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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Leerpunten naar aanleiding van communicatie rondom een incident bij de kerncentrale in Doel (B.) 
op 23 april jl. waarbij de reactor van de kerncentrale Doel 1 is stilgelegd, vanwege een lek in het 
koelsysteem van het nucleaire gedeelte. 
 
Inleiding 
In de media heeft u kunnen vernemen over een incident bij de kerncentrale in Doel (B.) op 23 april jl.  
Op 3 mei jl. hebben de leden van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant (VRMWB) een feitenrelaas ontvangen over de communicatie rondom een incident bij de 
kerncentrale in Doel (B.). Wij willen u graag rechtstreeks informeren over de conclusies en 
aanbevelingen die zijn opgesteld naar aanleiding van het incident. 
 
Informatie 
Bij dit incident is geen sprake geweest van een werkelijk nucleair incident, maar onduidelijkheid in de 
informatievoorziening rondom een gebeurtenis als deze kan leiden tot maatschappelijke onrust. De 
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft op 23 april 2018 contact 
gezocht met het Federaal Agentschap Nucleaire Controle (FANC), naar aanleiding van de 
berichtgeving over deze kwestie in de media. Door een administratieve vergissing was de ANVS, 
tegen de afspraken in, niet actief door de Belgische autoriteiten geïnformeerd over het opgetreden 
lek in de kerncentrale Doel-1. Het FANC gaf aan dat er geen gevolgen waren voor de veiligheid van de 
installatie of de omgeving en de bevolking in Nederland. 
 
In haar feitenrelaas concludeert de Veiligheidsregio dat de betrokken veiligheidsregio’s laat zijn 
geïnformeerd over het voorval op maandag 23 april en zelfs nádat de media al op de hoogte waren. 
De betrokken bestuurders zijn niet gelijktijdig geïnformeerd en de afstemming tussen het regionale 
en landelijke niveau was onvoldoende. Er is op basis van de informatie die maandag beschikbaar was 
en op de dagen daaropvolgend wel door alle betrokken partijen consistent het bericht 
gecommuniceerd dat geen sprake was van een onveilige situatie voor de omgeving of personen. 
 
Vervolg 
Op basis van de analyse en de conclusies worden per direct de communicatieafspraken tussen de 
betrokken partijen getoetst en waar nodig, herzien. Verder wordt de informatiedeling binnen 
VRMWB op een andere manier geborgd, waardoor ook de maatschappelijke impact van een incident 
in de centrale meegenomen wordt. Deze aanbevelingen worden per direct doorgevoerd.  



 
 
Bladnummer Datum 
2 8 mei 2018 
 

 

Op dit moment vindt een Europese peer review-sessie plaats in Luxemburg door de Europese 
toezichthouders, specifiek gericht op veroudering in kernreactoren. Nederland zal hierbij specifiek 
aandacht besteden aan de presentatie en toelichting van België hieromtrent. 
 
 
Communicatie 
De burgemeester volgt dit onderwerp en wordt als lid van het Algemeen Bestuur lopend 
geïnformeerd over dergelijke voorvallen. 
 
Bijlage 

1. Notitie VRMWB 
__________________________________________________________________________________ 


