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College en Raad van de gemeenten 

 Bergen op Zoom 

 Hulst 

 Reimerswaal 

 Woensdrecht 
 
 
 
 
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 milieu-
effectrapportage 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. 

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


