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Amendement - Kernenergie in omgevingsvisie 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 9 juni 2022, besluit om het vierde beslispunt 
van het ontwerp-raadsbesluit van het raadsvoorstel Omgevingsvisie Woerden als volgt aan te vullen: 
 
De raad besluit 
4. De Omgevingsvisie Woerden 2022 (D/22/049484) vast te stellen, met dien verstande dat de volgende 
aanvullingen/wijzigingen worden verwerkt: 

1. In hoofdstuk 7 ‘Visie per thema’ in de inleiding van ‘Klimaatadaptatie, energie en bodemdaling: 
Duurzaam en veilig’ na ‘te komen tot een aardgasvrije gemeente’ op pagina 98 de aanvulling: 
De gemeente volgt ook de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technieken voor 
duurzame energieopwekking nauwlettend. Zo is bijvoorbeeld sinds februari 2022 door de 
Europese Commissie kernenergie officieel op de lijst van duurzame energie gezet. Onderzocht 
wordt welke mogelijkheden er zijn om kleine kerncentrales in te zetten voor ondersteuning van 
systemen van weersafhankelijke duurzame energie of zelfstandig bij te dragen aan duurzame 
energie voor deelnemende gemeenten in intergemeentelijk verband. 

 
2. Onder de kop ‘Energie’ op pagina 99 na de eerste alinea de aanvulling: 

Ook volgt de gemeente nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van kleine 
kerncentrales, de zogenaamde Small Modular Reactors (SMR). Deze kunnen in de toekomst 
ondersteuning bieden bij weersafhankelijke energieopwekking of zelfstandig in duurzame 
energie voorzien. 
 

3. Onder de kop ‘Warmte’ op pagina 101 de tweede alinea de wijziging: 
In de periode na 2030 zal de vraag naar duurzame elektriciteit in Nederland verder toenemen. 
Door ons energiegebruik te beperken, te kiezen voor efficiënte verwarming, en op onze daken 
energie op te wekken en de mogelijkheden voor kleine kerncentrales te onderzoeken,  
voorkomen we dat in de toekomst ruimte moet worden gevonden in het buitengebied voor 
zonnevelden en windturbines. 

 
Toelichting 
De Omgevingsvisie gaat over de ontwikkeling van de fysieke ruimte op de langere termijn. In dit 
document zijn voor verschillende thema’s verwachte ontwikkelingen meegenomen in de geschetste 
vergezichten. Zo is bijvoorbeeld bij het thema ‘Mobiliteit’ rekening gehouden met de verwachte invloed 
van deelmobiliteit en verdergaande digitalisering op het autogebruik. In het hoofdstuk over energie 
wordt echter uitsluitend uitgegaan van de op dit moment gangbare technieken, terwijl er binnen dit 
thema grote ontwikkelingen gaande zijn.  
 
Kernenergie is in februari van dit jaar door de Europese Commissie toegevoegd aan de lijst van duurzame 
methoden van energieopwekking. Eerder al werd kernenergie genoemd in het coalitieakkoord van de 
Nederlandse regering. In de huidige wetten, verordeningen en regels wordt nog steeds uitgegaan van 
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klassieke grote kerncentrales. Hiervoor is onze regio niet geschikt. Dit wil echter niet zeggen dat 
kernenergie in de toekomst geen rol kan spelen in onze regio.  
 
Er zijn inmiddels verschillende kleine kerncentrales in ontwikkeling, de zogenoemde Small Modular 
Reactors (SMR). SMR’s werken iets anders dan de klassieke grote kerncentrales. Hierdoor zijn ze 
veiliger1, hebben ze een hoger rendement en produceren ze minder afval2. Ze zijn naar verhouding veel 
kleiner3 en daardoor ook aanzienlijk goedkoper4. Tot slot zijn SMR’s een stuk sneller te produceren5. Op 
dit moment werkt de Finse stralings- en atomaire veiligheidsinstantie uit hoe de reguleringen voor 
kerncentrales aangepast kunnen worden voor SMR’s. Het is de verwachting dat op termijn ook in 
Nederland gekeken wordt welke wetten en regels aangepast moeten worden om deze reactoren te 
kunnen bouwen. Een reflectie op kleine kerncentrales mag daarom niet ontbreken in een omgevingsvisie 
tot het jaar 2040. 
 
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
Simone Onrust, De Woerdense VVD 
Monique Verheyen, LijstvanderDoes 
Reem Bakker, Woerden&Democratie 
 
 

 
1 Om het formaat van deze reactoren te kunnen beperken, zijn alle SMR-ontwerpen gebaseerd op passieve 
nucleaire veiligheidssystemen. Deze intelligente systemen maken gebruik van de zwaartekracht of de natuurlijke 
stroming van het koelmiddel om de veiligheid te garanderen, hebben geen externe energiebron nodig en kunnen 
dus met zeer weinig menselijke tussenkomst werken. https://www.nucleairforum.be/thema/innovatie/small-
modular-reactors 
2 De brandstofelementen bij SMR’s gaan vaak langere tijd mee, waardoor er veel minder vaak nieuwe brandstof 
moet worden geladen (om de 3 à 10 jaar, afhankelijk van het ontwerp, in vergelijking met 1 tot 2 jaar bij de grote 
klassieke kerncentrales). Hierdoor neemt de behoefte aan menselijke tussenkomst verder af. Sommige SMR's zijn 
ontworpen om 30 jaar lang te werken zonder het herladen van brandstofelementen. 
https://www.nucleairforum.be/thema/innovatie/small-modular-reactors 
3 De omvang is ongeveer tien keer zo klein als een conventionele kerncentrale. BAM bouwt kleine kerncentrales 
met Rolls-Royce (deaandeelhouder.nl) 
4 Een kleine kerncentrale kost tussen de een en twee miljard euro om te bouwen, tegen tien of twintig miljard voor 
de grote variant. https://www.deingenieur.nl/artikel/ga-kernreactoren-bouwen-als-autos 
5 De onderdelen kunnen prefab worden vervaardigd en vervolgens verscheept en ter plaatse geïnstalleerd, of zelfs 
geprefabriceerd op hun standplaats geleverd, op het stroomnet en een warmteregulering aangesloten en dan 
praktisch bedrijfsklaar. Finland: Kleine kerncentrales voor de klimaatbescherming | E.J. Bron (wordpress.com)  
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