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(VVD, CDA, D66 en CU, 10 oktober 2017) 
 

“We leggen de lat hoger dan de EU heeft 

gedaan. We bereiden ons voor op een 

emissiereductie van broeikasgassen van 

49 procent in 2030.  
 

In de EU nemen we het voortouw om het 

doel op -55 procent te krijgen.” 
 

Kerncentrale Borssele 
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Kernreactoren in de wereld: locaties en bijdrage 
  

2003 2019 

Aantal kernreactoren in bedrijf: 438 417 

Totaal geïnstalleerd nucleair vermogen: ~365 GW(e) ~370 GW(e) 

Aantal reactoren in aanbouw: ongeveer 30 ongeveer 50 

Opgewekte electriciteit door kerncentrales: 
 

- Bijdrage aan mondiale electriciteitsproductie: 

- Bijdrage aan mondiale levering primaire energie: 
 

~2500 TWh 
 

16% 

7% 

~2600 TWh 
 

10% 

4% 

Bron: WNISR-2019 

Nederland heeft  één 

kerncentrale, met één 

reactor: Borssele. Die 

dekte in 2017 circa 3% 

van de stroombehoefte 

van ons land en mag tot 

2033 draaien (wat dan?) 
 

Vraag: Hoe nodig en 

wenselijk is de bouw van 

nieuwe kerncentrales? 
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126 reactoren in bedrijf in de EU eind 2018 
  

Kernenergie in 

Europa (EU): 
 

- Levert 26% van de 

elektriciteit in EU. 
 

- In 2018 bijna 50% 

van ‘low carbon’ 

elektriciteit in EU. 
 

- Ondersteunt ca. 

800.000 banen. 
 

- Jaarlijkse omzet 

€70 miljard. 
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Werking van een kokendwaterreactor (zoals in Dodewaard en Fukushima) 

Door kernsplijting wordt in de kern van de drukwaterreactor warmte opgewekt en stoom 

geproduceerd. De stoom wordt gebruikt om een turbine aan te drijven. Deze is verbonden 

aan een stroomgenerator. Om een drukverschil over de turbine te krijgen wordt de stoom 

achter de turbine gekoeld en gecondenseerd. Het gecondenseerde water stroomt terug 

naar de reactor. Het warme koelwater wordt geloosd, bijvoorbeeld op een rivier of zee. 

Bron: UCS, 2011 



5 

Uranium en thorium als grondstof voor het 

kernsplijtingsproces 
 

•   In vrijwel alle kernreactoren wordt uranium (U-235) als splijtstof 

(‘brandstof’) gebruikt. Daarnaast ook plutonium dat ontstaat 

wanneer uranium (U-238) met neutronen wordt bestraald. 
 

•  In principe kan ook thorium (Th-232) als grondstof voor kernsplijting worden 

gebruikt. Thorium is zelf niet splijtbaar, maar kan worden omgezet in splijtbaar 

uranium (U-233). Daarvoor moet thorium met neutronen worden bestraald. 
 

•    De economisch winbare voorraad thorium is waarschijnlijk drie of vier keer zo 

groot als de economisch winbare hoeveelheid uranium. 
 

•  Het is als mineraal te winnen in alle continenten. Het zit ook in zeewater, 

aarde en gesteente. Er is echter nog weinig naar thorium gezocht. Daardoor is 

niet precies bekend waar je hoeveel kunt vinden. 
 

•    In 2007 produceerden Brazilië, India en Maleisië circa 6800 ton thorium, 

waarvan 80% in India. 
 

 

 Bron: H.H. Rogner et al., 2012, ‘Energy Resources and Potentials’, Global Energy Assessment, hfdst. 7. 
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Generaties kernreactoren  
- ontwikkeling reactoren met o.m. een grotere veiligheid - 

  

 

• I     : Prototype kernreactoren, gebouwd in 1950 - 1960. 
 

• II    : De grotere commerciële reactoren die nog steeds draaien. Ze zijn 

  vanaf 1965/70 gebouwd - bijv. PWR (Borssele), BWR, CANDU. 
 

• III   : Reactoren die na 1990 zijn ontwikkeld en thans worden gebouwd. 

 ‘Ze kennen verbeteringen wat betreft veiligheid en misschien ook 

 kosten’ (zie China versus Europa) - bijv. EPR, ABWR, AP1000. 
 

• III+ : Generatie III reactoren die mogelijk binnen 10 of 20 jaar op de markt zullen 

 verschijnen - bijv. HTR-PM, PBMR, SMR’s .   

 (Opm: thans  worden wereldwijd meer  dan 120 typen SMR’s onderzocht). 
 

• IV   : Reactoren met nog veiliger eigenschappen en betere prestaties; nu in 

 stadium van Onderzoek & Ontwikkeling; wellicht na 2040 of 2050 op de 

 markt - bijv. VHTR, GFR, MSR (‘de thoriumreactor’). 

PWR = Pressurized Water Reactor,  BWR = Boiling Water Reactor, CANDU = Canada Deuterium Uranium Reactor, EPR= 

European Pressurized Water Reactor,  ABWR = Advanced Boiling Water Reactor,  AP1000 = Advanced Pressurized Water 

Reactor,  HTR-PM = High Temperature Reactor Pebble-bed Module, PBMR = Pebble Bed Modular Reactor, SMR = Small 

Modular Reactor,  VHTR = Very High Temperature Reactor,  GFR = Gas-cooled Fast Reactor,  MSR = Molten Salt Reactor. 



Gesmolten zout 

reactor (MSR) 

7 

Schema  gesmoltenzoutreactor: 

- links de primaire koelkring met 

gesmolten splijtstof en zout,  

- in het midden de secundaire 

koelkring met gesmolten zout,  

- rechts de tertiaire koelkring met gas. 

- Een gesmoltenzoutreactor kan bij hogere temperaturen werken dan een 

conventionele watergekoelde kernreactor, waardoor hij een hoger elektrisch 

rendement kan halen. 
 

- Een gesmoltenzoutreactor kan bij atmosferische druk werken, wat een hogere 

veiligheid oplevert in vergelijking met drukwaterreactoren. 
 

- Een gesmoltenzoutreactor is geschikter dan een conventionele kernreactor om 

thorium als splijtstof te gebruiken. De gesmoltenzoutreactor wordt om die reden 

vaak gelijkgesteld aan de 'thoriumreactor‘. 

Bron: o.a. Jan Leen Kloosterman (TUD), 17 april 2015   

Hieraan is gewerkt in de 

periode 1950-1976.  

Nu weer onderzoek hiernaar 

in China, Amerika en Europa. 
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Scenario-studies die in lijn zijn met ’maximaal 1,5 °C  

temperatuurstijging’ -  bevindingen IPCC (2018) 
 

Bevindingen IPCC:  

•  “In de meeste 1,5-graad emissiepaden neemt het aandeel van kernenergie in 

de energievoorziening toe. Maar er zijn ook scenario’s waarin het aandeel 

zowel absoluut als relatief afneemt.  

•  In sommige emissiepaden neemt de bijdrage van kernenergie af tot 0% aan 

het eind van deze eeuw, terwijl er ook scenario’s zijn waarin de bijdrage juist 

sterk toeneemt, tot soms wel meer dan 200 EJ per jaar”. 
 

Opmerkingen: 

•  Het IPCC geeft aan dat toepassing kernenergie kan bijdragen aan 

vermindering CO2 uitstoot. Ze doet geen uitspraak over de noodzaak of 

wenselijkheid van het gebruik van kernenergie in de energievoorziening. Het 

IPCC mag namelijk geen prescriptieve uitspraken doen.  

•    Wel presenteert het IPCC in de samenvatting voor beleidsmakers, als 

illustratie, vier energiepaden met verschillende keuzes wat betreft de bijdrage 

van kernenergie. Alle vier deze scenario’s leiden tot de nagestreefde 

maximale temperatuurstijging van 1,5 °C. 
 

 

 Bron: IPCC, ‘Global warming of 1.5 °C’, Special Report, 2018, chapter 2.4.2.1 



(11 feb. 2011) 

Minister van EL&I over randvoorwaarden nieuwbouw 

Randvoorwaarden nieuwbouw kerncentrales op hoofdlijnen (een selectie): 
 

• Het ontwerp van de kerncentrale moet gebaseerd zijn op de laatste stand van de 

techniek. Thans betreft dat de derdegeneratiereactoren (niet de vierde)  

• De kans op een kernsmeltongeval moet minder zijn dan eens in 1 miljoen jaar.  

• Het optreden van een ongeval zonder kernsmelt mag voor de omgeving geen 

radiologische gevolgen hebben. 

• De omhulling (containment) moet bestand zijn tegen hoge overdruk van binnenuit 

en tegen een ongeval met een verkeersvliegtuig van buitenaf.  

• De vergunninghouder van de kerncentrale is verantwoordelijk voor zowel het 

dragen van de kosten van het afvalbeheer als van het treffen van een voorziening 

voor de opslag van het afval. 

• De keuze voor al dan niet opwerken van bestraalde splijtstof is vooralsnog aan de 

vergunninghouder van de kerncentrale.  

• Vanaf het moment dat de kern van een nieuwe kerncentrale voor het eerst beladen 

wordt met splijtstof, moeten de kosten voor de buitengebruikstelling en 

ontmanteling voor 100% gedekt zijn.  

• De beveiligingsmaatregelen van de nucleaire inrichtingen en desbetreffende 

overheidsdiensten zijn afgestemd op de meest actuele dreigingsbeelden.  

• Er moeten voldoende opleidingsmogelijkheden voor deskundigen zijn.  

9 Bron: Ministerie van EL&I, ‘Kernenergie’, brief van de minister aan deTweede Kamer, 11 feb. 2011. 
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- Kernenergie en Duurzame Ontwikkeling - 
  
 

 

Opvattingen van Natuur en Milieu en Milieudefensie in 2008 

 

• Kernenergie is in de huidige technologische vorm niet duurzaam. 
 

 

• Kernenergie kan een rol spelen in de overgang naar een duurzame   

energievoorziening als aan volgende randvoorwaarden wordt 

voldaan: 
 

 

1. Duurzame opties zoals energiebesparing en hernieuwbare energie moeten 

maximaal zijn benut. 
 

2. Er moet geen kans bestaan dat radioactieve stoffen zich bij een ongeluk buiten 

het reactorgebouw verspreiden; de reactor moet inherent veilig zijn. 
 

3. Radioactief afval dat in de gehele keten ontstaat mag maximaal 300 jaar 

gevaarlijk zijn. 
 

4. Eindberging van radioactief afval moet operationeel zijn op moment van 

ingebruikname van de reactor. 
 

5. Er mag geen splijtstof ontstaan dat geschikt is voor aanmaak van kernwapens. 
 

6. Alle (externe) kosten dienen verdisconteerd te worden. 

 

 Bron: SER-advies ‘Kernenergie en een Duurzame Energievoorziening’, Den Haag,14 maart 2008, p.78-79.  



(25 jan. 2019) 

Minister van EZK over nieuwbouw kerncentrales 
 

Minister van EZK: 

• “Sinds begin jaren zestig is er een Kernenergiewet die het mogelijk maakt om 

een aanvraag voor een nieuwe kerncentrale te doen.  

• Marktpartijen die aan alle randvoorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking 

kunnen komen voor een vergunning voor de bouw van een kerncentrale.  

• Van deze mogelijkheid is in de afgelopen decennia geen gebruik gemaakt.  

• De voornaamste redenen hiervoor zijn: de huidige marktomstandigheden in 

relatie tot het investeringsklimaat. ” 
 

Daarbij: 

• “Binnen de randvoorwaarden is het aan de marktpartijen (en dus niet aan 

overheden) om al dan niet te investeren in kernenergie.  

• Aanvragen van vergunningen voor de bouw van een of meer nieuwe 

kerncentrales die voldoen aan de vereisten, worden ingewilligd.” 

11 
Bron: Ministerie van EZK, ‘Beantwoording vragen rol kernenergie in energiemix’, 25 jan. 2019. 
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De verwachte overnight bouwkosten 

van kerncentrales en recente 

ervaringen in de US en West-Europa 

Bron: IEA, ‘Nuclear Power in a Clean Energy System’, mei 2019 

Conclusie: De bouwkosten van nieuwe kerncentrales in de 

VS en West-Europa blijken veel hoger te zijn dan verwacht 

Verwachtingen  in 2005, 2010 en 2015 

 

Jan. 2019 

Minister Wiebes (EZK): 
 

“De constructiekosten van 

een nieuwe 

kernenergiecentrale variëren 

van 5100 (Olkiluoto-centrale, 

in aanbouw in Finland) tot 

6755 EUR/kWe (Hinkley 

Point, in aanbouw in VK). *) 
  

Hierbij komen nog kosten 

voor financiering. Die 

kunnen uiteen lopen van 8 

tot 80% van de 

constructiekosten, 

afhankelijk van de bouwtijd. 
  

Het lijkt al met al niet 

onredelijk om uit te gaan van 

bouwkosten tussen de 8 en 

10 miljard euro voor een 

centrale van 1000 MW.” 
 

*) Inmiddels 6800 tot 8500 EUR/kWe 

Recente  
ervaringen 
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nucleair 

Zon-PV 

wind 

 Trends in ontwikkeling investeringskosten 

van drie niet-fossiele energietechnieken 

($/kW) 

Bron: Global Energy Assessment, 2012, p.63. Bron: IRENA, 2020. 

(Gebaseerd op data tot 2010) 

https://www.irena.org/newsroom/articles/2020/Jun/How-Falling-Costs-Make-Renewables-a-Cost-effective-Investment
https://www.irena.org/newsroom/articles/2020/Jun/How-Falling-Costs-Make-Renewables-a-Cost-effective-Investment


(Modelstudie UU, nov. 2019)  

Simulatie elektriciteitsvoorziening West-Europa in 2050 

Eisen / randvoorwaarden modelstudie: 

• 1. Nul-emissie van CO2 in 2050 

• 2. Betrouwbaarheid van de 

elektriciteitsvoorziening gelijk aan nu.  

• 3. Zo laag mogelijke kosten van de 

elektriciteitsvoorziening. 

• 4. Onderzoek invloed beleidskeuzen. 

Bron: B. van Zuijlen et al.,‘‘Cost-optimal reliable power generation in a deep decarbonization future’’, Applied Energy, Nov. 2019.  

Analyse elektriciteitsysteem West-

Europa, met Nederland in centrum: 

• Uursimulatie vraag en aanbod, voor 

een heel jaar. 

• Koppeling met buitenland via (nieuwe) 

hoogspanningsnetten. 

• Alle aanbodopties & DSM in model. 

• Opslag van energie in het model 

(accu’s EV, waterstof, PAC, e.d.). 

• Systeem optimalisatie / gevoeligheid. 
 



Modelstudie UU: invoergegevens voor de simulatiestudie 

Technologie Investerings-

kosten (TCR) 
 

[€/kW] 

Omzettings-

rendement 
 

[%] 

Economische 

levensduur 
 

[jaar] 

  

Bouwtijd 

  
 

[jaar] 

Gasturbine 600 44 30 1 

Aardgascentrale 1000 62 30 3 

Aardgascentrale + CCS 1600  (1200) 55  (59) 30 4  (3) 

Kolenvergasser + CCS 3700 41 35 6 

Kerncentrale 5300  (7900) 38 60  (40) 7  (10) 

Windvermogen op land 1300  (1000) - 25 1 

Windvermogen op zee 2600  (1500) - 30 1 

Zon-PV-vermogen op daken 600  (400) - 25  (30) 1 

Zon-PV-vermogen op land 500  (300) - 25  (30) 1 

Biomassacentrale 2500 38 25 3 

Biomassacentrale + CCS (BECCS) 4100 30 25 4 

Geothermie 3500 - 30 3 

Elektrolyse (productie groene H₂) 400 65½ 10 1 

Omzetting H₂ in stroom 1000 62 30 3 

Bron: B. van Zuijlen et al.,‘‘Cost-optimal reliable power generation in a deep decarbonization future’’, Applied Energy, Nov. 2019.  



Modelstudie UU: conclusies over mogelijke rol kernenergie 

 

• In het basisscenario komt in 2050 ruwweg 1/3 van de gebruikte stroom in West-

Europa in 2050 uit kerncentrales 1/3 uit zon- en windvermogen, en 1/3 uit 

andere opties. 

• Als in de berekeningen voor kernenergie een hogere kostprijs wordt 

verondersteld - zie tabel - blijft de rol van kerncentrales aanzienlijk (1/4 bijdrage 

aan het elektriciteitsgebruik). 

• Als 70% van de gebruikte stroom uit zon-PV en windvermogen moet komen 

(zie huidige beleid NL), dan zakt de bijdrage van kernenergie naar 0%. Wel leidt 

dit scenario tot hogere kosten voor stroomopwekking (circa 10% hoger). 

• Wanneer in de elektriciteitsvoorziening CCS niet wordt toegestaan en we toch 

nul-emissie van CO2 willen realiseren, neemt de bijdrage van kernenergie fors 

toe, naar ruim 40%.  

• Als de investeringskosten van zon-PV en windturbines heel sterk zakken (zie 

de tabel) zakt ook in het basisscenario de bijdrage van kernenergie naar nul. 

Hetzelfde gebeurt als bij de inzet van aardgas (gecombineerd met CCS) de 

zgn. Allam Cycle kan worden toegepast.  

• Dit beeld kan veranderen als de kosten van kernenergie aanmerkelijk zouden 

dalen. Kerncentrales dan ook aantrekkelijk bij goedkope zon- en windvermogen 

Bron: B. van Zuijlen et al.,‘‘Cost-optimal reliable power generation in a deep decarbonization future’’, Applied Energy, Nov. 2019.  



 

 

 

 

Bedankt voor uw aandacht 
 

Vragen over de notitie? 
 

 

Wim Turkenburg 
 

w.c.turkenburg@uu.nl 
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