
 
Bij deze vervroegde 
verkiezingen, nodig door de val 
van het kabinet-Balkenende I, 
blijft het CDA de grootste partij. 
De partij wint één zetel en komt op 44. De PvdA van de nieuwe lijsttrekker Wouter Bos wint 
19 zetels en herstelt zich zo van het grote verlies in 2002. Grote verliezer is de LPF, die 18 
zetels verliest. De VVD herstelt zich redelijk met een winst van vier zetels ten opzichte van 
2002, maar de behaalde 28 zetels worden toch beschouwd als een tegenvaller. De 
ChristenUnie verliest vrij onverwacht haar vierde zetel en Leefbaar Nederland verdwijnt uit 
de Tweede Kamer.  

In mei treedt het kabinet-Balkenende II aan, 
waarbij de LPF ingeruild wordt voor D66 (die 
voor het eerst mee doet aan een centrum-
rechts kabinet).  
In ‘meedoen, meer werk, minder regels’ het 
Hoofdlijnenakkoord (regeerafspraak) voor het 
Kabinet is over Borssele vastgelegd dat “de 
kerncentrale zal worden gesloten wanneer de 
technische ontwerplevensduur (ultimo 2013) 
geëindigd is”. In november 2006 valt het 
kabinet. 

 
 
 
 
 
‘Betrokken samenleving, betrouwbare overheid’ 
Christen-Democratisch Appel, Verkiezingsprogramma 

 
13. Energiebeleid 
5.13 Het CDA wil in een hoger tempo dan tot nu toe een omschakeling bewerkstellingen naar 
een koolstofarme economie. Daartoe dient het aandeel van duurzame energiebronnen, 
waaronder wind- en zonne-energie, in de totale energievoorziening fors opgevoerd te worden. 
Om tijdig aan de Kyoto-doelstelling te kunnen voldoen kiest het CDA voor het openhouden 
van de kerncentrale te Borssele zolang deze veilig kan functioneren. Gezien de 
afvalproblematiek zijn nieuwe kerncentrales echter niet aan de orde.  

 
‘Durf te kiezen voor normen’ (herziene versie) 
Christen Unie, verkiezingsprogramma 2002 - 2006  

 
Kernenergie is geen lange termijn-oplossing om de klimaatdoelstelling te 
bereiken. (….) 
6.24 Om import van ‘vuile’ stroom te ontmoedigen, moet de herkomst van 
elektriciteit door etikettering transparant worden gemaakt 
6.25 Kernenergie wordt afgewezen zolang er geen duurzame en betrouwbare 
oplossing is gevonden voor de veiligheids- en afval-problematiek 

 
‘Juist nu!’ 
 Verkiezingsprogramma Democraten 66  

verkiezingsdatum 22 januari 2003
aantal uitgebrachte geldige stemmen 9.654.475
opkomstpercentage 80,0

partij Pct. zetels winst/verlies
CDA  28,6 44 +1
PvdA  27,3 42 +19
VVD  17,9 28 +4
SP  6,3 9 
LPF  5,7 8 -18
Groen Links  5,1 8 -2
D66  4,1 6 -1
ChristenUnie  2,1 3 -1
SGP  1,6 2 
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Kernenergie in de verkiezingsprogramma’s 



 
Economische groei of milieu?(…) 
Er komt een natuur- en milieuminister in het kernkabinet. De ecotaks willen we verhogen en 
uitbreiden naar alle sectoren, juist ook om schonere technologie te stimuleren. Consumenten 
mogen weten waar hun energie vandaan komt. Kernenergie is onacceptabel en daarom moet 
Borssele dicht. We komen de internationale afspraken over de uitstoot van broeikasgas na. 

 
‘Protest en perspectief' 
GroenLinks Verkiezingsprogramma 2003 + Verkiezingsmanifest 

 
(…) Met de bezuiniging van honderden miljoenen euro’s op groene stroom 
komt zonne- en wind-energie in Nederland nooit van de grond. Bovendien 
is de sluiting van de kerncentrale in Borssele door het kabinet op de lange 
baan geschoven en wordt de mogelijkheid van nieuwe kerncentrales 
opengehouden. (…) 
Oplopende milieuschuld 
(…) Kerncentrale Borssele moet dicht per 1 januari 2004. Er wordt fors 
meer geïnvesteerd in groene energie. 

 
‘Politiek is passie’ 
LPF Verkiezingsprogramma 2003 

 
Energie 
(…)  Bestaande kerncentrales zo lang mogelijk openhouden om kapitaalvernietiging te 
voorkomen. Stimuleren van alternatieve energiebronnen. 

 
‘Samen voor de toekomst’ (idem 2002) 
PvdA Verkiezingsprogramma 2002 – 2006 

 
De PvdA wijst uitbreiding van het opgesteld vermogen aan kernenergie af 
zolang intrinsiek veilige kerncentrales niet beschikbaar zijn en het vraagstuk 
van een veilige opslag van radioactief afval niet is opgelost. De bestaande 
kerncentrale in Borssele wordt aan het eind van 2003 gesloten. 
De mogelijkheid wordt onderzocht om het certificatensysteem dat nu bestaat 
voor groene stroom uit te breiden naar alle elektriciteitsopwekking zodat de 
klant weet welke vorm van elektriciteit hij koopt. Deze certificering telt ook 
voor atoomenergie. Goedkope vervuilende buitenlandse stroom mag onze 
schone energievoorziening niet wegconcurreren. Daarom wordt ecotaks geheven. Nederland 
zet zich in Europa in voor het gebruik van duurzame energiebronnen, om zo ook elders 
kernenergie onnodig te maken 

 
‘Eerste weg links’ 
actieprogramma SP, 2003-2007 

 
De uitstoot van broeikasgassen gaat omlaag overeenkomstig het Kyoto-
verdrag en ook grootverbruikers van energie gaan voortaan ‘ecotaks’ 
betalen. Kernenergie (ook uit het buitenland) wordt verboden en de 
luchtvaartprivileges worden afgeschaft. Ruim baan wordt gegeven aan het 
bevorderen van duurzame energie en het indammen van afvalstromen, en 
beperkingen worden opgelegd aan het gebruik van milieuschadelijke stoffen. 
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