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Geacht college,
Reeds een jaar geleden stelde onze fractie vragen over de incidenten bij de Belgische
kerncentrale, pal over de grens van West-Brabant. Uw antwoorden kwamen er op neer dat
“de veiligheid voor medewerkers van de kerncentrale noch de inwoners van België en
Nederland op enig moment in gevaar was geweest”. Op onze vraag “wanneer de inwoners
uit Halderberge meer duidelijkheid konden verwachten over de problemen die er zijn en
welke risico’s we al dan niet liepen in Halderberge”, gaf u aan “dat er op dat moment geen
problemen waren die de veiligheid van burgers zouden raken omdat Halderberge in de
zogenaamde schuilzone van de kerncentrale Doel (20 tot 40 km) ligt”.
Via verschillende berichten in BN DeStem hebben we de afgelopen maand kunnen zien dat
de fractie van Progressief Halderberge niet de enige fractie in de regio is die zich al enige tijd
ongerust maakt over de veiligheid van onze inwoners. Zo trokken in Roosendaal en EttenLeur ook al verschillende fracties aan de bel. Daarnaast heeft Bergen op Zoom een oproep
gedaan voor massaal verzet tegen het openhouden van de Belgische kerncentrale Doel. De
gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen vinden het na een lange reeks van
incidenten onverantwoord dat de levensduur van de centrale is verlengd van 2015 naar
2025.
In een nieuwsbericht van de Duitse zender WDR verklaart de Belgische minister Jambon
zeer recent dat de datum van sluiting nu zelfs niet meer vaststaat op 2025! De reden
hiervoor is dat de plannen voor alternatieve energiebronnen achterlopen in België. Veel
steun voor de oproep van Bergen op Zoom was er jammer genoeg niet in de regio, ook niet
in Halderberge. Zelfs niet nadat het op 10 januari weer mis ging in de kerncentrale.
Er waren wel gemeenten die vonden dat ze niet eerder een afweging konden maken om zich
al dan niet aan te sluiten bij de oproep van Bergen op Zoom voordat de brief aan de orde
zou zijn geweest op de eerstvolgende bestuursvergadering van de Veiligheidsregio op 2
februari jl. Daarom heeft de fractie van Progressief Halderberge de resultaten van dit overleg
eerst even afgewacht, alvorens zelf in de pen te klimmen.

Wederom bleef het stil. Wel bleek uit een artikel in Binnenlands Bestuur dat de
burgemeesters, afgelopen donderdag, gezamenlijk hebben afgesproken dat ze hun zorgen
nogmaals onder de aandacht willen brengen bij de minister. Zij willen dat de minister zich
gaat inspannen om meer duidelijkheid te krijgen over de veiligheidssituatie in Doel. Onze
fractie is teleurgesteld over dit, in onze ogen, magere resultaat. Zo kan de onveilige situatie
zo dicht bij onze gemeente tot in lengte van jaren blijven voortduren! Ons belangrijkste
kritiekpunt is dat de buurlanden niet betrokken zijn bij het opstellen van de nieuwe nucleaire
noodplannen. Wij vragen ons af hoe het kan dat onze eigen Veiligheidsregio zich niet zelf
actief heeft gemengd in de voorbereiding van dit plan om zo onze eigen plannen hierover in
de regio beter op de situatie aan te kunnen passen. Wij hebben hier niets van vernomen en
dat vinden we een slechte zaak gezien de groeiende ongerustheid van inwoners uit heel
onze regio!
De fractie van Progressief Halderberge vindt de situatie zorgelijk. De Belgische regering trekt
zich niets aan van de buurlanden en lijkt de kerncentrale onbeperkt open te willen houden en
ook op het gebied van veiligheid kijkt men niet verder dan de landsgrenzen. Onze eigen
Veiligheidsregio neemt een te afwachtende houding aan. Wij willen dat hier verandering in
gaat komen vanuit het belang van onze inwoners!
Progressief Halderberge heeft daarom de volgende vragen hierover aan het college:
1) Bent u op de hoogte van de uitspraken van de Belgische minister dat de sluiting van Doel
in 2025 op losse schroeven staat?
2) Bent u op de hoogte van de nieuwe Belgische nucleaire noodplannen?
3) Bent u door de Veiligheidsregio geïnformeerd over beide zaken?
4) Heeft de Veiligheidsregio aangegeven actief betrokken te zijn geweest bij de nieuwe
Belgische noodplannen en zo niet, zijn hierover afspraken gemaakt met de
gemeentebesturen “hoe dit in de toekomst wel vorm gegeven kan worden”?
5) Heeft een en ander ook tot gevolg dat onze regionale veiligheidsplannen bijgesteld
moeten worden?
6) Kernrampen in andere landen hebben laten zien dat onvoldoende communicatie en
coördinatie bij een dergelijke ramp de grootste struikelblokken waren. Het gevolg hiervan
was dat mensen te lang in een gebied bleven of juist een gebied ontvluchtten terwijl hier
geen directe noodzaak voor was. Kunt u aangeven hoe dit in onze gemeente voorkomen
kan worden?
7) Hoe denkt u, na alle incidenten die via de media naar buiten zijn gekomen, de
aangewakkerde onrust bij onze inwoners weg te kunnen nemen?
Uw reactie zie ik graag spoedig tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Toos Verschuur-Geraets,
Fractievoorzitter Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks).
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