekening van haar e-mailook belast is met werk aangaande Tihange2.
Zoals bekend richt onze gemeente zich, net als Bergen op Zoom, op de veiligheid van de
kerncentrales in Doel. Die dient gegarandeerd te zijn. De veiligheid van onze inwoners mag niet in
gevaar komen. Zoals de burgemeester al aangaf in de meermalen genoemde raadsmededeling van
14 februari 2018 is er geen sprake van reputatieschade voor onze gemeente (en die van Bergen op
Zoom) als gevolg van onze eenmalige donatie aan de crowdfundingactie. Blijft natuurlijk wel dat
onze basisprincipes niet parallel lopen. Wij (Bergen op Zoom en Steenbergen) concentreren ons op
de gegarandeerde veiligheid van de centrales in Doel terwijl WISE zich richt op een wereld zonder
kernenergie.
In de oorspronkelijk brief met verzoek om een financiële bijdrage (januari 2018) meldt WISE een
streefbedrag te hebben van C 84.000,- voor twee jaar (hierin begrepen de loonkosten en het
campagnebudget). Op 11 januari 2018 had men reeds C 73.300,- binnengekregen. Daar kwam
toen bij zowel vanuit Bergen op Zoom als vanuit Steenbergen ieder C 2.500,-. Brengt het totaal
op C 80.300,-. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat men voor 2018 en voor 2019 dus, naar eigen
zeggen, al voldoende middelen heeft kunnen vergaren.
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4. Middelen
In de ontwerpbegroting voor 2019 is geen rekening gehouden met een bijdrage aan WISE van
C 2.500,-. Dit vanwege het eenmalige karakter van de bijdrage die in 2018 is verstrekt. Zo besloten
zou worden wederom zo'n bijdrage te verstrekken dan zal deze via de tussenrapportage worden
verwerkt in de begroting voor 2019.
5. Risico's
Juist omdat begin 2018 steeds is geduid dat sprake is van een eenmalige bijdrage, zal geen sprake
zijn van imagoschade mocht uw raad nu besluiten om voor 2019 geen bijdrage te verlenen. Temeer
omdat uit informatie van WISE zelf is gebleken dat men feitelijk al over voldoende middelen beschikt
voor de járen 2018 en 2019.

6. Communicatie/Aanpak
Het verzoek is gericht tot de leden van uw raad. U heeft het college gevraagd daarover advies uit te
brengen. Uw besluit naar aanleiding van het onderhavige verzoek zal namens uw raad schríftelijk
door ons college aan de campaigner van WISE worden bekend gemaakt.
7. Voorstel
Het hiervoor genoemde in overweging nemende adviseren wij uw raad om voor 2019 geen
financiële ondersteuning te bieden aan de campagne van WISE tegen de kerncentrales
Thiange 2 en Doel 3.

Hoogachtend,
ļ
Burgemeester en wethouders van Steenberger/
de loco-secretaris,

drs>>tíĉľde Korte, MCM

de burgemeester,

fi Belt, MBA
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