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Handhaving en Toezicht

Geachte leden en duoburgerleden,
Op 25 januari 2016 hebben wij van u een brief ontvangen met vier vragen ex artikel 39 RvO die betrekking hebben op het
doen van een onderzoek naar de mogelijkheden van het nemen van juridische stappen tegen het besluit tot verlenging
van de exploitatie van de reactoren in Doel.
Vooruitlopend op de beantwoording van deze vragen delen wij u mede dat wij serieus gaan kijken naar de mogelijkheden
om, eventueel samen met andere gemeenten en provincies, een juridische procedure tegen de verlenging van de
vergunningen te starten, dan wel aan te haken bij bestaande procedures die al zijn aangespannen.
De komende weken zullen wij gebruiken om deze mogelijkheden te onderzoeken. Het eerste kwartaal van dit jaar zullen
wij u de uitkomsten van dit onderzoek mededelen en nader ingaan op de door u gestelde vragen.
Daarnaast heeft onze burgemeester op 18 januari 2016 een gesprek gehad met de Minister van Infrastructuur en Milieu,
mevrouw Schultz van Haegen. Bij dit gesprek waren tevens de voorzitters van de Veiligheidsregio Zeeland en Middenen West-Brabant, de voorzitter van de adviescommissie nucleaire Veiligheid Schelderegio en de burgemeesters van
Roosendaal en Woensdrecht aanwezig. Tijdens het constructieve gesprek zijn diverse aspecten omtrent de
kerncentrales Doel besproken en hebben de betrokkenen hun zorgen kunnen uiten omtrent de kerncentrales in Doel.
Tevens heeft onze burgemeester zijn zorg uitgesproken over de procedures rondom de kerncentrales in Doel, en haar
verzocht om hier aandacht voor te vragen bij haar Belgische collega.
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