Kenmerk:
Afdeling:
Portefeuillehouder:

Vraag (art. 39 Reglement van Orde)
De voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Jos van Ginneken (CDA)
Ernst Jonker (GroenLinks)
ONDERWERP: Incidenten Kerncentrale Doel
TOELICHTING:
Verschillende lokale politici in Brabant en Zeeland hebben grote zorgen geuit over de veiligheid
rondom de Kernreactor in Doel. De afgelopen tijd hebben er meerdere incidenten plaatsgevonden.
Een ongeluk in Doel kan grote negatieve gevolgen hebben voor de gemeente Terneuzen en brengt de
veiligheid van onze inwoners in gevaar.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Op welke manier is de gemeente
Terneuzen tot nu toe betrokken geweest
bij de incidenten bij de kernreactor in
Doel?

1

Onze gemeente is niet direct betrokken bij
(informatievoorziening over) de incidenten. De
gemeenten die direct aan Doel grenzen en de
Veiligheidsregio’s Midden- en West- Brabant
en Zeeland ontvangen informatie over
incidenten wel rechtstreeks van Electrabel.
Veiligheidsregio Zeeland deelt de informatie
van Electrabel met alle Zeeuwse
burgemeesters.

2

Is het college bereid om bij alle
verantwoordelijke Nederlandse én
Belgische instanties aandacht te vragen
voor de veiligheid van de inwoners van
Zeeuws-Vlaanderen?

2

Naar aanleiding van de meest recente
incidenten is op 11 januari 2016 een brief aan
minister Schultz verzonden door de
burgemeesters van de Brabantse en Zeeuwse
gemeenten die direct aan de kerncentrale
grenzen. Hierin worden de zorgen over de
veiligheid van de inwoners in omliggende
gemeenten geuit. Op 20 januari hebben de
betrokken Veiligheidsregio’s Zeeland en
Midden-West-Brabant voorafgaand aan de
controle door de Nederlandse toezichthouder
ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming) en de Belgische FANC
(Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle)
gesproken met minister Schultz en haar
Belgische collega minister Jambon.
Tot slot wordt dit onderwerp en de veiligheid
van inwoners ook geagendeerd voor de
volgende bijeenkomst van de interregionale
bestuurlijke adviescommissie nucleaire
veiligheid Schelderegio.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
Hoewel onze gemeente niet direct betrokken is,
wordt dus via andere kanalen zeker aandacht
gevraagd voor de veiligheid van onder andere
de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen.
Om die reden stellen we voor als individuele
gemeente niet nogmaals afzonderlijk aandacht
voor dit onderwerp te vragen, maar uw zorg
kenbaar te maken bij de al betrokken
vertegenwoordigers van Zeeuwse inwoners.
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