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Méér zon en wind, neemt de 
nadelen van zon en wind niet weg

• 49% CO2 reductie met 70% zon en wind is 
haalbaar, maar uitdaging. 

• De volgende 50% CO2 reductie is een veel 
grotere uitdaging:
• Aanvaardbare kosten

• Stabiele back-up van regelbaar vermogen

• Ruimtegebruik en horizonvervuiling

• Buffering in synthetische e-fuels

CO2-vrij is breder dan hernieuwbaar



• Elektriciteitsvraag stijgt door 
elektrificatie:
 warmte (gebouwde omgeving, industrie) 

 transport

• In systeem zonder regelbaar vermogen, 
stijgen systeemkosten exponentieel:
 grotere opslag- en productiecapaciteit 

nodig voor leveringszekerheid

Op zoek naar de optimale mix



Internationale consensus

• IEA report 2019: energietransitie wordt moeilijk zonder 
belangrijke bijdrage van kernenergie

• United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
2018. Kernenergie prominent in vier hoofdscenario’s:

•  relatie CO2 en stijgende temperatuur

•  <1,5 ºC beheersbaar; >2 ºC onomkeerbaar

•  fossiel snel uitfaseren; 

•  4 hoofdscenario’s, allen met combinatie renewables, kernenergie en carbon 
capture & storage

• OECD 2020: Clearly, nuclear could make a major contribution to diversification, security 

of supply and the reduction of greenhouse gas emissions in a cost-effective way. Nuclear 
energy development can become a key part of sustainable energy mixes provided 
governments, industry and civil society work together to layout a robust policymaking 
framework for all options to be assessed and developed according to their respective costs 
and benefits for society. 



• 3 locaties voor nieuwbouw in de huidige kernenergiewet: Borssele, 
Maasvlakte, Delfzijl

• Huidige KEW houdt geen rekening met GenIV (SMRs, Thorium MSRs)

• Meest waarschijnlijke locatie voor nieuwbouw is Borssele
 De wil is er: Partijen praten actief mee in marktconsultatie

 De mogelijkheden zijn er: Aansluiten op bestaande infrastructuur, gebruik 
maken van aanwezige kennis en kunde

 Lokaal draagvlak: PIMBY, bekend maakt bemind

• Moet een Utrechtse kerncentrale persé in Utrecht staan?

 Participeren in Borssele 2 & 3

Is een kerncentrale haalbaar in de Utrechtse 
context?



• Stabiel lange termijn beleid zonder uitsluiting van CO2-arme 
bronnen, innovaties en ontwikkelingen. Gelijke kansen.

• Stabiel hoog kennis/kunde niveau bij het regelgevend/toezicht kader

• Werkende CO2-heffing is nodig.

• “De markt regelt het wel” is niet waar. Eerst een level playing field 
realiseren. Geldt ook voor zon en wind.

Regie rol voor overheid



Toekomst voor kernenergie

• Dalende kostenlijn kernenenergie is ingezet (OECD NEA 2020): 
 stabiel reguleringskader

 standaardisering ontwerp 

 seriematige productie en inrichten supply chain
Dat kan: uitrol zon en wind nu; uitrol kernenergie in jaren ‘70-’90
 

• Level playing field voor alle CO2-vrije bronnen: 
 Systeemkosten meenemen (productie, opslag en distributie). 

Voor kernenergie: incl. kosten voor opslag afval. 

 Toegang tot gelijke financieringsvoorwaarden via EU taxonomy. 
75% van de kosten Hinkley Point C is financiering.

CO2-vrij >90% beschikbaarheidsfactor 8-8-80 regel     beperkt ruimtebeslag



Samenvattend

• Bewezen technologie: technisch haalbaar
• Geschikt als regelbaar vermogen in een CO2-vrije energiemix met 

hernieuwbaar
• Sluit geen CO2-vrije bronnen/oplossingen uit 

V R A G E N ?



Dank voor uw aandacht
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