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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake groen label kernenergie en aardgas

Geachte heer Van Leeuwen,

Bij brief van 10 januari 2022, bij ons ingekomen op 14 januari 2022, heeft u op 
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie PVV 3 vragen gesteld inzake Groen label kernenergie en aardgas.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Hoe kijkt de wethouder aan tegen het genoemde besluit van Brussel? 
Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord In 2050 wil Europa klimaatneutraal zijn over dit eindpunt zijn de 
lidstaten grotendeels het eens. Voor deze transitie is veel geld nodig. 
Dit geld moet als "groene" investeringen deels door de financiële sector 
worden geleverd. Om eenduidig te kunnen bepalen of investeringen als 
groen te kwalificeren zijn heeft de EU een classificatiesysteem in het 
leven geroepen. De zogenoemde "green taxonomy" moet dé standaard 
worden voor duurzame investeringen. Bij het tot stand komen van 
deze standaard voor duurzame investeringen hebben verschillende 
landen getracht invloed uit te oefenen op de taxonomie met als 
resultaat de uitkomst zoals nu voor ligt. Hierbij wordt aardgas tot 2030 
onder voorwaarden gezien als een transitiebrandstof. Aardgas wordt, 
onder de voorwaarden dat een gascentrale een meer vervuilende 
energiecentrale vervangt, tot 2045 gezien als duurzaam. De betekenis 
hiervan is investeringen, door banken en bedrijven, in zowel aardgas- 
als kernenergie projecten tot aan de einddata worden gekenmerkt als 
"duurzaam". Wij zien de uitkomst van de discussie, als een bruikbaar 
compromis tussen de lidstaten voor deze transitiefase.

Vraag 2. Deelt u de mening dat het besluit van Brussel en het voornemen van 
het nieuwe kabinet Rutte IV mogelijkheden kan scheppen om 
kernenergie (bv. in de vorm van een kleine modulaire reactor) in 
Dordrecht op de agenda te zetten? 
Zo ja, wat zou de gemeente kunnen en willen doen om dat te 
bewerkstelligen & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd 
antwoord.

Antwoord Nee, in het regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet voornemens 
is om twee kerncentrales te laten bouwen. Naar verwachting zijn dit 
geen kleine modulaire centrales maar twee grote kerncentrales. Voor 
dit type centrales is gezien hun omvang en de hiermee gepaard gaande 
veiligheidszones geen ruimte op het eiland van Dordrecht. Het 
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regeerakkoord laat ons inziens geen ruimte voor decentrale 
toepassingen van kernenergie in de vorm van kleine modulaire 
reactoren.

Vraag 3. Deelt u de mening dat het besluit van Brussel inzake aardgas aantoont  
dat het Rijksbeleid inzake het aardgasvrij maken van de Nederlandse 
woningvoorraad onhoudbaar is en op de schop moet?
Zo ja, bent u bereid dat richting het nieuwe kabinet te communiceren 
& zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord Nee, in het antwoord op vraag 1 is aangegeven dat het besluit van de 
Europese Commissie een standaard voor duurzame investeringen in 
gascentrales is en geen pleidooi voor het toepassen van aardgas voor 
verwarmingsdoeleinden. Gezien de CO2 reductiedoelstellingen van de 
EU en ook Nederland, is het op termijn aardgasvrij maken van 
woningen onontkoombaar.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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