
 
 
Bij deze vervroegde 
verkiezingen, die nodig zijn 
door de val van het kabinet- 
Balkenende III, blijft het 
CDA wederom de grootste partij. De partij verliest weliswaar 3 zetels maar houdt er 41 over. 
Grote winnaar is de SP. De partij krijgt er 16 zetels bij en komt op 25. De Partij voor de 
Vrijheid van Wilders komt met 9 zetels nieuw in de Kamer. De ChristenUnie verdubbelt naar 

6 zetels. PvdA en VVD verliezen 
beide flink. Lijst Fortuyn (voorheen 
LPF) verdwijnt en nieuweling Partij 
voor de Dieren krijgt 2 zetels.  
 
In februari 2007 treedt het Kabinet 
Balkenende-IV aan. Het bestaat uit 
CDA, PvdA en ChristenUnie. In het 
regeerakkoord staat dat er “deze 
kabinets-periode geen nieuwe 
kerncentrales gebouwd” zullen 
worden. 

 
 
 
 
‘Vertrouwen in Nederland. Vertrouwen in elkaar’ 
CDA Verkiezingsprogram 2006-2011 

 
4.2 Een duurzame economie 
4.2.11. Binnen de context van Europa, en uitgaande van een zich 
ontwikkelende innovatieve afvalverwerking en van de mogelijkheid om 
afval veilig op te slaan, blijft kernenergie gedurende de transitie naar 
duurzame energie een van de opties om op een klimaatneutrale manier 
de CO2 uitstoot van de elektriciteitsproductie te verminderen. 
Vanzelfsprekend worden ook hoge eisen gesteld aan de productie: veilig 
en met de modernste technieken. 
Mede in het licht van de belangrijke internationale rol die Nederland 
vervult bij het verrijken van uranium zullen inspanningen intensief 
voortgezet worden om kernenergie volwaardig verantwoord toe te passen/toepasbaar te 
maken.  
Verder onderzoek naar kernfusie verdient steun. Het gebruik van zonne-energie wordt sterk 
bevorderd. 

 
‘Duurzaam voor elkaar’ 
Verkiezingsprogramma ChristenUnie 2006 

 
Veiligheidsbeleid (…) 
Nederland werkt actief mee om terroristische groeperingen binnen én buiten de grenzen te 
bestrijden. Daarbij is internationale samenwerking, zowel bilateraal als binnen internationale 
organisaties, onontbeerlijk. Samenwerking in het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) is 
noodzakelijk om misbruik van kernenergie en uitbreiding van het aantal kernwapenlanden 
tegen te gaan. 

verkiezingsdatum 22 november 2006
aantal uitgebrachte geldige stemmen 9.838.683
opkomstpercentage 80,4

TWEEDE-KAMERVERKIEZINGEN 2006 

partij pct. zetels winst/verlies
CDA  26,5 41 -3
PvdA  21,2 33 -9
SP  16,6 25 +16
VVD  14,7 22 -6
Partij voor de Vrijheid  5,9 9 +9
GroenLinks  4,6 7 -1
ChristenUnie  4,0 6 +3
D66  2,0 3 -3
Partij voor de Dieren  1,8 2 +2
SGP  1,6 2

Kernenergie in de verkiezingsprogramma’s



4. Aan de slag met duurzame energie: een actielijst 
- Ambitieus zijn in de doelstellingen. De duurzaamheiddoelstelling voor 2010 moet van 9% 
omhoog naar 14%. De besparingdoelstelling (vanaf 2008 1,3% en na 2012 1,5%) moet naar 
minimaal 2%. 
- Meer onderzoek naar duurzame energietechnologieën (wind- zon- en biomassa). 
- Geen nieuwe kerncentrale zolang er geen duurzame en betrouwbare oplossing is gevonden 
voor de veiligheids- en afvalproblematiek. 

 
Verkiezingsprogramma D’66 2006 

 
Kernenergie. 
Met de huidige stand van de techniek en de kosten hebben nieuwe kerncentrales niet de eerste 
voorkeur en krijgen geen financiële steun van de overheid. Bestaande kerncentrales kunnen 
een rol spelen in het overbruggen van de tijd naar een duurzame energiehuishouding en 
kunnen eventueel later sluiten. Onderzoek naar betere verwerking van het kernafval moet 
doorgaan. De kosten van risico’s voor ongevallen die de bevolking kunnen treffen dienen door 
de producenten zelf te worden gedragen op vergelijkbare wijze zoals dat geldt voor andere 
risicobedrijven en mogen niet afgewenteld worden op de omgeving. 

 
‘Groei mee’ 
GroenLinks Verkiezingsprogramam 2006 

 
Energiebesparing is aantrekkelijker met hogere energiebelastingen op 
fossiele brandstoffen. Innovatie gericht op zon-, wind- en bio-energie 
wordt dan ook interessanter. Energiebedrijven verplichten we een 
toenemend aandeel duurzame energie te verkopen aan consumenten en 
bedrijven. Kernenergie en kernafval zijn te gevaarlijk, te schadelijk en 
te duur De kerncentrale in Borssele wordt uiterlijk 2013 gesloten (….) 
8- Kernenergie is geen optie. Borssele wordt alsnog versneld, uiterlijk 
in 2013, gesloten 

 
‘Het Nederland van morgen’ 
PvdA Verkiezingsprogramma 2006 

 
* Wanneer we voldoende investeren in energiebesparing, duurzame energie (zon, wind, water, 
biomassa, aardwarmte en omgevingswarmte) en schone fossiele brandstoffen, is kernenergie 
voor deze ambities niet nodig. Er komen geen nieuwe kerncentrales en traditionele 
kolencentrales. 

 
‘220x liever voor mens, dier, natuur en milieu’ 
Partij voor de dieren, Verkiezingsprogramma 2006  

 
Energie 
(…) Een aanzienlijke reductie van het energiegebruik en een 
omschakeling naar duurzame energiebronnen zoals zon, water en wind 
zijn noodzakelijk. Hiervoor dienen geschikte subsidiemogelijkheden te 
worden ontwikkeld.  
(…) De opwekking van kernenergie bergt onaanvaardbaar grote 
gevaren in zich, veroorzaakt een enorm afval- en veiligheidsprobleem 
en dient daarom te worden afgeschaft.  

 
Partij voor de Vrijheid / Groep Wilders, Verkiezingspamflet 2006 

 
Bouw nieuwe kerncentrales  



 
‘Naar eer en geweten’ 
SGP  Verkiezingsprogramma 2006 

 
• Kernenergie is een aanvaardbare tussenoplossing zolang het niet mogelijk is op een 
verantwoorde manier aan onze noodzakelijke energiebehoefte te voldoen door schone 
energiebronnen. Borssele is een uitstekende locatie voor de bouw van een tweede 
kerncentrale. 

 
‘Een beter Nederland, voor hetzelfde geld’ 
SP, Verkiezingsprogamma 2006 

 
Zuinig zijn met energie 
Het toenemende energieverbruik leidt tot een steeds urgenter 
klimaatprobleem en tast de luchtkwaliteit aan. Nederland dient de 
uitstoot drastisch te beperken. De bouw van nieuwe 
kernenergiecentrales is geen verantwoorde oplossing, vanwege het 
nog steeds niet opgeloste afvalprobleem. 
(…) Kernenergie is geen oplossing voor ons energieprobleem. Er is 
geen oplossing voor het afvalprobleem en de voorraad uranium is 
beperkt. Investeringen in hernieuwbare energie, windenergie, zonne-
energie en andere vormen van schone en duurzame energie, worden 
door de overheid aangemoedigd. 

 
‘Voor een samenleving met ambitie’ 
VVD verkiezingsprogramma 2006 

 
Energie vergt actie nu.  
We  moeten ons  voorbereiden  op een forse inkrimping van de fossiele  
brandstoffen in de komende  decennia. Het  is onverantwoord een of 
meerdere bronnen van energiewinning voor de toekomst uit te  sluiten. 
Kernenergie hoort daarbij  als essentieel  onderdeel van de mix.  
Nieuw onderzoek naar en toepassing van zonne- en kernenergie, 
biomassa en andere bronnen is urgent. Het zekerstellen van energie 
die betaalbaar is voor mensen en bedrijven is een gezamenlijk 
Europese belang.  

 
 
 
 
 
 
 
 

(10-2008) www.kernenergieinnederland.nl 
dank aan: www.rug.nl/dnpp  &  www.parlement.com 


