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Aanleiding voor het schrijven van dit artikel was de verplichting
voor elke gemeente in Nederland per 1 september j.l. in het bezit
te zijn van een gemeentelijk rampenplan; dit volgens de "Wet Ram
penplannen" die met ingang van 1 september 1981 van kracht werda
Veel mensen zijn onbekend met de inhoud van rampenplannen , terwijl
die toch rechtstreeks met hun veiligheid te maken hebben . Ook
dáárom dit artikel.

Eerst zal de wet zelf bekeken worden met de diskussie daarover in
het parlement en vervolgens zal er gekeken worden hoe Borsele en
Hulst die wet voor hun gemeente uitgewerkt hebben. Die twee plaat
sen zijn gekozen omdat ze beide te maken hebben met kerncentrales :
Borsele met "zijn eigen" , Hulst met drie draaiende en áén i n aan
bouw zijnde in Doel in Belglê, enige kilometers van d~ ge~ente

grens van Hulst . Dat legt nog een beperking aan dit artikel. Hoe
wel rampenplannen op van alles en nog wat betrekking kunnen heb
ben (chemische bedrijven, overstromingen, LPG-vervoer enz .), zal
de nadruk hier liggen op het bestrijden van nucleaire rampen.

Voor het schrijven van dit artikel is gebruik gemaakt van de ver
slagen van de diskussies in de Tweede Kamer over de Wet Rampen
plannen; van de Wet zelf; van de Kernenergiewetl van het oude en
nieuwe rampenplan van BuIst; van het rampenplan van Borsele; van
de alarmregelingen van Borssele en Doel; van kranteknipsels ; en
van gesprekken met dhr. Oe Ruiter en dhr . Bollaardt, gemeentevoor
lichters in respectievelijk Borsele en Bulst .
Amerikaanse gegevens zijn te vinden in een documentatiemap die de
Belgische overkoepelende anti-kernenergie-organisatie VAKS heeft
samengesteld voor een studiedag over rampenplannen op 2 oktober
j.l.
N.B. In dit artikel komen afwisselend de spellingen Borsele en
Borssele voor. Dit verdient misschien enige toelichting: de kern
centrale staat in Borssele en deze plaats behoort tot de gemeente
Borsele (nu met áén s geschreven).

RAMPEN-

PLANNEN

Toine Huysmens .
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~HOUD~NDEW~
De Wet Rampenplannen werd ingediend bij de Tweede Kamer in decem
ber 1977. Bijna 3; jaar later zou ze goedgekeurd worden. Tijdens
de diskussies over de wet, februari 1981, werd door de regering
duidelijk gemaakt dat de Wet Rampenplannen "tezijnertijd" inte
graal opgenomen dient te worden in de allesomvattende Rampenwet.
Deze Rampenwet, die relaties legt tot andere wetten (Brandweerwet,
Kernenergiewet enz.), gaat regels opstellen voor de gecoördineerde
bestrijding van een ramp ~n aan de leiding, verantwoordelijkheden
en l:!estuurlijke bevoegdheden. ZO moet de burgemeester bij de be
strijding van een nucleaire ramp nu nog zijn bevoegdheden halen
uit de Kernenergiewet van 1963. Als de Rampenwet is ingegli!-an, naar
verwachting begin 1984, zal hij ze dáárin vinden.

De Wet Rampenplannen kent
slechts tien artikels. Bij het
bekijken daarvan blijkt duide
lijk dat hier slechts een kader
wordt li!-angegeven. De gemeenten
moeten zelf hun rampenplannen
verder invullen, zonder dat dat
conflicten mag geven met de al
bestaande alarmregelingen. (In
dit verband zijn natuurlijk de
alarmregelingen voor de kerncen
trales van Borssele en Doel van
belang, maar daarover later
meer).
Artikel 1 van de wet geeft o.a.
twee begripsomschrijvingen, die
van belang zijn:
-Een rampenplan is een organisa
tieplan, waarin in algemene zin
is aangegeven hoe in geval van
een ramp of een dreigende ramp
gehandeld dient te worden, ten
einde tot een doelmatig bestrij
den van de ramp en de gevolgen
daarvan te komen7
-Een rampbestrijdingsplan is het
samenstel van maatregelen dat
voorbereid is voor het geval
zich een ramp voordoet die naar
plaats, aard en gevolgen voor
zienbaar is.
In zijn memorie van toelichting
schrijft de verantwoordelijke
minister van Binnenlandse Zaken,
De Gaay Fortman, hierover: "Voor
het opstellen van eenrampbe
strijdingsplan is vereist dat
die ramp voorzienbaar is, met
name plaats en aard en direkte
en indirekte gevolgen van het
ongeval. Eigenlijk is alleen het
tijdstip van de ramp nog onbe
kend. Voor zo'n heel specifieke
gebeurtenis is het mogelijk een
draaiboek OP te stellen, niet
alleen van de waarschuwings- en
alarmeringsactiviteiten, maar
ook van de bestrijdings- en eva
cuatie-acties, inclusief bij
voorbeeld àe opstellingsplaatsen
van het potentiêel en de verza-

melplaatsen voor gewonden."
Artikel 2, lid 1, bepaalt dat
gemeenten per 1 sepûember 1983
een rampenplan moeten bezitten.
Lid 2 van datzelfde artikel
stelt dat B&W vóór de goedkeu
ring door de gemeenteraad over
leg moeten hebben gepleegd met
instantiés en organisaties die
mogelijk betrokken worden bij de
bestrijding van een ramp. Zoals
verderop zal blijken heeft Bor
sele dit inderdaad gedaan7 Hulst
echter niet:

schade
Artikel 3, lid 1, zegt wat er
allemaal in een rampenplan moet
staan: de soorten rampen die mo
gelijk zijn7 een register van
hulpverlenende instanties7 eva
cuatieplannen7 maatregelen ten
aanzien van slachtoffers enz.
Opmerkelijk in dit artikel is
lid 1,10: "Richtlijnen voor de

registratie van de teweegge
brachte schade". De Gaay Fortman
hierover: "Degenen die schade
lijden, dienen die te kunnen
melden bij een bureau dat daar
toe de mogelijkheid biedt. De
suggestie dat de overheid die
schade dan ook zal vergoeden
dient niet te worden gewekt."
Minimaal had De Gaay Fortmëm
hierbij kunnen vertellen dat de
genoemde suggestie niet opgaat
voor Neerlands kerncentrales,
toch ook overheidsbezit. Volgens
de Wet Aansprakelijkheid Kernon
gevallen uit 1979, Hoofdstuk II,
art. 3, is de exploitant van een
kerncentrale in Nederland name
lijk voor maximaal 100 miljoen
gulden aansprakelijk. Hiermee
ging Nederland internationaal in
de pas lopen7 daarv66r was de
maximale àansprakelijkheid vol
gens een wet uit 1965 nog 430
miljoen gulden. Als de minister
er nog bij gezegd zou hebJ:>en dat
die 100 miljoen een schijntje is
bij de werkelijke schade, aange
richt door een nucleaire ramp,
dan zou hij ook nog gelijk heb
ben gehad.
Lid 3 van artikel 3 luidde oor
spronkelijk: "Wij (de regering
dus) kunnen bij algemene maatre
gel van bestuur aan de in het
eer~te lid genoemde onderwerpen
andere toevoegen." In gewoon Ne
derlands betekent dit dat de re
gering in de toekomst zonder
tussenkomst van het parlement
zou kunnen beslissen welke zaken
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~meer in de gemeentelijke~~~p~annen zouden moeten ko-
men te staan. Bet parlement vond
hllt een toch wat te gevaarlijke
ontwikkeling om de regering
hierin de vrije hand te geven en
onder die druk trok minister
Wiegel, die De Gaay Fortman op
gevolgd was, dit derde lid van
artikel 3 weer in. Nieuwe toe
voegingen moeten nu dus altijd
via het parlement lopen. Welke
toevoegingen dat zouden moeten
zijn, wisten overigens noch de
minister noch het parlement:

openbaarheid
Artikel 4 bepaalt dat het ram
penplan openbaar is. Binnen twee
maanden na (le goedkeuring door
de raad moeten B&W via een ad
vertentie laten weten dat het
voor iedereen ter inzage ligt.
Artikel 5 geeft Gedeputeerde
Staten het recht rampenplannen
te Wijzig';n als ze niet voldoen
aan de eisen 1 of om ze in samen
hang te brengen met rampenplan
nen van andere gemeenten. Een
vraag die hier opdoemt is, of er
ook geen samenhang moet zijn
over nationale grenzen heen en
is dat dan geen taak voor de na
tionale overheid zelf? Initia
tieven hiertoe zijn inmiddels
wel ontplooid. Zo kwam er op 10
mei 1982 een ontwerpverdrag tus
sen Nederland en Belgiê tot
stand inzake wederzijdse bij
standsverlening bij het bestrij
den van rampen. Dit verdrag is
een aanzet tot een gezamenlijke
rampbestrijding, meer niet. Ech
te afspraken over bijvoorbeeld
een alarmering staan er niet in.
Men vertrouwt er gewoon op dat
de ander zal alarmeren. Blijkens
het verleden is een dergelijk
vertrouwen in Belgiê niet altijd
gerechtvaardigd. ZO meldde Bel
giê diverse ongelukken in de
kerncentrales van Doel en Tihan
ge niet aan Nederland. Meer druk
op en hardere afspraken met Be1
giê zijn dus nodig:

bedrijfsgeheim
Het zesde artikel van de Wet
Rampenplannen gaat over de ramp
bestrijdingsplannen. Vanzelf
sprekend zit in deze plannen het
naadje van de kous hoe rampen
bestreden moeten worden. ZOnder
deze plannen zou een rampbe
strijdingsorganisatie zich een
zoekende in de nacht voelen.
Deze rampbestrijdingsplannen
zijn niet openbaar, ook niet

voor de gemeenteraadsleden, die
die plannen echter wel, als uit
vloeisel van het rampenplan heb
ben goedgekeurd. Vreemd natuur
lijk, om iets goed te keuren wat
je niet mag lezen!
OVer het al dan niet openbaar
zijn van rampbestrijdingsplannen
is in het parlement uitgebreid
gedisku6sieerd. Vond De Gaay
Fortman dat die plannen niet
openbaar moesten zijn vanwege
"het gevaar van tegenwerking van
de bestrijding door kwaadwillen
de elementen", Wiegel voegde
daar nog het argument van "be
drijfsgeheimen" aan toe. Wiegel:
"Bedrijven geven gemakkelijker
inlichtingen over het produktie
proces en de gevaren daarvan,
als die inlichtingen geheim
blijven."

Met principiêle argumenten pro
beerden Stoffelen van de PvdA en
Brinkhorst van D'66 Wiegels re
denering te bestrijden. Stoffe
len : "De Wet Openbaarheid van
Bestuur kende burgers het recht
op informatie toe. Volgens die
wet is openbaarheid regel en ge
heimhouding uitzondering, maar
nu wordt geheimhouding regel."
Geheimhouding was, volgens Stof
felen, in de praktijk vaak ge
heel of ten dele overbodig en
bovendien strijdig met de mon
digheid van mensen. Wiegels ar
gument van de sabotagemogelijk
heid vond hij doodeng: "om die
zelfde reden zou een politie
staat geschapen kunnen worden,

omdat anders niet voorkomen kan
worden dat bijvoorbeeld sabo
teurs het drinkwater vergiftigen
of energiecentrales opblazen ."
Voor wat betreft het feit dat
gemeenteraadsleden oo~ geen in
zage krijgen in het rampbestrij
dingsplan, voegde Brinkhorst er
nog aan toe : "Het hangt ervan af
hoe democratisch wij ons opstel
len en hoeveel vertrouwen wij
stellen in het bestuur dat wij
zelf kiezen. I.
Wiegel weigerde toe te geven:
"Als zo'n bestrijdingsplan ter
kennis van de raad wordt ge
bracht, bestaat bepaald de moge
lijkheid, afgezien van de forme
le besluitvorming, dat vrij we
zenlijke elementen van het plan
op een onjuiste wijze naar bui
ten komen."

Bet blijkt dat Wiegel weinig
vertrouwen heeft in het gehalte
van gemeenteraadsleden, 1n ieder
geval minder dan in dat van
brandweer- en politiecommandan
ten, die wel inzage in de ramp
bestrijdingsplannen krijgen. Dat
de Wet Openbaarheid van Bestuur
ook al een niet-openbaarheid
kent, bijvoorbeeld voor militai
re geheimen, alsook dat die wet
ook een geheimhoudingsplicht
kent , bijvoorbeeld voor be-
drij fsgeheimen, was voor hem
blijkbaar geen voldoende garan
tie.
Wanneer Staffelen en Brinkhors
een amendement indienen, dat
rampbestrijdingsplannen onder
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voorlopige geheimhouding aan de
gemeenteraad ter inzage wil ge
ven, waarna de gemeenteraad zelf
na afweging van belangen, tot al
dan niet gehele of gedeeltelijke
openbaarmaking kan beslissen,
wordt dit amendement verworpen.
Voor het amendement stemden
PvdA, D'66, PPR, CPN, PSP en
DS'70.

voorkomen is beter
Tot zover de belangrijkste arti
kels uit de Wet Rampenplannen.
Op 17 februari 1981 werd de wet
zonder stemming door de Tweede
Kamer aangenomen. Tegelijkertijd
werd een motie aangenomen, met

alleen de stem van Koekoek-:r
de Boerenpartij tegen, waarin de
regering uitgenodigd werd haar
beleid sterker te richten op het
voorkomen van rampen en dat ze
daartoe zo spoedig mogelijk de
nodige gevaren- en risico-analy
ses zou moeten cpstellen.
Wellicht dat de Kamer nog eens
moet bekijken of de regering die
uitnodiging wel aanvaard heeft:

(vrij naar W;llemen)

BORSELE EN HULST
"Als ik Lemand op het Ministerie van Volksgezondheid moet hebben,
bel ik gelijk de Directeur-Generaal en die verbindt me-wel door;
anders krijg ik zo'n secretaresse, die me weer met zo'n andere
secretaresse doorverbindt. Dan duurt het wel een half uur voor ik
de juiste persoon heb." Aan het woord is J. de Ruiter, voorlich
tingsamb:tenaar van de gemeente Borsele. Hijzelf heeft zowel
plaatselijk als landelijk meegewerkt aan het opstellen van ram
penplannen en alarmregelingen. Hij praat dan ook met veel kennis
van zaken en weet dat ook van zichzelf. Hij komt nogal zelfverze
kerd en niet bescheiden over: "Ik schop wel eens tegen schenen in
Zeeland." Gepaste trots is echter gerechtvaardigd, als je je
zaakjes maar goed geregeld hebt.

het Ministerie van Sociale Za
ken;

-de Provinciale Voedselcommissa
ris;

-de Hoofdingenieur-Directeur
Rijkswaterstaat in de directie
Zeeland;

-de burgemeesters van de be
dreigde gemeenten;

-de Regionaal Inspecteur van de
Volksgezondheid, belast met het
toezicht op de hygiêne van het
milieu;

-de Hoofdinspecteur-Directeur
van het Tweede District van de
Arbeidsinspectie;

-een deskundige aangewezen door
de Minister van Landbouw en
Visserij;

-een deskundige aangewezen door
de Minister van Verkeer en Wa
terstaat.

Een mooi klupje knappe koppen,
zo te zien:

Ligging van de kerncentrales van BQrssele en Doel en van de
vliegbas;s Woensdrecht.

"bestrijden".
Wie zitten daar in, als er in
Borssele een ramp gebeurt:
-de Commissaris van de Koningin
in Zeeland, die tevens voorzit
ter is;

-het hoofd van de Sector Stra
ling van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer;

-de Kernfysische Adviseur van
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maatregelencommissie
Volgens de "alarmregeling kern
energiecentrale Borssele" is de
centrale verplicht een ongeval
te melden bij o.a. de burgemees
ter van Borsele. Wanneer een
ramp zich aandient, dan roept
deze, eventueel in overleg met
anderen zoals de commissaris van
de koningin, de maqtregelencom-
issie bijeen. Het is deze com

missie die de ramp moet gaan

Ik praat met De Ruiter over het
rampenplan van Borsele op de ge
meentesecretarie in Heinkens
zand. "Borsele is waarschijnlijk
de enige gemeente in Nederland
waar de burgemeester een pieper
heeft om opgeroepen te kunnen
worden in geval van een ramp. Er
is ook altijd één ambtenaar die
zo'n pieper bij zich heeft.
Mocht een ramp zich voordoen,
dan gaat de burgemeester de
commissaris van de koningin,
Volksgezondheid enz. waarschu
wen; de ambtenaar regelt de in
richting van het crisiscentrum
of in andere woorden, de maatre
gelencommissie."



~de maatregelencommissie
t~a;:ie~ bijeen is, neemt de
burg~meester van Borsele zonodig
maatregelen. De maatregelencom
missie voor Borssele komt bijeen
in het Beleidscentrum, de bunker
van de B.B. A-kring-Zeeland-a,
Kloetingseweg 40, Goes.
In de maatregelencommissie voor
de kerncentrales in Doel wordt
het helemaal een drukke boel.

elkaar. Bij een echte ramp kan
dat nog sneller/ dan komen de
mensen uit Den Haag met een he
likopter. B~gemeester Van de
Heuvel zou overigens bij een mo
gelijke ramp liever niet in de
bunker te Goes zitten, maar ge
woon in het gemeentehuis hier in
Heinkenszand. De mensen denken
zo snel dat men vlucht, hê."
Hoe zal een maatregelencommissie
functioneren?
Nogmaals De Rui ter: ftAls een
maatregelencommissie eenmaal
bijeen is, zal er flink ge1mpro
viseerd moeten worden. Veel kan
al tevoren op papier worden ge
zet, maar ad hoc beslissingen
zullen altijd genomen moeten
worden. Bijvoorbeeld: wanneer

instituut voor de Volksgezond
heid, van de Kernfysische Dienst
en van het KNMI. Deze technische
commissie moet meetploegen in
strueren de nucleaire straling
te meten om zodoende de maatre
gelencommissie te kunnen infor
meren.

actiefasen
Zowel een burgemeester, zolang
de maatregelencommissie nog niet
bijeen is. als de maatregelen
commissie zelf, hebben bij een
nucleaire ramp zeer vergaande
bevoegdheden. Zo behoort het af
sluiten van een rampgebied of
gevarenzOne tot de mogelijkhe
den. Dat laatste wordt in de

foto' s: Jacques Bertram kerncentrales van Doel (links) en Borssele (rechts)

Die is dezelfde als die voor
Borssele, maar dan uitgebreid
met dezelfde functies in Noord
Brabant. Vreemd is wel dat in
deze commissie ook de Regionale
Geneeskundige Inspecteurs van de
Volksgezondheid in Zeeland en
Noord-Brabant zittenl zijn die
bij een ramp in Borssele niet
nodig??
De standplaats van de maatrege
lencommissie voor Doel is de
brandweerkazerne van de Regiona
le Brandweerkring Roosendaal,
Laan van Brabant 16 te Roosen
daal. Moet burgemeester Molthoff
van Hulst in het geval van een
ramp daarheen??, zou je je af
kunnen vraqen.

militaire operatie
liet het samenkomen van de maat
regelencomm1ssie voor Borssele
is al eens geoefend. De Ruiter.
"Binnen SO minuten was die~ij

wordt, bij een ernstige nucleai
re ramp, besloten tot evacuatie?
~n feite zal een bestrijding van
een nucleaire ramp als een mili
taire operatie georganiseerd
moeten worden."
De maatreqelencommissle moet or
ders geven aan de zogenaamde
tactische staven, die die orders
moeten uitvoeren en coOrdineren.
Deze tactische staven commande
ren weer de operationele staven,
die zich in de gemeenten bevin
den waar de ramp gebeurt . De
operationele staven tenslotte
commanderen op hun beurt weer
plaatselijke en/of regionale
hulpeenheden, zoals daar behoren
te zijn: brandweer, politie,
B.B., Rode Kruis en eventueel
militallen •
om een nucleaire ramp te be
strijden wordt de maatregelen
commissie bijgestaan door een
technische commissie, met daarin
o.a. deskundigen van het Rijks-

alarmregelingen beschreven bij
de actiefasen.
Er zijn vijf ·actiefasen, varié
rand van de eerste, landbouwpro
dukten uit een gebied met een
straal van vijf kilometer rondom
de kerncentrale komen onder con
trole van de Algemene Inspectie
Dienst, tot de vijfde, een groot
gebied is afgesloten en wordt
ontruimd.
Welke actiefase uitgevoerd wordt
is afhankelijk van de relatie
tu~sen ongevalssituatie en stra
lingssituatie.
Drie ongevalssituaties worden
onderscheiden: bij de eerste
dreigt een lozing in de lucht
van radioactieve stoffen, die
tussen de één- en tienmaal ligt
van de in de vergunning toege
stane hoeveelheid per dag ; bij
de tweede is dat méér dan tien
maal , maar de omvang kan hier
bij benadering worden geschat/ .
bij de derde is de omvang van d

5



zelfstandig beslissen een geva
renzOne af te sluiten, met ande
re woorden: niemand erin en nie
mand eruit.
De Ruiter: "Niemand erin, is na
tuurlijk logisch. Je moet dan
denken aan bijvoorbeeld inbre
kers die hun slag willen slaan
als het gebied geêvacueerd is,
of aan mensen die familieleden
in de gevarenzOne hebben zitten.
Die laatsten zouden ook radioac
tief besmet worden als ze het
gebied in zouden gaan. Niemand
eruit, is voor veel mensen moei
lijker te begrijpen. K~jk, het
zou kunnen dat mensen ongecon
troleerd het gebied gaan verla
ten, op eigen houtje dus. En wat
krijg je dan? Ze gaan overal

Wanneer men dus op een afstand
van 16 km van een kerncentrale
woont en er gebeurt daar een
ernstig ongeluk, dan loopt men
voor 30% het risico een stra
lingsbelasting van meer dan 1
rem te ontvangen; voor 22% kans
op een belasting van meer dan 5
rem, enz.
Nog enkele opmerkingen hierbij:
GevarenzOnes rondom kerncentra
les in de V.S. moeten een straal
hebben van 16 km. In Nederland
gaat men meestal uit van 5 km:
De risico's voor de stralingsbe
lasting zijn op 5 km natuurlijk
veel groter dan op 16 km. Zou
Borssele een straal van t6 km
aanhouden, dan zou men in de
Oosterschelde uitkomen: Interna
tionale maatstaven om gevarenzO
nes aan t~ geven bestaan er nog
niet, helaas. In feite rommelt
ieder land maar wat aan. Belgiê
bijvoorbeeld laat de gevarenzöne
voor de kerncentrales van Doel
juist bij de gemeentegrens van
Antwerpen ophouden:
Wat zijn de gevolgen van derge
lijke hoeveelheden straling?
Op langere termijn bestaat er
een grote kans op kanker, gene
tische afwijkingen enz. Op korte
termijn, acute gevolgen dus,
gaat men zich ziek voelen bij
een stralingsbelasting die de 50
rem te boven gaat; ontvangt men
een belasting van meer dan 200
rem, dan is er een fifty-fifty
kans dat men na een maand over
lijdt.

naar toe; ze verspreiden zich.
Dat moeten we niet hebben. Bij
zo'n ongeval moeten mensen het
gebied gecontroleerd verlaten.

bevoegdheden Bekeken moet worden hoeveel ra-
In het gesprek wat ik met De dioactieve besmetting ze hebben
Ruiter had, zijn we nogal diep opgelopen. Ze moeten opgevangen
op de bevoegdheden van de maatre- en ontsmet worden. Vandaar dat
gelencommissie en vooral van de niemand er z6 maar uit mag."
burgemeester ingegaan. Ik drijf de zaak op de spits:
De Ruiter: "Als je het hebt over maar als mensen dan toch probe-
de bevoegdheden van een burge- ren te ontsnappen uit een geva-
meester in een rampsituatie, renzöne; als er bijvoorbeeld
praat je steeds over 'als dit •• , paniek ontstaat en men wil zo
als dat ••• , stel nou ••• , enz.'. snel mogelijk weg, hoe dan ook?
Je praat over vrij theoretische De Ruiter: "De mensen in Borsele
gevallen. De ergst mogelijke ge- luisteren nog wel naar hun bur-
vallen. Maar het is toch goed gemeester. Ze zijn hier nog ge-
dat ook daarover wat geregeld zagsgetrouw."
is." Maar als ze dat nou eens niet

ge- doen?
"Nu gaan we wel over een heel
theoretisch geval praten, maar
ook dan zijn er wetten waarop de
burgemeester zijn maatregelen
kan baseren."
Z6 theoretisch is het geval ech
ter niet; volgens enquêtes rond
de Amerikaanse centrale van
Shoreham bij New York zouden één
miljoen mensen spontaan evacu-

Wat zou zo'n "ergst mogelijk
val" kunnen zijn?
Bijvoorbeeld: Er gebeurt een
ernstige ramp in de kerncentrale
van Borssele. Grote hoeveelheden
radioactiviteit komen vrij. Door
omstandigheden kan de maatrege
lencommissie voorlopig niet bij
een komen. De bevelsstructuur
komt dan bij de burgemeester te
liggen. Die burgemeester kan dan

lozing niet bekend, doch die
dreigt de omvang van een ramp
aan te nemen.

straling
Er zijn ook drie stralingssitua
ties: bij de eerste bestaat er
de kans op een lichaamsdosis
kleiner dan 5 rem, bij de tweede
tussen de 5 en de 15 rem, en bij
de derde méér dan 15 rem.
Ter vergelijking: in gewone om
standigheden mag een in een
kerncentrale aan straling bloot
gestelde arbeider per jaar maxi
maal 5 rem aan straling ontvan
gen. Een omwonende van een kern
centrale mag slechts 30 millirem
per jaar ontvangen, dus 0,03
rem.

Een paar voorbeelden om de eer
der genoemde relatie tussen on
geval en straling aan te geven:
bij ongevalssituatie 2 en stra
lingssituatie 1 vindt actiefase
1 plaats; bij ongevalssituatie 3
en stralingssituatie 2 vindt ac
tiefase 2 of 3 plaats (waarschu
wing bevolking en voorbereiding
ontruiming). Overigens wordt hij
ongevalssituatie 3 en het nog
niet bekend zijn van de stra
lingssituatie gelijk overgegaan
op actiefase 5. Terecht, denk
ik:
om aan te gev@n welke kansen er
zijn op een radioactieve besmet-
ting, hier nog wat cijfers uit
de verenigde Staten. Uitgegaan
wordt van. de slechtst mogelijke
omstandigheden.

1 rem 5 rem 50 rem 200 re~

16 km 30% 22% 10% 3%

32 km 20% 15% - -
80 km 10% +10% - --
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eren, terwijl het rampenplan
daar slechts rekening houdt met
een evacuatie van SO .OOO perso
nen. De mensen wachten dus niet
op een georganiseerde evacuatie,
noch binnen noch juist buiten
een ingestelde gevarenzOne.
Waarom, zo zou je je af kunnen
vragen, zouden vergelijkende
cijfers voor Borssele anders
uitvallen?
De wetten waarop De Ruiter zin
speelt, zijn enerzijds noodver
ordeningen waarvoor de Gemeente
wet ruimte verschaft en is an
derzijds de Kernenergiewet. Ar
tikel 44 van de Kernenergiewet
geeft de burgemeester de be
voegdheid "te beletten, dat in
gestelde gevarenzOnes zonder
toestemming van de burgemeester
worden verlaten of betreden .•• t1

En belangrijk hierbij: dit ge
beurt "zo nodig met behulp van
de sterke arm". Een burgemeester
kan militaire bijstand vorderen
voor de handhaving van de open
bare orde. Deze bijstand moet
gevraagd worden bij de comman
dant van de Koninklijke Mare
chaussee in Breda en bij de pro
vinciale militaire commandant
zeeland. De militaire autoritei
ten zijn verplicht aan zo'n vor
dering gehoor te geven en alle
gestuurde manschappen komen on
der het bevel van de burgemees
ter te staan.

"ze mogen schieten"
Goed, terug naar ons "theore
tische" geval. Maar wat zijn dan
die maatregelen die de burge-

meester in een uiterste geval
kan nemen?
De Ruiter: "Zeggen dat die men
sen dus niet uit een gevarenzOne
moeten komen, voor hun eigen
bestwil."
Kan hij zijn woorden desnoods
met militair geweld kracht bij
zetten?
hDe wettelijke basis daarvoor is
aanwezig."
En eventueel, als ik nu, natuur
lijk in theorie, verder denk:
mogen ze dan ook schieten?
IIJa, ja, in een uiterste geval,
ja, ja! 11

Ik ben waar ik wezen wil. Op
zo'n moment lijkt het mij toe
dat onze overheid krankzinnig
geworden is. Ze bouwen een kern
centrale, terwijl ze heel goed
weten wat voor idiote maatrege
len ze tegen hun eigen bevolking
moeten nemen, als het falikant
mis gaat met die kerncentrale.
Als ik mijn gevoelens kenbaar
maak aan De Ruiter, blijkt hij
die niet te delen: IIIn de prak
tijk zal het zover wel nooit ko
men. u

Maar dan zou je zulke maatrege
len ook nooit op papier hoeven
te zetten, denk ik dan.

echt voorbereid?
In hoeverre zijn Borsele en
Buist nu echt voorbereid op het
uitvoeren van hun rampenplannen?
ongetwijfeld is Borsele veel en
veel beter voorbereid op een mo
gelijke nucleaire ramp dan Buist
en dat is zeker niet alleen te
wijten aan het feit dat Bulst te

maken heeft met kerncentrales
die in Belgiê staan. Natuurlijk
is het zo dat Hulst erop kan
wijzen dat, ondanks het feit dat
met de Belgische autoriteiten
(wie zijn dat trouwens: autori
teiten van de priv~-kerncentra

les of van de provincies, de
Vlaamse deelregering of de cen
trale overheid??) is afgesproken
dat zij elk ongeval (wanneer is
iets een ongeval??) zullen mel
den aan de OOl1-alarmcentrale
Breda en de hulpalarmcentrales
Goes en Terneuzen, het in het
verleden reeds enkele keren is
voorgekomen dat Nederland niet
werd gewaarschuwd voor een onge
val (bijvoorbeeld in mei 'Sl,
toen via de Werkgroep Kernener
gie Zeeuws-Vlaanderen bekend
moest worden dat er in Doel 300
tot 400 duizend liter radioac
tief water ontsnapt was), maar
dat neemt niet weg dat Hulst al
een aantal zaken had kunnen re
gelen die in Borsele al wel uit
gewerkt zijn.
Zo zijn in Borsele kaarten aan
wezig, waarop de gevarenzOne
aangegeven staat: een gebied met
een straal van 5 km rondom de
kerncentrale. Alle kruisingen
tussen die straal en de uitvals
wegen staan erop, om precies te
zijn 20. Langs die punten zal
eventueel geêvacueerd worden en
op die punten komen dus ook con
troleposten. Zelfs de palen,
waar waarschuwingsborden voor
nucleaire straling opgeschoven
kunnen worden, staan bij die
punten al in de grond. De borden
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zelf liggen gebruiksklaar in een
opslagplaats van de gemeente.
Ook de evacuatieroutes binnen
het gebied zijn bekend. Zelfs de
routes die geluidswagens moeten
volgen om de bevolking te waar
schuwen, staan op papier. Die
geluidswagens moeten rond gaan
rijden, omdat men nu al weet dat
het alarmsignaal voor een ramp
met de kerncentrale van Borssele
(3 langgerekte tonen, waarna
mensen Hilversum.-l aan moeten
zetten) niet door iedereen zo
opgevat zal worden. De gemeente
Borsele heeft dan ook al strooi
biljetten klaar liggen met wat
de bevolking moet doen.

vrijwilligsters
en wat ook erg belangrijk is:
Borsele heeft geoefend.
Geoefend met het bijeenroepen
van de maatregelencommissie; ge
oefend met de betrokken ambtena
ren; geoefend met de vrijwillig
sters.
Zowel Borsele als Hulst schake
len bij een ernstige nucleaire
ramp vrijwilligsters in. Daartoe
heeft de Zeeuwse Vrouwenraad
zich aangemeld. In het rampen
plan van Hulst valt hierover te
lezen:' "Deze praktische hulp ge
schiedt op basis van vrijwillig
heid, op voorwaarde dat diegenen
die daadwerkelijk hulp verlen~n.

verzekerd zijn tegen ongevallen.
Verantwoordelijkheid voor inzet
berust bij de plaatselijke orga
nisatie, waartoe de vrijwillig
sters behoren. 1I

Als vrouw moet je wel waanzinnig
zijn om nu onder dergelijke
voorwaarden vrijwillig hulp te
bieden. Ik wil deze vrouwen
dringend het advies geven hun
verzekeringsvoorwaarden behorend
bij hetzij ziektekostenverzeke
ring of wat voor verzekering dan
ook er nog eens op na te lezen.
Onder uitsluitingen zal men daar
alle schade vinden "veroorzaakt
door atoomkernreacties, onver
schillig hoe deze zijn ont
staan"~! Op dit moment worden er
wel pogingen ondernomen dit pro
bleem te ondervangen. Hollaardt,
voorlichter van de grmeente
Hulst: IIWij gaan proberen een
collectieve verzekering voor nu
cleaire besmetting bij hulp bij
rampen te sluiten voor alle
hulpverleners gezamenlijk. Of
fertes zijn over + 1 jaar te
verwachten van zeker twee verze
keringsmaatschappiJen." Ik ben

enieuwd wat de premie zal zijn!
ed, Borsele heeft al met de
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vrouwen geoefend. om overbezet
ting van de telefoonlijnen te
voorkomen heeft men daar het
krakerswaarschuwingssysteem
overgenomen: de gemeente belt
één vrouw; die belt weer vier
vrouwen; zij op hun beurt ook
weer vier enz. Erg belangrijk
worden de taken van de vrouwen

overigens niet: wat pleisters
plakken en koffie inschenken bij
de opvang van lichtgewonden of
geêvacueerden. Wat Borsele niet
geoefend heeft is een evacuatie
van de bij een ramp bedreigde
bevolki"g . Volgens De Ruiter is
dit niet te oefenen; alleen al
niet door de talloze schade
claims die daarna ingediend zul
len worden.

Hulst
En Hulst, heeft Hulst al een
aantal zaken "geregeld"? Heeft
Hulst geoefend?
Evenals Borsele heeft Hulst
meetroutes uitgezet om de stra
ling in een ongevalssituatie te
kunnen meten . Maar dat is dan
ook het enige! En die meetwagen
staat in Goes! Volgens de alarm
regeling Doel moet er ook eentje
in Terneuzen staan, maar in
Hulst wist men daar niets van.
In Hulst zijn geen kaarten met
de gevarenzOne, waarop uitvals
wegen staan; dus zijn er ook
geen plaatsen bekend waar con
troleposten zouden moeten komen.
Hollaardt: "GevarenzOnes worden

bij een ramp uitgezeta~
hand van gegevens van denT::h_ ,
nische Commissie . GevarenzOnes
zijn afhankelijk van de wind
richting." Dat kan dus nog wat
worden als het bij een ramp hard
waait .
Waarschuwingsborden zijn er in
Hulst niet. Evacuatieroutes en

routes die geluidswagens moeten
volgen, zijn natuurlijk onbe
kend, daar de gevarenzOne ook
onbekend is.
Strooibiljetten zijn er niet.
Of Hulst geoefend heeft? Met de
maatregelencommissie?
"Nee hoor!"
En met de ambtenaren of de
vrijwilligsters?
"Nou, niet met de vrijwillig
sters. 0, in Borsele wel? Nou,
wij nog niet: We hebben wel eens
geoefend met de crisisstaf bin
nen de gemeente Hulst zelf. Die
was in 20 minuten bijeen!"

persoonlijke betrokkenheid
Het lijkt erop dat B&W van Bor
sele de mogelijkheid van een
ramp met "hun" kerncentrale meer
serieus nemen dan dat B&W van
Hulst die mogelijkheid zien voor
een van de vier kerncentrales in
Doel .
In feite zou dit omgekeerd moe
ten zijn, daar men er in Neder
land in het algemeen van over
tuigd is dat de kerncentrale van
Borssele "veiliger" is dan die



an Doel. Hoewel het begrip
"veiligheid" in verband met
kerncentrales een relatief be
grip is, is het dan toch zo dat
de controle op de kerncentrale
van Borssele beter en strenger
geregeld is dan de controle op
de kerncentrales van Doel. B&W
van Hulst zouden dat toch zeker
moeten weten!

Het feit dat Hulst niet zo goed
voorbereid is op een ramp met
een kerncentrale, ja, eigenlijk
alleen maar een papieren ram
penplan bezit, is op het conto
te schrijven van zowel B&W als
de gemeenteraad. Op de vergade
ring van de gemeenteraad waarin
het gemeentelijk rampenplan
werd goedgekeurd (25 augustus
j.l.), werd hierover nauwelijks
een kritische vraag gesteld.
Alleen het PvdA-lid Martens
wees op de noodzaak van een
goed functioneren van het ram
pènplan, waarop burgemeester
Molthoff zei zich voor de uit
voering van het rampenplan meer
zorgen te maken dat twee perso
nenbusjes op elkaar zouden bot
sen, dan dat er "iets" in Doel
zou gebeuren:

In Borsele is dat anders.
Mede onder druk van de actie
groep "Stop Borssele" en ook
doordat Borsele's voorlichter,
J. de Ruiter, wei gelnteresseerd
is in alles wat met rampenplan
nen te maken heeft, ls er in
Borsele een aantal afspraken ge
maakt.
De Ruiter: "Vroeger moesten we
via het ANP of het journaal ho
ren dat er iets mis was met de
kerncentrale van Borssele. Wij
waren, zo gezegd, de laatsten
die iets hoorden . Dat is nu ver
anderd. Als wij nu opbellen, zit
de directie binnen 10 minuten in
het gemeentehuis . Dit geldt
trouwens ook voor de directies
van andere grote bedrijven. Het
heeft ons veel moeite gekost
dergelijke relaties op te hou
wen; soms hebben we er zelfs
voor met de vuist op tafel moe
ten slaan, maar nu is er dan een
vertrouwensrelatie. Zo hebben we
er ook voor gezorgd dat bedrij
ven onderling in contact staan
om elkaar in te lichten als zich
een calamiteit aandient. Dat het
zover gekomen is, is trouwens
mede een verdienste van actie
groepen die ons onder druk heb
ben gezet onszelf in het moge
lijke voor te bereiden OP moge
lijke rampen."

folder
"Ja, ja", zou Molthoff kunnen
zeggen, "wij kunnen de directie
van Doel niet op het matje roe-

pen; en bovendien", zo zou hij
er aan toe kunnen voegen, IIheb
ik nog ruim een jaar geleden
overlegd met de burgemeester van
Beveren, zodat we gezamenlijk
een folder 'Wat U moet doen bij
een ongeval i~ een kerncentrale'
hebben verspreid. ,. "En daar
naast", zo zou hij kunnen be
sluiten, IIhebben wij al sinds
maart 1978 een rampenplan, ver
v66r de door de regering vastge
stelde datum. u

In Hulst zou men hierop kunnen
tegenwerpen: "Ja, ja, wij kun
nen de directie van Doel niet
op het matje roepen, en boven
dien hebben wij nog ruim één
jaar geleden overlegd met de
burgemeester van Beveren, zodat
wij gezamenlijk een folder 'wat
U moet doen bij een ongeval in
een kerncentrale' hebben ver
spreid. En daarnaast", zo zou
men kunnen besluiten, uhebben
wij al sinds maart 1978 een
rampenplan, ver v66r de door de
regering vastgestelde datum. 11

"Dat klopt", zo zou ik dan kun
nen antwoorden, t1maa r heeft dat
overleg met de burgemeester van
Beveren nog meer dan een folder
opgeleverd, bijvoorbeeld het
afstemmen op elkaar van weder
zijdse rampenplannen; en als
Hulst dan al 5" jaar een ram
penplan heeft, waarom is er dan
maar één keer qeoefend, en dan
nog alleen maar met interne ge
meentelijke functionarissen?"
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lijk de mensen zelf. We hebben
onszelf opgescheept met een
technologie die onfeilbaar zou
moeten zijn, omdat de gevolgen
eigenlijk niet t e overzien zijn.
Maar we hebben te maken met men
sen en, waar mensen wprken, wor
den fouten gemaakt. Van de
19.000 grote en kleine ongeluk
ken in Amerikaanse kerncentrales
tussen 1969 en 1979 had 40\ een
menselijke oorsprong. Bovendien
blijkt hieruit dat ook de t e ch
niek niet onfeilbaar is . Gebre
ken blijven ontdekt worden.
OOk in de rampbestrijding zal
het menselijke aspect een zeer
grote rol spelen. Het min of
meer suksesvol bestrijden van
een' ramp hangt ervan af.
Mag ik t en slotte , wat dit aspec t
bestreft , U, lezer, een v raag
stel len: "Als U chauffeur van
een bus zou zijn, zou U dan een
radioactief bes met gebied binnen
ri jden, weli swaar beschermd (?)
door een speciaa l ontworpen pak
en gasmasker, om mensen te eva
cueren?"

te behandelen die erg radioac
tief besmet zijn , of die, op één
of andere manier, ernstige
brandwonden hebben opgelopen.
Artsen zijn niet georganiseerd
voor een noodsituatie. Hetzelfde
geldt voor EHBO-ers.
Andere problemen zijn: het ont
breken van veel grote uitvalswe
gen en het verstoppen van de we
gen bij een spontane evacuatie
(voor het afsluiten van een ge

varenzOne is het ontbreken van
veel grote uitvalswegen natuur
lijk een voordeel:), en het feit
dat hulpverleningsorganisaties
als de BB, brandweer en politie
van verschillende mabilofoonfre
quenties gebruik maken.
Te pleiten valt hier voor de
Amerikaanse aanpak: elke kern 
centrale maet een uitgetest ram
penplan be z itten en openbare
hoorzittingen moeten gehouden
worden waar de be vo l ki ng haar
zegje kan doen.
Maar he t ergste, zwakste punt
waar we a ltijd reke ni ng mee zu l
len moeten houden, zijn natuur-

~_jjJ-;....;.- : .:"-_2._·· _

Tenslotte heeft toch de burge
meester in het voorwoord bij
het rampenplan uit 1978 ge
schreven dat voor een goed
functioneren van een rampenplan
geldt, dat dat slechts bereikt
kan worden indien daaraan prak
tische toepassing wordt gegeven
door het houden van oefeningen:
"Dat klopt", zo zou ik hem op
mijn beurt kunnen tegenwerpen ,
"maar heeft dat gesprek met die
Belgische burgemeester nog meer
dan een folder opgeleverd, bij 
voorbeeld het afstemmen op el
kaar van de wederzijdse rampen
plannen/ en als Buist dan al 5~

jaar een rampenplan heeft , waar
om is er dan maar ~~n keer geoe
fend en dan nog alleen maar met
interne gemeentelijke functiona
rissen? Want, burgemeester, weet
U nog wat U in het voorwoord bij
dat rampenplan uit 1978
schreef?"
"Nou, wat dan?" , zo zou hij kun
nen antwoorden .
En ik, hem citerend: "Tenslotte
geldt dat een goed functioneren
van een rampenplan • .• s lechts
bereikt kan worden , indien •.•
daaraan praktische 't oepas s i ng
wordt gegeven door het houd en
van oefeningen."
I n de Wet Rampenplannen s t aat
ook dat B&W v66r de vaststelling
van het rampenplan door de raad,
hebben moeten overleggen met or
ganisaties die bij de rampbe
strijding betrokken dienen te
worden.
In Borsele is dit gebeurd.
In Hulst niet! Een zwakzinnigen
inrichting als "De Sterre" met
ongeveer 350 pupillen, op enkele
kilometers afstand van de kern
centrales van Doel, weet van
niets . Bollaardt: "Zij zullen
aan moeten geven hoe ze erbi j
betrokken willen worden, bij
voorbeeld hoe er ge~vacueerd

moet worden bij een ramp."

conclusie
In dit artikel hebben we een
vergelijking gemaakt tussen de
voorbereiding op een nucleaire
ramp in Borsele e n in Hulst.
Hoewel Borsele beter voorbereid
is, ziet De Ruiter zelf ook
zwakke punten in het rampenplan
v an Borsele die beter geregel d
moeten worden , a ls dat kan ten
minste. Zo i s er geen adekwate
hulpverleningsdienst. De opvang
van grote aantal len s lachtoffers
is onvoldoende . Ziekenhuizen
ijn ni e t geoutilleerd om mensen
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g1e. Hulst moet hierop aan
dringen bij het ministerie
van Buitenlandse Zaken; het
ministerie van Volkshuisves
ting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer; en het ministe
rie van Welzijn, Volksgezond
heid en Cultuur.

Met Belgische buurgemeenten
moeten duidelijke afspraken
gemaakt worden over het op
elkaar afstemmen van weder
zijdse rampenplannen, alsook
over wederzijds gebruik van
uitvalswegen in een noodsitu
atie. We moeten in Zeeuws
Vlaanderen niet als ratten in
de val zitten.

Naast de Maatregelencommissie
voor Doel in Roosendaal moet
er een "regionale" Maatrege
lencommissie komen in Zeèuws
Vlaanderen, die in een perma
nente verbinding staat met
Roosendaal.
In die "regionale" Maatrege
lencommissie zitten dan de
burgemeesters van de bedreig
de gemeenten in Zeeuws
Vlaanderen; de Commissaris
van de Kcningin in Zeeland;
de provinciale Voedselcommis
saris; de Hoofdingenieur-Di
recteur Rijkswaterstaat in de
directie-Zeeland; de Regiona
le Inspecteur van de Volksge
zondheid belast met het toe
zicht op de hygiëne van het
milieu; de Hoofdinspecteur
Directeur van het tweede dis
trict van de Arbeidsinspec
tie; en de Regionale Genees
kundige Inspecteur van de
Volksgezondheid in Zeeland.
Voor de Maatregelencommissie
in Roosendaal blijven dan
over: dezelfde functies als
in de "regionale", maar dan
in Noord-Brabant, aangevuld
met het Hoofd van de Sector
Straling van het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimte
lijke Ordening en Milieube
heer; de Kernfysische Advi
seur van het ministerie van
Sociale Zaken; en twee des-

Hulst betreffende

onderzoek van de Werk
in hoeverre de gemeentes
een ramp in een kerncen-

De gemeente Hulst moet aan
dringen op een sneller waar
schuwingssysteem vanuit Bel-

slotte geen barbaren=! Ervoor
in de plaats kan een bepaling
komen die mensen verplicht
tot een gecontroleerd verla
ten van het gebied, gevolgd
door opvang, onderzoek en
eventuele ontsmetting. omdat
te verwachten is dat bij een
nucleaire'ramp mensen al
spontaan een gevarenzöne-zul
len hebben verlaten voordat
een gecontroleerd verlaten
plaatsvindt, moet er nu al
bekendheid gegeven worden aan
adressen waar spontane verla~

ters zich alsnog kunnen laten
controleren. Dat betekent dat
zulke adressen ingericht moe
ten worden met ontsmettings
apparatuur, maar ook met ge
gevens van de burgelijke
stand om te controleren wie
er wel of niet ontsmet is.
Artsen (zie aanbeveling 8)
zouden bij een ramp naar die
adressen kunnen gaan.

Deze BELICHT is de neerslag van een
groep Kernenergie Zeeuws-Vlaanderen
Borsele en Hulst zijn voorbereid op
trale.
Op maandag 12 december a.s. organiseert de Werkgroep een
voorlichtingsavond over dit onderwe~p. Er zullen inleidingen
gehouden worden door Toine Huysmans (de schrijver van dit
artikel); de heer Van de Mee, huisarts en commandant van de
Rode-Kruiskolonne; de heer Vesseur, regionale brandweercom
mandant; en door burgemeester Molthoff van Hulst.
De avond wordt gehouden in gemeenschapshuis Pen Dullaert in
Huist en begint om 20.00 uur.
Op deze avond zal ongetwijfeld ook onderstaande lijst van
aanbevelingen voor de gemeente Hulst ter sprake komen. De
lijst is opgesteld door de Werkgroep Kernenergie Zeeuws
Vlaanderen.

Vooraf: Het beste rampenplan voor kerncentrales is het stop
p~n met kernenergie als energie-opwekkingsbron. Zolang dat
echter niet gerealiseerd is, behoort 4e overheid haar bevol
king zo goed mogelijk te beschermen tegen de gevaren van
kernenergie. Eén van de instrumenten daarvoor is een dege
lijk rampenplan.
Het rampenplan van de gemeente Hulst, zoals dat er nu ligt,
en zoals dat er waarschijnlijk in vele andere plaatsen uit
ziet, voldoet niet aan de eis van degelijkheid. Hier volgt
een aantal aanbevelingen om dat rampenplan degelijker,
doortimmerder te maken.

De mogelijkheid een gebied af
te sluiten zodat niemand er
meer uit mag, moet uit het
rampenplan van Hulst en uit
elk rampenplan verdwijnen.
Dat is té grof. Wij zijn ten-

i
De kleinst mogelijke gevaren
zöne moet niet een gebied met
een straal-vän 5 km rondom
een kerncentrale zijn, maar
een gebied met een 'straal van
16 km, analoog aan Amerikaan
se maatstaven (10 mijl). Uit
Amerikaanse onderzoeken is
gebleken dat zelfs 16 km nog
discutabel is. Bij ongunstige
weersomstandigheden is er een
.kans van 10% dat men op 80 km
afstand van een ongeluk in
een kerncentrale nog een stra
lingsbelasting van meer dan 5
rem oploopt. Een gevarenzöne
van 16 km is dan ook het mi
n.Imum, Hulst moet daarop aan
dringen.

1IAanbeVelingen voor de gemeente
het gemeentelijk rampenplan.
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gemeente Hulst daarop aan
dringen, met liefst een sta
tionering in Hulst.

De gemeente moet in overleg
treden met tehuizen als "De
Sterre", "Het Liduinazieken
huis", "De Blauwe Hoeve",
"Eeckenstein" enz., om het
rampenplan met hen door te
nemen en vooral, hoe een
eventuele evacuatie moet ver
lopen.

De gemeente Hulst moet zorgen
voor kaarten met gevarenzOnes
daarop, niet alleen met een
-straal van 5 km rondom de
kerncentrale, maar zeker ook
tot 16 km. Uitvalswegen met
controleposten moeten op die
kaarten staan; en ook routes
voor geluidswagens en evacua
tierouteso

Waarschuwingsborden en
strooibiljetten moeten
gemaakt worden.

Evenals iedereen, moet ook de
gemeente Hulst zich aan de
wet houden. Als de Wet Ram
penplannen voorschrijft dat
de gemeente binnen twee maan
den na het goedkeuren van het
gemeentelijk rampenplan door
de gemeenteraad de bevolking
moet laten weten dat het ram
.penplan ter inzage ligt, dan
moet dat ook gebeuren.
In concreto betekent dat dat
de gemeente Hulst op of voor
45 oktober in de PZC, De
Stem en/of het Zeeuws-Vlaams
advertentieblad een adverten
tie had moeten plaatsen met
de'mededeling dat het rampen
plan voor iedereen ter inzage
ligt in het gemeentehuis. Een
dergelijke advertentie is
echter niet verschenen.

I."
Als er geen meetwagen in Ter
neuzen staat (volgens de
alarmregeling Doel moet dat
wel zo zijn:), dan moet de f f de

Hulst betre ene

plaätselijke hulpeenheden
(brandweer, politie enz.) en
de technische commissie.

Er moet meer duidelijkheid
komen over een eventuele
schaderegeling bij een nucle
aire ramp. Tot welk bedrag is
"Doel" aansprakelijk? (100.
000.000 gulden??) En de over
heid?? De Belgische of de Ne
derlandse?? Of is er niemand
aansprakelijk en kunnen men
sen, in geval van een nucle
aire ramp, fluiten naar hun
centen??
De gemeente Hulst zou dat
voor haar inwoners eens uit
l"oeten zoeken::

Evenals in Borsele zou het
goed zijn als de burgemeester
van Hulst en één ambtenaar
altijd oproepbaar zijn via
een "pieper".

Artsen, ziekenhuizen en ver
plegend personeel (ook Rode
Kruis, EHBO-ers) moeten veel
actiever bij de voorbereiding
op een nucleaire-rampbestrij
dinç worden betrokken. Zij
moeten weten wat ze bij een
werkelijke ramp kunnen ver
wachten: veel radioactief be
smutte mensen, die ontsmet
moeten worden; lichamelijke
kwalen die ontstaan bij te
hoge doses. Een oefening met
deze categorie hulpverleners
zou zeer nuttig zijn. De ge
meente moet ervoor zorgen dat
deze categorie verzekerd is
bij een rampbestrijding, als
verzekeringsmaatschappijen
dergelijke verzekeringen af
willen sluiten.

kundigen, respectievelijk van
het miniaterie van Landbouw
en Visserij en van dat van
Verkeer en Waterstaat.
Waarom deze tweedeling?
Voor wat betreft de bestrij
ding van nucleaire rampen
liggen kerncentrales meestal
op erg ongunstige plaatsen,
zo ook Doel. Nederland heeft
bij een eventuele ramp niet
alleen te maken met het "vas
teland" Noord-Brabant, maar
ook met het "eiland" Zeeuws
Vlaanderen. Dat "eiland" kan
specifieke maatregelen ver
eisen, die beter ter plekke
beoordeeld kunnen worden
(bijvoorbeeld: een evacuatie
in westelijke of zuidelijke,
Belgische, richting). "Men
zit dichter bij het vuur"!:
Een tweede reden voor deze
tweedelinq van de Maatrege
lencommissie is van psycholo
gische aard. De bevolking
wordt de indruk ontnomen dat
de verantwoordelijken "vluch
ten".
Een praktische reden is ver
der dat het in een werkelijke
noodsituatie voor burgemees
ters moeilijk zal worden
Roosendaal te bereiken, ten
zij met vertraging. Beter is
het dan in Zeeuws-Vlaanderen
samen te komen.
Sprekend over de hoogste au
toriteit in de bevelsstruc
tuur, dan behoort die te lig
gen bij de Maatregelencommis
sie in Roosendaal.

Oefeningen moeten ook plaats
vinden met het bijeenroepen
van de tactische staven, de
operationele staven, de

o n VOor de gemeente
Aanbevel~ngeloOk rampenplan.
het gemeente ~J

Hulst moet aandringen op oe
feningen met het bijeenroepen
van de Maatregelencommissie
in Roosendaal en eventueel de
"regionale" in Zeeuws-Vlaan
deren. De Maatreqelencommis
sie voor Rorssele oefent wel:
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