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Beste leden en duoburgerleden,

Het afgelopen jaar hebben de kerncentrales in Doel weer veelvuldig in de aandacht gestaan. Ook heeft het u als
gemeenteraad bezig gehouden. Hieronder volgt een overzicht van wat we als gemeente in 2017, samen met
Steenbergen en Tholen bereikt hebben op dit dossier, zowel bestuurlijk als ambtelijk.
Zoals u weet gaat de gemeente niet over het openhouden van nucleaire installaties, en dan zeker niet in België. Wel
maken we ons enorme zorgen om de kerncentrale die vlak over de grens staat. Vanuit het position paper dat in
december 2016 opgesteld is, zijn de volgende doelen benoemd:
We vinden dat toezicht op nucleaire installaties op Europees niveau in plaats van op landelijk niveau
georganiseerd zou moeten worden
Bij de volgende beslissing over de vergunning van Doel 1, 2, 3 en 4 willen we inspraak hebben in de procedure.
Daarnaast willen we met onze zorgen agendasettend zijn, zodat deze gevoelens breder gehoord worden.
Ondanks de beperkte mogelijkheden, zijn we in 2017 zeker agendabepalend geweest. De staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat noemt Bergen op Zoom regelmatig in Algemene Overleggen over nucleaire veiligheid in de
vaste kamercommissie. Ook bracht de staatssecretaris eind 2017 een spontaan bezoek aan Bergen op Zoom.
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Bezoek aan Aken
In januari is een ambtelijke delegatie naar Aken afgereisd om met collega’s van Aken en Maastricht af te
stemmen. Zij hebben kennis genomen van het traject dat de gemeenten aldaar rondom de kerncentrale van
Tihange, hebben ingezet. Ook is er gekeken naar punten waarin we elkaar kunnen versterken en aanvullen.
Geconstateerd is dat we bereid zijn elkaar te helpen, maar dat de trajecten wel degelijk anders zijn. Wel is er
regelmatig contact om elkaar op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen.
Klacht bij de Europese Commissie
In het eerste kwartaal is er namens onze drie gemeenten een klacht ingediend door onze advocaat bij de
Europese Commissie. In deze klacht is ingegaan op de, volgens ons, onrechtmatige vergunningverlening bij de
verlenging van Doel 1 en 2. De Europese Commissie heeft ons uiteindelijk een reactie gestuurd, met de
mededeling dat zij geen uitspraak kunnen doen, omdat er nog een rechtszaak loopt in België die ons een
antwoord kan geven. Voorlopig blijft het voor de klacht dan hierbij.
Bezoek kamerlid Van Veldhoven en Europarlementariër Van Dalen
Kamerlid Van Veldhoven en Europarlementariër Van Dalen bezochten Bergen op Zoom om kennis te nemen
van de problematiek en te kijken wat zij in hun rol voor ons kunnen betekenen. Van Veldhoven is later nog een
keer terug geweest als staatssecretaris.
Netwerk CNFE
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In december 2016 zijn we als Bergen op Zoom lid geworden van het netwerk Cities for a Nuclear Free Europe.
In die hoedanigheid is er een presentatie gegeven op het jaarlijkse congres van het CNFE om aandacht te
vragen voor onze problematiek. Daarnaast hebben gemeenten in Ierland via dit netwerk onze position paper
opgepakt. In Ierland heeft men te maken met een soortgelijke problematiek met een kernreactor in GrootBrittannië. Gezamenlijk heb ik met het CNFE en Ierse gemeenten nogmaals een brief geschreven aan de
voorzitter van de Europese Commissie.
Bijeenkomst voor de Raad
Op 30 oktober heeft een door de gemeenteraad georganiseerde bijeenkomst plaatsgevonden. Daarbij zijn
omliggende gemeenteraden uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst zijn aanwezigen bijgepraat over het nucleaire
dossier door vertegenwoordigers van Schoups advocaten, WISE en de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant.
Bezoek ENGIE aan Burgemeester
De nieuwe sitemanager van Engie heeft een bezoek gebracht aan mij om de banden met omliggende
gemeenten te versterken en uitleg te geven van hun manier van transparant communiceren. Uiteraard
herkennen zij zich niet in de beelden die in de media geschetst worden. Wel willen ze graag open blijven
communiceren.
Bezoek Staatsecretaris Van Veldhoven
Op 20 november heeft mevrouw Van Veldhoven in haar nieuwe rol van staatssecretaris Bergen op Zoom als
haar eerste werkbezoek bezocht. Zij ging in gesprek met bewoners en heeft ook met mij een gesprek gehad. Zij
heeft toegezegd om te laten onderzoeken wat zij in alle redelijkheid voor ons kan betekenen. Zowel op het
gebied van inspraak als op Europees toezicht. Dat laatste is een voorstel dat niet van de een op de andere dag
gerealiseerd is.

Doorkijk 2018
Ook 2018 blijft dit onderwerp een belangrijk thema voor mij en blijf ik mij, samen met mijn collega’s uit Tholen en
Steenbergen, inzetten voor onze doelen. Daarin probeer ik mijn rol als burgervader wel zuiver te houden. U als Raad
kunt uw politieke kanalen inzetten voor verdere beïnvloeding.
Wat wij onder andere nog gaan doen is een brief naar de Belgische federale overheid schrijven, waarin wij benadrukken
dat we een kernuitstap ondersteunen. Mocht de beslissing anders luiden, dan verwachten we dat we meegenomen
worden in de inspraakprocedure en dat er uitvoering gegeven wordt aan een nieuwe milieueffectrapportage.
Daarnaast ligt het aanbod van Engie er nog om een bezoek te brengen aan de kerncentrale in Doel. Bij voldoende animo
kan de procedure voor een bezoek in gang gezet worden.

Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Bergen op Zoom,

Dhr. dr. FA Refter.

