
 
Schagen, 20 januari 2016 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

Geacht College, 

 

Het is het College ongetwijfeld bekend dat Duurzaam Natuurlijk Alternatief absoluut 

geen voorstander is van het realiseren van een nieuwe kernreactor in de duinen van 

Petten. Wij menen dat de huidige reactor moet worden ontmanteld, het afval opgeruimd, 

de grond en het grondwater gezuiverd en dat vervolgens de duinen zoals toegezegd 

terug worden gegeven aan de natuur en de bewoners van de gemeente Schagen om ruim 

baan te geven aan recreatie en natuur. 

  

DNA is er zich van bewust dat het scenario dat de reactor wel gerealiseerd wordt een 

grote kans maakt gezien de huidige politieke verhoudingen. In dit scenario dient er dan 

wel voor te worden gezorgd dat er een absoluut veilige situatie voor ons allen wordt 

bereikt en dat de fouten uit het verleden niet worden herhaald, leidend tot een 

gebrekkige veiligheidscultuur en een vrijwel niet oplosbare afvalsituatie zoals nu nog 

steeds het geval is. Daarnaast moeten wij als bewoners van Schagen niet alleen worden 

geconfronteerd met de lasten maar ook de lusten: werkgelegenheid tijdens de bouw en 

als de reactor in bedrijf is. Ook dient de inpassing van de nieuwe reactor zo te 

geschieden dat er iets voor terugkomt: extra natuur en extra voorzieningen voor 

recreatie. In het gigantische budget van minimaal 800 miljoen Euro voor de bouw moet 

hiervoor ruimte worden gemaakt: als het dan toch moet gebeuren, maak er voor ons allen 

het beste van! 

  

Ik heb de volgende vragen voor het College: 

  

Vergunningen: 

 De gemeente beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan (plan-

MilieuEffectRapportage). Gaat het College en/of de Gemeenteraad zich in 

het geheel niet bemoeien met de overige te verlenen vergunningen (project-

MER waaronder KEW, etc.)? 

 Voor wat betreft de plan-MER: waarom zitten we daar als gemeente nu niet al 

bovenop, in maart 2016 krijgen we vanuit het projectbureau Pallas zoals 

aangekondigd, alle voorstellen, zijn we dan niet veel te laat? 



 Wat heeft het College  tot nu toe hierin gedaan? Heeft het College  

bijeenkomsten bijgewoond, is er meer dan dat, is er sprake van 

daadwerkelijke participatie van gemeenteambtenaren? 

  

Zekerstelling opruiming reactor en bijbehorende installaties, gebouwen en afval:  

Ik vind het onbegrijpelijk dat de ontmanteling van de huidige reactor geen onderdeel is 

van de business case, temeer omdat de oude en nieuwe reactor waarschijnlijk 

(tijdelijk)  parallel gaan draaien en beide afval produceren.  

 Zijn er plannen en is er budget bij de huidige eigenaar van de kerncentrale (NFR) 

voor de ontmanteling?  

 Eist de gemeente Schagen dat deze ontmanteling parallel gaat plaatsvinden? 

 Moet er niet vóór afgifte van de plan-MER vergunningen een gedetailleerd 

onderzoek plaatsvinden naar de huidige staat van terrein en opslaglocaties (i.v.m. 

veiligheid tijdens de bouw en voor ons nageslacht)? 

 Er is een schone grondverklaring vereist, kan het College garanderen dat deze 

schone grond verklaring onderdeel is van de te verlenen vergunningen? 

 Het huidige project voor het overbrengen van het afval naar Borssele ligt stil. 

Gaat de gemeente de eis stellen dat het afval is opgeruimd voordat de bouw 

start?  

 Wat gebeurt er met het afval als de nieuwe en oude reactoren parallel draaien? 

Worden de voorzieningen hiertoe, de opslag, verwerking en afvoer in de plan-

MER als vereiste procedures opgenomen? 

 

Plaatselijke economie:  

 Is er concrete inspanning van het College om lokale bedrijven  en personen te 

betrekken in ontwerp en bouw van de centrale? 

 Hoeveel extra arbeidsplaatsen komen er bij de verschillende instanties en 

bedrijven als de reactor Pallas in bedrijf is, bijvoorbeeld bij NFR, 

Mallinckrodt en ECN? 

 Bestaat er risico dat werkgelegenheid verdwijnt bij een van deze instanties, 

bijvoorbeeld omdat deze hun vestiging moeten verlaten of inkrimpen vanwege 

de bouw van de reactor? 

  

Er is een plechtige oude belofte dat de Pettemer Duinen na ontmanteling van de huidige 

reactoren weer aan de natuur en de bewoners “terug zouden worden gegeven”, na 40 jaar. 

Deze termijn is ruim verlopen en dat gaat zoals het er nu naar uit ziet überhaupt niet 

gebeuren. Hoe gaat het College hiermee om, wat is het wisselgeld? 

  

Ik ga er van uit dat u deze vragen voor de raadsvergadering van 9 februari as. kunt 

beantwoorden. Bij voorbaat mijn hartelijke dank daarvoor. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Friso Teerink, fractievoorzitter Duurzaam Natuurlijk Alternatief 


