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Onderwerp Stitteggen Doet 3

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beteidsterrein Bestuur

PortefeuiItehouder Niederer

Schriftelijke vraag

De nieuwste stittegging van de kerncentrate Doe[ 3 in Antwerpen baart de SP grote zorgen. ln onze
buurgemeente zijn een aantal raadsteden zetfs'witheet'. Ook in de Tweede Kamer hebben a[ een
aantal fracties gepteit voor het helemaal stitteggen van de oude resp. verouderende kerncentrates

in Betgië.

BNdeStem, dinsdag 5 januari
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Een achtergrondartiket:
http: / /www.dewereldmoreen.be/artiket/20'16/01 /03/exoerten-maken-brandhout-van-etectrabel-
onderzoek- naar-scheuren - belqische- kernreactoren

Naar aanteiding van het bovenstaande heeft de SP de votgende vragen:

1. Wat is het standpunt van het cotlege n.a.v. de laatste catamiteit aan de kerncentrate Doe[ 3
2. ls het college van plan om in deze zaak actie te ondernemen? Zo ja wetke? Zo nee waarom niet?
3. Uit een wetenschappetijk artikel in het wetenschappetijk tijdschrift Nature btijkt dat bij een

ramp met een kerncentrate in enkele uren atte inwoners binnen een straal van 75 kilometer
moeten worden geëvacueerd. Dat betreft in het voorliggende geval miljoenen mensen. Zijn er
rampenscenario's waarbij er rekening wordt gehouden met een evacuatie van mitjoenen
mensen op zeer korte termijn?

4. Bestaan er korte communicatietijnen met België in geval van een dergetijke ramp? Zo ja wetke?

Bernd MissaI
namens de 5P-fractie



Wij beantwoorden bovenstaande vragen als volgt:

1. De Belgische toezichthouder FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) geeft aan dat de
kerncentrale Doel voldoet aan de gestelde internationale veiligheidseisen. Desalniettemin ziet het college
steeds meer storingsmeldingen en incidenten. Wij begrijpen dat de storingsmeldingen bij onze inwoners
kan leiden tot gevoelens van onveiligheid. Het college heeft gezamenlijk met de college's van de
gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Hulst, Reimerswaal en Tholen een brief
gestuurd aan Minister Schultz van Haegen. ln deze brief, die als bijlage bijgevoegd is, maken wij haar
kenbaar dat er serieuze zotgen zijn over de veiligheid van de kerncentrale Doel bij onze gemeenteraden

en bevolking. De minister zal op korte termijn samen met de Nederlandse ANVS (Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en Stralingsbescherming) en Belgische FANC autoriteiten een bezoek brengen aan de

kerncentrale Doel. Voorafgaand aan dit bezoek zal zij een gesprek hebben met de voorzitters van de
betrokken Veiligheidsregio's, de voorzitter van de strategische adviescommissie van de werkgroep
Schelderegio en de burgemeesters van Bergen op Zoom en Woensdrecht.

2. Zie het antwoord op vraag 1.

Overigens heeft de gemeente geen wettelijke bevoegdheden en taken om verder actie te
ondernemen. Het nucleaire veiligheidsniveau en de voordurende verbetering daarvan staan onder
permanent toezicht van het FANC.

3. De Minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de
bestrijding van stralingsongevallen in Nederland. De veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor de
regionale vertaling (uitvoering) hiervan. Preventieve veiligheidsmaatregelen zijn bepaald in het
Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding. Veiligheidsmaatregelen zijn ook neergelegd in het
rampbestrijdingsplan nucleaire installaties (rbpNl) dat door de Veiligheidsregio Zeeland en de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) in september 2011 is vastgesteld. Dit
rampbestrijdingsplan is een generiek plan dat passend is binnen het stramien van het Responsplan
Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding dat door het Ministerie van Economische Zaken is
opgesteld. ln dit plan staat het proces evacuatie zorgvuldig beschreven. De coördinatie, bij de
bestrijding van een daadwerkelijk ongeval in Doel, ligt - conform een convenant, dat is opgenomen in
het rbpNl - bijde Veiligheidsregio Zeeland.

4. Ja, in geval van een dergelijke ramp bestaan er korte communicatielijnen. De gemeenten

Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht hebben met de kerncentrale Doel en met de directie
van de VRMWB de afspraak dat wij van alle incidenten die plaatsvinden op of om het terrein van
kerncentrale Doel op de hoogte gebracht worden. Daarnaast is er direct contact tussen de Belgische
en Nederlandse meldkamers als er sprake is van een grensoverschrijdend incident, dit wordt ook
regelmatig beoefend. Daarnaast bestaan er twee reguliere overlegvormen met betrekking tot
grensoverschrijdende ram penbestrijd ing en crisisbeheersing, te weten:

a. De Commissie grensoverschrijdende samenwerking rampenbestrijding, waarvan ook
burgemeester Niederer lid is. Deze commissie onder voorzitterschap van burgemeester
Depla van de gemeente Breda (beide burgemeesters zijn overigens ook lid van het
Dagelijks Bestuur van de VRMWB) houdt zich bezig met de samenwerking op het gebied

van grensoverschrijvende ram pen.

b. Een ambtelijk overleg met de provincie Antwerpen en de gemeenten Baarle-Nassau,
Bergen op Zoom, Breda, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert.

Ook wijs ik u op de bestuurlijke adviesgroep Nucleaire Veiligheid Schelderegio. Dit is een
samenwerkingsverband tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de VRMWB waarin o.a. burgemeester
Adriaansen van de gemeente Woensdrecht (tevens lid van het Algemeen Bestuur van de VRMWB),

de directeur VRMWB en de regionaal commandant brandweer zitting hebben. ln de adviesgroep
hebben ook de directeur contingency planning (provincie Oost Vlaanderen) en de directeur
Noodplanning (provincie Antwerpen) en de directeur van de kerncentrale Doel zitting.



Bijgesloten treft u ter informatie een e-mail aan van de Manager Nucleaire Communicatie van de
Kerncentrale Doel.

Hoogachtend,

en Wethouders van Roosendaal,
names

van Roosendaal,

Mr. J Niederer





Van: <ELS. DECLERCQ@ELECTRABEL. COM>
Datum: I januari 2016 13:29:13 CET
Aan: <ELS. DECLERCQ@ELECTRABEL. COM>
Onderwerp: FW: lnformatie over status Kerncentrale Doel.

ln het kader van een open communicatie en onze samenwerking, houd ik u graag op de
hoogte van de actuele dossiers aangaande de kerncentrale van Doel en bezorg ik u een
update bij onderstaande berichtgeving over de kerncentrale van Doel.

Sinds 6 januari, omstreeks 13u, is ook de centrale Doel 3 terug veilig aan het net gekoppeld
Alle 4 de Doelse kerncentrales zijn nu dus operationeel.

De laatste weken stond ons nucleair park vooraan in het nieuws. ln het kader van de
heropstart van 4 eenheden, werden verschillende gebeurtenissen verkeerd uitgelegd en
geduid. Graag bezorgen wij u een paar feitelijkheden die de context wat duidelijker helpen
stellen.

1. Beschikbaarheid van de Belqische kerncentrales

De voorbije twaalf jaar was de beschikbaarheidsgraad van de Belgische kerncentrales
hoog en stabiel. Afhankelijk van de eenheid schommelt deze beschikbaarheid tussen 82
en 90%. Het gemiddelde ligt rond de 86%.

ln 2015 hadden uiteenlopende gebeurtenissen een impact op de beschikbaarheid. Deze
gebeurtenissen stonden trouwens los van de nucleaire veiligheid.

. Op 15 februari 2015 werd Doel 1 na 40 jaar bedrijf stilgelegd. Dat gebeurde
overeenkomstig de toen geldende wetgeving.

Electrabel stopte op 26 maart 2014 eigen initiatief Doel 3 en Tihange 2 om alle
testen en analyses uit te voeren op de reactorvaten. Op 17 november oordeelde
het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) dat "Electrabel de
structurele integriteit van de twee reactorvaten op een overtuigende manier had
bewezen."

o Doel 2 werd op vraag van de regering in de herfst stilgelegd om in de winter
2015-2016 beschikbaar te kunnen zijn. Deze beslissing werd genomen vóór het
akkoord over de verlenging van Doel 1 en 2.

. T¡hange 1 lag in de zomer van 2015 stil om werken uit te voeren in het kader van
de levensduurverlenging met tien jaar. Deze verlenging was een beslissing van
de vorige regering.

Als we de beschikbaarheid van ons park op een objectieve manier berekenen, dan lag
de beschikbaarheidsgraad in 2015 op 78o/o.Hierbij werd geen rekening gehouden met
Doel 3 en Tihange 2.

Let op: de historische beschikbaarheid van Doel 1 en Doel 2, eenheden die zullen
worden verlengd, ligt rond de 90%. Ze behoren daarmee tot de meest betrouwbare
centrales ter wereld.

a



2. Automatische stops

Een automatische stop (of SCRAM) is een veiligheidsmaatregel. Deze wordt voorzien bij
het ontwerp van de centrale. Door deze veiligheidsmaatregel wordt de eenheid gestopt
om te vermijden dat een afwijking in de werking van de eenheid zou kunnen leiden tot
een schadelijk incident.

ln 2015 noteerden we voor het Belgische nucleaire park welgeteld 3 automatische stops.
Wat heel weinig is. Als we de afgelopen 16 jaar bekijken, dan komen we gemiddeld tot
1,1 automatische stop per eenheid per jaar per reactor.

3. Afuviikinqen

De |NES-schaal (lnternational Nuclear Event Scale) geeft de ernst van een nucleair
incident weer. Niveau 0 is een "afwijking". Niveau 7 is het hoogste: een "ernstig

ongeval". De cijfers voor 2015 zryn nog niet volledig. Maar toch zien we dat het aantal
incidenten van het niveau INES 0 of INES 1 jaar na jaar afneemt. Bovendien neemt het
aandeel van de incidenten niveau INES 0 in het totale aantal incidenten
verhoudingsgewijs toe. Deze gegevens weerleggen bepaalde berichtgevingen.

We moeten natuurlijk voorzichtig zijn met vergelijkingen. De manier waarop gegevens
worden gemeten, verschilt namelijk dikwijls. Maar toch... Van 2010 tot 2014 telde
Frankrijk elk jaar gemiddeld 967 |NEs-gebeurtenissen, verdeeld over 58 reactoren. Dat
zijn gemiddeld bijna 17 gebeurtenissen per reactor per jaar. ln dezelfde periode
noteerden we in België gemiddeld 33 gebeurtenissen per jaar. Verdeeld over 7
reactoren geeft dit nog geen 5 gebeurtenissen per jaar.

4. Transparantie

De Europese verordening EU REMIT (Regulation on wholesale Market lntegrity and
Transparency) verplicht de marktspelers alle capaciteitschommelingen van meer dan
100 MW openbaar te maken. Dit bevordert de transparantie op de markt. Elke voorziene
of onvoorziene stop van een klassieke of kerncentrale uit ons Europees productiepark

vermelden we onmiddellijk op de website www.transparencv.enqie.com. Van zodra op
de website een bericht verschijnt, wordt dit door de persagentschappen verspreid.
(Bloomberg, hier in België overgenomen door Belga)

Vandaag stelt zich het volgende probleem. Publicatie op de transparancy website is

verplicht om de concurrentieregels na te leven. Het heeft hoofdzakelijk een financiële
doelstelling. Bepaalde media beschouwen deze website foutief als een "prestatie-

indicator" van een deel van het productiepark.

De transparantierapporten die we publiceren zeggen echter niets over de toestand van

ons productiepark. De prestaties van een productiepark worden beoordeeld op de
beschikbaarheidsgraad over een jaar. (zie hierboven) De verkeerde interpretatie in de
media zet spijtig genoeg ook de mensen op het verkeerde been. Dat gebeurde niet
voordat de transparantiepublicatie in 2011 verplicht werd.

Tot slot nog dit. De gebeurtenissen die de voorbije weken in de pers kwamen, deden
zich voor in het niet-nucleaire gedeelte van onze centrales. Tijdens een heropstart is het
mogelijk dat onze teams van oordeel zijn dat er onderdelen moeten vervangen worden



of dat er bepaalde acties moeten uitgevoerd worden. En de veiligheid van de mensen
binnen en buiten de centrales was op geen enkel ogenblik in gevaar.

Deze objectieve informatie moet perceptie en realiteit dichter bij elkaar brengen. Er is
geen sprake van dat Electrabel en haar teams hiermee hun verantwoordelijkheid willen
ontlopen. Nucleaire veiligheid staat centraal bij alle medewerkers in de nucleaire
productie. We moeten onze activiteiten onberispelijk en zo nauwgezet mogelijk
uitvoeren. De regels voor nucleaire veiligheid worden steeds strenger. Het naleven
ervan is onze collectieve verantwoordelijkheid.

Wij hopen u met deze informatie de nodige feitelijke duiding te geven bij de actuele
mediaberichtgeving. Wij doen ook al het mogelijke om deze boodschappen ook op de
correcte manier naar de buitenwereld te brengen en op die manier onterechte
ongerustheid te voorkomen!

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Els De Clercq
Manager Nucleaire Communicatie
Kerncentrale Doel
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Postbus 20901

2500 EX Den Haag

r flfi ililll illliltil til]t ilil ilil illt illll lllll llil il]

Dah¡m

Doorkiesnr

Biilage(n)

I 2 JAll. 2016

De bu

Drs. J.J.C. Adriaansen

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942

B TBAN Nt4lBNGH 0285000942

B BIC BNGHNL2G

Oproep betrokkenhelJ van de
minister bij kemcentrale Doel

u16.000158

B. Trimbos - Klijs

Maabchappelijke Ontwikkeling, Veilþheid,
Handhaving en Toezicht

Ons kenmerk

Beh. door
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Zeer geachte mevrouw SchulE van Haegen,

De kemreætoren Doel 1 en 2 hebben in 2015 de leefüjd van 40 jaar bereikt. Aanvankelijk was dit de maximale periode om

stroom aan het net te leveren in Belgiê. Volgens de Belgische wet en regelgeving en de recentelijk aangepaste wetgeving,

kan de kemcentrale Doel deze twee kemreactoren nog 10 jaar langer in beddjf houden ,1ot2025.

De Belgische toezichüouder FANC geeft aan dat de kemcentnale Doel voldoet aan de gestelde intemationale

veiligheidseisen. Desalniettemin zien we steeds meer storingsmeldingen en incidenten. Dit leidt tot gevoelens van

onveil¡ghe¡d. lr/et deze bdef willen wij u kenbaar maken dat er serieuze zorgen zijn over de veiligheid van de kemcentrale

Doel bijonze gemeenterden en bevolking.

Het reeds toegezegde gesprek tussen u en uw Belgische collega met betrekking tot meer inspraak en het bezoek dat u

samen met de Nederlandse (ANVS, autoriteit nucleaire veiligheid en stralingsbescherming) en Belgische (FANC, federaal

agentschap voor nucleaire controle) autoriteiten aan de kemcentrale Doel brengt, zijn ons inziens noodzakelijk. Wij zijn u zeer

erkentelijk dat u voorafgaand hieraan met de voozitters van de betrokken Veiligheidsregio's, de vootzittervan de strategiæhe

advieæommissie van de werkgroep Schelderegio en de burgemeestens van Bergen op Zoom en Woensdrecht spreekt.

Wij begrijpen dat deze energievootziening voor onze zuiderburcn van groot belang is. Een veilige exploitatie van Doel, ook

naar de toekomst toe, is echter ook ín ons aller belang. Wij vertrouwen erop dat u onze zorgen onder de aandacht brengt in

uw contacten met uw Belgische collEa. Graag ontvangen wij een terugkoppeling van de resultaten van de kruisinspectie

door het FANC en de ANVS.

Hoogachtend,

De burgemeester van

.4. Petter

Jacob 0brechtlaan 4

4611 AR Bergen op Zoom

E stadskantoor@bergenopzoom nl

De

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

ì www.bergenopzoom.nl

Mr, J.M.L. Niederer
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De burgemeester van De

Hulst,

Mulder Huisman

De van De burgemeester van

Tholen,

den Belt G.J. van de Velde - de Wilde

ln afschríft: - de gemeenteraden van andergetekende gemeenten

- de voorzitters en directeuren van de Velligheidsregio's MWB en Zeeland
- commissans van de Koning van de provincie Noord-Brabant Dhr. van de Donk
- commissans van de Koning van de provincie Zeeland dhr. Polman



Gemeente Bergen op Zoom
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Afschrift

- de gemeenteraden van ondergetekenden gemeenten
- de voozitters en directeuren van de Veiligheidsregio's MWB en Zeeland
voonitter van de Veiligheidsregio Zeeland: De burgemeester van Temeuzen, de heer Lonink
vootzítter van de Veiligheidsregio MWB: De burgemeestervan Tílburg, de heer Noordanus
directeur Veiligheidsregio Zeeland, mevrouw Gerrie Ruijs
directeur Veíligheidsregio Midden West Brabant, de heer Nico van Mourik
- CvdK Provincie Noord-Brabant dhr. van den Ðonk en CvdK Provincie Zeeland dhr. Polman

Kopiehouders

lt-t-tb
Lidia Spindler
Stijn Verstraten

Ellen de Milliano

Hans Stumpel

Bregje Schouteren
Envin Stander
Louis de Vos
Jakob Spinder
h.van.den. heiliqenberg@roosendaal. n I

C.de. Bie@woensd recht. nl

i. peiis@oemeente-steenberqen. nl
p.vanbeek@vzeeland. nl

rick.bulk@anvs.nl

RBrekelmans@brabant. nl

i. neve@qemeentehulst. nl

ama@tholen.nl

ai. huisman@reimerswaal. nl

Pa¡aaÍ leidinggevende
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Commissaris Koning Zeeland

De heer Polman

Postbus 6001

4330 LA Middelburg

Commissaris Koning Noord Brabant

De heer van de Donk

Postbus 90151

5200 MC's-Hertogenbosch

Gemeenteraad Bergen oP Zoom

Grifüe Kees Terstappen

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

Gemeenteraad Tholen
Griffie mevrouw W.C. Antes

Hof van Tholen 2

4691D2 Tholen

Gemeenteraad Roosendaal

Griffie mevtouw E.M.J. van Straaten-Noyons

Postbus 5000

4700 KA Roosendaal

Gemeenteraad ìlYoensdrecht

Griffie de heer C. Adriaanse

Postbus 24

4630 AA Hoogerheide

Gemeenteraad Steen bergen

Griffie mevrouw E.P.M. van der Meer

Postbus 6

4650 AA Steenbergen

Gemeenteraad Borsele
Griffie Philip de Vree

Postbus 1

4450A4 Heinkenszand

Gemeenteraad Hulst
Griffie Dirk Van Bunder
Postbus 49

4560 AA Hulst

Gemeenteraad Reimerswaal

Griffie de heer ï, Jansen

Postbus 70

44162H Kruiningen

Veiligheidsregio Zeeland

De heer Lonink (burg. Terneuzen)

Postbus 8016

4330 EA Middelburg



Veiligheidsregio Midden West Brabant
De heer Noordanus (burg. Tilburg)
Postbus 3208

5003 DE Tilburg

Directeur Veiligheidsregio Zeeland
Mevrouw Genie Ruijs
Postbus 8016

4330 EA Middelburg

Directeur Veiligheidsregio Midden West Brabant
De heer Nico van Moudk

Postbus 3208

5003 DE Tilburg




