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Geachte heer Weys,
1n uw brief van 18 februari 2015 stelt u ons vragen over de Kerncentrales Doel. 1n uw brief geeft u aan dat wat u betreft
de Kerncentrales Doel eerder moeten sluiten vanwege het aantreffen van meer haarscheurtjes in kerncentrale 3 dan in
eerste instantie was aangenomen.

In onze verdagingsbrief was aangekondigd dat er op 13 april een expertmeeting zou zijn , waarna uw brief inhoudelijk
zou worden beantwoord . Gelet op het feit dat de expertmeeting naar een latere datum zal worden verplaatst, willen we
graag toch inhoudelijk ingaan op uw brief.

1. Bent u met ons van mening dat met de laatste nieuwe informatie over de aanwezigheid van veel meer scheurtjes we
onze bezorgdheid moeten uitspreken naar de strategische adviescommissie Nucleaire Veiligheid Schelderegio?
Antwoord :
Ik kan uw bezorgdheid delen over de in de media verschenen berichten over haarscheuren. Tijdens de komende
expertmeeting zullen vertegenwoordigers vanuit de betrokken instanties aanwezig zijn om toelichting te geven op de
berichtgeving over de extra haarscheurtjes in de kerncentrale 3 te Doel. Daarnaast zal aan deze vertegenwoordigers
worden gevraagd om inhoudelijk in te gaan op de door u gestelde vragen.
2. Bent u bereid om, zo mogelijk in samenwerking met omliggende gemeenten, een brief te zenden naar deze
commissie waarin deze zorgen uit?
Antwoord:
Vanuit het College stellen wij voor om de expertmeeting te gebruiken om uw vraag te stellen. De expertmeeting lijkt
ons een goed moment om uw bezorgdheid uit te spreken aan de vertegenwoordigers van de adviescommissie.
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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