
    
 
 

          VERWORPEN 

Motie Kernenenergie opnemen in lange termijn mix RES’en 1.0 en verder  M50 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 juni 2021, ter bespreking van het 
statenvoorstel Vaststellen Regionale Energie Strategieën (RES) 1.0 van Amersfoort en Food Valley  

Constaterende dat: 

- Provincie Utrecht een hoge ambitie heeft als het gaat om energieneutraliteit in 2040 en het 
behalen van voldoende op te wekken CO2-arme energie in 2050 (de lange termijn van de 
RES’en);  

- Er in de Tweede Kamer en de rest van Nederland steeds meer openbare steun is voor het 
serieus inzetten van kernenergie als bron van schone energie voor Nederland; 
 

Overwegende dat: 

 
- De ruimtelijke opgaven voor de provincie Utrecht talrijk zijn en het de vraag is of de inwoners 

altijd prioriteit wensen te geven aan inpassing van energieopwekkers boven woningbouw, 
mobiliteit, landbouw en recreatie; 

- De vraag naar energie eerder toe zal nemen dan af zal nemen tot 2050 ondanks de inzet op 
energiebesparing bij consumenten en bedrijven; 

- Wind- en zonne-energie onvoldoende leveringszekerheid bieden voor de Utrechtse 
energiebehoefte; 

- Kerncentrales weinig ruimte innemen en de ontwikkelingen snel gaan; 
 

Spreekt als haar mening uit dat: 

 

- deze motie niet in de weg staat aan de inzet voor duurzame opwek voor 2030 waaronder zon 
en wind; 

- Voor een CO2 neutrale en duurzame energievoorziening kernenergie op de lange termijn een 
schone en regelbare bron van energie kan zijn voor onze energiemix naast andere bronnen; 
 

- Maar bovenal dat het niet kan zijn dat we tot 2030 wachten met het meenemen van 
kernenergie als serieuze bron van energie voor de toekomst maar dat we vanaf heden deze 
en andere opties bewust open houden om te komen tot een haalbare Energie Transitie 

- Waarbij niet bedoeld wordt dat er nu een locatie in de provincie wordt gezocht om een 
kerncentrale te bouwen maar om deze optie, landelijk of lokaal zoals het uitkomt, serieus mee 
te nemen in het vervolg van de RES’en In The Mix 
 

Draagt het college op: 

Kernenergie specifiek te benoemen als optie ter uitwerking van en in de RES’en (1.0,) 2.0 en 
daarna zodat in de energiemix voor de lange termijn NU al nagedacht kan worden over 
mogelijkheden van het aanvullen hiervan waarmee de doelen van het Klimaatakkoord 
dichterbij komen. 

 

Dop van Ulzen, VVD   


