
 

 

 

 

Schriftelijke vragen artikel 41Reglement van orde 

 
Onderwerp : Veiligheid  situatie onderzoeks- locatie petten. 
Aan : het College van B&W 
Datum : 08 September 2016 
___________________________________________________________________________ 
Einde schriftelijke reactietermijn: 08 oktober 2016 
___________________________________________________________________________ 
 
Geacht college, 
 
Hierbij verzoekt de VVD-fractie het college de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

- Kunt u aangeven in een schriftelijke reactie hoe de rol(verdeling) tussen rijk, provincie 
en gemeente inzake alle benodigde vergunningen en het verankeren van alle 
veiligheidsaspecten alsmede de (eigen) verantwoordelijkheid van het bedrijf en het toezicht 
daarop is geregeld? 

- Acht u in het kader van de ontstane situatie  het eerder uitstellen  tot na het toerisme 
seizoen van de  uitgifte van kaliumjodide  tabletten een juiste beslissing ? Zo ja waarom en zo 
nee waarom? 

- Bent u bereid tot versnelde uitgifte van  kaliumjodide  tabletten onder uw bevolking 
om de negatieve gevolgen van een stralingslek  als gevolg van een ongeluk tegen  te gaan? 

- Bent u met ons van mening dat de onderzoeks-locatie Petten van ongekend belang is 
voor de bestrijding van kanker en de werkgelegenheid in de regio en bent u bereid het belang 
van de installatie en ontwikkeling van een nieuw centrum nogmaals in de media te 
benadrukken.? 

- Bent u bereid stelling te nemen tegen de  houding van PvdA-Kamerlid Vos welke vindt 
dat wij afscheid moeten nemen van nucleaire installaties. ? 

- Bent u bereid over al deze zaken adequate voorlichting te geven aan onze inwoners? 
Zo niet waarom niet? 
 

Toelichting: 

- In de media (NOS) is de  onderzoeks- locatie Petten genoemd bij het onderwerp 
"Partijen in Kamer: diepgaand onderzoek naar Petten" 

- Kamerlid Dijkstra: " Voor de VVD staat veiligheid voorop. De zorgen daarover 
begrijpen we. Maar laten we niet vergeten dat er ook goede dingen gebeuren bij de reactor. 
Bijvoorbeeld het produceren van radioactief materiaal om kankercellen te bestrijden en 
daarmee zieke mensen te genezen. De minister heeft eerder bevestigd dat de veiligheid geen 
gevaar loopt en wij hebben voor nu ook geen reden om aan te nemen dat dat wel zo is. Maar 
nieuwe informatie moet onderzocht 

 
Namens de fractie van de VVD, 

J. v.d. Beek 


