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Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu /  

Wonen, Wijken en Integratie  

 

 datum 15 oktober 2009 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

30429 Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het 

bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en 

enkele andere wijzigingen  

  

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het voorstel is op 13 oktober 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.  

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel 1 

21   26  32 (Jansen c.s.) 

De Kernenergiewet is een kaderwet, die in lagere regelgeving materieel wordt ingevuld. 

Een deel van deze regelgeving heeft een behoorlijke politieke relevantie. Dit amendement 

heeft tot doel de volksvertegenwoordiging een stem te geven bij de politiek relevante 

algemene maatregelen van bestuur betreffende de bouw, exploitatie en ontmanteling van 

nucleaire installaties.  

In het amendement wordt artikel I, onderdeel W, van het wetsvoorstel onderverdeeld in 

twee punten. De door het amendement te bewerkstelligen wijziging van de parlementaire 

betrokkenheid bij de algemene maatregelen van bestuur op basis van de Kernenergiewet is 

ondergebracht bij het eerste punt, de huidige inhoud van onderdeel W van het 

wetsvoorstel bij het tweede punt. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en 

CDA 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen  
 

Artikel I 

20  27 (Jansen) 

Dit amendement heeft tot doel de Tweede Kamer het laatste woord te geven bij 

vergunningen aangaande de opwekking van kernenergie in Nederland. De bijzondere 

veiligheidsaspecten van kernenergie (calamiteit met externe effecten, afvalberging en 

proliferatie) vereisen naar de mening van de indiener een extra zorgvuldige toets op de 

vergunningverlening. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 

 

Artikel I 

25  31 (Van der Ham) 

Dit amendement wordt gewijzigd in verband met een wetstechnische aanpassing als gevolg 

van de vierde nota van wijziging. 

Het amendement introduceert in de Kernenergiewet een algemeen politiek afweegmoment 

voorafgaande aan de openstelling van de vergunningprocedure die de mogelijkheid geeft 

om vergunningen aan te vragen voor het bouwen van nieuwe kerncentrales. 

De indiener wijst er op dat de Nederlandse energiemix niet alleen tot stand komt door 

marktwerking op de energiemarkt, maar tevens door een visie van de overheid op deze 

mix. Daartoe moet de overheid belangen afwegen die onder andere betrekking hebben op 

duurzaamheid, veiligheid, innovatie, kosten en energieleveringszekerheid. 

Om deze afweging te kunnen maken zonder een vergunningprocedure te doorsnijden en 

daarmee de rechtszekerheid van betrokkenen te ondermijnen, is het wenselijk om 

voorafgaande aan de openstelling van de procedure, een weegmoment in te voegen. 

Dit amendement bepaalt dat na inwerkingtreding van de gewijzigde Kernenergiewet pas 

aanvragen voor vergunningen voor de bouw van nieuwe kerncentrales in behandeling 

worden genomen nadat de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer na een besluit van de ministerraad en na overleg met beide kamers der 

Staten-Generaal de vergunningprocedure van de Kernenergiewet heeft opengesteld (zie 

het voorgestelde artikel 15abis, eerste lid, eerste volzin). 

Zonder dit besluit van de ministerraad en discussie in de Staten Generaal, is het niet 

toegestaan nieuwe kerncentrales te bouwen. Dit volgt uit het verbod zoals opgenomen in 

het voorgestelde artikel 15abis, eerste lid, tweede volzin. 

Indien de vergunningprocedure wel wordt opengesteld, vindt vervolgens de reguliere, in de 

Kernenergiewet opgenomen procedure van vergunningverlening plaats. Dit amendement 

brengt daarin geen wijziging. 

Het amendement heeft alleen betrekking op vergunningen voor het oprichten (de bouw) 

van nieuwe kerncentrales. Het amendement brengt geen wijziging in het 

vergunningenstelsel voor latere fasen zoals het in werking brengen en in werking houden 

van een kerncentrale.  

Het nieuw in te voegen politieke afweegmoment is als volgt vormgegeven. Het tweede lid 

van het voorgestelde artikel 15abis schrijft voor dat beide kamers der Staten-Generaal 

vooraf moeten worden geconsulteerd. Het kabinet moet bij het nemen van een beslissing 

omtrent openstelling van de vergunningprocedure de opmerkingen betrekken die beide 
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kamers der Staten-Generaal over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht. Deze 

verplichting is opgenomen in het derde lid van het voorgestelde artikel 15abis. 

De nieuwe artikelen IA en IC sluiten beroep bij de bestuursrechter tegen een besluit als 

bedoeld in artikel 15abis uit. Hiervoor is gekozen omdat die beslissing uiteindelijk een 

politiek oordeel vergt dat zich niet goed leent voor rechterlijke toetsing. 

Het voorgestelde artikel IIB maakt duidelijk dat dit amendement geen gevolgen heeft voor 

bestaande vergunningsituaties.  

De overige onderdelen van dit amendement bevatten technische aanpassingen, nodig om 

te verzekeren dat het nieuwe verbod van artikel 15abis, eerste lid, tweede volzin, op 

dezelfde wijze kan worden gehandhaafd als het bestaande verbod van artikel 15 van de 

Kernenergiewet.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en D66 

 

Artikel I 

22  24  

De Tweede Kamer heeft door het aannemen van de motie-Van Gent (Kamerstukken II 

2008/09, 28 982, nr. 78) uitgesproken dat de volledige (juridische en economische) 

eigendom van de kerncentrale Borssele in publieke handen dient te blijven. Gezien deze 

uitspraak is op grond van het gelijkheidsbeginsel niet goed denkbaar dat dit criterium niet 

voor eventuele nieuwe kerncentrales bestemd voor energie-opwekking zou gelden. Het 

amendement regelt daarom dat het vereiste dat de eigendom direct of indirect in publieke 

handen moet zijn, van toepassing is op alle kernenergiecentrales op Nederlands  

grondgebied. Het voorgestelde artikel 15ab heeft betrekking op inrichtingen waarin 

kernenergie kan worden vrijgemaakt met het oog op energie-opwekking. Hierdoor vallen 

inrichtingen waarin kernenergie kon worden vrijgemaakt, zoals de in 1997 buiten gebruik 

gestelde kerncentrale in Dodewaard, buiten de reikwijdte van dit amendement. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 

 

Artikel I 

29 (Vendrik) 

Het waarborgen van de financiële zekerheid en het voorkomen van misbruik zijn van groot 

belang. Het is daarom verstandig nadere regels te stellen. 

Vanwege de grote maatschappelijke consequenties van beslissingen omtrent de financiële 

zekerheid, dient het opstellen van nadere regels in overleg met de volksvertegen- 

woordiging te gebeuren. 

In onderdeel I van het amendement wordt derhalve bewerkstelligd dat bij of krachtens 

algemene maatregel van bestuur nadere regels moeten worden gesteld over de criteria 

voor het stellen van de financiële zekerheid. In onderdeel II wordt de parlementaire 

betrokkenheid bij de voornoemde algemene maatregel van bestuur geregeld, waarbij 

wordt aangeknoopt bij de daarop betrekking hebbende regeling in artikel 76 van de 

Kernenergiewet. Daartoe wordt artikel I, onderdeel W, van het wetsvoorstel onderverdeeld 

in twee punten. Het eerste punt ziet op de regeling van de parlementaire betrokkenheid bij 

de voornoemde algemene maatregel van bestuur, het tweede punt bevat de huidige  

inhoud van onderdeel W. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en SGP 
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Artikel I 

28 (Vendrik) 

De eigenaar van een kerncentrale mag het opgebouwde vermogen niet gebruiken voor 

andere projecten. Dit amendement voorkomt dat ontmantelingsgelden alleen 

boekhoudkundig bestaan en garandeert dat het geld ook echt beschikbaar is op het 

moment dat centrales uit gebruik worden genomen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 

 

Artikel I 

19 (Wiegman-van Meppelen-Scheppink) 

Met dit amendement wordt een vergunning voor een kerncentrale verleend voor maximaal 

40 jaar wat overeenkomt met de ontwerptechnische levensduur van kerncentrales. Een 

dergelijke bepaling geldt ook in andere landen van Europa (bijvoorbeeld Spanje en   

Duitsland) en garandeert dat er een moment van eventuele herziening van het 

energiebeleid wordt vastgelegd. Problemen zoals bij de oorspronkelijk geplande sluiting 

van Borssele in 2003 kunnen door invoering van een beperkte vergunningduur voorkomen 

worden. 

Ingetrokken 

 

Artikel I 

18 (Wiegman-van Meppelen-Scheppink) 

Met dit amendement wordt de vergunningplicht voor opwerking van kernafval uit het 

oorspronkelijke wetsvoorstel weer teruggebracht. Het nog door de Kamer goed te keuren 

intergouvernementele contract tussen Frankrijk en Nederland biedt hiervoor onvoldoende 

waarborg omdat ook gekozen kan worden voor verwerking in andere landen, waaronder 

ook landen kunnen zijn zonder vergelijkbare wetgeving als in Frankrijk van toepassing is. 

Een vergunningplicht waarborgt betrokkenheid van de Kamer bij iedere beslissing over 

opwerking van kernafval en maakt de Nederlandse staat onafhankelijk van wetgeving in 

andere landen en kan te allen tijde waarborgen dat de staat zeggenschap houdt over de te 

kiezen afvalverwerkingsroute. Door invoering van een vergunningplicht zullen betrokken 

partijen een gedegen afweging moeten maken van de voor- en nadelen van opwerking van 

kernafval in de vorm van een Milieueffectrapportage. 

Ingetrokken 


