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Motie Kernenenergie onderzoeken in lange termijn mix
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 23 september 2020, ter bespreking van het
statenvoorstel Regionale Energie Strategieën (RES)
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 een motie1 is aangenomen voor een marktconsultatie naar
kerncentrales en een verkenning voor belangstellende regio's.
Overwegende dat:
De ruimtelijke opgaven voor de provincie Utrecht voor de geambieerde duurzame
energiewinning niet in te passen zijn in onze provincie, ook niet op termijn;
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;
Deze bronnen wel voorzien worden van SDE subsidie en kernenergie niet, hetgeen geen level
playing field biedt voor marktpartijen en investeerders;
Dat kerncentrales weinig ruimte innemen en de ontwikkelingen snel gaan.
Spreekt als haar mening uit dat:
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
en
Draagt het college op:
In navolging van de motie aangenomen door de tweede kamer en het gesprek wat naar aanleiding
van die motie gaat plaatsvinden 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 naar de Staten ruim voor de behandeling van de RES 1.0 en
gaat over tot de orde van de dag.
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