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Onderwerp 
Kernenergie; rapportage verkenning TNO en duiding vervolgstappen 

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

 De rapportage van de verkenning van TNO naar de mogelijkheden van 

kernenergie en thorium. 

 De duiding van de vervolgstappen rondom kernenergie voor de komende 

periode richting 2050. 

 

Aanleiding 

In een eerdere Statenmededeling van 13 oktober 2020 hebben wij een 

verkenning door TNO aangekondigd naar de mogelijkheden van kernenergie 

en thorium; mede naar aanleiding van motie M68a-2020. In betreffende motie 

werd ons verzocht: “om de generatie IV kerntechnologie, waaronder de 

ThoriumMSR-technologie als nieuwe en innovatieve techniek aan te merken en 

voor Noord-Brabant actief werk te maken met deze techniek”. 
 

Hierbij bieden wij u het rapport “De rol van kernenergie in de energietransitie 

van Noord-Brabant” aan.  Waarmee een verkenning naar aanleiding van de 

genoemde motie plaats heeft gevonden door TNO (organisatie voor Toegepast 

Natuurwetenschappelijk Onderzoek) in samenwerking met NRG (Nuclear 

Research & consultancy Group). 

 

Tevens is het genoemde TNO-rapport, en het daarin geduide 

handelingsperspectief, aanleiding om vervolgstappen aan u voor te leggen. 

Waarmee op den duur de mogelijkheden voor toepassing van kernenergie 

binnen onze energiedoelen en -mix op weg naar 2050 gerealiseerd kunnen 

worden. Middels deze Statenmededeling nemen wij uw Staten mee in de eerste 

stappen. 
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https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/download?qvi=1590570
https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20200515/download?qvi=1403903
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Bevoegdheid 

PS hebben eind 2018 de Energieagenda 2019-2030 vastgesteld; het 

beleidskader voor energie. GS hebben eind 2020 de Uitvoeringsagenda 2021-

2023 vastgesteld en uw Staten daarover geïnformeerd met een 

Statenmededeling. Gedeputeerde Staten geven hier uitvoering aan (incl. 

kernenergie). 

 

Kernboodschappen  

 

1. Het college pakt nu door, teneinde het (volgende) bestuur in positie te 
brengen, om voor de periode na 2030 een afweging te kunnen maken op 
het onderwerp kernenergie, als onderdeel van het energiesysteem van de 
toekomst.  
Het college beseft dat het energiesysteem, de energiedoelen en –mix na 

2030 keuzes vragen, waarbij kernenergie welkom is.  

De voorbereiding daarvan moet nú starten, opdat het college en uw Staten 

na 2030 goede afwegingen kunnen maken in relatie tot de in te zetten 

technologie, de noodzakelijke kosten en de ruimtelijke inpassing. Het gaat 

daarbij om de ‘laatste stap’ in relatie tot verduurzaming. De in te zetten 

kerntechnologie is daarbij relevant; evenals de kosten in relatie tot 

verduurzaming. Bij ruimtelijke inpassing vragen maatschappelijke opgaven 

(wonen, werken, mobiliteit, ed.) ruimte; tegelijkertijd geldt dit eveneens voor 

de elektriciteitsopwekking middels zon en wind. 

 

Willen college en Staten na 2030 in de positie gebracht zijn, om 

daadwerkelijk een afgewogen keuze te kunnen maken ten aanzien van 

welke mix het beste past bij een duurzaam energiesysteem op weg naar 

2050 en uitgaande dat kernenergie daarin welkom is, dan vraagt dat nu 

een goede voorbereiding. 

Het college ziet daarbij een eerste stap in het bij elkaar brengen van 

partijen. Daartoe wil het college verkennen of het mogelijk en wenselijk is, 

rekening houdende met een rolneming door het rijk, om te komen tot een 

“Duurzame Coalitie Kernenergie Brabant”.   
Tevens ziet het college een noodzaak – mede gezien de voortschrijdende 

technische ontwikkelingen -  om een kenniscentrum rondom kernenergie te 

(doen) ontwikkelen; teneinde de noodzakelijke kennis en ervaring rondom 

het kunnen toepassen van kernenergie te vergaren en te bundelen. Met 

meerdere partijen zal daartoe contact worden gelegd. 

Beide acties schragen, als eerste aanzet, de beoogde voorbereiding. Het 

TNO-rapport biedt ons daartoe mede de handreikingen. 

 

Vervolgstappen 

2. Wij willen graag met uw Staten in gesprek over én het TNO-rapport én een 
Brabants handelingsperspectief kernenergie. 
Naast bespreking van het TNO-rapport, willen wij graag met u de aanpak 

voor kernenergie in Brabant bespreken. In samenspraak met uw 

https://www.brabant.nl/-/media/35eee048291f4c88b05dcfa6774b1f99.pdf
https://www.brabant.nl/-/media/dd99f101866a442eb3a4111716d84ce1.pdf
https://www.brabant.nl/-/media/dd99f101866a442eb3a4111716d84ce1.pdf
https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/download?qvi=1742041
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Agendavergadering, willen wij een brede themabijeenkomst plannen, 

omstreeks het derde kwartaal van 2021. Hierbij worden verschillende 

deskundigen betrokken, om voor uw Staten een zo compleet mogelijk beeld 

te schetsen van waar we staan en waar we gaan ten aanzien van 

kernenergie in relatie tot de energiesysteem, -doelen en –mix voor Brabant 

in de richting naar 2050.  

 

3. Het begin van een denkbare routekaart kernenergie Brabant op weg naar 
2050 moet nu van de grond komen. 
De eerste stappen op weg naar kernenergie als onderdeel van onze 

energiedoelen en –mix zijn al genomen: de markering in het 

Bestuursakkoord 2020-2023 (uitspreken van wens), de aangenomen 

Statenmotie (aan de slag gaan) en het opgestelde TNO-rapport (overzicht 

van state of the art). 

Nu is het moment gekomen, om, samen met uw Staten, te kijken naar 

vervolgstappen, waarbij wij eerder geschetste acties (kernboodschap 1) 

nader duiden. 

 

Vervolgstap 1. Duurzame Coalitie Kernenergie Brabant (DCKB) 
De provincie moet, om echt impact te kunnen maken op het thema 

kernenergie, aansluiting zoeken bij andere (triple helix) partijen in het 

speelveld: een coalitie in een aanjagende en initiërende rol, als basis voor, 

op termijn, een eventueel samen te brengen consortium. Dat zal op 

verschillende schaalniveaus moeten gebeuren.  

Naast de provincie en Brabantse partijen, moet daarin, zoals eerder ook 

gesteld, vooral een (voortrekkende) rol komen voor de Rijksoverheid; 

meerdere activiteiten moeten op nationaal niveau worden opgepakt (bv. 

locatiekeuzes).  

Bij de technologische ontwikkeling moet internationale samenwerking 

worden gezocht.  

Binnen Nederland moet ook een verdergaande samenwerking van de grond 

komen (o.a. t.b.v. de opbouw van kennisinfrastructuur). Brabant kan daarin 

een eerste initiatief nemen. 

 

De resultaten uit onder meer de marktconsultatie (zie lijst met 

achtergrondinformatie aan het einde van deze Statenmededeling), die 

namens EZK door KPMG bij alle provincies wordt uitgevoerd, reikt 

mogelijkheden aan en kan ons mede richting duiden. 

 

Het is om die redenen wenselijk dat de provincie Noord-Brabant een 

Duurzame Coalitie Kernenergie Brabant (DCKB) samenbrengt. Hierin zijn 

met name Brabantse (triple helix) partijen vertegenwoordigd. Met de 

vorming van een DCKB moet (uiterlijk) in het derde kwartaal van 2021 

gestart worden, leidend tot een “formele” start nog voor de jaarwisseling 
van 2021, waarbij een eventuele voortrekkersrol van het Rijk leidend zal 

zijn. 
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Voor de samenstelling kijken we naar potenties in Brabant. Maar ook naar 

wat in de omliggende regio’s/provincies gebeurt; zoals bijvoorbeeld 
Zeeland, Limburg en Vlaanderen.  

En ook naar andere nationale (bv EZK) en internationale key players; zeker 

als deze bijdragen aan wat Brabant voorstaat.  

 

Vanuit de maatschappelijke opgaven kijken we hoe thema’s als onder 
andere innovatie en gezondheid vanuit Brabant aangehaakt kunnen 

worden. Waarbij juist een thema als innovatie niet alleen technisch, maar 

ook naar marktordening, financieringsstructuren, tarifering, maatschappelijke 

coalitievorming, samenwerkingsconstructies, opbouwen consortia, 

opbouwen kennisinfrastructuur, etc., een nadere verkenning vraagt. Dat alles 

in het licht van het bewerkstelligen en toepassen van kernenergie na 2030. 

Het breed samen (doen) werken speelt daarbij eveneens een belangrijke 

rol.  

Datzelfde geldt ook voor het thema gezondheid, vanuit de begrippen als 

duurzaam en betrouwbaar. Veiligheid zal om die reden een belangrijke 

toetssteen zijn bij toepassing van kernenergie. 

Mede naar aanleiding van het ruimtegebruik bij energieopwekking, in 

combinatie met opgaven op het terrein van natuur en wonen, is het 

onderzoekwaardig of na 2030 mogelijkheden kunnen ontstaan, waarbij 

zogenaamde compacte modulaire generatoren in bijvoorbeeld een 

“energetisch hub-netwerk” ingepast kunnen worden, samen met andere 
vormen van energieopwekking; als onderdeel van de provinciale 

energiedoelen en –mix die we zouden kunnen hanteren richting 2050. 

 

Overigens: het samenbrengen van een coalitie rond kernenergie is een taak, 

die op Rijksniveau plaats moet vinden; Brabant moet deze niet overnemen. 

Brabant neemt wel het initiatief in de voorfase, waarna het Rijk stappen kan 

nemen, om tot de landelijke coalitie te komen. Brabant zal zich daar t.z.t. bij 

aan willen sluiten.  

In dat opzicht is de DCKB vooralsnog vooral op Brabant gericht; om het Rijk 

daarmee de ruimte te geven, die coalitie op landelijk niveau van de grond 

te trekken. 

 

De DCKB initieert mede trajecten op Brabants niveau en geeft richting, vorm 

en inhoud aan het pad op weg naar 2050 voor Brabant (aanjagen, 

initiëren, stappen tot realisatie).  

Als ambitie (‘stip op de horizon’) richt zij zich op: na 2030 vormt opwekking 
door kernenergie een groot deel van de energiedoelen en -mix, zodat 

Brabant ook na 2030 een stabiele en betrouwbare toegang tot de 

energievoorziening mogelijk maakt.  

 

De DCKB ontwikkelt daarmee een routekaart kernenergie voor Brabant na 

2030 in de richting van 2050. Met deze routekaart kan op meerdere 

schaalniveaus inzicht en besluitvorming ontstaan, aan de hand van onder 



 

  5/10 

Datum 

23 maart 2021 

Documentnummer 

GS: 4852948 

PS:  4863230 

meer: een toevoegende waarde van kernenergie aan de Brabantse 

energiedoelen en -mix (positie en functie na 2030), de daarmee gepaarde 

kosten en opbrengsten (investeringen, subsidies, tarieven, ed.), import van 

elektriciteit opgewekt met behulp van kernenergie, het eventueel naar 

Brabant halen van een levensvatbaar initiatief op basis van de door ons 

gewenste technologie, inzet en kosten provincie Brabant, een business case 

en implementatieplan kernenergie Brabant, ed. 

 

Hoe de DCKB concreet samengesteld wordt, is onderwerp van verkenning 

de komende tijd; op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. 

 

Vervolgstap 2. Provinciale Staten 
Vrijwel tegelijkertijd aan de vorige vervolgstap betrekken wij uw Staten (zie 

hiervoor kernboodschap 2). 

 
Vervolgstap 3. Brabant 
Het ligt in de rede, om ook publiekelijk een presentatie en debat te 

organiseren rondom kernenergie; met meerdere private partijen en 

vertegenwoordigers en deskundigen vanuit Brabant en daarbuiten.  

Om daarmee ook invulling te geven aan de maatschappelijke impact van 

kernenergie in het bijzonder; in het licht van een afgewogen keuze te 

kunnen maken in de energiemix na 2030 teneinde de energiedoelen 2050 

te behalen. 

 

Vervolgstappen daarna 
Vervolgstappen daarna zijn afhankelijk van hoe de DCKB vaart kan maken 

en houden (onderzoek, verkennen, ed.), maar ook afhankelijk van 

voortschrijding in technologie en het landelijke debat; bijvoorbeeld naar 

aanleiding van de door het Rijk gestarte marktconsultatie en het komende 

kabinetsakkoord. De wijze waarop kernenergie in een kabinetsakkoord 

terecht komt, kan ons en de DCKB nadere accenten geven en een bepaalde 

richting duiden.  

 

TNO-rapportage  

4. Kernenergie kan, zowel wat betreft 3e als  4e generatie technologie, niet 
voor 2030, maar pas daarna een bijdrage leveren aan onze doelen die we 
in 2050 gerealiseerd moeten hebben. 
De totale doorlooptijd voor de vergunningverlening en bouw van een 

moderne watergekoelde 3e generatie kerncentrale (uranium) bedraagt 

minimaal 11 jaar. Dat is voor een uitontwikkeld reactormodel dat al een 

aantal keren is gebouwd onder vergelijkbare condities (o.a. Frankrijk).  

Met betrekking tot de realisatietermijn van 4e generatie reactoren zijn geen 

harde uitspraken te doen; er zijn nog veel technische uitdagingen. Als die 

zijn opgelost, moet voor de ThoriumMSR (Molten Salt Reactor; een van zes 

generatie 4 types) nog rekening worden gehouden met een totale 

doorlooptijd van 20 tot 25 jaar. Daarbij ontbreekt het bij dit type reactor op 



 

  6/10 

Datum 

23 maart 2021 

Documentnummer 

GS: 4852948 

PS:  4863230 

dit moment nog aan een samenhangende internationale aanpak, een 

consortium en financiering. 

 

5. De nieuwe 4e generatie reactorconcepten hebben voordelen boven de 
conventionele (3e generatie) uraniumreactoren. 
De 4e generatie kerncentrales hebben voordelen als het gaat om de wijze 

waarop veiligheid kan worden  geborgd (inherente veiligheid), het 

efficiënter gebruik van grondstoffen (uranium, thorium) en het beperken van 

de productie van (langlevend) radioactief afval.  

Tevens is het directe ruimtegebruik, voor zowel een 3e als een 4e generatie 

centrale, in vergelijking tot zonne-energie, 100 tot 1000 maal kleiner, bij 

dezelfde hoeveelheid geproduceerde elektriciteit.  

Tegenover deze voordelen staat nog een groot aantal uitdagingen bij de 

technische ontwikkeling van de 4e generatie reactoren, die per reactortype 

anders zijn, en de uiteindelijke commerciële inzetbaarheid.  

 

6. Inkopen van kernstroom is mogelijk, maar afhankelijk van aanbieders in 
omringende landen. 
Uit de rapportage blijkt dat het inkopen van kernstroom met certificaten uit 

het buitenland voor 2030 mogelijk is. Tegelijkertijd heeft dit geen effect op 

de elektriciteitsproductie in Nederland. En leidt dit niet tot minder CO2-

uitstoot in Nederland, noch kunnen de certificaten meetellen in de CO2-

reductiedoelstellingen van Nederland. In het buitenland resulteert inkopen 

van certificaten vermoedelijk niet tot een extra productie door kerncentrales. 

Operationele kerncentrales hebben lage marginale kosten en concurreren 

ook op de kale elektriciteitsprijs al met gas- en kolencentrales. 

 

7. Om kernenergie op termijn in te passen in de energiedoelen en -mix, is én 
marktsturing én financiële steun én participatie van de overheid nodig. 
Technisch gezien is kernenergie goed in te passen in een energiesysteem 

met veel stroom uit zon en wind. Daarmee is het tevens goed inpasbaar in 

de provinciale energiedoelen en –mix richting 2050. 

Punt van aandacht vormen de hogere kosten van kernenergie. Om de hoge 

investeringen terug te verdienen moeten de centrales volcontinu in bedrijf zijn 

en/of moeten de marktprijzen voor elektriciteit flink stijgen.  

Uit scenariostudies blijkt dat de totale kosten bij een energiesysteem uit 

voornamelijk zonne- en windenergie, inclusief de kosten voor het netwerk en 

opslag, lager zijn. 

Indien de  overheid het om andere reden wenselijk acht, dan kan ze 

kernenergie mogelijk maken door bijvoorbeeld een minimale prijs te 

garanderen of een investeringssubsidie te geven (marktsturing tarieven en 

marktordening prijsstelling).  

 

8. Een handelingsperspectief voor de provincie is geduid en op basis van 
samenwerking te concretiseren naar een Brabantse aanpak. 
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Het TNO-rapport geeft ons een aantal mogelijkheden in overweging, 

waarmee de provincie de ontwikkeling van de ThoriumMSR of de plaatsing 

van kerncentrales kan stimuleren (naast een aantal pleiten bij de 

Rijksoverheid): 

 Gesprekken aangaan met bedrijven en onderzoeksinstellingen in bij 

voorkeur Brabant t.b.v. ondersteuning en stimulering van het 

ontwikkelingsprogramma; 

 Opzetten van een internationaal consortium voor uitvoering van een 

ontwikkelingsprogramma voor 4e generatie reactoren; 

 Realiseren van een experimentele infrastructuur; 

 Uitvoeren van grootschalige experimenten. 

Deze specifieke activiteiten zijn in een apart deel (kernboodschap 7) van 

deze Statenmededeling concreet gemaakt naar een aanpak voor Brabant 

rondom kernenergie. 

 

Consequentie 

1. Met de DCKB en een routekaart ontstaat een samenhangende aanpak 
binnen Brabant ten aanzien van kernenergie en het Brabantse 
energiesysteem. 
Door het samenbrengen van meerdere Brabantse partijen (eventueel 

aangevuld met van buiten Brabant) rondom het thema kernenergie en aan 

de hand van een routekaart, ontstaat samenhangende massa en beweging; 

in ieder geval na 2030, gegeven de energiedoelen, die we in 2050 moeten 

hebben gerealiseerd. En het energiesysteem dat we daarbij willen hanteren 

voor Brabant. 

2. De routekaart kan uiteindelijk tot een keuze leiden om kernenergie niet in de 
Brabantse energiemix op te nemen. 
De intentie om met kernenergie in Brabant aan de slag te willen is helder. 

Alle inzet de komende jaren moet inzichten geven of en hoe dat het beste 

kan. Vanuit de principes duurzaam & betrouwbaar, haalbaar & betaalbaar 

en draagvlak, kan op enig moment een keuze bestuur en Staten gemaakt 

worden. Alsdan kan in een afgewogen besluitvorming uiteindelijk zelfs ook 

een keuze ontstaan, om kernenergie geen onderdeel te laten zijn van de 

provinciale energiedoelen en -mix. Ondanks alle voorbereidende acties.  

 

Europese en internationale zaken 

Op dit moment niet van toepassing binnen deze Statenmededeling. 

Op het terrein van kernenergie is Nederland (en Brabant) een kleine speler en 

moeten we (of de DCKB of het Rijk) een internationaal netwerk aanboren of 

opbouwen. 

Daarnaast moeten we (of de DCKB of het Rijk) nagaan op welke manier de 

houding van Europa ten aanzien van kernenergie (financiële) ondersteuning 

biedt. 

 

Communicatie 

De kernboodschap rondom kernenergie zien wij als volgt: 
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“De huidig ingezette energietransitie wordt vooral gedragen door zon en wind. 

De recent vastgestelde provinciale Uitvoeringsagenda Energie 2021-2023 

beschrijft de duurzame elektriciteits-mix richting 2030. Deze zal naar alle 

waarschijnlijkheid niet alleen uit opwek door wind en zon bestaan, maar ook uit 

andere opwektechnieken. Kernenergie maakt daar geen deel van uit.  

 

Een van de mogelijkheden voor na 2030 is de inzet van kernenergie in ons 

energiesysteem, aangezien er bij kernenergie geen sprake is van uitstoot van 

CO2, stikstof en fijnstof. Daarnaast is kernenergie, in tegenstelling tot zon en 

wind, niet weersafhankelijk en kan het zorgen voor een continue levering. 

Daarmee kan kernenergie een bijdrage leveren aan leveringszekerheid. De 

inpassing van kernenergie in de energiedoelen en -mix van Brabant na 2030, 

op weg naar 2050, vraagt, gezien de lange realisatietermijn, wel al om acties 

op dit moment. Gelet op de huidige landelijke wet- en regelgeving, landelijke 

financiering en subsidiëring, de (lange) bouwtermijnen en de stand van de 

technologie, levert kernenergie voor 2030 geen significante bijdrage aan de 

Brabantse en de landelijke energiedoelen en -mix. 

Voor de energiedoelen en –mix op weg naar 2050 wordt geen van de 

mogelijkheden voor energieopwekking, ook kernenergie niet, op voorhand 

uitgesloten. We hanteren daarbij de begrippen: duurzaam, betrouwbaar, 

haalbaar, betaalbaar en draagvlak.  

In 2022 moet Brabant concreet aan kunnen geven waar we naar toe aan het 

werken zijn ten aanzien van kernenergie in relatie tot haar energiesysteem, 

energiedoelen en –mix na 2030.” 

 

Deze kernboodschap en verdere communicatie-uitingen worden in de vorm van 

een langer lopend communicatieplan uitgewerkt; als basis voor onder meer de 

openbare bijeenkomst rondom kernenergie in Brabant (kernboodschap 7, 

vervolgstap 3). 

 

Vervolg 

Onder voorbehoud kan een planning voor de komende tijd er als volgt uit zien: 

 

Wanneer Wat 

Q2/3/4 -2021 Formeren Duurzame Coalitie Kernenergie Brabant (DCKB) 

Q3 - 2021 Brede themabijeenkomst met Provinciale Staten 

Q3/4 – 2021 Kick-off Duurzame Coalitie Kernenergie Brabant (DCKB) 

Q1 – 2022 Eerste versie routekaart kernenergie Brabant 

Q2 - 2022 Brede maatschappelijke bijeenkomst kernenergie Brabant 

Q2/3 - 2022 Verdere uitwerking conform routekaart kernenergie Brabant 

 

Bijlagen 

TNO-rapport “De rol van kernenergie in de energietransitie van Noord-Brabant” 

(1 februari 2021) en de notitie “Kernenergie in provincie Noord-Brabant“ (2 

maart 2021). 
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 Achtergrondinformatie 

Basisinformatie: 
 Bestuursakkoord: “De opwekking van kernenergie is welkom. We 

verkennen ook de mogelijkheden van thorium.” (pag. 34) 

 Motie 68a-2020: “Verzoeken het college om de generatie IV 
kerntechnologie, waaronder thorium MSR-technologie, als nieuwe en 

innovatieve techniek aan te merken en voor Noord-Brabant actief werk 

te maken met deze techniek” 
 Statenmededeling 13 oktober 2020: “1. Wij verkennen de 

mogelijkheden in alle aspecten; 2. Wij willen de uitkomsten van deze 

verkenning met u bespreken.” 

 Rapport TNO d.d. 1 februari 2021 “De rol van kernenergie in de 
energietransitie van Noord-Brabant”: een beperkt onderzoek naar welke 

rol kan kernenergie spelen in Noord-Brabant, waarbij gebruik is 

gemaakt van informatie en onderzoeksrapporten die eerder door TNO 

en NRG zijn gepubliceerd, rapporten van andere kennisinstellingen en 

organisaties en peer-reviewed wetenschappelijke artikelen.  

 Notitie TNO/NRG d.d. 2 maart 2021 “Kernenergie in provincie Noord-

Brabant“: aanvullende beschouwing in relatie tot signalen over 

initiatieven, die de doorlooptijd tot commercieel inzetbare 

kerntechnologie zou bekorten.  

 

Overige informatie: 
 Rapportage ECR Group en Renew Europa ‘Road to Climate Neutrality 

bij 2050’ over de ruimtelijke vereisten en kosten van wind- en zonne-

energie versus kernenergie (januari 2021) (samenvatting NL en rapport 

EN) 

 Kamerbrief 11 februari 2021: Start van de marktconsultatiekernenergie 

 Rapport Berenschot / Kalavasta (maart 2020) over Klimaat neutrale 

energiescenario’s 2050  
 CE Delft rapport (juni 2020) over de ontwikkeling van CO2 vrije 

flexibele energietechnieken (ENCO rapport) 

 Reactie Kalavasta (24 september 2020) op en een vergelijking van 

twee gepubliceerde rapporten EZK 

 Rapportage Studiegroep "Bestemming Parijs: Wegwijzer voor 

Klimaatkeuzes 2030, 2050" Green Deal; inclusief aanbiedingsbrief 

minister (29 januari 2021) 

 

 

https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20200515/download?qvi=1391995
https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/download?qvi=1590570
https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/download?qvi=1590570
https://noordbrabant-my.sharepoint.com/personal/jdankers_brabant_nl/Documents/00%20Werkbestanden/Projecten/Kernenergie%20(tijdelijke%20klus)/Over%20de%20ruimtelijke%20vereisten%20en%20kosten%20van%20wind-%20en%20zonne-energie%20versus%20kernenergie
https://noordbrabant-my.sharepoint.com/personal/jdankers_brabant_nl/Documents/00%20Werkbestanden/Projecten/Kernenergie%20(tijdelijke%20klus)/Over%20de%20ruimtelijke%20vereisten%20en%20kosten%20van%20wind-%20en%20zonne-energie%20versus%20kernenergie
https://noordbrabant-my.sharepoint.com/personal/jdankers_brabant_nl/Documents/00%20Werkbestanden/Projecten/Kernenergie%20(tijdelijke%20klus)/Over%20de%20ruimtelijke%20vereisten%20en%20kosten%20van%20wind-%20en%20zonne-energie%20versus%20kernenergie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/11/kamerbrief-start-marktconsultatie-kernenergie
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoq6SSou7uAhUJDewKHYMcAXwQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2020%2F03%2F31%2Fklimaatneutrale-energiescenarios-2050&usg=AOvVaw2UfUoQQJRsAy_4ljBiuvEX
https://www.ce.nl/publicaties/2459/verkenning-ontwikkeling-co2-vrije-flexibele-energietechnieken
https://www.nvde.nl/wp-content/uploads/2020/09/Vergelijking_rapporten_nucleair_ezk-_.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/01/29/bestemming-parijs-wegwijzer-voor-klimaatkeuzes-2030-2050/bijlage-1-rapport-bestemming-parijs-wegwijzer-voor-klimaatkeuzes.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/01/29/aanbieding-eindrapport-studiegroep-klimaatopgave-green-deal/kamerbrief-over-rapport-bestemming-parijs-wegwijzer-voor-klimaatkeuzes-20302050.pdf
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mr. I.R. Adema drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
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