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Uw brief 
Onderwerp: motie gemeenteraad Bergen op 

Zoom 

Beste leden van de gemeenteraad, 

Op 31 oktober 2017 heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom een informatieavond voor gemeenteraden over 
nucleaire veiligheid georganiseerd. Tijdens deze informatieavond zijn diverse sprekers aan bod gekomen die een kijk 
hebben gegeven op het nucleaire dossier. 
Tijdens de informatieavond is ook gevraagd om een bundeling van gemeenten met betrekking tot het dossier. Een aantal 
raadsfracties van de uitgenodigde gemeenten hebben al aangegeven samen te willen optrekken. Mocht uw 
gemeenteraad zich ook nog willen aansluiten bij het gezamenlijk optrekken in de lobbyactiviteiten met betrekking tot de 
kerncentrales, dan kunt u dit via de griffie van de gemeente Bergen op Zoom aangeven (qriffie@berqenopzoom.nl). 
Bijgevoegd treft u een samenvatting aan van de informatieavond. 

Op 23 november 2017 heeft de gemeenteraad van Bergen op zoom een motie aangenomen met betrekking tot het 
nucleaire dossier. De aangenomen motie treft u tevens aan. Uw gemeenteraad wordt tevens verzocht de inhoud van 
deze motie over te nemen. 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Samenvatting Informatieavond nucleaire veiligheid 30 oktober 2017 

Op maandag 30 oktober 2017 heeft in het Markiezenhof in Bergen op Zoom een informatieavond 
plaatsgevonden over nucleaire veiligheid. De informatieavond is georganiseerd door de gemeenteraad van 
Bergen op Zoom. 

De voorzitter van de bijeenkomst, de heer Weys, opent de avond met een terugblik op de afgelopen jaren. Sinds 
2012 wordt er gesproken over de veiligheid van de kerncentrales. 
In oktober 2015 heeft er, eveneens in Bergen op Zoom, een informatieavond plaatsgevonden waarin gesproken 
is over de rol van de rijksoverheid, de FANC, de ANVS en het toezicht op kerncentrales. 
Sindsdien zijn politieke partijen actief geweest met het onder de aandacht brengen van de problematiek bij zowel 
de landelijke politiek als bij het Europees Parlement. Er is ook media-aandacht gegenereerd. Zie een 
discussiebijeenkomst bij Omroep Brabant: 

http://www.omroepbrabant.nl/7news/251016562/fl 
nramp.aspx 

Vervolgens krijgen de sprekers het woord. 

De heer De Rijk van de milieuorganisatie WISE geeft aan dat België te lang heeft gewacht met het ontwikkelen 
van alternatieven voor kernenergie. De heer De Rijk pleit voor meer inspraak voor burgers en lokale overheid en 
doet een oproep voor het ondersteunen van burgerinitiatieven door gemeenten. 

De heer De Rijk licht de oorzaak van de storingen toe door middel van de zgn. 'badkuipcurve'. 

Na de succesvolle actie van de menselijk ketting rondom de kerncentrale in Tihange in juni 2017 wordt er nu 
nagedacht om een structurele burgerbeweging op gang te krijgen en te zorgen voor continu aandacht voor de 
problematiek van de kerncentrales in Tihange en Doel. 
Voor het oprichten van deze burgerbeweging zoekt WISE nog wel financiële middelen. Enkele Limburgse 
gemeenten hebben de medewerking reeds toegezegd. 
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Naast de juridische mogelijkheden blijft ook de lobby van belang. Mevrouw Van Veldhoven heeft in de regering 
als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het nucleair dossier gekregen. Zij is in het verleden 
voorstander geweest van meer inspraak. 
Samen met de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg kunnen gemeenten een rol spelen bij het 
ontwikkelen van een energieplan met regionale connectiviteit. 

In 2018 wil WISE een grote publiekscampagne starten rondom Doel. Lokale betrokkenheid is daarbij van belang. 

Vervolgens heeft de heer Schoups, van het gelijknamig advocatenkantoor uit Antwerpen, het woord gekregen. 
De heer Schoups heeft namens de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom de 
correspondentie naar de Europese Commissie verzorgt. 
De heer Schoups geeft aan dat de verwachting is dat voor 2022 er geen kerncentrales gaan sluiten. De heer 
Schoups adviseert om de in gang gezette procedures in België af te wachten en ondertussen verder te gaan met 
het lobbywerk in Brussel en Den haag en het mobiliseren van meer gemeenten. Dit heeft mede te maken omdat 
er procedures lopen rondom de kerncentrale in Tihange waarvan de uitspraak ook gevolgen heeft voor de 
kerncentrale in Doel. 

Daarna kreeg de heer Hackl namens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant het woord. Hij heeft de rol 
van de Veiligheidsregio toegelicht. De rol van de Veiligheidsregio is het voorbereiden op nucleaire incidenten. 
De effectbestrijding bestaat met name uit evacuatie, schuilen en jodiumprofylaxe. Samen met de 
Veiligheidsregio Zeeland is het rampbestrijdingsplan nucleaire incidenten opgesteld. Bijgevoegd bij dit verslag is 
de overzichtskaart met de preparatiezones voor de kerncentrales Doel. Op deze kaart staan de evacuatiezones 
(5 km/10 km), de schuilzones (tot 20 km) en predistributiezones (tot 100 km) aangegeven. Naast het regionale 
rampbestrijdingsplan zijn er ook nog diverse landelijke plannen. 
Gelukkig hebben we enkel ervaring van een aantal grote incidenten in het buitenland. 

De informatieavond is afgesloten met een forumdiscussie. Hierbij is een aantal punten naar voren gekomen: 
Doe een oproep aan gemeenten om zich aan te sluiten bij de gemeenten die zich reeds langere tijd 
zorgen maken over de veiligheid van de kerncentrales; 
Maak een lijst van bedrijven die investeren in nucleaire energie. Vraag deze bedrijven om niet langer te 
investeren in nucleaire energie (conform brief ABP van de gemeente Bergen op Zoom); 
Kijk ook naar de samenwerking met Belgische gemeenten (11 maart beweging Antwerpen). 
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MOTIE 1 Motie vreemd aan de orde van de dag CAMPAGNE DOEL ' ' 

De gemeenteraad van Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 23 november 2017. 

Overwegende dat: 
» De raad van Bergen op Zoom zich al langer zorgen maakt over de veiligheid van de 

kerncentrale in Doel; 
* dit er toe heeft geleid dat raadsbreed de wens is uitgesproken om te komen to t acties, 

gericht op sluiting van de kerncentrale; 
« de politiek in de regio onlangs is bijgepraat over de juridische en andere mogelijkheden die 

er zijn om aan deze doelstelling te blijven werken; 
« hieruit bleek dat in juridische zin thans alle mogelijke procedures in gang zijn gezet en extra 

inspanning op dit moment geen toegevoegde waarde daaraan geeft aangezien nu moet 
worden afgewacht hoe het Europese Hof van Justitie gaat oordelen; 

» er wel mogelijkheden zijn om het signaal richting Nederlandse, Belgische en Europese 
regering te versterken in de vorm van ondersteuning van burgercomités, het oprichten van 
een regionaal platform Doel van raadsleden uit gemeenten in deze regio en in het 
ondersteunen van grootschalige protestacties en van lobby-activiteiten; 

* de milieu-organisatie WISE, bekend van de ketting-actie rondom Tihange, momenteel bezig 
is om een fullt ime lobbyist aan te stellen met als opdracht sluiting van alle Belgische 
kerncentrales; 

« de financiering van deze lobbyist plaatsvindt via crowdfunding; 
» enkele gemeenten in Limburg al besloten hebben tot een eenmalige bijdrage voor deze 

crowdfunding ter hoogte van 2.500 euro per gemeente; 
* de raad van Bergen op Zoom een vergelijkbare bijdrage wenst te geven. 

Draagt het college op om: 
» Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om als gemeente Bergen op Zoom een 

eenmalige bijdrage van 2.500 euro te verlenen aan WISE voor de crowdfundingsactie voor de 
lobbyist; 

» alvorens een bijdrage te leveren, na te gaan of de doelstellingen van deze organisatie en van 
de beoogd lobbyist ook daadwerkelijk in lijn zijn met hetgeen de raad van Bergen op Zoom 
beoogt met betrekking tot de kerncentrale van Doel en of er geen andere in de organisatie 
gelegen aspecten zijn die to t mogelijke reputatieschade voorde gemeente kunnen leiden; 

« Uiterlijk het tweede kwartaal van 2018 aan de raad hierover te rapporteren; 
« Deze motie ter kennisname te brengen aan de gemeenten in de regio met daarbij het 

verzoek om deze motie over te nemen. 

En gaat over to t de orde van de dag. 
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j RAAD: 23 november 2017 

VOORSTEL: 6 b Motie 1 campagne Doel 
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