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Onderwerp Zorgen om veiligheid kerncentrale Doel

8 december 2014
College van B&W gemeente Bergen op Zoom
Geacht college,
In diverse media verscheen afgelopen weekend het bericht dat de sabotage aan de kerncentrale in
Doel, die afgelopen zomer is ontdekt, mogelijk is gepleegd met een terroristisch oogmerk. Dit
verklaarde de directeur van het Belgische Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de
Dreiging (OCAD).
Onze fractie is ernstig geschrokken van deze informatie en wij vragen ons af of de veiligheid van de
inwoners van onze regio wel voldoende is gewaarborgd. De kerncentrale ligt slechts op enkele
kilometers van de grens af!
Hoewel wij begrijpen dat in sommige gevallen niet alle informatie over het onderwerp
terrorismebestrijding openbaar kan worden gemaakt, willen wij graag weten of u op de hoogte bent
van deze informatie en van de maatregelen die worden genomen om herhaling te voorkomen.
Ook willen we meer inzicht in de wijze waarop de overdracht van informatie van de Belgische
autoriteiten naar onze regio is geregeld bij calamiteiten in de kerncentrale of andere gevaarlijke
objecten in het Antwerpse havengebied en de wijze waarop onze inwoners hierover worden
geïnformeerd.
Op grond van artikel 39 van ons reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:
1. Bent u op de hoogte van de inhoud van het persbericht?
2. In hoeverre wordt u betrokken bij de maatregelen die worden genomen om herhaling te
voorkomen?
3. Bent u van mening dat de maatregelen de veiligheid in onze grensregio voldoende
waarborgen?
4. Kunt u ons informeren over de wijze waarop de Belgische autoriteiten informatie over
risicovolle objecten in het Antwerpse havengebied delen met de bestuurders in onze regio?
5. Bent u voornemens om de inwoners van Bergen op Zoom te informeren en zo ja, op welke
wijze?
Mocht dit nodig zijn, dan kunnen wij genoegen nemen met een mondelinge beantwoording in een
vertrouwelijk gedeelte van een commissievergadering, e.e.a. laten wij aan uw beoordeling over.

Graag schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen.
Namens de fractie van GBWP,
Met vriendelijke en lokale groet,

Evert Weys
Fractievoorzitter

