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Ik woon in de stad Groningen en publiceer vanaf 1976 over kernenergie, de plannen voor
ondergrondse opslag van kernafval en de aardgaswinning met de bijbehorende aardbevingen.
Hierover heb ik verschillende boeken en rapporten geschreven, evenals zo’n 1500 artikelen.
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Voorwoord
Al 45 jaar is er een discussie over de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. Een
besluit is echter nooit genomen, het bleef bij de aankondiging van plannen en een herhaling
van zetten. De VVD, D66, het CDA en de CU hebben op 15 december 2021 een nieuwe
voorzet gegeven. Volgens het coalitieakkoord gaat het nieuwe kabinet zorgen “voor veilige,
permanente opslag van kernafval.” Ook zet het “kabinet de benodigde stappen voor de bouw
van twee nieuwe kerncentrales” en reserveert daarvoor “5 miljard euro.”1
Meestal ging de discussie over feiten, maar ook waarden en ethische kwesties zijn van groot
belang. Enkele voorbeelden. Wat betekent veiligheid en hoe beoordeelt men of kernenergie
veilig genoeg is? Is het normaal om kernafval te maken dat een miljoen jaar gevaarlijk blijft?2
Of is dit een uiting van onverantwoordelijk gedrag? Welke ethische kwesties spelen hierbij
een rol? Moet eerst aangetoond worden dat opslag in Nederlandse zoutkoepels echt veilig is,
voordat besloten kan worden tot de bouw van nieuwe kerncentrales?
Welke feiten zijn van belang als het om kernenergie gaat en wie bepaalt of iets een feit is?
Hoe verliep de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl in 1986? Kan zoiets ook hier
gebeuren? Waarom is kernenergie niet CO2-vrij?
Het is mij daarnaast opgevallen dat bijna nooit aan de orde komt wat energie is, hoeveel
energie Nederlanders gebruiken en wat de gevolgen daarvan zijn voor mens en milieu. Door
de cijfers op een rij te zetten wordt zichtbaar wat er allemaal moet gebeuren om een duurzaam
energiesysteem te bereiken. Voor wat allemaal mogelijk en uitvoerbaar is wil ik van harte
verwijzen naar het boek ‘Tussen kolen en Parijs’ dat de stichting Urgenda in juni 2021 heeft
uitgebracht. Daarin staan tientallen oplossingen met veel ervaringscijfers, inzichten en
aansprekende voorbeelden.3
De discussie over kernenergie is niet nieuw. De verschillende thema’s komen met enige
regelmaat en met wisselende nadruk terug. Neem bijvoorbeeld de vraag waar de afgelopen
jaren de meeste aandacht naar uitgaat: helpt kernenergie tegen het broeikaseffect? Ook dit
onderwerp is niet nieuw. In 1976 bracht de Stichting Maatschappij en Onderneming het
rapport: “Uraan of kolen: een kernbeslissing” uit, waarin ook aan de orde kwam of
kernenergie kon helpen tegen klimaatverandering door de verbranding van fossiele
brandstoffen.4 Herbert Kitschelt, politicoloog en hoogleraar internationale betrekkingen aan
de Duke University in North Carolina, analyseerde in zijn in 1984 verschenen boek “Der
ökologische Diskurs” de discussie over kernenergie en duurzame energie. Hoofdstuk 1 van
het boek gaat onder andere over kernenergie om het broeikaseffect tegen te gaan. Kitschelt
noemt een aantal rapporten dat hierover tussen 1977 en 1984 verschenen is. Kortom, al 45
jaar gaat het over kernenergie en het broeikaseffect.
Vanaf 1976 heb ik de literatuur over (kern)energie zo goed mogelijk bijgehouden en bewaard.
In dit rapport bespreek ik een groot aantal thema’s rond kernenergie met het accent op de
tijdelijke en definitieve opslag van kernafval. Dit alles met een uitgebreide literatuurlijst om
het voor een ieder mogelijk te maken om de juistheid van de door mij gebruikte gegevens na
te gaan.
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Kernenergie, kernafval en energie, feiten en ethiek: korte samenvatting
1 In Duitsland sluiten eind december drie kerncentrales en eind 2022 nog eens drie,
waaronder de kerncentrale Lingen.5 Daarmee is in Duitsland het kernenergietijdperk voorbij.
In Nederland gaan juist stemmen op voor meer kernenergie. De Raad voor de leefomgeving
en infrastructuur deelde op 8 juni jl. mee een advies te willen uitbrengen over kernenergie.6
Overigens, de Tweede Kamer besloot op 10 maart jl. de Eemshaven van de lijst voor
kerncentrales te schrappen.7
2 Wie de kleine lettertjes van de schadeverzekering bestudeert, komt ook een paragraaf tegen
over schade die niet gedekt wordt. Behalve oorlog wordt ook schade “veroorzaakt door of
samenhangend met atoomkernreacties” niet gedekt. Deze uitsluiting is niet toevallig. Er is
namelijk een afspraak tussen de verzekeringsmaatschappijen dat zij niemand individueel
zullen verzekeren tegen de risico's van kernenergie.8 9 Blijkbaar vinden
verzekeringsmaatschappijen kernenergie een te groot risico en te onveilig. Er is wel een Wet
Aansprakelijkheid Kernongevallen (WAKO).10 Die regelt een staatsgarantie tot 2,3 miljard
euro.11 Ter vergelijking. De schade van het ongeluk in Tsjernobyl in 1986 was zeker 210
miljard euro.12 Het Japanse ministerie van Handel schatte in 2016 de schade door het ongeluk
met de kerncentrales in Fukushima 168 miljard euro.13
3 De regering wil al vanaf 1976 opslag van kernafval in de noordelijke zoutkoepels (Ternaard
in Friesland; Pieterburen en Onstwedde in de provincie Groningen; Schoonloo, GasselteDrouwen, Hooghalen en Anloo in Drenthe).14 15 16 Daarnaast worden de kleilagen vlak onder
Schiermonnikoog en in de zuidelijke helft van Friesland genoemd.17 18 19
4 Nergens ter wereld is een ondergrondse opslagplaats voor warmte-producerend
hoogradioactief afval in bedrijf.20 Onder meer Zwitserland en Duitsland gaan ervan uit dat
geologische stabiliteit, en dus een veilige opslagperiode van een miljoen jaar, gegarandeerd
moet zijn.21 22 Hoe dat aangetoond kan worden is zeer de vraag.
5 Bij de Duitse zoutkoepels in Asse en Morsleben lekken vaten met kernafval en kost het de
belastingbetaler 5 miljard euro om de vaten in Asse weer op te graven en 2,4 miljard euro om
de opslagmijn in Morsleben af te dichten.23 Op 28 september 2020 heeft de Duitse overheid
na 40 jaar onderzoek (kosten 1,6 miljard euro) de zoutkoepel Gorleben ongeschikt
verklaard.24 25 In Denemarken werden indertijd zes zoutkoepels onderzocht voor de opslag
van kernafval. Ze bleken allemaal ongeschikt. Het Deense parlement bepaalde vervolgens in
mei 1985 geen kerncentrales te zullen bouwen.26 De ervaringen met opslag in buitenlandse
zoutkoepels geven geen vertrouwen in de Nederlandse plannen.
6 In Nederland gaat het radioactieve afval naar bovengrondse opslagloodsen van de COVRA.
De locatie is een gebied buitendijks, net naast de kerncentrale in Borssele.27 De bedoeling is
dat het afval daar de rest van deze eeuw blijft staan. Het is echter de vraag wat de gevolgen
voor de COVRA zijn van de zeespiegelstijging waarmee we rekening moeten houden.28 Komt
de COVRA onder water te staan?
7 Bij de splijting van uranium in een kerncentrale komen verschillende gevaarlijke
radioactieve stoffen vrij, maar er is geen CO2-uitstoot. Daarom wordt kernenergie soms CO23

vrij genoemd. Kernenergie draagt echter ook bij aan het broeikaseffect, is niet CO2-vrij. Dit
broeikasgas komt namelijk vrij bij de winning en bewerking van uraniumerts, bij de bouw van
de kerncentrale, het transport van kernbrandstof, de afbraak van de centrale, enzovoort. Dit
heet de indirecte CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot van een kerncentrale is vergelijkbaar met die
van een gascentrale met CO2-afvang en tien keer zo hoog als bij windenergie. 29 30 31
8 In 2005 berekende het IAEA dat 4.000 mensen gestorven zijn door de stralingsbelasting van
het kernongeluk in Tsjernobyl.32 De Duitse afdeling van Artsen voor Vrede noemde in 2006
zo’n 10.000 tot 25.000 extra doden door kanker.33 Dr. Ian Fairlie, consultant Radioactiviteit
en Milieu, rekende in 2016 voor dat het om 40.000 extra doden zou gaan.34 In januari 2018
hadden 1,8 miljoen mensen in Oekraïne de status van stralingsslachtoffer, waarvan 377.589
kinderen. De regering van Oekraïne betaalde in 2019 een uitkering aan 36.000 weduwen van
mannen die gestorven zijn als gevolg van het ongeluk in Tsjernobyl.35 Van de 830.000 jonge
mensen die ingezet werden bij opruimwerkzaamheden, de zogeheten liquidatoren, waren er in
2011 al 112.000 tot 125.000 mensen overleden: het sterftecijfer lag vijf keer zo hoog als bij
leeftijdsgenoten, blijkt uit gegevens van 2020.36
9 Kernenergie op basis van thorium wordt de laatste jaren vaak genoemd. Dit type centrales is
echter op z’n vroegst over 20 jaar beschikbaar. Minister van ‘t Wout van Economische Zaken
en Klimaat schreef op 2 maart 2021 aan de Tweede Kamer over thoriumcentrales: “Experts
verwachten een marktintroductie van deze technologie niet vóór 2040.”37 TNO heeft in
opdracht van de provincie Brabant op 25 maart 2021 een rapport uitgebracht en noemt daarin
een periode van 20 tot 25 jaar na nu.38 Ook is kernenergie op basis van thorium ingewikkelder
dan op uranium.39
10 Zoutkoepels voor opslag van radioactief afval, chemisch afval en waterstof
Vanaf 1973 worden zoutkoepels in Noord-Nederland genoemd voor de opslag van radioactief
afval, chemisch afval en waterstof.40 41 42 43 44 In tabel S1 geven we aan welke zoutkoepels
waarvoor in aanmerking zouden komen.
Tabel S1
Genoemde opslagmogelijkheden zoutkoepels
Naam zoutkoepel
Radioactief Chemisch
afval
afval
Ternaard
X
Pieterburen
X
X
Onstwedde
X
X
Schoonloo
X
X
Gasselte
X
X
Hooghalen
X
Hoogeveen
Anloo
X
Winschoten
X
Klein Ulsda
X
Zuidwending
X
Bourtange
X
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Waterstof
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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