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URGENTE #KLIMAATACTIE: 
het gaat om carbon, kosten en tijd
niet alleen om carbon

Amory Lovins (2019)

● Kernenergie levert weinig broeikasgasreductie
● <4% bij wereldwijde verdubbeling van vermogen 
● Nederland max. 10% elektriciteit

● Kernenergie levert dat laat – lange aanlooptijden (voorbereiding + bouw: 
8 tot 15 jaar)

● Kernenergie levert dat tegen hoge kosten - >2 x off-shore wind; >3 x 
wind-op-land; >2 x zonnepanelen

Kernenergie vertraagt urgente klimaatactie
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NIEUWE KERNCENTRALES
● EPR – Frankrijk - EdF: 1658 MW – 2 klaar (China), 4 in aanbouw 

(Finland, Frankrijk, VK)
● AP1000 – VS - Westinghouse: 1110 MW, 4 klaar (China), 2 in aanbouw 

(VS), 2 bouw gestopt (VS)
● KPR1400 – Zuid Korea - KEPCO: 3 klaar, 7 in aanbouw (Z.Korea, 

VAE)
● AWBR – Japan – HITACHI: 4 klaar maar niet in bedrijf, (Japan), 4 bouw 

gestopt (Japan, Taiwan)

● Rusland, China

Minimale kosten voor 2 reactoren: 16 mld€
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NIEUWE KERNCENTRALES

World Nuclear Industry Status Report 2021

https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2021-773.html
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SMRs – minireactoren – kleine reactoren
● “PowerPoint reactoren”
● Licht water reactoren, 4e generatie reactoren
● Voorbeelden:

● NuScale (77 MW), Rolls Royce (470 MW)
● Thorium Molten Salt Reactor

● Niet commercieel beschikbaar voor 2040 - 2050

Kosten per kWh waarschijnlijk vergelijkbaar met huidige 
nieuwe (3e generatie) kerncentrales (IRSN, OECD-NEA)
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LEVENSDUURVERLENGING BORSSELE
● Bij levensduurverlenging in 2013 maar minimale upgrades
● Opkomende 10EVA23 – publieksinspraak in voorbereiding
● Maatregelen vanwege Oekraïne?
● Maatregelen vanwege veranderingen in het milieu (natuur, bewoning 

12% meer in 2030 dan in 1986, economische activiteit)?

● Voor na 2033, veel grotere investeringen

Frankrijk, Tsjechië, België: investeringen tussen 500 
mln€ en 1,2 mld€ per reactor na 40 jaar bedrijf
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IS KERNENERGIE 5 MILJARD SUBSIDIE WAARD?

● Het levert niks tot te weinig
● Het levert dat veel te laat – dan zijn we al vrijwel bij 100% schoon en 

hernieuwbaar

● Er zitten ook nog risico’s aan: kernafval, ongevallen, proliferatierisico’s

Nee – die 5 miljard € (uit het 35 miljard € klimaatfonds!) 
is weggegooid geld
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https://wisenederland.nl/wp-content/uploads/2021/08/Marktconsultatie-kernenergie-reactie-WISE-2021.pdf
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VRAGEN en REACTIES? 

https://wisenederland.nl/wp-content/uploads/2021/08/Marktconsultatie-kernenergie-reactie-WISE-2021.pdf
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