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DATUM 29-3-2021 

AAN Commissie Milieu en Mobiliteit 

VAN Huib van Essen 

DOORKIESNUMMER Roelof Mulder 06-36570509 

DOCUMENTNR..  

ONDERWERP Uitvoering motie kernenergie onderzoeken in lange termijn mix 

Geachte Statenleden, 
 
In uw vergadering van 23 september 2020 heeft u GS gevraagd middels een motie (de motie:  “kernenergie 
onderzoeken in lange termijn mix”) bij de gemeenten te inventariseren of en zo ja, onder welke voorwaarden, 
er belangstelling is om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijn energiemix en hierover terug te 
koppelen ruim voor de behandeling van de RES 1.0. 
 
In de bijlagen treft u de volledige motie en het resultaat van de inventarisatie aan. De inventarisatie bestaat uit 
4 kolommen. In kolom 2, 3 en 4 treft u de antwoorden  die de gemeenten hebben gegeven op onderstaande 
vragen. De terugkoppeling van de gemeenten is weergegeven op volgorde van binnenkomst. 20 van de 26 
Utrechtse gemeenten hebben gereageerd.  
 
Er zijn 3 vragen voorgelegd aan de gemeenten: 
 

1. Is er binnen uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de landelijke lange 
termijn energiemix? 

2. Is er in uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijn 
energiemix op het grondgebied van uw eigen gemeente? 

3. Zo ja, welke voorwaarden worden door uw gemeente aan die belangstelling voor kernenergie 
verbonden? 

 
Uit de antwoorden blijkt dat kernenergie op beperkte schaal aandacht heeft gehad binnen de gemeenten. Daar 
waar het onderwerp wel is besproken lopen de meningen uiteen als het gaat om de mogelijkheden voor een 
rol van kernenergie in de lange termijn energiemix. Veel gemeenten geven aan dat de discussie over 
kernenergie op landelijk niveau gevoerd moet worden. Enkele gemeenten sluiten de komst van een 
kerncentrale op hun grondgebied in de toekomst niet op voorhand uit. Er zijn nog geen scherp omlijnde 
voorwaarden gedefinieerd.  
 
In de bijlagen  is daarnaast nog het artikel van RTV Utrecht van 16 november 2020 over ditzelfde onderwerp 
toegevoegd.  
 
Ik reken erop dat met deze inventarisatie invulling is  gegeven aan de uitvoering van de motie en dat u zich met 
de verzamelde informatie een beeld kunt vormen van de belangstelling voor kernenergie in de Utrechtse 
gemeenten.  
 


