
MOTIE 

ONTWIKKELINGEN KERNCENTRALE DOEL 

 

De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 14 januari 2016, gehoord de 

beraadslagingen 

Overwegende dat: 

 De levensduur van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 met tien jaar is verlengd tot 2025 
 Gedeputeerde Staten haar zorg uiten over het ontbreken van inspraakmogelijkheden 

met betrekking tot de levensduurverlenging van de twee kernreactoren in Doel 

 Gedeputeerde Staten stelt dat geen recht wordt gedaan aan veranderde 

maatschappelijke omgeving 

Constaterende dat : 

 De visie van Gedeputeerde Staten op de inspraak en op de veranderde maatschappelijke 

omgeving wordt onderschreven. 

 De gemeenteraad geïnformeerd wil worden over de status en aanpak van veiligheid van 

inwoners van de gemeente Roosendaal   

Van mening zijnde dat:  

 De inwoners geïnformeerd dienen te worden over ontwikkelingen rond de kerncentrales 

en de risico’s daarbij 

Besluit: 

 Burgemeester Niederer te verzoeken: 

o met het Kabinet der Nederlandse Regering, Gedeputeerde Staten van Noord-

Brabant en andere gemeenten in de regio West-Brabant in overleg te treden 

over de ontwikkelingen m.b.t. de kerncentrales in Doel; 

o in alle contacten met bewindslieden de hierboven beschreven visie uit te dragen 

en de raad over de contacten te rapporteren 

o de gemeenteraad te informeren over de status en aanpak van de veiligheid van 

inwoners van Roosendaal in relatie tot Doel 

o een communicatieaanpak op te stellen waarmee inwoners objectief worden 

geïnformeerd over ontwikkelingen rond de kerncentrales en de risico’s daarbij 

 Bijgevoegde verklaring te versturen naar het college van B&W, Gedeputeerde Staten van 

Noord-Brabant en Zeeland en de samenwerkingsgemeenten in de regio 

 

De fracties Roosendaalse Lijst, VVD, GroenLinks, SP, CDA, D66, PvdA, Nieuwe Democraten, 
VLP en Partij Verhoeven 
 



Verklaring Gemeenteraad Roosendaal met betrekking tot ontwikkelingen kerncentrale Doel 
 
Op 2 januari j.l. is Kerncentrale Doel 1 opnieuw stilgelegd. Naar aanleiding hiervan en de eerdere 
incidenten rondom de heropstart van de vier kerncentrales bij Doel in België roept de gemeenteraad 
van Roosendaal Burgemeester Niederer, tevens lid van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio 
West- en Midden- Brabant op, om met het kabinet der Nederlandse regering, Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant en de andere gemeenten in de regio West Brabant in overleg te treden over 
ontwikkelingen m.b.t. de kerncentrales in Doel. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gaat een verzoek indienen tot inspraak van Nederlandse 
gemeenten in een Milieu Effect Rapportage bij de ontwikkelingen rond Doel bij de federale overheid 
van België (zijnde de ministers van Energie en van Veiligheid en Binnenlandse zaken), en bij de 
directeur van het Federaal Agentschap Nucleaire Controle. Bij de Nederlandse minister van 
Infrastructuur en Milieu, die in deze zaken verantwoordelijk is voor de contacten met België, gaat 
Gedeputeerde Staten haar zorg uiten over het ontbreken van inspraakmogelijkheden met betrekking 
tot de levensduurverlenging van de twee kernreactoren in Doel. (Brief 15 december 2015 gericht 
aan Milieuvereniging Benegora). 

 
In dezelfde brief beschrijft Gedeputeerde Staten haar visie op de handelswijze van de Belgische 
overheid. Gesteld wordt dat geen recht gedaan is aan de maatschappelijke ontwikkelingen die er 
rondom dit dossier ruimschoots zijn. GS schrijft: “De kerncentrale zelf is wellicht niet zozeer 
veranderd sinds de oprichting 40 jaar geleden, maar haar omgeving wel. Hierbij valt te denken aan 
een hogere bevolkingsdichtheid, hogere terrorisme dreigingen, saboterende werknemer(s), de 
maatschappelijke kosten voor opslag van nucleair afval, rampbestrijding en terrorismebestrijding. En 
niet te vergeten: er zijn duurzamere en veiligere alternatieven mogelijk dan tijdens de realisatie van 
deze kerncentrale 40 jaar geleden.” 

De gemeenteraad van Roosendaal deelt de visie van GS op de inspraak in een Milieu Effect 
Rapportage en op de veranderde maatschappelijke omgeving en vraagt Burgemeester Niederer in 
alle contacten met bewindslieden deze visie uit te dragen en de raad over de contacten te 
rapporteren. 
 
De verzamelde fracties van de gemeenteraad van Roosendaal willen bovendien z.s.m. geïnformeerd 
worden over de status en aanpak van de veiligheid van de inwoners van Roosendaal in relatie tot 
Doel. Ook eisen zij dat er een communicatieaanpak komt waarmee inwoners objectief worden 
geïnformeerd over ontwikkelingen rond de kerncentrales en de risico’s daarbij.  
 
 
Namens Roosendaalse Lijst, VVD, GroenLinks, SP, CDA, D66, PvdA, Nieuwe Democraten en VLP 

 


