
 

Inventarisatie van standpunten over kernenergie 
in de programma’s van politieke partijen 

voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 
 

 
 

Stichting Laka heeft alle programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 nageplozen over standpunten m.b.t. kernenergie.  
Alle passages over kernenergie vanaf 1952, toen ‘atoomenergie’ voor het eerst in een programma werd genoemd, zijn hier te vinden. 
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Zeker Nederland 
Verkiezingsprogramma 2017-2021   

Niets. 
 
(In het conceptprogramma stond nog: "De overheid hoort ook niet op voorhand 
allerlei technieken uit te sluiten. Want door innovatie en technologische 
ontwikkeling kunnen bestaande of experimentele technieken, zoals 
thoriumcentrales, ineens veelbelovend zijn voor de opwekking van energie. 
Kernenergie moet dan ook als CO2-neutrale techniek mogelijk blijven, maar 
natuurlijk alleen als het veilig, betrouwbaar en onder strenge voorwaarden 
plaatsvindt." 
Die passage is vervangen door: "De overheid hoort ook niet op voorhand allerlei 
technieken uit te sluiten, want door innovatie en technologische ontwikkeling 
kunnen bestaande of experimentele technieken ineens veelbelovend zijn voor de 
opwekking van energie.") 

2 

 

Een verbonden samenleving 
PvdA verkiezingsprogramma 2017 

Kernenergie en schaliegas zijn schoon noch veilig en daarmee ongeschikt voor 
onze toekomstige energie-voorziening. Technologisch ontwikkelingen zullen 
daar de komende twee decennia geen noemenswaardige verandering in 
aanbrengen.  
Kerncentrale Borssele moet zo snel mogelijk sluiten; Zeeland moet financieel 
worden geholpen bij de ontmanteling van Borssele 
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Nederland weer van ons 
PVV verkiezingsprogramma 2017 

Niets 

4 

 

Pak de macht. programma voor een 
sociaal Nederland 
SP Verkiezingsprogramma 2017 

We gaan geen schaliegas winnen, we boren niet meer naar gas op land en in het 
Waddengebied en we bouwen geen nieuwe kerncentrales. De kerncentrale in 
Borssele gaat zo snel mogelijk dicht. Afhankelijk van de noodzaak van productie 
van medische isotopen wordt besloten over de afbouw van de nucleaire faciliteit 
in Petten. We zetten ons in om de onveilige kerncentrales in België snel gesloten 
te krijgen en onze buren te helpen bij een overstap naar alternatieve energie. 
 
(in het conceptprogramma stond niets over Borssele: “We zetten ons in om de 
kerncentrales in België snel gesloten te krijgen en onze buren te helpen bij een 
overstap naar alternatieve energie.”) 
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Keuzes voor een beter Nederland 
CDA Verkiezingsprogramma 2017-
2021 

Niets 
 
(Voor het eerst sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 1956 (!) heeft het CDA 
–of één van haar voorgangers- niets over kernenergie in het 
verkiezingsprogramma) 
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D66 Verkiezingsprogramma 2017-
2021 
 

Kernenergie speelt geen rol in onze energievoorziening. D66 wil geen nieuwe 
kerncentrale in Nederland en de kerncentrale in Borssele sluiten, door deze 
onder te brengen in een non-profit organisatie onder verantwoordelijkheid van 
het rijk, om voldoende financiële middelen te genereren om de toekomstige 
ontmanteling in uiterlijk 2033 op een veilige en verantwoorde wijze uit te 
voeren.  
Zorgen van omwonenden van de bestaande kerncentrale moeten beter gehoord 
worden, communicatie moet beter, en buurlanden moeten kunnen meepraten 
over heropening van nabijgelegen kerncentrales na een incident. 
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Hoopvol realistisch. Voor een 
samenleving met toekomst 
Verkiezingsprogramma 2017-2021 

Geen nieuwe kerncentrales, vanwege risico’s voor de veiligheid en vanwege het 
afvalprobleem. 

https://kernenergieinnederland.nl/faceted_search/results/taxonomy%3A190.265
http://deverkiezingswijzer.nl/wp-content/uploads/2017/01/vvd_verkiezingsprogramma_pages.pdf
http://deverkiezingswijzer.nl/wp-content/uploads/2017/02/PvdA-Verkiezingsprogramma-20171.pdf
http://deverkiezingswijzer.nl/wp-content/uploads/2016/03/Conceptverkiezingsprogrammma.pdf
http://deverkiezingswijzer.nl/wp-content/uploads/2017/02/pak_de_macht.pdf
http://deverkiezingswijzer.nl/wp-content/uploads/2017/02/pak_de_macht.pdf
http://deverkiezingswijzer.nl/wp-content/uploads/2017/02/CDAverkiezingsprogramma2017-2021.pdf
http://deverkiezingswijzer.nl/wp-content/uploads/2017/01/D66-Verkiezingsprogramma-TK2017-definitief.pdf
http://deverkiezingswijzer.nl/wp-content/uploads/2017/01/D66-Verkiezingsprogramma-TK2017-definitief.pdf
http://deverkiezingswijzer.nl/wp-content/uploads/2016/10/Verkiezingsprogramma-2017-2021-ChristenUnie.pdf
http://deverkiezingswijzer.nl/wp-content/uploads/2016/10/Verkiezingsprogramma-2017-2021-ChristenUnie.pdf
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Tijd voor verandering 
Verkiezingsprogramma 2017-2021 

De kerncentrale in Borssele gaat dicht. Er komen geen nieuwe kerncentrales. De 
Nederlandse onderzoeksreactoren worden uitgefaseerd naarmate voldoende 
vervangende faciliteiten zijn gerealiseerd die nauwelijks tot geen radioactief 
afval veroorzaken. We schuiven de problemen rond het radioactieve afval niet 
door naar volgende generaties. Ook voor radioactief afval geldt dat de vervuiler 
de kosten betaalt. 
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Stem vóór het leven 
SGP Verkiezingsprogramma 2017-
2021 

Kernenergie 
- De kerncentrale bij Borsele blijft open mits de veiligheid gewaarborgd is. 
- Nieuwe kerncentrales die niet regelbaar en niet door en door veilig zijn en die 
langlevend radioactief afval opleveren, komen Nederland niet in. 
- De veiligheid van kerncentrales moet streng gecontroleerd en gehandhaafd 
worden. Ook als deze centrales over de grens in België en Duitsland liggen, 
moet Nederland een oogje in het zeil houden. 
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PlanB. Hou vast aan je idealen 
Verkiezingsprogramma Partij voor de 
Dieren 2017 

• Geen nieuwe kolen- of kerncentrales.  
 
Bestaande centrales worden zo snel mogelijk gesloten.  
Stroom uit kolen- en kerncentrales mag niet het Nederlandse elektriciteitsnet op.  
We verzetten ons tegen de opslag van nieuw kernafval. Bestaand radioactief 
afval wordt op kosten van energiebedrijven adequaat opgeruimd en opgeslagen 
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Omdat ouderen het niet meer pikken! 
Verkiezingsprogramma 2017-2021  

Er wordt afgezien van kernenergie zolang niet alle risico’s zijn uitgebannen en er 
geen oplossing is voor het kernafval. We zadelen toekomstige generaties niet op 
met deze problemen. 
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Verkiezingsprogramma 2017 
Ondernemers Partij 
 

Niets 
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Voor Nederland 
VNL Verkiezingsprogramma 2017-
2021 

Niets 

14 

 

Denkend aan Nederland 
Verkiezingsprogramma Denk 2017-
2021 

Daarom moeten alle kern- en kolencentrales dicht. De smerigste als eerste 
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De 12 speerpunten 
Nieuwe Wegen 
Verkiezingsprogramma  

Niets 
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Verkiezingsprogramma 2017 
Forum voor Democratie 

Niets 
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Sta op voor eerlijk geld & democratie 
Verkiezingsprogramma 2017 

De Burger Beweging vindt dat kernenergie- en kolencentrales gesloten moeten 
worden. 
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De basis op orde 
Vrijzinnige Partij 
verkiezingsprogramma 2017 

We streven naar een aanvaardbare prijs voor energie zonder ecologische 
overbelasting. Kernenergie en schaliegas zijn hierbij geen realistische 
alternatieven. 

19 

 

Stem op je zelf, kies GeenPeil 
Programma Geen Peil 

Partij heeft geen standpunten 

http://deverkiezingswijzer.nl/wp-content/uploads/2017/02/Verkiezingsprogramma-GroenLinks-2017-20213.pdf
http://deverkiezingswijzer.nl/wp-content/uploads/2017/02/Verkiezingsprogramma-2017-2021-SGP.pdf
http://deverkiezingswijzer.nl/wp-content/uploads/2017/01/publication.pdf
http://deverkiezingswijzer.nl/wp-content/uploads/2016/02/50PLUS_verkiezingsprogramma_2017-2021_DEFINITIEF.pdf
http://www.ondernemerspartij.nl/wp-content/uploads/2017/02/OP-programma-2017-2021.pdf
http://deverkiezingswijzer.nl/wp-content/uploads/2016/02/VNL-Verkiezingsprogramma-2017-2021.pdf
http://deverkiezingswijzer.nl/wp-content/uploads/2016/02/Verkiezingsprogramma_DENK_2017-2021.pdf
https://www.nieuwewegen.nu/de-12-speerpunten.html
https://forumvoordemocratie.nl/verkiezingsprogramma
http://www.bewegingx.nl/.cm4all/iproc.php/Verkiezingen/Verkiezingsprogramma%202017%20DBB.pdf
http://www.vrijzinnigepartij.nl/media/Definitief_Verkiezingsprogramma_2017_1.1_dec.pdf
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Verkiezingsprogramma 2017 
Piratenpartij 

Kernenergie in zijn huidige vorm heeft een aantal fundamentele problemen: 
- Kernenergie produceert radioactief afval wat vele generaties lang radioactief en 
gevaarlijk blijft; 
- er is altijd een kans op een grootschalig kernongeluk; 
- splijtstof kan mogelijk gebruikt worden voor nucleaire wapens; 
- ook uranium is een eindige, niet duurzame brandstof. 
 
Het is echter goed mogelijk dat in de toekomst een vorm van kernenergie wordt 
ontwikkeld waarbij deze nadelen niet optreden. Bijvoorbeeld met een thorium 
reactor of met kernfusie. De Piratenpartij is daarom niet dogmatisch tegen alle 
vormen van kernenergie en wil onderzoeken naar kernenergie die er op gericht 
zijn deze problemen op te lossen steunen. 
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Een nieuwe politiek van 
gelijkwaardigheid 
Artikel 1 programma 2017 

Niets 
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Niet Stemmers Partij heeft geen standpunten 
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Verkiezingsprogramma-2017-2021 
Libertarische Partij 

Niets 
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Programma 2017 
Lokaal in de Kamer 

Kerncentrales 
- Sluiting van energie-opwekkende kerncentrales 
- Lokaal in de Kamer pleit voor zo snel mogelijke sluiting van de kerncentrales 
Borssele, Doel en Tihange. Vooral de twee Belgische centrales kennen veel 
storingen en Nederland moet daarom aandringen op beëindiging van activiteiten 
in die centrales 
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Voor een maatschappij gebaseerd op 
liefde en gerechtigheid 
Jezusleeft Programma 2017 

Niets 
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Stem NL Partij heeft geen standpunten 
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Mens en Spirit / Basisinkomen Partij Niets 

28 

 

Vrije Democratische Partij Niets 

 

https://piratenpartij.nl/wp-content/uploads/2016/10/PPNL-Verkiezingsprogramma-2017.pdf
http://media.tagthelove.com/158/files/Artikel%201%20partijprogramma.pdf
http://media.tagthelove.com/158/files/Artikel%201%20partijprogramma.pdf
http://stemlp.nl/verkiezingsprogramma-2017-2021/
http://lokaalindekamer.nl/programma/
http://www.jezusleeft.nl/programma/
http://www.jezusleeft.nl/programma/

