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Inleiding 
In 2003 werden de eerste adviezen gepubliceerd voor de bouw van een nieuwe reactor. Toen 
was het plan, dat PALLAS - zoals de reactor wordt genoemd - in 2015 in bedrijf zou komen. 
De huidige Hoge Flux Reactor (HFR) zou dan zijn 'technische levenseinde' bereikt hebben. 
De totale kosten van het PALLAS-project werden destijds geschat op 200 miljoen euro.1

Die prognoses zijn keer op keer bijgesteld. De bouwvergunning moet nog aangevraagd 
worden. Volgens de laatste planning zou de reactor in 2029 of 2030 in gebruik genomen 
kunnen worden. De geschatte kosten zijn opgelopen tot 1,4 tot 2 miljard euro.2

8 december 2009: keuze voor Petten
NRG, de exploitant van de HFR, sprak haar voorkeur uit voor Petten als locatie voor de nieuw
te bouwen onderzoeksreactor PALLAS. De definitieve locatiekeuze werd in het voorjaar van 
2010 gemaakt. In de afweging speelden de volgende argumenten een doorslaggevende rol: in 
Petten was de volledige nucleaire infrastructuur aanwezig, die voor een belangrijk deel 
noodzakelijk is om PALLAS te bedrijven en de producten uit de reactor verder te bewerken. 
Verplaatsing van deze infrastructuur naar elders, zoals Zeeland, zou aanzienlijke extra 
investeringen vragen. In Petten waren deskundige en hoogopgeleide medewerkers op het 
gebied van nucleaire technologie beschikbaar. Verhuizing van deze mensen naar bijvoorbeeld
Zeeland zou complex zijn.3

Eerste helft 2010: aanbesteding start en stopt
Er was een aanbesteding in 2009, georganiseerd door NRG. Daar deden toen het Argentijnse 
INVAP, het Zuid-Koreaanse KAERI, het Russische Rosatom en het Franse Areva aan mee.4 
PALLAS had de eerste geheel privaat gefinancierde reactor ter wereld zullen worden. Dat is 
niet gelukt: door geldgebrek werd de aanbesteding in 2010 stilgelegd.5 Aan de nieuwe reactor 
PALLAS hing een kostenplaatje van ruim een half miljard euro. NRG koerste op een publiek-
private financiering, met de nadruk op de publieke financiering in de beginfase van het 
project.6

2012 en 2013: 80 miljoen euro overheidssteun 
Om de zaak toch vlot te trekken besloten de Rijksoverheid en de provincie Noord-Holland elk
40 miljoen euro beschikbaar te stellen in de vorm van een lening. Deze lening was bedoeld 
voor het ontwerp, de aanbesteding en de vergunningprocedure van de nieuwe PALLAS-
reactor. De bouw en de exploitatie moesten door marktpartijen worden gedaan. Het was de 
bedoeling dat de nieuwe reactor in 2022 in werking zou zijn.7 8

Dit resulteerde in december 2013 in de oprichting van de onafhankelijke Stichting 
Voorbereiding PALLAS-reactor met als doel kernenergie-onderzoek (een derde) en de 
productie van isotopen (twee derde).

Mei 2015: vergunningsprocedure start
Begin juni 2015 werd de vergunningsprocedure formeel gestart met het indienen van de 
Mededelingsnotitie Milieueffectrapportage door de Stichting Voorbereiding PALLAS-
reactor.9 De commissie m.e.r. stelde, o.a. aan de hand van de inspraakreacties, een advies op 
over wat in het definitieve Milieueffectrapport allemaal beschreven moest worden. In februari



2018 werd het Plan-m.e.r. ingediend, dat een bestemmingsplanwijziging mogelijk moest 
maken. Naar verwachting zou pas in 2020 een Kernenergiewetvergunning aangevraagd 
worden voor de reactor, waarna dan in 2021 de bouw van de reactor zou moeten starten.

24 januari 2018: Argentijns bedrijf won voor tweede keer aanbesteding PALLAS
Het Argentijnse bedrijf INVAP won voor de tweede keer de aanbesteding voor ontwerp en 
bouw van de PALLAS-kernreactor. Het contract daarvoor werd meteen in de Argentijnse 
Ambassade getekend met een consortium genaamd ICHOS, bestaande uit INVAP met een 
bijrol voor de Nederlandse bedrijven Croonwolter&Dros en Mobilis. Hiermee werd de 
realisatie van PALLAS echter nog lang geen voldongen feit: private financiering en nieuwe 
technieken om medische isotopen te produceren bleven een obstakel voor de komst van de 
kernreactor. Kort daarna ging ook de bestemmingsplanprocedure met de publicatie van de 
milieueffectrapportage in de gemeente Schagen van start.10 
Het Argentijnse bedrijf INVAP werd voornamelijk gekozen vanwege de ruime ervaring in 
nucleaire projecten zoals de OPAL-reactor in Australië, omdat het had laten zien een zeer 
capabel bedrijf te zijn.11

6 december 2018: PALLAS vertraagd, lening later terugbetalen
De Stichting PALLAS liep vertragingen op en daardoor was meer tijd nodig om fase 1 af te 
ronden. In dat verband vroeg de Stichting het Kabinet en de Provincie de 
terugbetalingstermijn met een jaar te verlengen; tot 1 juni 2020. Het kabinet besloot om deze 
verlenging toe te staan.12 Eind mei 2020 werd deze termijn opnieuw verlengd, namelijk tot 1 
januari 2022.13

9 december 2020: financiering PALLAS alleen met overheidsgaranties
Minister Van Ark van Medische Zorg en Sport schreef op 9 december 2020 aan de Tweede 
Kamer:  “Private financiering lijkt op dit moment alleen mogelijk met vergaande garanties 
van de overheid. Dit zou de onwenselijke situatie opleveren waarin private partijen de 
zeggenschap hebben, terwijl aanzienlijke risico’s bij de staat blijven liggen. Om deze reden 
ben ik van mening dat het doorzetten van de route met private financiering op dit moment niet
zinvol is. Dit kan op een later moment heroverwogen worden als de risico’s wel zijn te dragen
door private partijen.”14

11 maart 2021: PALLAS twee keer zo duur
Van Ark van Medische Zorg en Sport schreef op 11 maart 2021 aan de Tweede Kamer dat 
“eerdere voorlopige ramingen van PALLAS tussen 700 miljoen en 1,3 miljard euro” lagen. 
Echter: “De huidige investeringsraming van PALLAS/NRG gaat uit van een range van 1,4 tot 
2 miljard euro.” Ook “heeft PALLAS in de loop van 2020 geconstateerd dat voortzetting van 
de huidige contractstructuur met het consortium INVAP / TBI een te groot risico voor het 
project was geworden en dat het verstandig zou zijn het consortium te herstructureren. TBI 
heeft eind 2020 het consortium verlaten.” De minister concludeerde: “Nu het aantrekken van 
private financiering niet langer realistisch is en publieke financiering nodig blijft om het 
project te realiseren, is het wenselijk dat de staat aanvullende sturingsmogelijkheden krijgt. 
(…) Uiteraard is dit onder het voorbehoud van een positief besluit van een nieuw kabinet.”15
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