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Provincie Noord Brabant (NL) 

Gemeenteraden in de provincie Noord-Brabant 

30 enclaves, 2 gemeenten, 2 landen 

12uit01172 

12INK04655 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk verzonden d.d. 

P' 15 APR, 2012 

onderwerp: Motie geen kernafval 

Geachte gemeenteraad, 

In de raadsvergadering van woensdag 11 april 2012 is in de gemeente Baarle-Nassau de 
bijgevoegde motie inzake opslag van radioactief afval in de bodem unaniem aangenomen. 

De gemeenteraad van Baarle-Nassau is 
• in het algemeen tegen de opslag van kernafval in de bodem ; 
• in het bijzonder tegen de opslag van Belgisch radioactief afval zodanig dicht bij de Nederlandse 

grens dat bij een eventueel lek het grondwater radioactief besmet zal raken hetgeen een directe 
bedreiging voor ons drinkwater en oppervlaktewater vormt; 

• van oordeel dat er nooit opslag van kernafval op of onder het grondgebied van de gemeente 
Baarle-Nassau zal moeten worden toegestaan. 

De gemeenteraad van Baarle-Nassau doet dan ook een dringend beroep op de Belgische- en 
Nederlandse autoriteiten om over en weer in contact te treden om daarmee te bewerkstellingen dat 
er geen berging zal plaatsvinden zodanig dicht bij de Nederlandse grens. 

De gemeenteraad van Baarle-Nassau heeft besloten dit standpunt bij de betreffende Belgische- en 
Nederlandse autoriteiten bekend te maken en u van het standpunt op de hoogte te brengen 

DE G E M E E N T E R A A D V A N B A A R L E - N A S S A U 

Drs. J .P 

Biigevoegd: motie VPB dd. 11 april 2012 

Bezoekadres, Singel 1 Correspondentieadres 
Baarle-Nassau Postbus 105 
www.baarle-nassau.nl 5110 A C Baarle-Nassau 

Tel. 013-5075200 BNG Den Haag 
Fax 013 5078145 rek nr. 28.50.00.586 
e-mail gemeente@baarle-Nassau.n| ING 1067350 
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Vernieuwend v 
Progressief ••./ 
Betrouwbaar v 

Vooruiisirevende Panij Baarle 

Motie 

Motie vreemd aan de orde van de dag, conform art. 33 van het reglement van orde. 

Betreffende: 
Opslag van radioactief afval in de bodem 

De raad van de gemeente Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 11-04-2012 

Kennis genomen hebbend van: 
De berichten dat de rijksoverheid bezig is met een onderzoek naar en standpuntbepaling over plaatsen in 
Nederland waar kernafval, afkomstig van kernenergiecentrales, in de diepe ondergrond (zoutkoepels of Boomse 
klei) als eindberging opgeslagen kan worden; 

De berichten dat de federale regering in België een beslissing dient te nemen over een definitieve berging van 
het Belgische hoogactieve en langlevende radioactieve afval in de matig verharde Boomse klei binnen het 
zoekgebied tussen de Nederlandse grens en de lijn Wuustwezel- Mol; 

Overwegende dat: 
» Er nog veel onduidelijkheid is over de risico's van de opslag van radioactief afval in de bodem; 
« Radioactief afval, zoals het kernafval afkomstig van kernenergiecentrales, gedurende meerdere eeuwen tot 

millennia nog een radioactieve werking zal hebben; 
• De kans bestaat dat de locatie voor de berging van het Belgische radioactieve afval zodanigdicht bij de 

Nederlandse grens komt, dat bij een eventueel lek het grondwater dat over de grens naar Noord-Brabant 
stroomt, radioactief besmet raakt hetgeen niet alleen een bedreiging voor onze drinkwatervoorziening vormt, 
maar ook via een verdere verspreiding naar het oppervlaktewater het risico van radioactieve besmetting van 
de bodem, het bodemleven en de gewassen met zich meebrengt; 

® De gemeenteraad van Baarle-Nassau op dit moment (nog) geen standpunt heeft inzake de opslag van 
radioactief afval in de bodem, waaronder het kernafval afkomstig van kernenergiecentrales; 

Is van oordeel dat: 
De raad van de gemeente Baarle-Nassau-
s in het algemeen tegen de opslag van kernafval in de bodem is; 
• in het bijzonder tegen de opslag is van Belgisch radioactief afval zodanig dicht bij de Nederlandse grens dat 

bij een eventueel lek het grondwater radioactief besmet zal raken hetgeen een directe bedreiging voor ons 
drinkwater en oppervlaktewater vormt; 

o nooit opslag van kernafval op of onder het grondgebied van de gemeente Baarle-Nassau zal toestaan; 

Besluit: 
1. een brief aan de minister van Economische zaken te sturen waarin aangegeven wordt dat onze gemeente 

zich uitspreekt tegen kernafvalopslag in het algemeen en dat onze gemeente nooit opslag van kernafval op 
of onder haar grondgebied zal toestaan; 

2. een brief naar de bevoegde Belgische autoriteiten te sturen, waarin aangegeven wordt dat onze gemeente 
zich uitspreekt tegen de berging van radioactief afval zodanig dicht bij de Nederlandse grens dat bij een 
eventueel lek het grondwater dat over de grens naar Noord-Brabant stroomt, radioactief besmet raakt 
hetgeen niet alleen een bedreiging voor onze oWnkwatervoorzienüig vormt, maar ook via een verdere 
verspreiding naar het oppervlaktewater het risico van radioactieve besmetting van de bodem, het 
bodemleven en de gewassen met zich meebrengt; 

3. een brief aan de bevoegde Nederlandse autoriteiten te sturen waarin verzocht wordt om contact op te nemen 
met de Belgische autoriteiten teneinde te bewerkstelligen dat er geen berging van radioactief afval zo dicht 
bij de Nederlandse grens plaatsvindt met alle daaraan verbonden risico's; 

4. dil besluit onverwijld aan de gemeenteraad en hei college van B&S van Baarle-Hertog toe ie sturen; 
5. dit besluit met daaruit voortvloeiende correspondentie ter kennisgeving toe te sturen aan de 

gemeentebesturen van alle Noord-Brabantse gemeenten. 

WB 

En gaat over tot de orde van de vergadering. 
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<gemeente@hattem.nl>, <post@heemskerk.nl>, <gemeente@heemstede.nl>, 
<gemeente@heerde.nl>, <gemeente@heerenveen.nl>, <post@heerhugowaard.nl>, 
<gemeente@heerlen.nl>, <postbus@heeze-leende.nl>, <info@heiloo.nl>, 
<gemeentebestuur@hellendoorn.nl>, <gemeente@hellevoetsluis.nl>, 
<gemeente@helmond.nl>, <gemeente@hengelo.nl>, <info@hetbildt.nl>, 
<heumen@heumen.nl>, <info@heusden.n]>, <info@heuvelrug.nl>, <info@hillegom.nl> 

Datum: Wo, apr 25, 2012 12:16 
Onderwerp: motie geen kernafval ( Vanuit Baarle-Nassau) 
C C : "Gemeenteraad" <BLN-Gemeenteraad@gemeentenet.local>, "College" <BLN-

College@gemeentenet.local>, " B L N DST Fractie ondersteuners" 
<Fractie_ondersteuners@gemeentenet.local>, <gemeente@baarle-hertog.be>, 
<mmostafi@baarle-nassau.nl .> 

Bijlagen: S42BW-212042510510.pdf 

Deze brief is bestemd voor de gemeenteraden in de provincie Noord-Brabant 
( en ter kennisneming aan de raadsleden van de overige gemeenten in Nederland ), 

Gemeenteraadsleden, 
In de raadsvergadering van woensdag 11 april 2012 is bijgevoegde motie unaniem in de raad van de gemeente 
Baarle-Nassau aangenomen. 
De ministers van Economische Zaken van België en Nederland zijn schriftelijk van het standpunt van de gemeente 
Baarle-Nassau op de hoogte gebracht. 
De Belgische- en Nederlandse autoriteiten is dringend gevraagd om over en weer in contact te treden om daarmee 
te bewerkstellingen dat er geen berging zal plaatsvinden zodanig dicht bij de Nederlandse grens. 
De gemeenteraad van de Belgische gemeente Baarle-Hertog is ook schriftelijk op de hoogte gebracht. 

U wordt op de hoogte gehouden van de mogelijke uitwerking van de bijgevoegde motie. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk terecht bij de initiatiefnemers van de motie, de heren Severijns en 
Quick van de Vooruitstrevende Partij Baarle. 
www.vp-baarle.nl/raadsleden 

U kunt ook even met mij bellen. 
Groet van Herman 
Herman Dame 
RAADSGRIFFIER 
Gemeente Baarle-Nassau 

Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau 
Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau 
Tel. 013-5075214 

Aanwezig: maandag en woensdag en tijdens avondvergaderingen 

Dit e-mail b e r i c h t i s s l e c h t s bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het i s g e r i c h t 
en kan i n f o r m a t i e bevatten d i e p e r s o o n l i j k of v e r t r o u w l i j k i s en n i e t openbaar mag 
worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander 
dan geadresseerde d i t e-mail b e r i c h t ontvangt of anderszins i n handen k r i j g t i s h i j 
n i e t g e r e c h t i g d t o t kennisneming, v e r s p r e i d i n g , openbaar maken of 
vermenigvuldiging daarvan. De verzendende gemeente staa t n i e t i n voor de j u i s t e 
en v o l l e d i g e overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor 
t i j d i g e ontvangst daarvan. D i t e-mail b e r i c h t brengt geen enkele co n t r a c t u e l e 
gebondenheid voor de gemeente t o t stand. 
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Gemeentebestuur Hellendoorn - motie geen kernafval ( Vanuit Baarle-Nassau ) 

Van: "Dame, Herman" <HDame@baarle-nassau.nl> 
Aan: <gemeente@aalburg.nl>, <gemeente@aalten.nl>, <gemeente@achtkarspelen.nl>, 

<bestuursseeretariaat@alblasserdam.nl>, <info@albrandswaard.nl>, <post@alkmaar.nl>, 
<Gemeente@almelo.nl>, <gemeente@alphenaandenrijn.nl>, <gemeente@ameland.nl>, 
<info_gemeente@amersfoort.nl>, <gemeente@amstelveen.nl>, 
<gemeente@apeldoorn.nl>, <info@appingedain.nl>, <gemeenie@arnhem.ni>, 
<info@assen.nl>, <gemeente@asten.nl>, "_Interne Zaken" <_InterneZaken@baarle-
nassau.nl>, <gemeente@baarn.nl>, <gemeente@barendrecht.nl>, 
<gembar@barneveld.nl>, <imanagement@bda.amsterdam.nl>, <gemeente@bedum.nl>, 
<gemeente@beemster.net>, <info@beesel.nl>, <gemeente@bellingwedde.nl>, 
<gemeente@bergambacht.nl>, <info@bergeijk.nl>, <info@bergen-nh.nl>, 
<info@bergen.nl>, <stadskantoor@bergenopzoom.nl>, <gemeente@bernheze.org>, 
<gemeente@beuningen.nl>, <info@beverwijk.nl>, <gemeente@binnenmaas.nl>, 
<info@bladel.nl>, <mail@blaricum.nl>, <gemeente@bloemendaal.nl>, 
<gemeente@boarnsterhim.nl>, <info@bodegraven-reeuwijk.nl>, <info@boekel.nl>, 
<gemeente@borger-odoorn.nl>, <info@borne.nl>, <info@borsele.nl>, 
<info@boskoop.nl>, <gemeente@boxmeer.nl>, <gemeente@boxtel.nl>, 
<gemeentebreda@breda.nl>, <info@brielle.nl>, <info@bronckhorst.nl>, 
<gemeente@brummen.nl>, <gemeente@brunssum.nl>, <post@bsd.rotterdam.nl>, 
<info@bunnik.nl>, <postbus@bunschoten.nl>, <gemeente@buren.nl>, 
<info@bussum.nl>, <gemeente@capelleaandenijssel.nl>, 
<gemeentebestuur@castricum.ni>, <info@coevorden.nl>, <info@cranendonck.nl>, 
<info@cromstrijen.nl>, <gemeente@cuijk.nl>, <info@culemborg.nl>, 
<gemeente@dalfsen.nl>, <post@dantumadiel.eu>, <info@debilt.nl>, 
<gemeente@delfzijl.nl>, <gemeente@demarne.nl>, <info@denhelder.nl>, 
<info@derondevenen.nl>, <info@deurne.nl>, <gemeente@deventer.nl>, 
<info@dewaardwerkt.nl>, <gemeente@dewolden.nl>, <gemeente@diemen.nl>, 
<info@dinkelland.nl>, <info@dirksland.nl>, <info@doesburg.nl>, 
<gemeente@doetinchem.nl>, <info@dongen.nl>, <gemeente@dongeradeel.nl>, 
<gemeente@drechterland.nl>, <gemeente@dronten.nl>, <info@druten.nl>, 
<gemeente@duiven.nl>, <info@echt-susteren.nl>, <info@edam-volendam.nl>, 
<info@ede.nl>, <info@eemnes.nl>, <algemeen@eemsmond.nl>, <gemeente@eersel.nl>, 
<info@eijsden-margraten.nl>, <gemeente@eindhoven.nl>, <gemeente@elburg.nl>, 
<gemeente@emmen.nl>, <stadhuis@enkhuizen.nl>, <postbus20@enschede.nl>, 
<gemeente.epe@epe.nl>, <gemeente@ermelo.nl>, <info@etten-leur.nl>, 
<info@ferwerderadiel.nl>, <info@franekeradeel.nl>, <info@gaasterlan-sleat.nl>, 
<info@geertruidenberg.nl>, <info@geldermalsen.nl>, <gemeente@geldrop-mierlo.nl>, 
<gemeente.best@gembest.nl>, <info@gemeente-mill.nl>, <info@gemeente-oldambt.nl>, 
<info@gemeente-steenbergen.nl>, <info@gemeentebeek.nl>, 
<info@gemeenteberkelland,nl>, <info@gemeentebeirusse.nl>, <info@gemeentehulst.nl>, 
<info@gemeentelangedijk.nl>, <info@gemeentemaasgouw.nl>, 
<postbus@gemeentenoordenveld.nl>, <info@gemeentesluis.nl>, 
<info@gemeentestein.nl>, <info@gemeentesudwestfryslan.nl>, <info@gemeentevlist.nl>, 
<info@gemeentewesterveld.nl>, <gemeente@gemert-bakel.nl>, <info@gemhg.nl>, 
<postbus@gemwoudenberg.nl>, <gemeente@gennep.nl>, <gemeente@giessenlanden.nl>, 
<info@gilzerijen.nl>, <gemeentehuis@goedereede.nl>, <stadskantoor@goes.nl>, 
<info@goirle.nl>, <Gemeente@Gorinchem.nl>, <gemeente@gouda.nl>, 
<gemeente@graftderijp.nl>, <info@grave.nl>, <gemeente@groesbeek.nl>, 
<info@groningen.nl>, <info@grootegast.nl>, <info@gulpen-wittem.nl>, <gemeente@h-i-
ambacht.nl>, <gemeente@haaksbergen.nl>, <gemeente@haaren.nl>, 
<antwoord@haarlem.nl>, <post@Haarlemmerliede.nl>, <info@haarlemmermeer.nl>, 
<gemeente@halderberge.nl>, <gemeente@hardenberg.nl>, <gemeente@harderwijk.nl>, 
<gemeente@haren.nl>, <postbus@harenkarspel.nl>, <gemeentebestuur@harlingen.nl>, 
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Vernieuwend V 

O Progressief - / y 

Betrouwbaar V 
Vooruitstrevende Partij Baarle 

Naam: C. bevenjns 

Handtekening: 

Naam: W. Quick 

Handtekemn 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van Baarle-Nassau, d.d, 11 april 2012. 
De raad voornoemd, 


