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Geacht college,
Gisteren ontvingen wij van u antwoorden op onze eerdere vragen over de veiligheid in de
kerncentrale in Doel. Uw antwoorden en de berichten vandaag in de media stellen ons allerminst
gerust. De informatieverstrekking aan onze inwoners is onvoldoende en op basis van de beperkte
informatie die we hebben, kunnen we niet concluderen dat de veiligheid is gegarandeerd.
De berichten in de media van heden zijn duidelijk; de Belgische regering heeft besloten om de
kerncentrale in Doel maar liefst tien jaar langer open te houden. Het gaat om twee reactoren die
volgens milieuvereniging Benegora nu al niet meer aan de eisen van de tijd voldoen. De reden om
ze langer open te houden is puur economisch. Aan risico’s voor veiligheid en milieu wordt voor ons
gevoel, volledig voorbijgegaan. Al eerder spande Greenpeace in België een proces aan tegen de
staat omdat zo stellen zij, een besluit tot verlengen van het openhouden van een kerncentrale, niet
kan zonder een uitgebreide Milieu Effect Rapportage die volgens het verdrag van Espoo,
grensoverschrijdend moet zijn. Met andere woorden ook de inwoners van onze gemeente moeten
hierbij betrokken worden.
Nu er van een dergelijke MER geen sprake is geweest, dringen wij er op aan dat de gemeente
Bergen op Zoom zich aansluit bij de oproep van Benegora en oproept tot sluiting van de
kerncentrale in Doel!
Daarnaast speelt al sinds deze zomer in hetzelfde complex, maar in een niet nucleaire reactor, een
dossier, waarbij sabotage is gepleegd. In de media lezen we berichten dat deze reactor dit
weekend weer in gebruik wordt genomen, zonder dat de dader is ontmaskerd. Daarnaast vernamen
we al eerder dat een persoon die in België is aangemerkt en terecht staat als terroristische Syriëganger, gewerkt heeft in het nucleaire gedeelte van Doel.
U geeft in de beantwoording dat er bestaande structuren zijn van informatieverstrekking aan
inwoners van de grensstreek en dat er geen reden is geweest om die in te schakelen. Wij zijn het
hier niet mee eens. Als u al de informatie die we hierboven vermeld hebben op een rij zet, is er
volgens ons zeer veel behoefte aan informatie. Inwoners maken zich grote zorgen om hun
veiligheid en om de grote milieurisico’s.
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Op grond van artikel 39 van ons reglement van orde stellen wij u de volgende 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?
2) Bent u bereid om de oproep van milieu organisatie Benegora richting de minister te
ondersteunen en op te roepen tot sluiting van de kerncentrale?
3) Bent u bereid om omliggende gemeenten en de provincies hierbij te betrekken?
4) Op welke wijze gaat u de inwoners van onze gemeente informeren over de stand van
zaken en de stappen die u gaat zetten?
Graag schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen.
Namens de fractie van GBWP,
Met vriendelijke en lokale groet,

Evert Weys
Fractievoorzitter

