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Fractie PvdA Bergen op Zoom 

p/a dhr. J.G.P. van Aken 

Lupineveld 7 

4613 CG Bergen op Zoom 

 

 

Aan het College van B & W van de Gemeente Bergen op Zoom 

  

 

Bergen op Zoom, 30 april 2018  

  

Betreft: schriftelijke vraag ex art. 39 RvO iz kerncentrale Doel 

 

Geachte burgemeester, 

 

Na vele recente storingen in de kerncentrale in Doel (in het niet nucleaire gedeelte) is het 

onlangs weer flink mis gegaan; deze keer zelfs een lekkage in het zeer gevaarlijke nucleaire 

gedeelte. De betreffende reactor is stilgelegd en kan op zijn vroegst op 1 oktober 2018 weer 

worden opgestart. Vanwege extreem hoge stralingswaarden mogen medewerkers maximaal 

een uur achter elkaar werken aan de storing. Ook is besmet water weggelopen, maar volgens 

de autoriteiten zou dit geen gevaar opleveren. 

 

Gezien de ligging van de kerncentrales van Doel is het niet ondenkbaar dat eventueel gelekt, 

besmet water in de Westerschelde terecht zou komen. Wij hebben dan ook enkele 

aanvullende vragen: 

1. Is het bekend waar het gelekte, besmette water naartoe is weggelopen? 

2. Om welke hoeveelheid gelekt, besmet water gaat het? 

3. Brengt dit gelekte, besmette water op welke manier dan ook gevaar/risico’s met 

zich mee voor de volksgezondheid? 

4. Denkende aan het grondwater rijst de vraag of er met betrekking tot de lekkage 

van het besmette water door de Belgische autoriteiten contact is opgenomen 

met het Waterschap Brabantse Delta dan wel Waterschap Scheldestromen? 

5. Hoe is de communicatie over dit recente voorval verlopen in de breedste zin des 

woord? (communicatie richting gemeente/inwoners binnen gevarencirkel) 

Vorig jaar werd tijdens de informatieavond in het Markiezenhof pijnlijk duidelijk dat een 

adequaat waarschuwingsprotocol nog te wensen overlaat. Aangezien we voor de sluiting 

van Doel afhankelijk zijn van de Belgische regering, lijkt het ons van groot belang dat de 

Veiligheidsregio’s Midden- en West Brabant en Zeeland prioriteit geven aan een 

grensoverschrijdend waarschuwing- en ontruimingsplan. 

We zouden graag zien dat er, in samenwerking met de waterschappen en de 

Veiligheidsregio’s Midden-en West-Brabant en Zeeland, maatregelen worden genomen. 

Een van de maatregelen is het meten en monitoren van de kwaliteit van het ons 

omringende (grond)water.  

6. Onderschrijft u deze bovengenoemde aanpak?  
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Via eerdere raadsvragen uitten we onze grote zorgen. De kerncentrale van Doel sluit in 2025, 

maar in de tussenliggende acht jaar kunnen er nog heel veel vervelende dingen gebeuren. 

We roepen dan ook op om samen op te trekken in de regio zodat we krachtig geluid laten 

horen in Den Haag en in Brussel. 

 

De Veiligheidsregio Midden- en West Brabant heeft in een eerder stadium aangegeven 

dat zij zich niet wil inspannen voor de sluiting van de kerncentrale van Doel. In de ogen 

van de veiligheidsregio is de sluiting van Doel een politieke kwestie. De veiligheidsregio 

is van mening dat het kabinet hierover gaat. Wij roepen de Veiligheidsregio Midden-en 

West Brabant op om zich eindelijk eens uit te spreken voor de sluiting van de 

kerncentrale van Doel, gezien de recente gebeurtenis. Verder hebben wij de volgende 

vragen: 

 

7.  Is het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over nucleaire 

veiligheid, al behandeld in het overleg van de veiligheidsregio?  

8. Delen de andere gemeenten na de recente lekkages ondertussen onze zorg dat 

het goed mis kan gaan met de centrale in Doel? 

  

Wij twijfelen nog altijd aan de onafhankelijkheid van de Belgische toezichthouder FANC.  

 

9. Welke mogelijkheden zijn er om per direct de controles in internationaal verband 

uit te laten voeren? 

 

10. Hoe krijgen wij de recente lekkages onder de aandacht van de verantwoordelijk 

minister/staatsecretaris? Wat kan Den Haag betekenen om sluiting af te 

dwingen? 

 

Graag ontvangen wij een schriftelijk antwoord conform de bepalingen van art. 39 RvO. 

Bovendien zullen wij deze vragen doorgeleiden naar de verantwoordelijk 

minister/staatssecretaris en de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu. 

  

Met dank en met vriendelijke groet, 

  

Joey van Aken     Evert Weys 

Fractievoorzitter PvdA   Fractievoorzitter GBWP 

 

Barry Jacobs     John Voets 

Fractievoorzitter VVD    Fractievoorzitter Steunpunt  

 

Ton Linssen     Carlo van den Aarsen 

Fractievoorzitter Lijst Linssen   Fractievoorzitter SP  

 

Peter van den Ouden    Annette Stinenbosch-Kools 

Fractievoorzitter GroenLinks    Fractievoorzitter CDA  

 

Carinne Elion-Valter    Louis van der Kallen 

Fractievoorzitter D66     Fractievoorzitter BSD 


