
Inleiding 

 
Naar aanleiding van het voorval bij de kerncentrale in Doel (B.) op 23 april jl. hebben wij de 
ongerustheid bij de gemeenteraden en de grensgemeenten over de veiligheid van de centrale in Doel 
meegekregen. We begrijpen dat dit gebeuren niet bijdraagt aan een positieve beeldvorming over de 
veiligheid van Doel. We hebben op dit moment geen reden om aan te nemen dat het met de 
veiligheid van de kerncentrale in Doel niet goed gesteld is. Dit baseren wij op de onderzoeken en het 
advies van de Nederlandse en Belgische nucleaire autoriteiten (resp. ANVS en FANC).  
 
Wij willen u wel graag rechtstreeks informeren over het voorval, de informatievoorziening, de 
conclusies en de aanbevelingen die vervolgens zijn opgesteld naar aanleiding van deze gebeurtenis. 
 
Voorval 
In de vroege ochtend van maandag 23 april worden indicaties waargenomen van een lekkage in het 
systeem van het koelwatercircuit van Doel 1. De reactor is daarop (automatisch) direct stopgezet. Als 
een reactor stilgelegd wordt, koelt deze automatisch af. De lekkage neemt dan ook automatisch af en 
stopt binnen korte tijd. Dit is ook gebeurd met de reactor van Doel 1.  
 
Het koelwatercircuit van een centrale staat NOOIT in contact met de radioactieve inhoud van de 
reactor. Toch is het water in het koelwatercircuit van Doel is zeer licht radioactief. Doordat het 
namelijk langs de radioactieve elementen stroomt, wordt het water aangestraald door de aanwezige 
neutronenstraling. Daardoor wordt het water zeer licht radioactief. Als er water vrijkomt uit het 
koelcircuit, wordt dit opgevangen in het ‘containment’ en kan op geen enkele wijze naar buiten lekken.  
 
Het proces van een kerncentrale bestaat uit verschillende gescheiden circuits, waarvan het 
koelwatercircuit er een is. Er is op geen enkel moment sprake geweest van een onveilige situatie voor 
de veiligheid van de kerncentrale, de werknemers, de omgeving en de omwonenden. Deze 
boodschap ‘geen onveilige situatie door lekkage in Doel’ is herhaaldelijk en consistent door partijen 
gecommuniceerd.  
 
Om de centrale weer op te starten moet de reactor ‘ontladen’ worden. Hiervoor worden de 
reactorstaven eerst in het opslagbassin geplaatst. Dit zijn arbeidsintensieve en technisch complexe 
werkzaamheden die enkele maanden duren. Er komt bij, dat de lekkage zich op een locatie bevond 
met een hoog stralingsniveau, waardoor de toegang voor medewerkers die de werkzaamheden 
verrichten, voor hun veiligheid, altijd tot een minimale tijd wordt gehouden. 
 
Informatievoorziening 
Zoals gezegd is bij dit voorval geen sprake van een nucleair incident. Een kerncentrale staat onder 
streng en onafhankelijk toezicht waarbij elke afwijking gemeld wordt. Vanwege onduidelijkheid in de 
informatievoorziening, de onbekendheid van de werking van kerncentrales en radioactiviteit, alsmede 
door de media-aandacht rondom een gebeurtenis als deze (en die in het verleden), ontstaat 
maatschappelijke onrust.  
 
We hebben de informatievoorziening, de communicatie over het voorval en de afstemming tussen 
betrokken partijen geanalyseerd. We zijn tot de conclusie gekomen dat de veiligheidsregio’s MWB en 
Zeeland door de exploitant ENGIE/Electrabel relatief laat zijn geïnformeerd, over het voorval op 
maandag 23 april. Het persbericht van de exploitant verscheen nádat de (Zeeuwse) media al op de 
hoogte waren. Ook de betrokken Zeeuwse en Midden- West Brabantse bestuurders zijn niet tijdig en 
gelijktijdig geïnformeerd. De eerste informatie van de exploitant was niet gedetailleerd genoeg om op 
impact te beoordelen. De impact van het voorval werd pas gaande de week steeds duidelijker. 
 
Ook is geconcludeerd dat de afstemming en onderlinge communicatie tussen betrokken partijen 
aanleiding geeft tot verbetering. Gelukkig is, op basis van de informatie die maandag beschikbaar 
was, en op de dagen daaropvolgend wel door alle betrokken partijen consistent het bericht 
gecommuniceerd; namelijk ‘geen onveilige situatie door lekkage in Doel’. 
 
Vervolg 
Op basis van de analyse en de conclusies worden per direct de communicatieafspraken tussen de 
betrokken partijen getoetst en, waar nodig, herzien. Verder wordt de informatiedeling binnen VRMWB 
op een andere manier geborgd, waardoor ook de maatschappelijke en bestuurlijke impact van een 



incident in de centrale meegenomen wordt. De informatie wordt zoals gebruikelijk altijd geduid naar 
het bestuur van de Veiligheidsregio.  
 
Communicatie 
De Veiligheidsregio blijft zich onveranderd inzetten op een goede voorbereiding bij nucleaire 
incidenten. Dit doet zij in samenwerking met de omliggende veiligheidsregio’s en de Rijksoverheid. 
Evaluaties van voorvallen, incidenten, oefeningen en onderzoeksrapporten geven altijd aanleiding om 
de bestaande voorbereiding kritisch te beoordelen en waar nodig te versterken. De burgemeesters in 
de regio volgen dit onderwerp en worden als lid van het Algemeen Bestuur lopend geïnformeerd over 
dergelijke voorvallen en ontwikkelingen. 

 


