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PARTU VOOR DE VRUHETD

MOTIE : 'Kernenergie is een duurzame energiebron'

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7 oktober 2O2O tijdens de behandeling van de
concept RES Drenthe

Constaterende:

dat de bij de totstandkoming van het Nederlandse Klimaatakkoord
vertegenwoordiging van Kernenergie werd uitgesloten van deelname aan de
Energietafel
dat voor duurzame energieopwekking op land gekozen is aan die Energietafel voor
Wind en Zon als hoofdbronnen
Provincies en Gemeenten, ook in Drenthe, grote ambities tonen om duurzame
energie te willen gaan opwekken respectievelijk te gaan gebruiken met als doel om
de CO2 uitstoot tegen te gaan

dat de Regionale Energie Strategie 1".0 nog maar een eerste stap is naar volledig
duurzaam energie gebruik in Nederland en Drenthe en daarna nog vele grote
vervolgstappen gezet gaan worden

overwegende:

dat grootschalige zonne- en windenergie toepassing in Drenthe tot ernstige
aantasting van leefomgeving en landschap zal kunnen resp. zal gaan leiden

dat toenemende inzet van de onbetrouwbare leveringsbronnen zon en wind zal gaan

leiden tot instabiliteit van de energievoorziening

dat naar mate er meer zon en wind als bron wordt ingezet er een toenemende
ineffectiviteit van die productie ontstaat waardoor enerzijds een dubbele
productiefaciliteit nodig is voor onderproductie in de vorm van kostbare
gasturbinecentrales en anderzijds geproduceerde energie verloren zal gaan bij
potentiële overprod uctie

dat bij de productie van elektriciteit door kernenergie géén CO2 vrijkomt

dat kerncentrales vergeleken met zon en wind-opwekking zéér weinig ruimte in

beslag nemen

dat, mits deze kerncentrales continue ingezet worden, deze uiterst kosteneffectief
zijn,zeker vergeleken met zon en wind als bronnen



- dat er bij reële inzet van kernenergie veel minder kostbare elektrische infrastructuur
aangelegd hoeft te worden op het platteland

besluiten:

gebruik van landelijk of Noordelijk opgewekte kernenergie als duurzame energie voor
Drenthe te erkennen

en gaan over tot de orde van de dag.
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