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Geachte heer Weys,
In uw brief van 19 december 2014 stelt u ons vragen over Kerncentrale Doel moet sluiten! Graag beantwoorden wij
hieronder uw vragen als volgt.
Vragen
1. Bent u met ons van mening dat het besluit van de Belgische regering onwenselijk is, mede in het licht van de
eerdere sabotage en het feit dat er geen grensoverschrijdende Milieu Effect Rapportage is?
Antwoord :
De kerncentrale Doel valt onder de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten. Er is overleg tussen de
Belgische en de Nederlandse autoriteiten over de kerncentrales Doel. Het openhouden van de kerncentrales Doel vindt
plaats onder strikte veiligheidseisen. Ook is er het onafhankelijk toezicht door het Federaal Toezicht Nucleaire
Installaties (FANC).
2. Bent u bereid om de oproep van milieuorganisatie Benegora richting de minister te ondersteunen en op te roepen tot
sluiting van de kerncentrale?
Antwoord :
Wij zien op dit moment geen reden om de oproep van de milieuorganisatie Benegora te ondersteunen.
3. Bent u bereid om omliggende gemeenten en de provincies hierbij te betrekken?
Antwoord:
Op het gebied van nucleaire veiligheid fungeert de strategische adviescommissie Nucleaire Veiligheid Schelderegio. In
deze adviescommissie zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, veiligheidsregio's, ministeries en
vertegenwoordigers van Antwerpen en Oost Vlaanderen . Afstemming met omliggende gemeenten en provincies is op
deze wijze in voldoende mate geborgd.
4. Op welke wijze gaat u de inwoners van onze gemeente informeren over de stand van zaken en de stappen die u
gaat zetten?
Antwoord:
Zoals in onze brief van 18 december 2014 al is aangegeven worden bewoners in geval van incidenten geïnformeerd
over het betreffende incident. De recente gebeurtenissen in Doel zijn niet van invloed geweest op de nucleaire
veiligheid en in die zin ook niet gekwalificeerd als nucleair veiligheidsincident. Extra informatievoorziening richting
bewoners achten wij op dit moment dan ook niet nodig.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met drs. S.P.M. Verstraten,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726.
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