
       
 
Motie Kernenergie in regionale energiemix? 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 1 december 2020, gehoord de beraadslaging, 
 
constaterende dat: 
 
● De U16-regio een reële bijdrage wil leveren aan de landelijke klimaatdoelstelling om energieneutraal 

te worden in 2050; 
● De U16-regio energieneutraal in 2050 als onderzoeksambitie heeft geformuleerd voor de regio; 
● Door de Tweede Kamer een motie1 is aangenomen die oproept tot een marktconsultatie voor 

kerncentrales en een verkenning van regio’s die belangstelling hebben voor het realiseren van een 
kerncentrale; 

● Door de Provinciale Staten van Utrecht een motie2 is aangenomen om de belangstelling voor 
kernenergie als onderdeel van de langetermijnenergiemix in de regio te inventariseren; 

 
overwegende dat: 
 
● De ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn een enorme ruimtelijke opgave met zich meebrengt; 
● Een dergelijke ruimtelijke opgave complex is in te passen in een dichtbevolkt gebied als de U16-regio; 
● De U16-regio naast de energietransitie ook ruimte moet bieden aan andere maatschappelijke 

opgaven (wonen, werken, bereikbaarheid en klimaatadaptatie) met een grote ruimtelijke impact; 
● Kernenergie vergeleken met andere energiebronnen relatief weinig ruimte gebruikt; 
● Wind- en zonne-energie onvoldoende leveringszekerheid bieden, wat de aanwezigheid van 

alternatieve energiebronnen noodzakelijk maakt; 
● Kernenergie niet duurder is dan wind en zon, als alle kosten op dezelfde manier worden 

meegenomen3; 
● Er voor de langere termijn technologieën in ontwikkeling zijn, zoals de zogenaamde 

gesmoltenzoutreactoren en thoriumreactoren4, 
 

spreekt uit dat: 
 
● Kernenergie een belangrijk onderdeel kan zijn van de nationale energievoorziening in 2050, 
 
verzoekt het college: 
 
● In regionaal verband te verkennen of en zo ja, onder welke voorwaarden, er binnen de U16-regio 

mogelijkheden zijn voor het realiseren van (een vorm van) kernenergie in de langetermijnenergiemix, 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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1
 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z16571&did=2020D35893 

2
 https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/PS2020MM09-Motie-58a-Kernenenergie-omarmen-in-lange-

termijn-mix-ingediend-door-VVD-e-a-AANVAARD.pdf 
3
 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/22/possible-role-of-nuclear-in-the-dutch-energy-mix-in-the-future 

4
 https://www.thmsr.com/nl/overview-de-thorium-gesmolten-zout-reactor/ 
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