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Zweden schroeft  
investeringen in netten op 

1,8 miljard euro voor nieuwe 
transportcapaciteit 

(Pagina 1)BUITENLANDAchtergrond

Bouwvoorstel PRISM-reactoren
 
GE Hitachi stelt voor twee PRISM-reactoren van elk 311 megawatt te bouwen op het terrein van Sellafield, 
waar onder andere een buiten gebruik gestelde MOX-fabriek staat en een voormalige kerncentrale. De 
PRISM-reactor (Power Reactor Innovative Small Module) is een zogeheten snelle reactor omdat de brandstof-
staven niet worden gekoeld in water, maar in een natriumoplossing. In natrium kunnen de neutronen een 
hogere energie behouden waardoor het splijtingsproces van de brandstof efficiënter gaat dan in gewone 
kernreactoren, waar maar een fractie van de energie uit de brandstof wordt gehaald. Met een geïntegreer-
de herverwerkingsfaciliteit wordt de PRISM een IFR (Integral Fast Reactor), die ook uranium als brandstof 
kan gebruiken. Het voorstel van GE Hitachi aan de Britse regering betreft uitsluitend PRISM-reactoren. n

Welke energiedoelen in 2030?
Steeds duidelijker wordt dat het no-
dig is Europese energiedoelen voor 
2030 te formuleren. De 2020-doelen 
geven onvoldoende richting voor 
de omvangrijke investeringen die 
noodzakelijk zijn. De CO2-prijs van 
het emissiehandelssysteem blijft 
op een laag niveau steken en onder-
steunt de transitie naar een schoon 
energiesysteem nauwelijks meer. 

De Europese Milieuraad behandelde 
dit vraagstuk in zijn maartbijeen-
komst, waar 26 van de 27 landen tot 
de conclusie kwamen dat het om 
80 procent broeikasgasreductie te 
behalen nodig is om heldere tussen-
stappen te formuleren: 40 procent 
reductie in 2030, 60 procent in 2040. 

Door
Pieter Boot

Alleen Polen wil een tegemoetko-
ming om zijn kolencentrales open te 
kunnen houden.

Achter de schermen woedt echter 
een andere discussie die mooi ge-
illustreerd werd in een artikel in 
de Guardian (12 maart): geeft een 
broeikasgasreductiedoel voldoende 
richting aan investeringen en is dat 
wel het doel dat werkelijk wordt na-
gestreefd? 

Volstrekt helder
Aanleiding voor het artikel was 
een uitgelekte conceptnotitie van 
het Britse ministerie van Energie 
en Klimaat (DECC). DECC is al ja-
renlang volstrekt helder in zijn be-
leidsinzet die in wezen lijkt op de 
Nederlandse, maar alleen steviger 
institutioneel is ingekaderd. Doel 
is emissiereductie van broeikasgas-
sen, in het Verenigd Koninkrijk zelfs 
wettelijk vastgelegd. Daarin is een 
broeikasgasarme elektriciteitsvoor-
ziening noodzakelijk. Hoe die er pre-
cies uitziet is eigenlijk niet relevant: 

hernieuwbare energie, kolen of gas 
met opslag van CO2, of kernenergie 
zijn de Britse regering even lief. Het 
gaat om de broeikasgasreductie en 
laat de markt daarover beslissen. 
Men gaat daarin heel ver. De Britten 
beseffen dat de huidige markt he-
lemaal niet voor die koolstofarme 
elektriciteit gaat zorgen, omdat 
dat veel te kapitaalintensief is. Nie-
mand bouwt een kerncentrale als 
je ook gascentrales kunt neerzet-
ten. Ze introduceren daarom aan-
vullende beleidsinstrumenten die 
met nadruk technologieneutraal 
zijn: langjarige contracten voor ca-
paciteit van schone opwekking, een 
bodemprijs voor CO2, een emissie-
standaard die alleen de bouw van 
nieuwe kolencentrales onmogelijk 
maakt. Heel bewust kan kernener-
gie er evenzeer van profiteren als 
offshore windparken.

Paard van Troje
Dit is tegen het zere been van de 
invloedrijke Groene Europarlemen-
tariër Claude Turmes die, alweer 

volgens de Guardian, stelt dat 
“CO2-reductiedoelen een paard van 
Troje zijn, binnengehaald door de 
kernenergie-industrie.” Zo zal hij 
het wel niet precies gezegd hebben, 
maar hij formuleert de kern van 
het probleem. Gaat het er Europa 
in wezen om een kosteneffectieve 
bijdrage aan het oplossen van het 
klimaatprobleem te leveren? Of 
gaat het om de stimulering van 
hernieuwbare energie, uiteindelijk 
vooral uit industriepolitieke motie-
ven? Dat laatste is de inzet van het 
Duitse beleid.

Groene groei
Is in deze situatie een uitweg moge-
lijk? Misschien wel. Dan moeten we 
terug naar de uiteindelijke beleids-
doelen. Ik vermoed dat het Europa 
om twee gelijkwaardige doelen 
gaat: bijdrage aan oplossen klimaat-
probleem, en innovatie. Groene 
groei. Het klimaatprobleem pak je 
aan door een broeikasgasbeleid in 
mondiaal kader. Maar misschien 
moet er nog eens goed nagedacht 
worden over de best mogelijke 
aanpak van innovatie. De huidige 
2020-doelen voor hernieuwbare 
energie zijn dat zeker niet. Die lei-

den vooral tot heel veel windmo-
lens van bestaande typen, bewezen 
biovergisters en uit China geïmpor-
teerde zon-pv installaties. Misschien 
kan het Europese denken over rou-
tekaarten met de genoemde tus-
sendoelen gecombineerd worden 
met een innovatieaanpak zoals met 
de Nederlandse Topsectoren. Dan ga 
je echt sturen op geld voor onder-
zoek, ontwikkeling en demonstratie 
waar uiteindelijk de grote kosten-
verlagingen van schone technolo-
gie door gerealiseerd worden, maar 
zijn er tussendoelen en beleidsin-
strumenten om de ‘trekkracht’ in 

de markt te organiseren. Dit omvat 
hernieuwbare energie. Maar ook 
in de energie-efficiency is nog een 
wereld van innovatie te winnen. En-
geland, de Nederlandse regering en 
Turmes blijven een andere visie op 
kernenergie houden. Dat is niet erg. 
Ze hoeven er zelf geen miljarden in 
te investeren. Maar het belang van 
broeikasgasreductie en innovatie 
wordt door allen gedeeld. Misschien 
is zo een gezamenlijke aanpak van 
groene groei mogelijk.

Pieter Boot is verbonden aan het 
Planbureau voor de Leefomgeving. n

Brits kernafval als brandstof

DOOR ARJAN SCHIPPERS, LONDEN

De door GE Hitachi voorgestelde 
PRISM-reactoren kunnen pluto-
nium als brandstof gebruiken, die 
min of meer onschadelijk maken 
en daarbij elektriciteit produce-
ren. Groot-Brittannië kampt met 
een groot kernafvalprobleem: de 
voorlopige opslag van 112 ton plu-
tonium en 35.000 ton uranium 
kost ruim 2 miljard euro per jaar. 
Er wordt naarstig gezocht naar 
een permanente oplossing. On-
dergrondse opslag is één van de 
opties, maar wel een dure. Een an-
dere mogelijkheid is het plutonium 
en uranium te verwerken tot MOX 
(mixed oxide), een brandstof die 

GE Hitachi heeft de Britse regering een voorstel gedaan om een tweetal re-
actoren te bouwen die kernafval gebruiken als brandstof. Het zou een op-
lossing kunnen betekenen voor het dure probleem van het Britse kernafval.

weer in kerncentrales kan worden 
gebruikt. Probleem daarmee is dat 
de productie van MOX duur is en 
dat er uit het uranium in MOX weer 
opnieuw plutonium ontstaat. Bo-
vendien is er, zeker na het sluiten 
van de Japanse Fukushima-reactor, 
nauwelijks enige vraag naar MOX.

Ideale oplossing
Met de snelle PRISM-reactoren, 
zegt GE Hitachi, ontstaat geen 
nieuw afval. Het plutonium kan 
in rap tempo worden gebruikt en 
worden getransformeerd tot een 
veiliger vorm van plutonium die 
makkelijker is op te slaan en niet 
kan worden gebruikt voor kernwa-
pens. Al het plutonium zou dan in 

vijf jaar kunnen zijn opgebruikt. 
Voordeel is ook, aldus GE Hitachi, 
dat een PRISM-reactor compact 
is en in kleine modules kan wor-
den gebouwd. Het lijkt een ideale 
oplossing, maar er is nog veel on-
duidelijkheid over de haalbaarheid 
van het voorstel. Nog nergens is 
een dergelijke PRISM-reactor in 
gebruik en GE Hitachi kan ook 
nog niet zeggen hoeveel het zou 
kosten. Maar de Britse regering 
vindt het voorstel interessant ge-
noeg om samen met de NDA (die 
verantwoordelijk is voor het Britse 
kernafval) verder te praten met GE 
Hitachi. Bovendien is er nog een 
interessantere optie: in combinatie 
met een herverwerkingsfaciliteit 
kan een PRISM-reactor behalve het 
plutonium ook verarmd uranium 
gebruiken en zo tientallen jaren 
schone stroom leveren. Dat is een 
optie die ook de wetenschappelijke 
adviseur van het ministerie van 
Energie interessant noemt en wil 
laten onderzoeken.

Geldverspilling
Critici vinden dat een dergelijke 
commercieel onbewezen techno-
logie alleen maar leidt tot geldver-
spilling. Eerdere pogingen in Japan 
en Groot-Brittannië (de Prototype 
Fast Reactor bij Dounreay in noord-
Schotland) om snelle reactoren 
te bouwen, hebben uiteindelijk 
weinig opgeleverd, zeggen ze. GE 
Hitachi heeft echter zoveel vertrou-
wen in de PRISM-reactor dat het 
heeft aangeboden voor alle kosten 
op te draaien, mocht het project op 
niets uitlopen. n

GROTE PR IJSSC HOMMELI NGEN BOOSDOEN ER

‘EU-landen kwetsbaar voor 
knelpunten energiemarkt’

DOOR JAN SCHILS,  
BRUSSEL

De verklaring daarvoor is de ver-
deeldheid binnen de EU over het 
voorgestelde systeem. Sommige 
lidstaten zien het als een extra on-
dersteuning uit Brussel voor hun 
onderhandelingspositie tegen-
over derde landen. Andere, vooral 
grotere landen, daarentegen be-
schouwen dit informatiesysteem 
als een ongewenste inmenging in 
hun belangen. Ze vrezen vooral 
het verlies van de controle over 
hun onderhandelingspositie en 
autonomie en beschouwen het 
informatiesysteem als een poging 
om via een achterdeur nog meer 
bevoegdheden op energiegebied 
aan Europa over dragen. 

Eén stem
Toch is het - om binnen afzien-

bare toekomst een voldoende, 
stabiele en zekere energievoor-
ziening veilig te stellen - van es-
sentieel belang dat Europa met 
één stem spreekt. De mondiale 
vraag naar energie en de afhanke-
lijkheid van de EU van ingevoerde 
fossiele brandstoffen nemen im-
mers beide toe. De EU als geheel 
importeert momenteel 60 procent 
van haar gas voornamelijk uit 
Rusland, Noorwegen en Alge-
rije en ruim 80 procent van haar 
olie (voor bijna 40 procent uit 
de OPEC-landen). Tegelijkertijd 
wordt zij geconfronteerd met een 
snel toenemende concurrerende 
vraag van andere landen, vooral 
van de landen die economisch een 
stormachtige ontwikkeling door-
maken. De wereldvraag naar ener-
gie zou de komende twintig jaar 
met 40 procent kunnen groeien, 
voorspelt de Commissie. 

Kwetsbaar
Intussen kunnen nog niet te voor-
ziene maatregelen om de klimaat-
verandering tegen te gaan de zaken 
nog verder bemoeilijken. Veel EU-
lidstaten kunnen slechts op een 
beperkt aantal energieleveranciers 
rekenen en zijn daardoor bijzon-
der kwetsbaar voor knelpunten en 
grote prijsschommelingen, vooral 
wat gas en olie betreft. “Bestaat er 
een sterker argument om de urgen-
tie van een steviger extern energie-
beleid van de EU te onderstrepen?”, 
vraagt de Britse industrieel Jona-
than Peel, lid van het Europees Eco-
nomisch en Sociaal Comité (EESC), 
het belangrijkste adviesorgaan van 
de EU-instellingen, zich af. Het ant-
woord is aan de EU-landen, maar 
de nationale belangen daar wegen 
blijkbaar vooralsnog zwaarder dan 
de noodzaak om verder te kijken 
dan de eigen landsgrenzen. n	 	
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Zowel binnen de EU-lidstaten als in het Europees Parlement heerst zowel verbazing als bezorgdheid dat  
de EU geen systeem van informatie-uitwisseling kent over energieonderhandelingen met derde landen, noch  
tussen de Commissie en de lidstaten, noch tussen de lidstaten zelf.


