Provincie Gelderland
T.a.v. Gedeputeerde Staten van Gelderland
De heer J. Berends en mevrouw H. Wittenhorst
Markt 11
6811CG ARNHEM
datum
uw brief van
uw kenmerk
zaaknummer
onderwerp
contactpersoon

26 april 2021
6 april 2021
2021-003730
Z/21/387557/UIT/21/1023603
inventarisatie huisvesten kerncentrale
Erik Roumen

Geacht Bestuur,
In het kader van de consultatie kernenergie vraagt u aan ons om ons uit te spreken over een eventuele
belangstelling voor de realisatie van een kerncentrale. In dit kader heeft u het college van Zevenaar in uw
brief van 6 april 2021 drie vragen voorgelegd.
Naar aanleiding van een ingediende motie is het onderwerp besproken in de gemeenteraad van 21 april
2021. Op basis van deze beraadslaging delen wij u mee dat de vraag stellen over locaties voor
kerncentrales prematuur is.
De gemeente Zevenaar volgt ten aanzien van het onderwerp kernenergie de landelijke dialoog. Voor wat
betreft het grondgebied van de provincie Gelderland verzoeken wij u om de regie te nemen in het
maatschappelijk debat, waarbij aan alle ‘voors en tegens’ in voldoende mate aandacht wordt geschonken.
Wij hopen u met deze brief inzicht te hebben gegeven in de Zevenaarse stellingname. Indien gewenst,
lichten wij graag onze reactie toe in een gesprek. Wij stellen het op prijs om te zijner tijd een
terugkoppeling te ontvangen van de resultaten van uw verkenning.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris

Lucien van Riswijk
burgemeester
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Geacht college,
De RES 1.0 richt zich op de realisatie
Samen werken we met zes Gelderse regio*s aan de RES
wind)
uiterlijk
2030. Er is brede steun binnen
van hernieuwbare energie (voornamelijk uit zon en
Net
ons college uitgesproken voor de concept biedingen en we zien uit naar de biedingen RES

als gemeenten heeft de provincie zich gecommitteerd aan de doelen uit het klimaatakkoord en tot
2030 is hiervoor de uitvoering van de RES*enrandvoorwaardelijk.
Zoals bekend zal voor de lange termijn nog meer nodig zijn (na 2030) om de doelen van het
Klimaatakkoord te halen. Andere technieken kunnen dan ook een bijdrage leveren aan de opwek
van duurzame energie. Daarbij noemt het Klimaatakkoord kernenergie ook als een van de opties.
Als mogelijke locaties worden genoemd Delftzijl, Borssele en de Maasvlakte.
Eind vorig jaar is de tweede kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de motie
inzake de marktconsultatie kernenergie. Inmiddels heeft de minister KPMG opdracht
gegeven deze consultatie uit te voeren. In deze consultatie worden alle elementen van de motie
Dijkhof

Dijkhof onderzocht:
v
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onder welke voorwaarden zijn (inter)nationale marktpartijen bereid te investeren in
kerncentrales in Nederland (technologiebedrijven, bouwers, financiers);
welke ondersteuning van de overheid is hiervoor nodig; en:
in welke regio is er belangstelling voor de realisatie van een kerncentrale.

Ook de provincie is benaderd in verband met bovengenoemde consultatie.
Deze brief betreft het laatste element uit de motie Dijkhof. Daarvoor willen wij inzichtelijk krijgen
of erin Gelderland belangstelling is om een kerncentrale te huisvesten als onderdeel van de lange
termijn energiemix.
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Daarom vragen wij u om een antwoord te formuleren op de volgende vragen:
Is er binnen uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de landelijke

lange termijn energiemix?
Is er in uw gemeente belangstelling om kernenergie onderdeel te maken van de lange termijn
energiemix op het grondgebied van uw eigen gemeente?
Zo ja, Welke voorwaarden worden door uw gemeente aan die belangstelling voor kernenergie

verbonden?
Graag ontvangen we uw reactie uiterlijk 1 mei 2021. Wij maken een overzicht van de reacties en
zullen deze aanbieden aan KPMG ten behoeve van de marktconsultatie.

Hartelijk dank voor uw medewerking,
van Gelderland,
Gedeputeerdeštaten

John Berends

Henrice Wittenhorst

Commissaris van de Koning

Plv. secretaris

