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Burgemeester, 

Graag de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Inleiding: 
In de media hebben de afgelopen tijd veel alarmerende berichten gestaan over de 
veiligheid van de kernreactor in Petten en de veiligheidscultuur van de organisatie die deze 
kernreactor exploiteert. 

Naar aanleiding van deze berichten heeft onze fractie de volgende vragen. 

Vraag 1: 
Is de gemeente Schagen geïnformeerd over de werkelijke reden van het stil leggen van de 
kernreactor in oktober 2013. Zo ja, door wie en wanneer en waarom heeft u de 
Gemeenteraad hierover niet geïnformeerd? Zo nee, waarom niet en wa t vindt het College 
van deze gang van zaken? 

Vraag 2: 
Is de gemeente Schagen geïnformeerd over het feit da t het waarschuwingssysteem dat 
omwonenden beschermt tegen teveel radioactiviteit in juni 2013 een maand lang niet heeft 
gefunct ioneerd? Zo nee, waarom niet en wat vindt het College van deze gang van zaken. 
Zo ja, door wie en wanneer en waarom heeft u de Gemeenteraad hier niet over 
geïnformeerd? 

Vraag 3: 
Is de gemeente Schagen geïnformeerd door het Ministerie over het scherpe oordeel van de 
Kernfysische Dienst over de falende veiligheidscultuur bij NRG, waardoor een reeks van 
ernstige incidenten kon plaats vinden? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 4: 
Weet het College dat de Kernfysische Dienst al in januari 2002 rapporteerde over een 
verziekte bedrijfscultuur bij NRG en een daarbi j behorende negatieve veiligheidscultuur. Is het 
College geïnformeerd over de maatregelen die sindsdien zijn genomen om de 
veiligheidscultuur sterk te verbeteren? Is het College met ons van mening dat al die 



maatregelen tot geen enkel resultaat hebben geleid? Wat geeft het College het vertrouwen 
dat dit nu wel maatregelen zijn genomen om de veiligheidscultuur te verbeteren? 

Vraag 5: 
Wat is de stand van zaken van het al of niet opruimen van de 1.700 vaten radioactief afval 
dat er al sinds de jaren zestig ligt en waarvan bekend is da t een aantal vaten heeft 
gelekt? Kunt u aangeven of de afgesproken termijn ook daadwerkeli jk wordt gehaald? Zo 
nee, welke matregelen u gaa t nemen om er voor te zorgen dat dit wel gebeurt? 

Vraag 6: 
Wat vindt het College van de onjuiste en onvolledige informatievoorziening door NRG naar 
de bevolking. Is het College met ons van mening dat een bedrijf met een publieke taak, 
correct en eerlijk moet berichten? Zo ja, heeft u de NRG hier op aangesproken? 

Vraag 7: 
De kernreactor is de afgelopen jaren regelmatig stil ge legd en was toen voor lange tijd 
uitgeschakeld. De kernreactor wordt gezien als één van de belangrijkste schakels voor de 
productie van medische isotopen. Kunt u aangeven of het uitvallen van de kernreactor 
in Petten heeft geleid tot een tekort aan deze isotopen in de wereld. 

Met vriendelijke groet, 
Friso Teerink, 
Fractie Duurzaam Natuurlijk Alternatief 


