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MOTIE ex art. 40 lid 3 RvO Provinciale Staten van Zeeland
Titel:
Statenvergadering:
DOP:

Zeeland opent deuren voor kernenergie uit Small Modular Reactors (SMR’s)
12.11.2021
7.2

De Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 12 november 2021,
constateren dat:
-

wiebelstroom uit wind en zon de bouw noodzakelijk maakt van minimaal eenzelfde geïnstalleerde
capaciteit aan wél betrouwbare energieopwekking zoals gas- en kerncentrales in het geval de
wind niet waait en/of de zon niet schijnt;
de Zeeuwse bevolking geen goede grond wil inruilen voor wind- en zonneparken;
kernenergie een duurzame vorm van CO2-vrije energieopwekking is;
de ontwikkeling van Small Modular Reactors nu zover is gevorderd dat de Britse motorenbouwer
Rolls-Royce de opdracht heeft gekregen om rond 2030 de eerste commerciële SMR gebouwd te
hebben in het Verenigd Koninkrijk (zie link naar artikel);

https://nos.nl/artikel/2404905-verenigd-koninkrijk-investeert-honderden-miljoenen-in-kernenergie
overwegen dat:
- energiegrootverbruikers als Dow Chemical, Yara en Zeeland Refinery gebaat zijn bij een zo groot
mogelijke beschikbaarheid van betaalbare energie;
- de werkgelegenheid in Zeeland bedreigd wordt zonder de beschikbaarheid van goedkope,
duurzame en betrouwbare vormen van energie;
- de bouw van SMR’s slechts 4 jaar duurt;
- het Zeeuwse landschap wordt verpest door de bouw van nog meer zonneparken en windmolens;
- de hoeveelheid grond in Zeeland beperkt is;
spreken als hun oordeel uit:
- mochten er initiatieven komen voor het installeren van SMR’s in Zeeland, Gedeputeerde Staten
van Zeeland hiervoor alle mogelijke steun zal verlenen;
dragen het College van Gedeputeerde Staten op om:
- met een voorstel te komen richting Provinciale Staten hoe SMR’s kunnen worden opgenomen in
de Zeeuwse energiemix;
- uit te spreken dat SMR’s welkom zijn in Zeeland en dat initiatieven voor de installatie van SMR’s
welkom zijn en alle mogelijk steun vanuit GS zullen krijgen;
en gaan over tot de orde van de dag.
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https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/terneuzen-krijgt-grootste-zonnepark-van-zeeland-wat-nieuwechemie-zal-trekken~a496912d/

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/128687/Kapelle-wil-fors-meer-zonne-energie-bouw-zonneparkin-polder

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/128641/Geen-landbouwgrond-opofferen-voor-zonnepark-inOostburg
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