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Geacht college,

Onlangs is vanuit het ministerie van Economisch Zaken en Klimaat aan u een brief 
gezonden over de bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale in Borssele 
(kenmerk DGKE-E/22217285). Bij de administratieve verwerking van de brief is 
een storende fout opgetreden. U had als publieke aandeelhouder van PZEM de 
brief in afschrift moeten ontvangen. Dat is niet gebeurd en wordt nu alsnog 
gedaan. Bijgaand treft u de correcte brief aan. Hiermee wordt de eerder 
toegezonden brief ingetrokken.
Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat ik in het kader 
van een mogelijke bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale Borssele - naast 
PZEM en RWE - ook graag in gesprek ga met de publieke aandeelhouders van 
PZEM over de bredere publieke belangen van het kabinet en de regio.

Hoogachtend,

De minister voor Klimaat en Energie, 
Namens deze:

Sandor Gaastra
Directeur-generaal Klimaat en Energie
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Geachte heer Verhagen

Zoals aangegeven in het coalitieakkoord kan kernenergie een aanvulling zijn op 
energie uit zon, wind en geothermie. Tevens maakt het Nederland minder 
afhankelijk van de import van gas. In het coalitieakkoord is daarom opgenomen 
dat de kerncentrale Borssele langer openblijft, met uiteraard oog voor de 
veiligheid. Daarnaast zal het kabinet deze kabinetsperiode de benodigde stappen 
zetten ter voorbereiding op de bouw van twee nieuwe kerncentrales.

Bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale Borssele na 2033 speelt een 
belangrijke roi bij het verwezenlijken van de ambities voor kernenergie. Zo kan 
kernenergie een rol blijven spelen in de energiemix en blijft specifieke nucleaire 
kennis in Nederland behouden en kan deze worden ingezet voor deze ambities.
Het kabinet heeft daarbij uw medewerking nodig. Met deze brief nodig ik u uit om 
met mijn departement in gesprek te gaan over het langer in bedrijf houden van de 
kerncentrale Borssele. Ik zal van mijn kant werken aan de benodigde wijziging 
van de Kernenergiewet.

Met EPZ wordt gewerkt aan een intentieverklaring waarin afspraken worden 
gemaakt over het proces om tot besluitvorming te komen over 
bedrijfsduurverlenging. Ik nodig u uit om bij dit gesprek aan te sluiten en om te 
bezien of we op korte termijn tot een gezamenlijk commitment kunnen komen. 
EPZ heeft eerder aangegeven geen technische belemmeringen voor 
bedrijfsduurverlenging te verwachten, maar dit nog wel uitgebreid technisch te 
moeten onderzoeken. Ik ben bereid bij te dragen aan de kosten van dit 
onderzoek, mits Brussel deze vorm van steun toelaatbaar acht. De 
bedrijfseconomische haalbaarheid van bedrijfsduurverlenging na 2033 laat zich 
lastiger voorspellen. Ik realiseer me dat voor bedrijfsduurverlenging sprake moet 
zijn van een voldoende aantrekkelijk perspectief na 2033 om als serieuze optie te 
kunnen bespreken. Ik ga graag met u in gesprek onder welke voorwaarden dit 
bespreekbaar is.
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Directoraat-generaal Klimaat 
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Directie Elektriciteit

Ons kenmerk
DGKE-E / 22217285Bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale Borssele staat niet op zichzelf. Hierin 

komen lokale, regionale en landelijke belangen samen. Voor de publieke 
aandeelhouders achter PZEM is dit een belangrijk gegeven. In combinatie met 
nieuwe kerncentrales (en COVRA) kan dit de basis zijn voor een nucleair cluster in 
het zuiden van Nederland, dat samen met andere initiatieven (o.a. waterstof) 
meerwaarde biedt voor de elektrificatie van industriële clusters en het invulling 
geven aan de gezamenlijke ambitie tot C02 reductie.

Hoogachtend,

R.A.A. Jetter* 
Minister voor Klimaat en Energie
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