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Chantal Cortvriendt (FOD Economie - SPF Economie)

Van: GEEBELEN Ulrich <ugeebelen@environnement.brussels>
Verzonden: woensdag, 16 juni 2021 08:25
Aan: Nuclear (FOD Economie - SPF Economie)
Onderwerp: RE: Raadpleging Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 

- Consultation Report de la désactivation des réacteurs nucléaires Doel 1 et 2

Opvolgingsvlag: Follow up
Vlagstatus: Voltooid

Geachten, 
 
Wij danken u om ons op de hoogte te brengen van en onze mening te vragen over de 2 milieueffectenrapporten, 
enerzijds over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 en anderzijds over de 
levensduur verlenging van deze installaties.  
Wij hebben beide rapporten met veel interesse doorgenomen en zijn daarbij tot volgende conclusie gekomen: 
 
“Gezien het risico dat een ongeplande sluiting van de twee reactoren inhoudt voor de bevoorradingszekerheid van 
elektriciteit en het gebrek aan beschikbare alternatieven op korte termijn, neemt het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest nota van beide effectenrapporten die aantonen dat de verdere uitbating van deze kernreactoren tot 2025 
noodzakelijk is om alzo voor voldoende stabiliteit in de voorziening van elektriciteit te voorzien en er zo ook 
voldoende tijd vrijkomt om de nodige stappen te ondernemen om voldoende alternatieven te ontwikkelen om een 
milieuvriendelijke productie van elektriciteit te voorzien tegen de daadwerkelijke sluiting van deze reactoren in 
2025. Dit is niet onbelangrijk aangezien er moet vermeden worden dat de elektriciteitsproductie wordt vervangen 
door een productie op basis van fossiele brandstoffen. In dit kader toont het rapport over het uitstel van de 
desactivatie van de kernreactoren ook aan dat door het in bedrijf houden van beide reactoren er vermeden wordt 
dat er grote hoeveelheden broeikasgassen en stikstofoxiden worden uitgestoten in deze periode.  

Anderzijds tonen beide rapporten wel aan dat er een niet te verwaarlozen impact is van de verdere uitbating van 
deze twee reactoren op het watersysteem. Deze impact reikt weliswaar niet tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
maar toont wel aan dat de impact van dergelijke installaties op het aquatisch milieu en hierdoor ook op de 
biodiversiteit niet onbelangrijk is.  

Tevens blijft er ook steeds het radioactief risico bestaan bij de verdere uitbating van deze installaties. Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest dringt er dan ook op aan dat nucleaire veiligheid voorrang krijgt op alle andere 
overwegingen. 

Alles bij elkaar genomen en rekening houdend met de afweging van zowel de gunstige als negatieve gevolgen op de 
verschillende milieudomeinen, kunnen we daarom concluderen dat deze rapporten voldoende aantonen dat de 
verdere uitbating van de reactoren Doel 1 en Doel 2 tot 2025 vereist is. Echter aangezien er wel degelijk een niet te 
verwaarlozen impact op het watersysteem en de biodiversiteit in de omgeving van de kerncentrale is en het 
nucleaire risico ook blijft bestaan, is het wel aangeraden om deze installaties niet langer dan noodzakelijk in bedrijf 
te houden en alle maatregelen te nemen om het radioactief risico te beheren en tot een heel laag niveau te 
behouden. Gezien de talloze realisaties en ontwikkelingen op vlak van de productie van groene elektriciteit in de 
afgelopen en komende jaren lijkt ons de definitieve desactivatie van deze reactoren in 2025 dan ook een must.” 

 

Met vriendelijke groeten, 
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Ulrich GEEBELEN - Departementshoofd 
Leefmilieu Brussel 
Afd. Vergunningen en partnerschappen 
Dpt. Vergunningen milieueffectenstudies  
Thurn & Taxis-site 
Havenlaan 86C/3000 B-1000 Brussel | Toegangsplan 
Tel: +32 2 7757627 - Gsm: 0491/62.52.19 
e-mailadres: ugeebelen@leefmilieu.brussels  
www.leefmilieu.brussels  
Ondernemingsnummer : 0236.916.956  

Pensez à l'environnement avant d'imprimer cet e-mail ! 
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print ! 
Please consider the environment before printing  

 
 
 

 
 

Van: Nuclear (FOD Economie - SPF Economie) [mailto:nuclear@economie.fgov.be]  
Verzonden: jeudi 15 avril 2021 12:12 
Aan: PEERTS Marc <marc.peerts@spw.wallonie.be>; PIRLET Marc <marc.pirlet@spw.wallonie.be>; 
BJO.omgeving@vlaanderen.be; Maeyens An <an.maeyens@vlaanderen.be> 
CC: Vandenborre Steven <steven.vandenborre@health.fgov.be>; Alberto Fernandez Fernandez (FOD Economie - SPF 
Economie) <Alberto.Fernandez@economie.fgov.be>; GEEBELEN Ulrich <ugeebelen@environnement.brussels>; 
valeriane.gilliaux@gov.wallonie.be; Chantal Cortvriendt (FOD Economie - SPF Economie) 
<Chantal.Cortvriendt@economie.fgov.be>; Cémile Uslu (FOD Economie - SPF Economie) 
<Cemile.Uslu@economie.fgov.be>; Nuclear (FOD Economie - SPF Economie) <nuclear@economie.fgov.be> 
Onderwerp: Raadpleging Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 - Consultation Report 
de la désactivation des réacteurs nucléaires Doel 1 et 2 
 
Voir version française ci-dessus  
 
 
Kennisgeving betreffende een project dat wordt voorgesteld overeenkomstig de richtlijnen 2011/92/EU, 
92/43/EEG en 2009/147/EG - Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 
 
Mijnheer,  
 
Vandaag starten de publieke raadpleging en de raadpleging van de publieke autoriteiten over het uitstel van de 
desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2. Dit is het gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 
maart 2020, dat heeft geoordeeld dat de wet van 28 juin 2015, alsook de nodige werken voor de goede werking van 
Doel 1 en 2 voor de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling en een 
publieke raadpleging. Deze raadplegingen vinden plaats van 15 april tot 15 juni 2021. 
 
De gewesten werden uitgenodigd om vóór 15 juni 2021 een advies over dit project te geven per e-mail aan 
nucleair@economie.fgov.be of per post aan het adres FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Raadpleging 
Doel 1 en 2, Albert II-laan, 16, 1000 Brussel. 
 
Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 en een niet-
technische samenvatting zijn te vinden via de volgende links: 

- https://economie.fgov.be/fr/Doel1et2  
- https://economie.fgov.be/nl/Doel1en2 
- https://economie.fgov.be/de/Doel1und2  

 
De burgers kunnen hun opmerkingen achterlaten via het onlineformulier dat beschikbaar is op de website van de 
publieke raadpleging die wordt aangegeven in de bovengenoemde links. 
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De documenten kunnen ook tot 23/04/2021 via de volgende link worden gedownload: 

- Download link: https://fedsender.belnet.be/?s=download&token=0cf8f37a-b2c9-4dc1-ac5d-
d035c13330d0  

- Password: Belgium2021 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Algemene Directie Energie – Dienst Nucleaire Toepassingen 
 
 
Notification d’un projet en application des directives 2011/92/UE, 92/43/CEE et 2009/147/CE - Report de la 
désactivation des réacteurs nucléaires Doel 1 et 2 
 

Madame, Monsieur, 

 
Ce jour commencent la consultation publique et la consultation des autorités publiques pour le report de la 
désactivation de réacteurs nucléaires Doel 1 et 2. Cela fait suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 5 mars 2020, 
lequel a jugé que la loi du 28 juin 2015 ainsi que les travaux nécessaires au bon fonctionnement de Doel 1 et 2 
pendant 10 ans supplémentaires, étaient soumis à la réalisation d’un rapport d’évaluation des incidences sur 
l’environnement, accompagné d’une consultation publique. Ces consultations se déroulent du 15 avril au 15 juin 
2021. 

  
Les régions sont invitées à remettre, avant le 15 juin 2021, un avis sur ce projet par email à l’adresse 
nuclear@economie.fgov.be ou par voie postale, à l’adresse SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, 
Consultation Doel 1 et 2, Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles. 

  
Le rapport des incidences sur l’environnement sur le report de la désactivation de Doel 1 et 2 et son résumé non 
technique sont à retrouver sur les liens suivants : 

- https://economie.fgov.be/fr/Doel1et2  
- https://economie.fgov.be/nl/Doel1en2  
- https://economie.fgov.be/de/Doel1und2  

 
Les citoyens peuvent laisser leurs commentaires à l'aide du formulaire en ligne disponible sur le site internet de la 
consultation publique renseignés dans les liens susvisés.  

 
 Ces documents sont également téléchargeables jusqu’au 23/04/2021: 

- Download link: https://fedsender.belnet.be/?s=download&token=0cf8f37a-b2c9-4dc1-ac5d-d035c13330d0  
- Password: Belgium2021 

 

Bien cordialement, 

  

Direction générale Energie – Service des Applications Nucléaires 
--- 

Directorate-General for Energy 

 
FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy 
Bd du Roi Albert II, 16 - 1000 Brussels, Belgium  
economie.fgov.be 
Enterprise n° 0314.595.348 
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The email communications by staff members of the FPS Economy, SMEs, Self-employed and Energy have merely informative value and do not engage the 
responsibility of the Belgian State. 


