
Voorzitter, leden van de gemeenteraad. 

 

Onlangs hebben wij een brief gekregen waarin melding werd gemaakt van het verstrekken van 

jodiumpillen aan huishoudens binnen een straal van 4 km van de kernreactor in Petten. 

 

En toen voelde ik  mij wel erg ongemakkelijk, en met mij veel anderen die in dit gebied wonen. 

Met name omdat in diezelfde brief gesteld wordt dat het niets te maken heeft met de veiligheid dan 

wel onveiligheid van de reactor. 

En dat gaat er bij mij niet in. Natuurlijk heeft het te maken met de veiligheid. De reactor bestaat al 50 

jaar en  al even zolang ook jodiumpillen. Daar waar ze altijd op een centraal punt hebben gelegen, 

worden ze nu preventief verstrekt aan de eerder genoemde huishoudens.  

Het kan niet anders dan dat er een risicofactor is ingecalculeerd en dat die is opgeschaald. Dat is 

natuurlijk ook niet zo gek, als je ziet met welk toegenomen frequentie incidenten hebben 

plaatsgevonden. Niet alleen hier, maar ook bv met de kernreactoren in België bij de Nederlands 

grens. Alles wat ouder wordt gaat eerder kapot en er ontstaan mankementen die je net niet 

verwacht op dat ene moment. 

 

We zetten ook geen stoplicht op een veilig kruispunt, en toen de kustwering in Petten niet veilig 

meer werd geacht hebben wij ook geen rubberboten gekregen. 

Het feit dat er nu jodiumpillen worden verstrekt, versterkt alleen maar het gevoel van onveiligheid. 

Dus ben ik het volstrekt niet eens met uw stelling dat het verstrekken van de jodiumpillen niets te 

maken heeft met het veiligheidsaspect. 

 

Waar ik mij ook zorgen over maakt, is het effect op het economisch vlak en de waarde van onroerend 

goed in de regio. 

Ik begrijp dat er zorgvuldig overleg is geweest met de recreatieve sector en de dorpsraad, en de 

conclusie is dat gezien de situatie het verstandig wordt geacht om deze uit te delen. Ik ben het daar 

wel mee eens. Maar het is “inderdaad, gezien de omstandigheden”, en dat zegt toch wat. 

 

Komen toeristen nog in het gebied waar jodiumpillen verstrekt worden. U zult het uitleggen dat de 

gemeente juist alles doet voor veiligheid. De toerist zal het echter zien als onveilig. Want waarom 

naar een gebied trekken waar het onveilig is, terwijl het bij de buren wel veilig is. Het is al vaker 

gezegd, recreëren is emotie en daar horen geen jodiumpillen. 

 

Zo is ook het kopen van een huis een beslissing op basis van gevoel en emotie. Ik weet niet of een 

advertentie op Funda “huis te koop: met gratis jodiumpillen” nu de koop echt bevorderd. 

Wat is de consequentie van de waarde van het onroerend goed. Het wordt er niet beter op. Men wil 

veilig wonen, zonder gedoe. In Groningen kan je ook nog veilig wonen, ondanks de aardbevingen. 

Toch wordt er praktisch geen huis verkocht en daalt de waarde enorm. Mensen voelen zich niet 

veilig. 

 

Voorzitter, bij agendapunt 9 B geeft u antwoorden op vragen van de VVD over de reactor. Bent u 

bereid tot dit en bent u bereid tot dat, en het blijkt dat u wel erg bereidwillig bent. 

 

Ik sta hier om u wederom te laten horen dat er ook een ander geluid bestaat binnen onze gemeente. 

En die mening komt in de beantwoording van de vragen niet naar boven. En u bent toch 

burgemeester van alle inwoners.   

 



 

 

Daarom heb ik ook een paar vragen voor u en tevens voor alle fracties. 

 

Bent u bereid te erkennen dat het verstrekken van de jodiumpillen wel degelijk te maken heeft met de 

veiligheid van de reactor. 

 

Bent u bereid uw zorg uit te spreken over de veiligheid van de reactor. 

 

Bent u bereid te erkennen dan wel overtuigd te zijn van het feit, dat de recreatie meer tot bloei kan 

komen zonder de aanwezigheid van de reactor waarmee het verlies van de ruim 200 arbeidsplaatsen, 

waarvan verreweg de meeste werknemers, met name die voor hoogopgeleiden,  niet binnen onze 

gemeente wonen,  weer gecompenseerd kunnen worden door de recreatiesector. 

 

Bent u bereid onderzoek te doen naar de neveneffecten die kunnen ontstaan door het verstrekken van 

jodiumpillen, zoals mogelijke waardevermindering van woningen. 

 

Als laatste voorzitter, 

Vandaag verscheen een mooi promotieartikel in de krant over de nut en noodzaak van Pallas. Echter 

werd in het artikel ook geschreven over de vele onderzoeken die plaatsvinden over alternatieve 

methodes waarbij geen reactors voor nodig zijn. En over resultaten en toepassingen die al 

gerealiseerd zijn.  

In de discussie hierover staan verschillende partijen tegen over elkaar die elk hun eigen geluid laten 

horen. 

Ik mis in de beantwoording van de vragen van de VVD ook hier enige terughoudendheid 

 

Rest mij de laatste vraag: 

 

Bent u bereid om u enthousiasme voor de bouw van een nieuwe Pallas te temperen en de vele 

onderzoeken die nu plaats vinden, waar ook goede resultaten en alternatieven, mee worden bereikt, 

mee te nemen in uw overweging of de nieuwe reactor wel gebouwd moet worden. Dat u Pallas 

minder in de media gaat promoten, zoals u toezegt in uw antwoord aan de VVD, om recht te doen 

aan de bewoners van uw gemeente die er anders over denken. 

 

 

Ik dank u wel 

 

 

 

 

 


