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Motie – Small Modular Reactor 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 17 oktober 2022, gelezen het raadsvoorstel 
´Programmabegroting 2023´, 
 
constaterende dat: 
1. in de Programmabegroting 2023 gerefereerd wordt aan doelstellingen voor grootschalige 

energieopwekking na 2030 in regionaal verband (RES U16) en binnen de gemeentegrenzen; 
2. de energiebehoefte in de regio zodanig is dat in de komende decennia een mix van energiebronnen 

noodzakelijk is; 
3. kernenergie een stabiele en CO2-vrije bron van elektriciteit en warmte is1; 
4. de Nederlandse regering voorbereidingen treft voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales; 
5. onze regio hiervoor niet in beeld is, omdat deze traditionele kerncentrales voldoende koelwater 

nodig hebben; 
6. in de regionale plannen vóór 2030, er alleen ruimte was voor bestaande / te vergunnen technieken; 
7. vanuit de Rijksoverheid, in het energiesysteem van de toekomst, ruimte wordt geboden voor 

zogenaamde Small Modular Reactors (SMR)2; 
8. de ontwikkeling van de SMR in verschillende landen een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt3; 
9. er inmiddels bedrijven zijn die deze SMR in relatief korte tijd kunnen plaatsen4, 
 
overwegende dat:  
1. SMR’s minder koelwater nodig hebben, waardoor plaatsing aan de kust niet noodzakelijk is; 
2. SMR’s kleiner, flexibeler en betaalbaarder zijn, waardoor ze kunnen worden gebruikt in kleinere 

elektriciteitsnetten; 
3. SMR’s hierdoor mogelijk wel in te passen zijn in onze regio; 
4. er voor na 2030 nog een nader in te vullen RES-opgave ligt; 
5. een SMR kan voorzien in een aanzienlijk deel van de regionale energiebehoefte5, 
 
verzoekt het college: 

 
1 In februari 2022 heeft de Europese Commissie kernenergie officieel opgenomen in de lijst van duurzame methoden van 
energieopwekking; 
2 Kamerbrief 32645-98; 
3 De ontwikkeling van de SMR vindt plaats in een aantal landen, waaronder Canada, Engeland, Frankrijk en de VS 
4 Het is de verwachting dat de eerste SMR’s in 2030 operationeel kunnen zijn; 
5 Ter illustratie: een SMR van Rolls-Royce heeft een vermogen van 400-450 megawatt (vergelijkbaar met 133-150 windturbines).  
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1. in regionaal verband te verkennen of en zo ja, onder welke voorwaarden, er binnen de U16-regio 
mogelijkheden zijn voor het realiseren van een SMR, die kan bijdragen aan het resterende deel van 
de RES-opgave in U16 verband, te weten de opgave na 2030, 

2. binnen de RES U16 ervoor te pleiten dat de betreffende gemeenteraden middels een regionale 
informatiesessie worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen (pro’s en contra’s) omtrent de 
regionale toepassing van SMR’s, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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