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Toelichting

Milieuvereniging Benegora vraagt PS in actie te komen tegen de
beslissing van het Federaal Agentschap Nucleaire Controle
(FANC) om voor de levensduurverlenging van de kernreactoren
Doel 1 en 2 geen (inter-) nationale consultatie te organiseren en
geen milieueffectrapportage te laten maken
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MILIEUVERENIGING

p/a Nederheide 2
4634 TJ Woensdrecht
0164-613422
bertzwiers@kpnmail.nl

Woensdrecht, 23 oktober 2015

Betreft: Levensduurverlenging reactoren Doel 1 en 2

Zeer geachte dames en heren,

Milieuvereniging Benegora heeft de vier grensgemeenten Bergen op Zoom, Reimerswaal,
Hulst en Woensdrecht gevraagd in actie te komen tegen het feit dat de Belgische regering
het niet nodig vindt de inwoners te informeren en consulteren etc. over de
levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2. Een kopie van de brief en de
bijlage worden toegevoegd.
Wij vragen u als provinciale staten in actie te komen tegen de beslissing van het FANC.
De toelichting en opties zijn dezelfde als in de brief aan de gemeenten.
Wij hopen dat u voor het recht van de inwoners van uw provincie zult opkomen en als
Provinciale staten, al of niet gezamenlijk, een procedure bij Raad van State zult starten.

Met vriendelijke groet,
Milieuvereniging BENEGORA,

Adrie Dobbelaar, voorzitter

Bert Zwiers, secretaris

Bijlage: 2
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College en Raad van de gemeenten
 Bergen op Zoom
 Hulst
 Reimerswaal
 Woensdrecht

b e n e g o r a
MILIEUVERENIGING

p/a Nederheide 2
4634 TJ Woensdrecht
0164-613422
bertzwiers@kpnmail.nl

Woensdrecht, 22 oktober 2015

Betreft: Levensduurverlenging reactoren Doel 1 en 2

Geacht College en geachte Raad,

Verzoek
Benegora vraagt u de Belgische regering te verzoeken internationale verdragen te
respecteren en te laten weten dat u van mening bent dat uw gemeente en haar inwoners,
met betrekking tot de levensduurverlenging van de kernractoren Doel 1 en Doel 2, de
mogelijkheid moeten krijgen om volwaardig deel te nemen in een transparante milieueffectrapportage en publiek evaluatieproces.
Toelichting
In juni 2015 is in België het wetsontwerp aangenomen dat de levensduur van beide
reactoren met 10 jaar verlengd. De adviezen van Raad van State en het FANC (Federaal
Agentschap Nucleaire Controle) om (inter)natonationale consultatie te organiseren en een
milieueffectrapportage te laten maken, zijn genegeerd.
De conclusie van Raad van State was glashelder: Er is sprake van een ‘ingrijpende
wijziging’ en ‘verlenging van de levensduur van een kerncentrale met tien jaar kan
alleszins niet als een onbeduidende wijziging worden beschouwd’. Zij concludeerde dan
ook dat de internationale verdragen (Aarhus en Espoo) gerespecteerd dienden te
worden. Dat wil dus zeggen internationale consultatie en milieueffectrapportage.
De reactoren Doel 1 en 2 zijn 40 jaar oud, jaren 70 technologie. Tot voor kort was het FANC
van mening dat een MER gemaakt zou moeten worden en dat eerst een lange lijst van
verbeteringen afgewerkt moest zijn. Eind september keurde ze echter het ‘Long Term
Operations-actieplan’ van Electrabel goed. In dit plan zijn lang niet alle veiligheidsvereisten
opgenomen omdat ze te moeilijk, te duur of te tijdrovend zijn voor Electrabel. Het FANC
heeft dus bakzeil gehaald.
Procedure en/ of motie
Er zijn meerder manieren om de Belgische regering te verzoeken het verdrag van Aarhus
(Informatie, inspraak etc.) en het verdrag van Espoo (MER in grensoverschrijdend verband) te
respecteren.



De beslissing van het FANC over het ‘LTO-actieplan Doel1&2’ kan bij Raad van State
aangevochten worden. Als grensgemeente binnen een straal van 30 km bent u en uw
inwoners belanghebbenden.
U kunt, net zoals een aantal Belgische gemeenten (zie bijlage), in een motie aangeven dat
u van oordeel bent dat uw burgers het recht hebben op inspraak en deelname in een
transparante milieu effectrapportage.
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U kunt u aansluiten bij Greenpeace België of Benegora die beide de mening van RvS
gaan vragen over het besluit van het FANC.

Wij hopen dat u voor uw recht en dat van uw burgers zult opkomen en als gemeente, al of niet
gezamenlijk, een procedure bij Raad van State zult starten.

Met vriendelijke groet,
Milieuvereniging BENEGORA,

Adrie Dobbelaar, voorzitter

Bert Zwiers, secretaris

Bijlage: 1
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MOTIE
Gemeenteraadsleden van WAASMUNSTER

Betreffende participatie van de inwoners aan een MER en publiek consultatieproces
gerelateerd aan een beslissing tot levensduurverlenging
van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2
Toelichting

Op 18 juni 2015 werd het wetsontwerp aangenomen dat de levensduur van de kernreactoren
Doel 1 en Doel 2 met tien jaar verlengd. In tegenstelling tot het advies van de Raad van State
en de bepalingen van de door ons land geratificeerde conventies van Espoo en Aarhus, zal
deze beslissing niet gepaard gaan met een milieu-effectenrapportage en publiek
consultatieproces.
De oudste reactoreenheden Doel 1 en Doel 2 werden ontworpen en gebouwd op basis van de
inzichten en technologie van de jaren 1970. De afgelopen veertig jaar zijn de inzichten in
ongevallenscenaiïo’s en de nucleaire technologie geëvolueerd, maar ook de omgeving van de
kerncentrales en de samenleving als geheel zijn drastisch veranderd.
Daarom is het logisch dat een beslissing tot levensduurverlenging van de kernreactoren
gepaard gaat met een alomvattend en transparant MER en de burgers van onze gemeente de
mogelijkheid krijgen hierin volwaardig te participeren.
Motie

De gemeenteraadsleden van Waasmunster, die de lijst ondertekend hebben die als bijlage aan
deze motie wordt gehecht, in vergadering bijeengekomen op 24/09/2015 :

stellen vast :
o dat onze gemeente binnen een straal van 30 km van Doel ligt en zich bijgevolg
in de directe radiologische impactzone van de kerncentrale situeert;
o dat de bevolking van onze gemeente momenteel niet de mogelijkheid krijgt om
te participeren in een vol waardige milieu-effectenrapportage en publiek
consultatieproces met betrekking tot de verlengde uitbating van de
kernreactoren Doel 1 en Doel 2;
overwegen :
o dat het “ Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in
besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden'
(Verdrag van Aarhus), het “ Verdrag inzake milieu-effectrapportage in
grensoverschrijdend verband' (Verdrag van Espoo), alsook Richtlijn
2011/92/EU ‘betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en
particuliere projecten' (MER-richtlijn) en de Richtlijn 92/43/EEG 1992
''inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en
fauna' (Habitatrichtlijn) voorzien in verplichtingen inzake de beoordeling
van effecten op het milieu voor bepaalde activiteiten. Die verplichtingen
omvatten het opstellen van een milieueffectbeoordelingsrapport, alsook het

informeren van het betrokken publiek en bet organiseren van daadwerkelijke
inspraak van het publiek in de besluitvormingsprocedure;
o dat de Raad van State in haar advies 57.467/3 van 8 mei 201 5 oordeelt dat de
bepalingen van het Verdrag van Aarhus, het Verdrag van Espoo, de Europese
MER-richtlijn en Habitatrichtiijn inzake het organiseren van een MER en
grensoverschrijdend publiek participatieproces van toepassing zijn op de
levensduurverlenging van kernreactoren;
zijn van oordeel :
o dat de inwoners van onze gemeente de mogelijkheid moeten krijgen om
volwaardig te participeren in een transparante milieu-effectenrapportage en
publiek consultatieproces met betrekking tot de verlengde uitbating van de
kernreactoren Doel 1 en Doel 2;
o dat het deze motie zal overmaken aan de minister van Energie, mevr. MarieChristine Marghem, de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, dhr.
Jan Jambon en de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle, dhr. Jan Bens.

Motie levensduurverlenging Doel 1 en Doel 2
Naam

Straat

Gemeente

T'Kint Walter

Mereldreef 4

9250 Waasmunster

Du Tré Michel

Sousbeekstraat 101

9250 Waasmunster

Daelman Rik

Mereldreef 14

9250 Waasmunster

Heyvaert Paul

Wareslagedreef 63

9250 Waasmunster

Bauwens Jurgen

Dommelstraat 109

9250 Waasmunster

Lenaerts Ludovicus

Hoogstraat 85

9250 Waasmunster

Dierick Agnes

Wareslagedreef 37

9250 Waasmunster

Handtekening
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Roelandt Dominique

Kapelwijk 77

9250 Waasmunster

Van Nieuland Kelly

Kerkstraat 68

9250 Waasmunster

De Maere André

Doornijkstraat 4

9250 Waasmunster

Van Puyvelde Magda

Kleemstraat 17

9250 Waasmunster

Poppe Ilse

Hoogstraat 130

9250 Waasmunster

BaertTom

Kouterstraat 9

9250 Waasmunster

De Cock Guido

Neerstraat 249

9250 Waasmunster

D'hanis Yasmine

Nederheirweg 59

9250 Waasmunster

Waterschoot Bart

H. de Lovinfossestraat 37

9250 Waasmunster

Verstappen Petra

Den Hert 8

9250 Waasmunster

Smet Jan

Ommegangsdreef 12

9250 Waasmunster

Fakiola Eleni

Kon. Astridstraat 14

9250 Waasmunster

De Nijs Werner

Kuilstraat 35

9250 Waasmunster

Lenaers Regina

Kerkstraat 52

9250 Waasmunster

Van Herreweghe

Wareslagedreef 19

9250 Waasmunster
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