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Handhaving en Toezicht

Geachte leden en duoburgerleden,
Op donderdag 10 maart 2016 heb ik een gesprek gehad met de drie initiatiefnemers, raadsleden, de heren Huismans,
Van den Ouden en Weys, inzake de raadsvragen met betrekking tot de kerncentrales in Doel. In het gesprek is de
antwoordbrief van mij richting de gemeenteraad toegelicht. Tevens hebben we afspraken gemaakt over het vervolg.
Daarbij is met name stilgestaan op welke manier de gemeente toch (juridisch) betrokken kan worden bij de
vergunningverlening. Met betrekking tot de juridische mogelijkheden is afgesproken dat bij de gemeente Maastricht zal
worden nagevraagd wat de stand van zaken is met betrekking tot het onderzoek naar de mogelijkheden van een
juridische procedure tegen het openstellen van de kerncentrale van Tihange en er zal specifiek bij de gemeente
Steenbergen het standpunt met betrekking tot het volgen van een juridische procedure worden nagevraagd. Ook is
gesproken over de mogelijkheden van het doen van onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, het organiseren
van een grensoverschrijdende bijeenkomst met de betrokken (Belgische) gemeenten (via RWB of Benegora) waarbij de
mogelijkheid tot het gezamenlijk volgen van juridische stappen op de agenda zal staan en het opstarten van een
lobbytraject richting het Europees Parlement en de Europese Commissie.
In het overleg is aangekondigd dat de gemeente Bergen op Zoom zich aansluit bij de "Cities for a Nuclear Free Europe",
een netwerkorgaan, opgericht na het ongeval met de kerncentrale Fukushima, tussen verschillende Europese steden
met als doel om de nucleaire risico's te verminderen. De bevestiging is inmiddels verzonden aan het netwerkorgaan.
Ik hoop u binnen enkele weken meer te kunnen vertellen over de uitkomsten van de gemaakte afspraken.
Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De burgemeester van Bergen op Zoom,
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