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Onderwerp: Ernstige kritiek toezichthouder FANC op veiligheid Belgische kerncentralesl

22 november 2016
College van B&W gemeente Bergen op Zoom

Geacht college,
Helaas moeten we constateren dat er steeds meer aanwijzingen komen dat de grote bezorgdheid
van inwoners over de onveiligheid van de kerncentrale in Doel meer dan terecht is. Zelfs de
Belgische toezichthouder FANC stelt nu dat er sprake is van : ”Brandgevaar, risico op kernsmelting
en een schaamteloos nonchalante veiligheidscultuur” bij Electrabel, de exploitant van de
kerncentrale.
Dit sluit aan op het beeld van de afgelopen jaren, met een aaneenschakeling van incidenten waar
steeds lakoniek op wordt gereageerd.
Daarnaast is er in de Duitse stad Aken recent een onderzoek gepresenteerd waarbij duidelijk wordt
dat ook de gevolgen van een nucleaire ramp in de Belgische kerncentrales veel groter zal zijn dan
tot nu toe steeds door Electrabel is voorgesteld.
De druk vanuit Duitsland, Luxemburg, Zuid-Limburg en inmiddels ook de Duitstalige gemeenschap
in België op de Belgische regering om tot sluiting van Tihange te komen, blijft onvermeend groot.
GBWP is van mening dat er alle reden is om ook vanuit Bergen op Zoom en omgeving het verzet te
blijven voortzetten in de vorm van juridische en politieke druk.
Recent heeft u ons geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de klacht bij de
Europese Commissie. Wij vragen u met klem om er voor te zorgen dat uitstel van het indienen, niet
gaat leiden tot afstel!
Daarnaast willen we dat u samen met de omliggende gemeenten, op basis van de recente,
zorgelijke informatie, zowel de Provincie als het Rijk verzoekt om bij de Belgische regering om
uitleg en maatregelen te vragen en aan te dringen op sluiting van de kerncentrale in Doel.
Op grond van artikel 39 van ons reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:
1) Bent u bekend met de zorgelijke uitspraken van FANC?
2) Kunt u ons toezeggen dat uitstel van het indienen van de klacht niet gaat leiden tot afstel?
3) Bent u bereid om Provincie en Rijk op basis van de recente informatie te vragen om uitleg
en maatregelen van de Belgische regering en aan te dringen op sluiting?
Graag schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen.

Met vriendelijke en lokale groet,
Evert Weys
Fractievoorzitter GBWP

