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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: 20 tot 22 kernbommen in Volkel
Het Brabants Dagblad bracht op 16 juli jl. het nieuws dat de NAVO in een officieel document heeft
bevestigd dat er kernwapens liggen op de luchtmachtbasis Volkel in Noord-Brabant.
Klik op de link voor het betreffende artikel: https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/navo-verklaptgeheim-nederland-heeft-kernwapens-op-volkel~aa449ab2/
Het gaat om een rapport dat is opgesteld door de rapporteur van het Defense and Security Committee
(DSC) van het NAVO-parlement en begin juni tijdens een plenaire sessie werd besproken in Bratislava.
In het document was te lezen dat de Verenigde Staten ongeveer 150 nucleaire wapens, met name
B61-kernbommen, hebben opgeslagen op vijf Europese luchtmachtbasissen: Kleine Brogel in België,
Büchel in Duitsland, Aviano en Chedi-Torre in Italië, Incirlik in Turkije en dus ook in Volkel.
De Amerikanen zijn relatief transparant over hun kernwapens en moderniseringsprogramma. Het gaat
dan om het vervangen en/of onderhouden van veelal oudere kernraketten, kernonderzeeërs en
bommenwerpers (bron NRC 5 februari 2018). Nu is journalistiek bevestigd dat ook vliegbasis Volkel in
dit moderniseringstraject valt en dat de kernbommen aldaar vervoerd worden naar de Verenigde
Staten en weer terug.
Over de aanwezigheid van de kernbommen werd al sinds de Koude Oorlog geheimzinnig gedaan,
maar klaarblijkelijk liggen er dus sinds de jaren '60 op vliegbasis Volkel 20 tot 22 kernbommen
opgeslagen. Deze zogenaamde B61-bommen hebben tot vier keer de kracht van de eerste
atoombommen.
De fractie van GroenLinks heeft de volgende vraag en verzoek aan het college van burgemeester en
wethouders:
1.

De fractie van GroenLinks is van mening dat de inwoners van de gemeente Uden (en eigenlijk
alle mensen in Nederland) recht hebben op de correcte en volledige informatie over de stand
van zaken m.b.t. de kernwapens op vliegbasis Volkel. In de media verschijnen veel
verschillende berichten over risico’s als militair doelwit, maar ook over de conditie, het
vervoer, het stralingsgevaar, de huisvesting en de modernisering van deze wapens. Deze vaak
speculatieve berichten maken niet concreet duidelijk wat de aanwezigheid van deze
kernwapens daadwerkelijk betekent voor de veiligheid van onze burgers in het dagelijks
leven?
Kan het college er op kort termijn zorg voor dragen dat – zo nodig in goed overleg en in
samenwerking met met de verantwoordelijke partijen als de regering, defensie, de ambassade
van de Verenigde Staten en/of deskundigen de bewoners van de gemeente Uden op een
correcte wijze worden voorziening van die informatie die openbaar kan worden gedeeld en
een eenduidige en juiste stand van zaken weergeeft met betrekking tot de kernwapens in
Volkel en de veiligheid van hun leefomgeving?
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Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 26-7-2019
Antwoord:
Wij zij 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. De Tweede Kamer
heeft eerder al de discussie met het kabinet gevoerd. Dit heeft niet tot nadere informatie geleid.
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