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KERNENERGIE: STANDPUNT HERZIEN? 
Maarten de Groot, oktober 2019 

 

Inleiding 
In 2012 hebben we binnen de themagroep een summiere discussie over kernenergie gehad. Zie 

“Punten uit discussie over kernenergie”. Het leek ons toen nodig dat onderwerp verder te 

bespreken. In het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer 2017 “Een verbonden 

samenleving” wordt het onderwerp slechts op één plaats (paragraaf 4.5) kort aangestipt: 

“Kernenergie en schaliegas zijn schoon noch veilig en daarmee ongeschikt voor onze 

toekomstige energievoorziening. Technologisch ontwikkelingen zullen daar de komende twee 

decennia geen noemenswaardige verandering in aanbrengen. Kerncentrale Borssele moet zo 

snel mogelijk sluiten; Zeeland moet financieel worden geholpen bij de ontmanteling van 

Borssele.” 

Moorlag schreef in november 2018, in reactie op een suggestie van de VVD een nieuwe 

kerncentrale te bouwen (zonder een locatie te noemen): “zet een streep door die dure en 

gevaarlijke plannen voor een kerncentrale. Schrap ook de Eemshaven als vestigingslocatie. 

Investeer in windparken op zee. In energie uit waterstof.” 

 

Ondertussen wordt het steeds duidelijker dat wereldwijd alle zeilen bijgezet moeten worden om 

de CO2-uitstoot terug te dringen. Energiebesparing en vervanging van fossiele brandstoffen door 

die uit zon en wind gaan te langzaam. Lange tijd werd gedacht dat energie uit biomassa op den 

duur één van de belangrijkste duurzame bronnen zou worden. Ten onrechte, zo hebben we 

onlangs geconstateerd. Technieken als CCS kunnen tijdelijk wel enige verlichting bieden, maar 

onvoldoende. Grootschalige toepassing van kernenergie zou een belangrijke bijdrage kunnen 

leveren. Het Internationaal Energie Agentschap in Wenen pleit dan ook voor het langer open 

houden van de huidige centrales en het bouwen van nieuwe. Er zijn wereldwijd best veel 

ontwikkelingen gaande die kernenergie aantrekkelijker maken, zoals ontwikkeling van kleine, 

modulaire reactoren, ontwikkeling van gesmolten zout reactoren, vervanging van uranium door 

thorium als brandstof.  

 

Het wordt tijd dat de PvdA stopt met het automatisch NEE zeggen tegen kernenergie en  opnieuw 

nadenkt over de ernst van de bezwaren ertegen. Dat kan leiden tot herziening van het standpunt 

over kernenergie. Enige aanzetten tot zo’n herziening zijn te vinden in recente publicaties van 

Samsom en Turkenburg (bijlages).  

 

Weging van de bezwaren tegen kernenergie 

Hieronder een globale beschouwing van de bezwaren tegen kernenergie. 

 

1    Kernenergie draagt bij aan de proliferatie van kernwapens 

Dat was in de begintijd van kernenergie een belangrijk bezwaar. Maar mede dank zij het werk van 

het Internationaal atoomagentschap in Wenen en het type brandstof dat in de huidige 

kerncentrales wordt gebruikt, is die bijdrage tegenwoordig erg klein. De centrales helpen ons zelfs 

af van afgedankte kernwapens. Zie Goldstein 2019. De bijdrage van nieuw te ontwikkelen 

kerncentrales (gesmolten zout, thorium) zou nog kleiner zijn.  
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2  Voor het radioactief afval is geen oplossing 

Kernafval blijft een probleem. Maar dat is beperkt in omvang en daardoor beheersbaar. Dat we 

ons nageslacht met een probleem opzadelen is juist, maar met de CO2-uitstoot doen we dat op 

een nog veel grotere schaal. Het is bovendien niet uitgesloten dat het grootste deel van het 

huidige kernafval te zijner tijd als brandstof kan dienen in gesmolten zoutreactoren, waarna er nog 

maar een fractie van dat kernafval overblijft.  

3 De kans op een kernramp is te groot 

De kans op een ramp als in Harrisburg (1979, ontwerpfout), Tsjernobyl (1986, onverantwoord 

experiment) of Fukushima (2011, verkeerde locatie) is inderdaad niet nul. Maar hij is wel erg klein, 

dank zij de hoge veiligheidseisen die nu in westerse landen gehanteerd worden.   

4 De kosten zijn erg hoog 

De kosten zijn thans inderdaad erg hoog, althans in westerse landen, waar de veiligheidseisen 

hoog zijn en nauwelijks meer expertise aanwezig is (er zijn hier in 30 jaar geen kerncentrales meer 

gebouwd). Maar volgens onderzoekers van de universiteit van Utrecht (waaronder Turkenburg) 

zou de bijdrage van kernenergie aan de elektriciteitsvoorziening in West-Europa in 2050 ongeveer 

30% tot 45% moeten zijn om de laagste kostprijs te bereiken, ondanks die hoge kosten. Die 

conclusie is weliswaar vrij onzeker, maar hij laat wel zien dat kernenergie bespreekbaar moet zijn 

als alleen naar de kosten wordt gekeken. Bovendien is het goed mogelijk dat de nieuwe 

ontwikkelingen een prijsverlaging mogelijk maken.   

 

Richting van mogelijke herziening PvdA standpunt 
− Er zijn geen principiële bezwaren tegen kernenergie. De voor- en nadelen van deze vorm van 

energie moeten zakelijk worden afgewogen. 

− De eventuele sluiting van de kerncentrale van Borssele is alleen wenselijk als dat volgt uit een 

nuchtere afweging van de voor- en nadelen. 

− Er is geen principieel bezwaar tegen de import van stroom uit kernenergie. Wat betreft de 

CO2-uitstoot is die stroom ongeveer even duurzaam als stroom uit zon of wind. 

− Kernenergie zal de komende decennia weliswaar geen significante rol spelen in Nederland, 

maar kan over 10 of 20 jaar wel een belangrijke rol spelen in West-Europa, mits er de 

komende jaren voldoende onderzoek en ontwikkeling wordt gedaan. Nederland moet er naar 

streven om samen met andere landen een bijdrage te leveren aan nieuwe ontwikkelingen die 

perspectief bieden, en daarvoor een flinke hoeveelheid geld beschikbaar stellen.  

 

Voorstel 
Een paar van ons duiken iets dieper in deze materie, bekijken of het nuttig is een grondiger 

discussie binnen de themagroep te organiseren, een spreker uit te nodigen en eventueel een 

voorstel te formuleren voor agendering van dit punt binnen de partij (contacten met Moorlag; 

partijbestuur; WBS).  
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