
 

 

 

 

 
 

 

 

Aan het college van B&W van de Gemeente Vlissingen 
 

Vlissingen, 12 december 2022 
 
 

Onderwerp: Artikel 34 vragen - Bouw twee nieuwe kerncentrales 
 
 
 
Geacht college, 

 
Ongetwijfeld hebt u -net als wij- kennis genomen van het voornemen van het Kabinet om 
twee nieuwe kerncentrales in Zeeland er bij te bouwen. Via de media hebben we vernomen 
dat het Kabinet hierover gecommuniceerd heeft met de gemeente Borsele en met de 
provincie. 
De kerncentrales komen (als het doorgaat, wij begrijpen dat pas eind 2024 een definitief 
besluit genomen wordt) op een steenworp afstand van Vlissingen, in het havengebied 
Vlissingen-oost. Kabinet dient dus ons inziens zeker ook met de gemeente Vlissingen te 
communiceren. Wij hebben daarom de volgende vragen: 

 
1. Heeft het Kabinet hierover ook met uw college gecommuniceerd? 
2. Heeft de provincie en/of de gemeente Borsele met uw college hierover 

gecommuniceerd? 
3. Als vragen 1 en 2 negatief beantwoord worden: hebt u inmiddels zelf contact 

opgenomen met de genoemde overheden en hun bewindspersonen/bestuurders? 
 
Voordat het Kabinet een definitief standpunt inneemt over de bouw van de twee 
kerncentrales dient naar onze overtuiging nog veel onderzocht te worden. 
4. Hoe worden de inwoners van Vlissingen betrokken? Is in het door minister Jetten 

genoemde participatietraject aandacht voor inwoners en organisaties in Vlissingen? 
5. Wat is de impact op de gemeente Vlissingen? Daarbij denken we onder meer aan het 

volgende: 
a. Hebt u er zicht op welke stralingseffecten de nieuwe kerncentrales zullen hebben op 
 het grondgebied van Vlissingen? 
b. Wordt in de komende onderzoeken ook gekeken naar de (verbetering van) 
 evacuatie- mogelijkheden en –routes voor de inwoners van Vlissingen, Oost-Souburg 
 en Ritthem? 
c. Hebben VRZ en GGD extra capaciteit nodig om over de effecten van de 
 voorgenomen bouw te adviseren en zo ja, wie gaat die extra capaciteit betalen? 
d. Hoeveel mensen zijn er nodig voor de toekomstige exploitatie van de twee 
 kerncentrales? 
e. In de media is gesteld dat er waarschijnlijk grote aantallen arbeidsmigranten nodig 
 zijn voor de bouw van de twee centrales. Is er al over nagedacht c.q. bekend waar 
 die arbeidsmigranten gehuisvest gaan worden en vindt u dat die wel/niet in Vlissingen 
 zouden kunnen gaan wonen? 

  



 
6. Hoe wordt de economie van Vlissingen door de bouw en exploitatie van de twee 

kerncentrales beïnvloed ? Daarbij denken wij onder meer aan de volgende aspecten: 
a. De provincie heeft eerder onderzoek gedaan naar de realisatie van een nucleair 
 kenniscentrum in Zeeland, dat is destijds niet gerealiseerd maar met de bouw van 
 deze twee kerncentrales ontstaat er wellicht een nieuwe situatie. Kan deze 
 ontwikkeling ook worden meegenomen in de Kenniswerf en zo ja, hebt u hiervoor al 
 stappen ondernomen ? 
b. Is of wordt ook onderzocht welke effecten de bouw van twee kerncentrales kunnen 
 gaan hebben op het toerisme, anders gesteld, zou dit negatieve effecten met zich 
 mee kunnen gaan brengen? 

7. Hoe en op welke momenten wordt de gemeenteraad van Vlissingen in dit traject 
betrokken? 

 
 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet, Met vriendelijke groet, 

 
Fractie ChristenUnie 
Pieter Jan Mersie 

 




