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Geachte heer Weys,
In uw brief van 9 december 2014 stelt u ons vragen over kerncentrale Doel. Graag beantwoorden wij hieronder uw
vragen als volgt.
Vragen
1. Bent u op de hoogte van de inhoud van het persbericht?
Antwoord:
Wij hebben via de media kennis genomen van het bericht.
2. In hoeverre wordt u betrokken bij de maatregelen die worden genomen om herhaling te voorkomen .
Antwoord:
De gemeente Bergen op Zoom is niet betrokken bij de maatregelen die worden genomen om herhaling te voorkomen .
Het Federaal Agentschap Nucleaire Controle (FANC) houdt toezicht op de maatregelen die worden genomen. Een
kerncentrale wordt pas (weer) in bedrijf genomen als deze voldoet aan de veiligheidseisen.
3. Bent u van mening dat de maatregelen de veiligheid in onze grensregio voldoende waarborgen?
Antwoord :
Ja, de veiligheid met betrekking tot de kerncentrale Doel is nooit in gevaar geweest.
4. Kunt u ons informeren over de wijze waarop de Belgische autoriteiten informatie over risicovolle objecten in het
Antwerps havengebied delen met de bestuurders in onze regio?
Antwoord:
Er is regulier overleg tussen de verschillende overheden via het bestuurlijk overleg van de commissie
Grensoverschrijdende samenwerking rampenbestrijding . Daarnaast is er regulier overleg tussen de hulpdiensten.
5. Bent u voornemens om de inwoners van Bergen op Zoom te informeren en zo ja, op welke wijze?
Antwoord :
Er is sprake van reguliere informatievoorziening richting de bewoners in de grensstreek over de potentiële risico's van
nucleaire installaties, zoals die in Doel. Waar het gaat om kerncentrales is deze verantwoordelijkheid op dit moment
gelegd bij de minister van Economische Zaken.
In geval van incidenten worden burgers geïnformeerd over het betreffende incident. Dit gebeurt, afhankelijk van aard
en omvang van het incident, op basis van afspraken tussen partijen aan weerszijde van de grens door de gemeente of
veiligheidsregio, dan wel de nationale overheid .

De recente gebeurtenissen in Doel zijn niet van invloed geweest op de nucleaire veiligheid en in die zin ook niet
gekwalificeerd als nucleair veiligheidsincident. Nadere informatieverstrekking dan die te verkrijgen is op de website van
het FANC is op dit moment dan ook niet noodzakelijk.
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.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
~ns het college,
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