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Aan de Gemeenteraad van de gemeente Bergen NH. 

  

Geachte Raad, 
  

In deze brief vraag ik u, naar aanleiding van recente berichten 
en commotie rondom de kernreactor in Petten, er voor te zorgen 
dat de inwoners in deze regio én dus ook van de gemeente 
Bergen duidelijkheid krijgen over de veiligheid van de 
kernreactor én de opslag van het radioactieve afval in Petten. 
Ook vraag ik u om de kans te grijpen die er nu ligt, om deze 
regio kernreactor-vrij te maken.  
  

Onlangs kwam via Frans Saris, ex-directeur van het ECN in 
Petten,  met het nieuws naar buiten dat de veiligheidscultuur 
binnen het ECN nog steeds onder de maat is en dat er 
'gesjoemel' is met radioactief afval. (artikel uit de Volkskrant 
van 20 mei jl.) 

  

De laatste 15 jaar zijn er vele onregelmatigheden met betrekking 
tot de veiligheid geweest in de reactor, die onder andere tot het 
stilleggen van de reactor aan toe hebben geleid. 
Onregelmatigheden vooral in de aard van spoedreparaties, niet 
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nageleefde regels, onduidelijkheid over afval, doofpotcultuur 
voor wat betreft incidenten. Het meest ingrijpende nieuws 
bereikte ons in oktober 2014 via de Volkskrant en het tv 
programma Brandpunt Reporter. 

  

Behalve Frans Saris, zijn er meerdere klokkenluiders geweest de 
laatste 15 jaar. Klokkenluider Paul Schaap verloor zijn baan in 
2001 als wachtchef van de reactor. Frans Saris is nu 
gepensioneerd en eindigde zijn carriere als hoogleraar. Vanuit 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid luidt hij de noodklok 
en neemt hij stelling voor het permanent sluiten van de reactor. 

Frans Saris pleit ook voor het direct afvoeren van het hoog 
radioactief afval en niet onveilig opslaan binnen de hekken van 
de producent! Cees Andriesse de emeritus hoogleraar 
energiefysica ondersteunt hem hier volledig in. 

  

Het gaat niet alleen mogelijk mis in Petten bij de NRG 
(onderdeel ECN), maar indien Frans Saris gelijk heeft, is de 
ANVS ,het controleorgaan van de regering, als autoriteit 
nucleaire veiligheid en stralingsbescherming ook in gebreke! 
Dat maakt de situatie complex en precair. Want waarom 
informeert het ANVS de minister niet over de onderwerpen 
waar Frans Saris over spreekt? 

  

De Volkskrant, het Noordhollandsch Dagblad, het tv-
programma Eén Vandaag en het radioprogramma Argos maakte 



de openbaringen van Frans Saris publiek. Ook de betrokken 
Ministers en de ANVS zijn geinformeerd. Hiermee legt de ex-
directeur van het ECN de bal bij de overheid en dus ook bij U. 

  

Wij hebben gezien dat de Minister weinig compassie en begrip 
had voor de Groningers met de problemen t.g.v. de  gaswinning. 
De Groningers zelf hebben dat begrip de minister bij moeten 
brengen. 

  

De risico's die een kernreactor teweeg brengt, als het mis gaat, 
zijn niet te overzien. Daar is al het lijden en riscio van de 
Groningers niet mee te vergelijken. 

  

Er zijn verschillende meningen over wat er gaande is bij de 
kernreactor. Gegeven de klokkenluiders die er zijn geweest en 
gegeven de aangetoonde doofpotcultuur is het aannemelijk dat 
alle informatie  over veiligheidsproblemen nooit naar buiten zal 
komen.  

  

Alle feiten van de laatste 15 jaar in acht nemend is er in ieder 
geval naar mijn mening één conclusie duidelijk vast te stellen: 
 wij,  in de gemeente Bergen, wonen al 15 jaar in een gebied 
waar een onnodig hoog  risico op een nucleaire ramp geweest is 
en er is voldoende reden om aan te nemen, met de openbaringen 
van Frans Saris, dat dit risico er nog altijd is!  



Het ECN (en NRG) en de Nederlandse Staat ( middels haar 
controleorgaan ANVS) hebben  niet de juiste zorg geleverd die 
past bij  een van meest gevaarlijke industrieen die er bestaan. 

  

Voor nu geldt ,naar mijn mening, dat de inwoners , ook van 
onze gemeente, recht hebben op  duidelijkheid over wat er aan 
de hand is!  

Verder  verdienen wij het , naar mijn mening, na 40 jaar een 
kerncentrale in onze omgeving geduld te hebben , waarvan 15 
jaar met een hoog risico, de komende periode kerncentrale-vrij 
te wonen.  

Zoals u ongetwijfeld weet zijn Rijk en Provincie nu volop bezig 
met de plannen voor een nieuwe reactor in Petten: de Pallas.  
Pallas ondervindt momenteel veel tegenwind in het debat en dit 
geldt zeker ook voor kernreactoren in het algemeen.  

  

Een kans voor de gemeente Bergen , een kans voor U als 
raadslid. 

  

  

Ernst Langeveld 

Schoorl,29 mei 2016 

hetlangeveld@gmail.com 
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