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Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Kernwapens op Vliegbasis Volkel
Het is een slecht bewaard geheim dat op Vliegbasis Volkel Amerikaanse kernwapens opgeslagen
liggen. De SP heeft zich hier altijd al tegen uitgesproken. Nu meer dan ooit is het nodig om dit
nogmaals te doen.
Onlangs hebben zowel de Verenigde Staten als Rusland het INF-ontwapeningsverdrag (Intermediaterange Nuclear Forces) opgezegd. Een zorgelijke ontwikkeling die kan leiden tot een nieuwe
kernwapenwedloop. De SP neemt daar flinke afstand van en ziet het liefste alle kernwapens
verdwijnen, te beginnen in Volkel.
We hebben de volgende vragen aan het College:
1.

Deelt het college de mening van de SP dat het opzeggen van het INF-verdrag een zorgelijke
ontwikkeling is? Waarom wel of waarom niet?

2.

Is het college bereid met klem afstand te nemen van deze ontwikkeling en bij de juiste
organen te verzoeken de kernwapens op Vliegbasis Volkel te verwijderen? Waarom wel of
waarom niet?
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 19-2-2019
Antwoord:
1.

Het college deelt uw zorgen over de opzegging van het INF-ontwapeningsverdrag omdat dit
de kans op een nieuwe kernwapenwedloop kan vergroten.

2.

Wij zijn niet geïnformeerd of er in onze gemeente kernwapens opgeslagen liggen. Het
gemeentebestuur van Uden heeft steeds als standpunt ingenomen dat (kern)bewapening geen
lokale aangelegenheid is en heeft hierover geen standpunt. Het betreft een (inter)nationale
discussie van de NAVO, van onze regering en van ons parlement. Wij vinden dat de landelijke
discussie gevoerd moet worden tussen en met Kamerleden en plaats hoort te vinden in de
Tweede Kamer.
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