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Onderwerp

Behandelvoorstel motie 903 stand van zaken
kernenergie

Geachte Statenleden,

Op 13 november 2019 heeft u ingestemd met ondertekening door het IPO-bestuur van het
Klimaatakkoord. Daarbij is motie 903 aangenomen. Daarin vraagt u aan het college om:

1.

Te onderzoeken welke rol kernenergie kan spelen in het provinciale energiebeleid en de
Provinciale Staten hierover te informeren,

2.

De innovatieve ontwikkelingen op het gebied van een nieuwe generatie kernreactoren
nauwgezet te volgen en de Provinciale Staten hier bij nieuwe ontwikkelingen over te
informeren.

Wij stellen met inachtname van het debat voor om het onderzoek uit te laten voeren door de
provincie zelf op basis van open toegankelijke publicaties en te laten valideren door een
externe partij met autoriteit op het gebied van kernenergie. Deze partij kan een rol spelen bij
de technische sessie waarin wij dit onderzoek aan u presenteren. De innovatieve
ontwikkelingen waar u in punt 2 om vraagt, worden onderdeel van het onderzoek.

Op de volgende pagina staat een opzet van het onderzoek, wij verwachten dit aan het eind
van het eerste kwartaal van 2020 naar u te kunnen sturen.

Ons kenmerk

PZH-2019-718821837

Het onderzoek dat wij voor u gaan uitvoeren zal de volgende elementen omvatten:

1.

2.

3.

Overzicht van de huidige situatie in Nederland
a.

Kernenergiewet (Rijksbevoegdheid, provincie is geen bevoegd gezag)

b.

Maasvlakte als aangewezen zoeklocaties in Nederland

c.

Voorwaarden om een aanvraag in te dienen op een aangewezen locatie

d.

Procedure om te komen tot nieuwe locaties

e.

Mogelijke rol voor PZH

Ontwikkeling
a.

Technisch: huidige stand- en ontwikkeling van nieuwe technieken.

b.

Economisch: haalbaarheid, schaalbaarheid en betaalbaarheid.

c.

Maatschappelijke ontwikkelingen.

d.

Internationale ontwikkelingen.

Mogelijke rol van kernenergie in de toekomstige energiemix en effecten op keuzes
die nu gemaakt worden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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