
Plenaire behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Kernenergiewet in verband 
met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot 
financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen (30429), 1 oktober 2009.

Inbreng SP in eerste termijn.

De heer Jansen (SP):

Voorzitter. Kernenergie is weer hot. Niet alleen door de temperatuur van het afval, maar 
vooral door het stijgen van de prijzen van fossiele energie en het klimaatprobleem. Om 
die reden denken sommige woordvoerders hier dat het moment al is gekomen dat wij 
kernenergie als oplossing voor alle problemen kunnen beschouwen. Om die reden zou 
ik graag, voor ik overga tot de behandeling van het wetsvoorstel, een paar algemene 
opmerkingen maken over de positie van de SP in dit debat.

Wij hebben de afgelopen 25 jaar zeker vooruitgang geboekt bij het verminderen van de 
veiligheidsrisico's bij de elektriciteitsproductie en in mindere mate bij de risico's van 
proliferatie en het afvalbeheer op langere termijn. Die risico's hangen samen met de 
productie van kerncentrales. De SP-fractie sluit niet uit dat er binnenkort een proces 
wordt ontwikkeld dat ook die laatste zwakke schakels nog enkele orden van grootte 
veiliger maakt. Zover is het volgens ons nu nog niet.

Sommigen denken dat het nu al wel zover is. Zij beweren bovendien dat kernenergie de 
beste keuze is, op grond van economische overwegingen. Kernenergie zou ook 
noodzakelijk zijn uit het oogpunt van klimaatbeleid. Ook dat is naar de mening van de 
SP-fractie een onjuiste analyse. Ik geef een citaat: "Meer kerncentrales dan wij nu 
hebben, zijn niet nodig. Dat is geen politiek standpunt, maar een rationeel statement, 
onderbouwd door berekeningen, zeker ook als wij stevig gaan inzetten op 
energiebesparing en streven naar energieneutrale gebouwen." Dat zegt Jan Terlouw, 
natuurkundige, oud-vicepremier en tegenwoordig voorzitter van het Platform 
energietransitie Gebouwde Omgeving.

Voorzitter. De SP-fractie heeft geen principiële bezwaren tegen kernenergie, maar wij 
nemen de specifieke veiligheidsproblematiek van kerncentrales wel serieus. Boven zijn 
er naar onze mening naast de veiligheidsaspecten nog vier belangrijke economische en 
energetisch argumenten die op dit moment pleiten tegen een nieuwe kerncentrale in 
Nederland.

Ten eerste is een kerncentrale een basislastcentrale; hij draait altijd op vol vermogen. 
Dat staat haaks op de doelstelling om te komen tot meer flexibiliteit, iets wat wij nodig 
hebben voor de transitie naar duurzame energievoorziening.

Ten tweede heeft een grote kerncentrale, kleine bestaan er nog niet, net als een grote 
kolencentrale het energetische probleem dat er geen nuttige toepassing is voor de 
restwarmte, die 50% van de primaire energie beslaat. De helft van het opgestookte 
uranium gaat straks dus de Westerschelde in. Bij 3000 megawatt voor Borsele 2 kun je 



straks in Vlissingen-Oost gratis van een Turks stoombad genieten. Fijn voor de 
liefhebbers en een bewijs dat de wet van Cruijff ook hier opgaat.

Ten derde is een kerncentrale peperduur, ongeveer drie keer zo duur als een gascentrale. 
Hij slokt veel investeringsruimte op, ruimte die je niet meer kunt inzetten voor 
duurzaam. Dat is onhandig als je juist meer wilt investeren in duurzaam.

Ten vierde sluit een kerncentrale niet goed aan bij de economische activiteiten, waarin 
Nederland goed is. De economische spin-off is dus beperkt. Fransen en Duitsers hebben 
meer verstand van kerncentrales en turbinetechniek dan wij. Wij zijn op onze beurt 
weer goed in aardgas en dan vooral in wkk en offshore. Je zou de investeringen meer 
daarop kunnen, en naar onze mening, moeten richten.

Per saldo vindt de SP-fractie het verstandiger om in de overgang naar duurzame energie 
vooral in te zetten op energiebesparing en energie-efficiency.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Het is interessant om dit van de heer Jansen te horen. Ik herinner mij dat zijn 
fractievoorzitter, mevrouw Kant, vorig jaar duidelijk liet blijken dat kernenergie voor de 
SP bespreekbaar is. Het zou een optie zijn. Moet ik nu de conclusie trekken dat de SP 
een andere opstelling heeft ingenomen en dat de heer Jansen nu namens de SP zegt dat 
wij in Nederland maar niet aan kernenergie moeten beginnen?

De heer Jansen (SP):

Ik daag de heer Vendrik uit om dat citaat voor te lezen, want er zit geen millimeter 
ruimte tussen wat mevrouw Kant toen heeft gezegd en wat ik nu zeg. Mevrouw Kant 
heeft namelijk gezegd dat wij, misschien anders dan de GroenLinks-fractie, geen 
principiële bezwaren hebben tegen welke techniek dan ook. En dat ben ik met haar 
eens, want het is geen monster onder mijn bed. Wij wegen de pro's en de contra's tegen 
elkaar af en per saldo komt dat erop neer dat kernenergie voor ons geen voorkeursoptie 
is voor onze energiedoelstellingen, onze algemene economische doelstellingen en ons 
klimaatbeleid.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Het kabinet zal niet op korte termijn een vergunning afgeven, want er ligt nog niet eens 
een aanvraag. Maar wat gebeurt er als Delta over drie jaar een vergunning voorlegt, 
waarmee men redelijk netjes voldoet aan de voorwaarden van de vernieuwde 
Kernenergiewet? Zegt de SP-fractie dan ja of zegt zij nu al: Delta, reken niet op steun 
van de SP-fractie?

De heer Jansen (SP):



Als de amendementen van de SP-fractie worden aangenomen, kan de Kamer daar in 
ieder geval te zijner tijd een goed debat aan wijden. Op dat moment zult u van ons 
horen hoe onze afweging uitvalt. Nogmaals: wij hebben en hadden geen principiële 
bezwaren tegen welke techniek dan ook. U zult het verder met mij eens zijn dat je bij 
een dergelijke afweging altijd uit moet gaan van de actuele stand van zaken, 
bijvoorbeeld op het gebied van de klimaatontwikkeling.

Het is inderdaad onze analyse dat de voorstanders van kernenergie wel heel 
gemakkelijk denken dat kernenergie de oplossing voor ieder probleem is. In feite 
werpen ze daarmee een barrière op tegen meer duurzaam. Kernenergie zit duurzaam 
straks in de weg.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Dat zijn allemaal prima argumenten! Maar dan moet de conclusie toch zeker zijn dat de 
SP-fractie ook over een jaar of vier nee zal zeggen tegen kernenergie in Nederland en 
ervoor zal pleiten dat wij ons met onze energiepolitiek echt op duurzaam gaan richten. 
Dat moet toch wel de conclusie zijn? Waarom doet u hierover zo ingewikkeld?

De heer Jansen (SP):

Ik geef u nu al onze voorkeur aan. Overigens zal ik hierop dadelijk nog wat dieper 
ingaan. Het heeft dus onze voorkeur om sterk in te zetten op duurzaam, energie-
efficiency en energiebesparing.

De heer Van der Ham (D66):

Voorzitter. Ik begin met een opmerking. Het is heel verstandig dat de SP dat doet en dat 
de SP geen technologieën uitsluit, maar eigenlijk net zoals D66 zegt: het heeft niet onze 
eerste voorkeur, maar we gaan het niet 100% uitsluiten, want we weten niet of we het in 
de toekomst nodig hebben. Dat zal ik in mijn termijn ook zeggen.

Even een punt over de voorkeur van de SP. De heer Jansen zegt: energiebesparing en 
schone energie. Daar ben ik het helemaal mee eens. Hij zegt echter niet CO2 -opslag. 
Heel veel deskundigen zeggen dat we er met energiezuinig opereren en met schone 
energie niet helemaal uitkomen. We zullen ook fossiele brandstoffen moeten blijven 
gebruiken, alleen moeten we daar wat schoner mee omgaan. De heer Jansen sluit dat 
steeds uit in allerlei energiedebatten. Waarom doet u dat? Het is toch een beter 
alternatief dan kernenergie?

De voorzitter:

Ik wil de heer Van der Ham erop wijzen dat dit debat over kernenergie gaat en niet over 
de CO2 -opslag.

De heer Van der Ham (D66):



Het gaat ook over de energiemix.

De heer Jansen (SP):

Voorzitter. Ik ben best bereid om daarop te antwoorden. Mijnheer Van der Ham, ook 
dat sluiten wij niet uit. De discussie gaat over de vraag of wij daar op dit moment 
publiek geld in moeten steken. Moeten wij schaarse publieke middelen gaan steken in 
het subsidiëren van experimenten met CO2 -opslag? De SP-fractie zegt nee. Voor de 
rest zullen wij bij de behandeling van wetgeving op dat terrein -- er moet nog het een en 
ander geregeld worden -- zullen wij scherp letten op andere maatschappelijke belangen. 
Dat geldt bijvoorbeeld bij de behandeling van de Mijnbouwwet. Per saldo sluiten wij 
echter geen enkele techniek uit, de opslag van CO2 niet en ook kernfusie niet. Wat dat 
betreft, zijn wij het met elkaar eens, mijnheer Van der Ham.

Voorzitter. De voorstanders van kernenergie zeggen dat we kernenergie nodig hebben 
voor het klimaatbeleid. Ik zou dat argument overtuigender vinden als de andere acties in 
het kader van het kabinetsbeleid op dit punt vlekkeloos op koers zouden liggen, maar 
niets is minder waar. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving worden de 
belangrijkste klimaatdoelen niet gehaald. Onder die omstandigheden is kernenergie 
alleen maar de volgende belemmering voor extra stappen in de richting van 
duurzaamheid. Dat moeten we dus niet doen.

Daarmee kom ik op het wetsvoorstel. Bij kerncentrales draait het vooral om de 
beheersing van het zeer kleine risico op een zeer groot incident, een ongeluk, een 
aanslag of een vorm van sabotage, waarbij radioactief materiaal over een groot gebied 
verspreid zou worden, of het verdwijnen van radioactief materiaal uit de keten, dat 
vervolgens gebruikt kan worden voor het maken van wapentuig. Dan hebben we nog 
een afvalprobleem, omdat het afval van de huidige kerncentrales een lange 
halfwaardetijd heeft en dus erg lang radioactief blijft. Deze drie aspecten rechtvaardigen 
een bijzondere zorg van de wetgever voor het belang van omwonenden in de wijde 
omtrek, ja, zelfs een bijzondere zorg voor alle bewoners van deze aardbol. Zij kunnen 
immers bij een onzorgvuldigheid in Nederland geconfronteerd worden met 
terroristische daden of met oorlogshandelingen die het gevolg zijn van uit Nederland 
ontvreemd materiaal of kennis. Ik herinner nogmaals aan de Pakistaanse kernfysicus 
Abdul Quadeer Khan, die er in de jaren zeventig vandoor ging met de bedrijfsgeheimen 
van de verrijkingsfabriek in Almelo, waardoor Pakistan nu een kernmacht is.

De SP-fractie is voor wetgeving waarin veiligheid met een grote V centraal staat. Wat 
ons betreft heeft de Kamer het laatste woord bij het afgeven van een vergunning voor 
een kerncentrale en hetzelfde geldt voor de nadere eisen die bij algemene maatregel van 
bestuur geformuleerd worden aan de vorm en inhoud van vergunningen. Ik verwijs naar 
mijn amendementen op de stukken nrs. 26 en 27 waarin dit is uitgewerkt. Ik erken dat 
dit ver gaat. Je moet er ook geen gewoonte van maken, maar naar onze mening is het in 
dit geval gerechtvaardigd. De uitzondering bevestigt de regel.

De heer Samsom (PvdA):



Voorzitter. Twee amendementen. Het ene gaat over AMvB's en de inspraak daarin en het 
andere gaat over de Kamer die het laatste woord heeft over het al dan niet afgeven van 
een vergunning, dus het opsturen van de uiteindelijke vergunning. De heer Jansen 
spreekt over veiligheid met een grote V. Moeten dan deze Kamerleden hier gaan 
oordelen over de veiligheid en over de vraag of aan de veiligheidseisen is voldaan? Dat 
stelt de heer Jansen namelijk feitelijk voor in zijn amendement.

De heer Jansen (SP):

Uiteindelijk wel. Ik zeg dit omdat dit zo'n belangrijk en groot onderwerp is. Wij moeten 
als hoogste orgaan dan ook de eindverantwoordelijkheid willen nemen om daar ten 
principale nog een keer naar te kijken. Uiteraard moeten wij ons ter zake goed 
informeren. Wij moeten dus een beroep doen op mensen die daar veel meer verstand 
van hebben dan ik in ieder geval; misschien geldt dat ook voor u. Uiteindelijk hebben 
wij wel die verantwoordelijkheid. Immers, als het mis gaat, om het zo te zeggen, komt 
de kiezer ook bij ons terecht. Wat mij betreft, pakken wij die verantwoordelijkheid en 
zeggen wij: OK, de Kamer heeft hier het laatste woord over.

De heer Samsom (PvdA):

Juist als u er ten principale naar wilt kijken, hebt u een rits aan amendementen die u zou 
kunnen indienen, maar niet het amendement waarin gevraagd wordt om uiteindelijk 
naar de vergunningverlening te kijken. Dat is geen uitspraak "ten principale". Ik volg 
uw redenering wel, maar het amendement dat u daaruit wilt laten voortvloeien, hoort 
daar niet bij.

De heer Jansen (SP):

Ik had al erkend dat dit een ongebruikelijke gang van zaken is. Je spreekt in de Kamer 
ook niet over een normale vergunning in het kader van de Wet milieubeheer. Dit betreft 
echter geen gewoon bedrijf. Er is sprake van kleine risico's met een zeer groot effect. 
Dat rechtvaardigt naar onze mening in dit geval een uitzondering. Ik wijs de heer 
Samsom erop dat bijvoorbeeld ook in de wet geregeld is, als ik mij niet vergis zelfs in 
de Grondwet, dat de Kamer altijd het laatste woord heeft over internationale verdragen, 
zelfs als die over heel kleine dingen gaat. Wij hebben ter zake namelijk extra 
zorgvuldigheid afgesproken. Naar mijn mening is die extra zorgvuldigheid ook in dit 
geval op haar plaats.

Mevrouw Spies (CDA):

In het verlengde van de vragen van de heer Samsom begrijp ik nog steeds niet de keuze 
die de heer Jansen en de SP-fractie maken. Door jezelf verantwoordelijk te maken voor 
het verlenen van een vergunning, verliest de Kamer toch haar controlerende 
verantwoordelijkheid?

De heer Jansen (SP):



Nee, want er wordt een conceptvergunning aan ons voorgelegd. Kortom, alle partijen 
die zich daar normaal mee bemoeien hebben daar al hun zegje over kunnen doen. 
Daarin zijn dus al heel veel deskundigheid en tijd geïnvesteerd. Het enige wat ik wil dat 
gebeurt, is dat er een extra second opinion is van de volksvertegenwoordiging als 
hoogste orgaan. Die gaat na of de vereiste zorgvuldigheid in alle opzichten is betracht. 
Daar kunt u toch niet tegen zijn?

Mevrouw Spies (CDA):

Laten wij deze exercitie even voortzetten. Wij krijgen hier dan mogelijkerwijs een 
amendement. Als wij daarover stemmen, spreken wij ons uit voor of tegen het verlenen 
van een vergunning. Daarmee maakt de Kamer zich expliciet verantwoordelijk. Wij zijn 
evenwel geen vergunningverlenend bevoegd gezag. Dat worden wij wel, als wij 
instemmen met uw wijzigingsvoorstel. Moet iemand die bezwaar heeft tegen een 
dergelijke vergunning, bij de Tweede Kamer bezwaar en beroep gaan aantekenen? 
Staatsrechtelijk begrijp ik er geen suikerbiet van.

De heer Jansen (SP):

Vaak hangt het begrip een beetje af van de positie die je in een debat inneemt. De CDA-
fractie is voor kernenergie, dus op zich kan ik mij voorstellen dat u zo redeneert.

Mevrouw Spies (CDA):

U zei zojuist dat u er niet ten principale tegen bent.

De heer Jansen (SP):

Zeker, wat dat betreft houden wij nog wat meer ruimte voor debat als de CDA-fractie. 
Misschien is dit nog wel een goede tip. Nogmaals, zoals ik ook bij de heer Samsom 
gedaan heb, erken ik dat dit geen normale gang van zaken is. Het is dus niet de regel dat 
de Tweede Kamer ook nog eens naar milieuvergunningen gaat kijken. Toch wijs ik erop 
dat de discussie over de verlening van de levensduur van Borssele ook in deze Kamer 
gevoerd is. U had toen ook kunnen zeggen: daar gaan wij in wezen niet over; dat is een 
technische zaak en laat die alsjeblieft over aan de minister van VROM of de minister 
van Economische Zaken, wat in beide gevallen heel verstandig is. Nee, wij hebben toen 
gezegd dat wij daarin wel degelijk een beslissende stem willen hebben.

Mevrouw Spies (CDA):

Dat is nu precies de kern van het verschil tussen hoe wij het volgens mij zouden moeten 
doen en hoe wij het volgens uw voorstel gaan doen. Het convenant-Borssele heeft het 
kabinet gesloten met de eigenaren van die kerncentrale. Daarin hebben wij als Kamer 
onze controlerende verantwoordelijkheid genomen en wij hebben in meerderheid met 
dat besluit ingestemd. Nu stelt u ons in plaats van het bevoegd gezag in de persoon van 
vertegenwoordigers van het kabinet. Ik begrijp werkelijk niet hoe de rechtsgang dan 



verder zijn beloop moet krijgen. Als wij namelijk bevoegd gezag worden, moeten op
enig moment ook namens de Kamer een verweer bij de Raad van State gevoerd worden. 
Komt er een handtekening van 76 Kamerleden onder te staan?

De heer Jansen (SP):

Volgens mij is de rechtsgang, nadat de Kamer zich daarover heeft uitgesproken, zoals 
die in de wet geregeld is. Ook de Algemene wet bestuursrecht is daar heel duidelijk 
over. Dit betekent dat het kabinet weer aan zet is op het moment dat er bezwaren 
komen. Eerlijk gezegd, zie ik de problemen niet.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Laat ik zeggen dat ik een zekere sympathie heb voor het amendement in het licht van de 
voorgaande discussie, want ik wil heel graag in de volle openbaarheid met de SP-fractie 
discussiëren op het moment dat zij toch besluit om die vergunning te geven.

De heer Jansen (SP):

Dat is een begin!

De heer Vendrik (GroenLinks):

Dat publieke debat over een mogelijke draai van de SP in het kernenergiedossier is op 
zich heel nuttig. Ik deel wel de aarzelingen van de heer Samsom en mevrouw Spies. Wij 
zijn niet het bevoegd gezag. Als het goed is, mogen de ministers, het bevoegd gezag, 
niet anders dan op basis van de geldende Kernenergiewet en aanpalende wetten 
besluiten over een vergunning. Daarin hebben zij eigenlijk geen discretionaire 
bevoegdheid. Ik vraag me dus het volgende af. Stel, wij brengen het amendement van 
de heer Jansen in de praktijk. Er komt straks een Delta 2-vergunning en die ligt hier 
voor. Dan ga ik heel hard roepen: dat is dom en dat is onverstandig. Ook ga ik dan de 
ministers snoeihard aanpakken: waar zijn we mee bezig in dit land? Maar ten aanzien 
van de vergunningverlening zelf heb ik als parlementariër geen poot om op te staan, 
tenzij er wettelijke bepalingen worden overtreden.

De voorzitter:

Uw vraag is?

De heer Vendrik (GroenLinks):

Ik mag ervan uitgaan dat het bevoegd gezag keurig conform de wet handelt. Daartoe 
zijn de ministers ook grondwettelijk verplicht. Met andere woorden: wat kan ik als 
parlementariër doen in de procedure die de heer Jansen voorstelt? Kan hij mij daarvan 
een voorbeeld geven? Dat is iets anders dan bij het convenant Borssele, want dat was 
een contract. Daarbij ging het niet om wet- en regelgeving die generiek toepasbaar is.



De heer Jansen (SP):

Ik begin met de constatering dat wij, als wij dit wetsvoorstel zonder amendering 
goedkeuren, in feite een blanco cheque afgeven aan het kabinet om het kader voor de 
vergunningen op een nette manier uit te werken. Vervolgens, op het moment dat een 
vergunning wordt aangevraagd die voldoet aan die criteria, rolt er inderdaad op de 
automatische piloot aan het einde een vergunning uit. Dat is de normale gang van zaken 
zoals die zich ook bij milieuwetgeving voordoet. In dit geval lijkt het niet zo verstandig 
om zo'n blanco cheque af te geven. Vandaar dat wij geprobeerd hebben om het hier in 
ieder geval nog eens over de algemene maatregel van bestuur te hebben. Het gaat 
immers niet om een stroom van vergunningen die voortdurend naar de Kamer wordt 
toegestuurd; de situatie dat er een nieuwe kerncentrale wordt gebouwd, is zeer uniek. Is 
het dan zo merkwaardig dat wij als volksvertegenwoordigers in dat heel bijzondere 
geval, waarmee enorme belangen zijn gemoeid van zowel de Nederlandse bevolking als 
de wereldbevolking, daarover het laatste woord willen hebben?

De heer Vendrik (GroenLinks):

Als dat het oogmerk is van de heer Jansen, zou ik het logischer vinden -- ik vraag 
hiermee tegelijk aan de ministers om op die vraag te reageren -- dat in de nieuwe 
Kernenergiewet een veel ruimere discretionaire bevoegdheid van het bevoegd gezag zit 
om op grond van overwegingen van het algemeen belang af te wijken van de regels die 
elders in de Kernenergiewet worden gesteld. Dan is er politieke ruimte voor het kabinet 
-- die eigent het zichzelf toe -- om naar bevind van zaken te handelen. Vervolgens 
hebben wij in het parlement uiteraard onze controlerende taak te vervullen in het debat 
met de regering. Eigenlijk zou je dat moeten voorstellen om datgene te voorkomen wat 
de heer Jansen zojuist zei, namelijk dat het kabinet met de aanstaande nieuwe 
Kernenergiewet in de hand op de volautomatische piloot een vergunning moet afgeven. 
Je moet de discretionaire ruimte veel groter maken en die benoemen. Dat zou ik heel 
goed kunnen snappen. Dan klopt het ook rechtsstatelijk beter. Is dat misschien een 
betere variant?

De heer Jansen (SP):

Als de heer Vendrik het eens is met mijn intenties, als hij het probleem dus ziet en ook 
denkt dat daarvoor een oplossing moet komen, dan zou ik me heel goed kunnen 
voorstellen dat wij het over de vorm nog eens hebben. Daar is dit debat per slot van 
rekening voor. De SP-fractie is voor iedere oplossing die werkt, iedere oplossing die 
staatsrechtelijk werkt en als resultaat heeft dat wij de vergunning niet op de 
automatische piloot afgeven. Als er andere wegen naar Rome leiden, is het wat mij 
betreft prima. Ik heb overigens een voorstel gedaan voor de wijze waarop het naar onze 
mening zou kunnen; van de heer Vendrik heb ik nog geen voorstel gezien voor de 
manier waarop het volgens hem zou kunnen.

De heer Vendrik (GroenLinks):



Dat heb ik net gedaan!

De heer Jansen (SP):

Nou … Het is normaal bij dit soort debatten dat wij voorstellen ook wat uitwerken. Dat 
hebben wij in een aantal gevallen gedaan. Wellicht dat de heer Vendrik dit zelf zou 
kunnen doen.

De voorzitter:

Wij zullen wachten op de termijn van de heer Vendrik.

De heer Van der Staaij (SGP):

Het is inderdaad een wat bijzondere figuur die in dit amendement wordt voorgesteld. 
Dan zeg ik het vriendelijk. Kent de heer Jansen enig ander voorbeeld van een 
parlementair vetorecht bij de afgifte van individuele vergunningen dat in wetgeving is 
vervat?

De heer Jansen (SP):

Dat is een gewetensvraag, mijnheer Van der Staaij. U bent op het gebied van staatsrecht 
natuurlijk een autoriteit in deze Kamer. Ik vaar er dus blind op als u zegt dat dit 
voorbeeld er niet is. Ik heb in mijn termijn echter ook proberen aan te geven dat dit niet 
zomaar een vergunning is. Of dit overtuigend was, is uiteraard aan u. Het gaat om een 
heel bijzondere vergunning. Op drie aspecten is sprake van een heel klein risico op een 
heel groot effect. De gevolgen gelden niet alleen voor de direct omwonenden, maar ook 
voor een veel bredere context. Nogmaals, de uitzondering bevestigt wat mij betreft de 
regel. Het algemene principe van de wet is logisch, maar volgens mij is er in dit geval 
aanleiding om hiervan af te wijken, dan wel -- het denken houdt immers nooit op, ook 
niet bij mij -- door middel van een andere constructie in ieder geval zeker te stellen dat 
niet op de automatische piloot een vergunning wordt afgegeven. Dat is namelijk mijn 
zorg.

De heer Van der Staaij (SGP):

U zegt dat er niet op de automatische piloot een vergunning moet worden afgegeven, 
maar nu de ander kant. Hoe waardeert u, los van hoe u ook over kernenergie denkt, de 
rechtszekerheid voor degenen die op het moment dat het wel toegestaan en mogelijk is, 
daarmee aan de gang gaan? Het kan dan toch niet zo zijn dat door de grillige waan van 
de dag en de toevallige meerderheid die soms kan ontstaan, over dergelijke enorme 
investeringen beslist wordt?

De heer Jansen (SP):



Dat is een nadeel. Daarin hebt u gelijk. De aanvrager van de vergunning doet het 
voorwerk, steekt er een hoop moeite in en loopt het risico dat dit werk voor niets is 
gedaan als die vergunning de maatschappelijke toets der kritiek kan doorstaan. Dat is 
volgens mij namelijk het argument van de Kamer om te zeggen "toch maar liever niet". 
Wij hebben in Nederland echter vaker voorbeelden gezien van zaken die op het laatste 
moment zijn tegengehouden omdat de volksvertegenwoordiging het uiteindelijk toch 
liever niet wilde.

Er is nog een manier waarop de overheid de bijzondere zorg voor de veiligheid in en 
rond kerncentrales tot uitdrukking kan brengen, namelijk door middel van het 
eigendom. De enige Nederlandse kerncentrale is op dit moment eigendom van EPZ. Dit 
is nog steeds een 100% publiek bedrijf, al hadden de aandeelhouders van Essent dat 
graag anders gezien. De Kamer heeft via de motie-Van Gent echter uitgesproken dat die 
centrale in publieke handen dient te blijven. Omdat in de statuten van EPZ eveneens is 
verankerd dat de aandelen van dit bedrijf uitsluitend in handen van de overheid mogen 
zijn, heeft ook de rechter deze lijn tot nu toe gevolgd, weliswaar bij voorlopige 
voorziening. Volgens de SP-fractie is het dan logisch dat deze lijn wordt doorgetrokken 
naar nieuwe kerncentrales. Het is niet goed denkbaar dat een bestaande centrale in 
publieke handen moet zijn, maar dat nieuwe centrales dat niet hoeven te zijn. Vandaar 
mijn amendement op stuk nr. 24.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink heeft een amendement op stuk nr. 18 
ingediend over de vergunningplicht voor de opwerking van kernafval. Dit amendement 
steunen wij op grond van de argumenten die in haar toelichting worden gegeven. 
Voorwaarden die te maken hebben met de veiligheid, moeten in de wet worden 
geregeld en niet bij convenant, evenmin als de financiële aspecten van 
buitengebruikstelling, ontmanteling en eindopslag. Ook in dit geval is het wetsvoorstel 
bij nota van wijziging slapper gemaakt. De regering noemt dat flexibel. Zij schrijft 
letterlijk: Zo is er voor de vorm waarin de rechtszekerheid wordt gesteld een open einde 
opgenomen. Elke voorziening die naar het oordeel van de ministers van Financiën en 
VROM voldoende waarborg biedt, is toegestaan. Waarom kiest de regering voor deze 
slappe convenantaanpak?De SP-fractie is van mening dat de exploitatievergunning voor 
een kerncentrale gebonden dient te zijn aan de economische afschrijftermijn van 40 jaar. 
Daarna is een centrale volstrekt verouderd, zodat doorexploiteren alleen nog te 
overwegen is na grote aanvullende investeringen. In dat geval dient het afgeven van de 
vergunning daarvoor afgewogen te worden tegen de alternatieve opties. Het schrappen 
van de termijn voor de exploitatievergunning, zou de mogelijkheid voor een 
democratische toets op verlengde exploitatie elimineren.

Stel je eens voor dat de wet er nu al zo uit zou zien. Dan zou een in 1969 gebouwde 
centrale, vijf jaar eerder geopend dan Borssele, uit een tijdperk waarin de computer nog 
nauwelijks een rol speelde en de besturing nog grotendeels met de hand werd gedaan, 
gewoon doorgeëxploiteerd kunnen worden. En dat terwijl we inmiddels kerncentrales 
kunnen bouwen die zichzelf bij oververhitting automatisch uitschakelen, beschikken 
over een geavanceerd systeem van monitoring en besturing, en een elektrisch rendement 
hebben dat zeker 50% hoger ligt dan toen. Over 40 jaar kijken wij op dezelfde manier 



aan tegen de moderne centrales van nu. Hoe is het mogelijk dat de minister van VROM 
zich letterlijk de wet laat voorschrijven door de energiebedrijven? Zelfs in de Verenigde 
Staten staat de veertigjarenregel in de wet.

In de nota naar aanleiding van het verslag stelt de minister van VROM: "In verband 
hiermee is het onderdeel over de maximale geldigheidsduur van vergunningen voor 
nieuwe kerncentrales uit het wetsvoorstel geschrapt. Regeling van dat onderwerp zou 
immers doorwerken naar latere besluitvorming over kernenergie, wat de regering 
ongewenst acht." Kan de minister dit onderbouwen?

Het lijkt ook evident dat het geen enkel probleem is om in een later stadium een 
vergunning met een beperkte duur om te zetten in een vergunning voor onbepaalde tijd, 
terwijl het omgekeerde vrijwel onmogelijk is. Om deze reden steunen wij het 
amendement op stuk nr. 19 van mevrouw Wiegman.

De SP-fractie steunt het onderdeel van de wet waarin het bevoegd gezag vereenvoudigd 
wordt door bijvoorbeeld bevoegdheden te concentreren bij de minister van VROM, al 
beginnen wij ons wel af te vragen of zij bij haar integrale verantwoordelijkheid nog wel 
voldoende oog heeft voor haar taak als hoeder van het milieu.

Concluderend: een rammelend wetsvoorstel, dat duidelijk de rammelende verhoudingen 
in de coalitie tussen enerzijds CDA en anderzijds PvdA en ChristenUnie reflecteert.


