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Geachte voorzitter,
Zoals u weet is in het coalitieakkoord van Rutte 4 de wens opgenomen dat de kerncentrale langer
openblijft.
De minister van EZK heeft ons en de andere aandeelhouders van PZEM per brief geïnformeerd dat hij
PZEM, als (mede-)aandeelhouder van EPZ, heeft verzocht om medewerking te verlenen aan
verlenging van de levensduur van de kerncentrale. Een afschrift van zijn brief hebben wij bijgesloten.
Dit verzoek staat op gespannen voet met de huidige aandeelhoudersstrategie, die uitgaat van sluiting
van de kerncentrale per 2033. Dat betekent dat de gezamenlijke aandeelhouders zich zullen moeten
beraden op hun positie. Wij zullen initiatief nemen om zo snel mogelijk een aandeelhoudersoverleg
bijeen te roepen om dat gesprek te voeren en een gezamenlijke reactie naar de minister van EZK voor
te bereiden. Naar ons oordeel dienen de publieke aandeelhouders de primaire gesprekspartner van de
minister van EZK te zijn.
In ons coalitie-akkoord is opgenomen, dat voor een meerderheid van de dragende fracties verlenging
van de levensduur bespreekbaar is in het licht van CO 2 reductie, onder de voorwaarde dat ook het Rijk
zijn verantwoordelijkheid neemt. Wat ons betreft dient er dus een gesprek met de minister van EZK
plaats te vinden om dat nader te bespreken. Vanuit die lijn zullen wij ons standpunt in het overleg van
aandeelhouders inbrengen.
Het is ons bekend dat het ministerie ook gesproken heeft met EPZ over de technische mogelijkheden
van levensduurverlenging. EPZ geeft daarbij aan dat op zeer korte termijn onderzoeken moeten
worden gestart, wil levensduurverlenging überhaupt mogelijk zijn. Hoewel die onderzoeken op
gespannen voet staan met de aandeelhoudersstrategie, hebben wij ook begrip voor de tijdsklem die
zou ontstaan, wanneer een en ander pas zou kunnen starten na volledige overeenstemming tussen
aandeelhouders en EZK. Daarom willen wij dergelijke onderzoeken nu niet blokkeren. Wel zullen wij
richting EZK én PZEM/EPZ duidelijk aangeven, dat de huidige aandeelhouderstrategie leidend blijft, tot
het moment dat de aandeelhouders anders besluiten.

Op 17 juni is de PS/GS-informatiebijeenkomst over kernenergie. Doel van de informatiebijeenkomst is
om informatie over kernenergie te delen en de betekenis van kernenergie in de brede energiemix toe
te lichten. Het slot van de bijeenkomst kunnen we gebruiken om de laatste stand van zaken te
bespreken.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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