
Voorzitter, dank voor de gelegenheid om in te spreken over het agendapunt Pallas.  

Om te beginnen ik ben niet tegen nucleaire geneeskunde. Nee, ik ben ervoor. Maar ik ben 

tegen het bouwen van een overbodige reactor in een kostbaar natuurgebied in onze 

gemeente. Er valt veel te zeggen over dit onderwerp maar ik zal me beperken tot deze twee 

punten. De leveringszekerheid van medische isotopen en de nieuwe passende beoordeling. 

Er heeft zich een mythe genesteld in het denken van de Nederlandse politici namelijk dat 

Pallas voorziet in een noodzakelijke behoefte aan medische isotopen.  

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Keijzer, legt onlangs in een brief aan 

de Kamer nog eens uit dat een nieuwe reactor niet per se in Nederland hoeft te komen, 

maar dat Pallas wel het meest vergevorderde Europese project is. Een bijzonder statement. 

Pallas zal op z’n vroegst in 2025 medische isotopen gaan produceren.  In Cadarache in 

Frankrijk is de Jules Horowitz reactor bijna klaar –ook voor productie van medische isotopen 

voor maximaal 50% van de Europese markt- en in München wordt de FRM-II op dit moment 

aangepast voor de productie van Molybdeen en deze kan ook 50% van de Europese markt 

voorzien. 

De huidige productie-reactor voor medische isotopen in België, de BR2 heeft een capaciteit 

om in 65% van de huidige wereldvraag te voorzien. In september vorig jaar maakte de 

Belgische regering bekent substantieel te gaan investeren in de opvolger van de BR2 het 

MYRRHA project in Mol. Ook Lighthouse zal in Mol gerealiseerd worden en is naar 

verwachting in 2025 in bedrijf. Beide overigens op grond van nieuwe technologie. 

Dit zijn productiefaciliteiten in ons omringende landen. Wereldwijd zal de geplande 

productiecapaciteit van medische isotopen in 2025 vele malen hoger zijn dan de vraag.  

Pallas kan alleen bijdragen aan verdere overproductie en gezien de bekende nadelen van 

kernafval is het de vraag waarom Pallas dan gerealiseerd moet worden. 

Dan de Pettemerduinen is een in 2013 aangewezen Natura 2000 gebied. Natura 2000 is 

gericht op een duurzame bescherming van flora en fauna.  Al jaren is er in veel Natura 2000-

gebieden een overschot aan stikstof dat schadelijk is voor de natuur. 

Bij de bouw van de Pallas centrale slaat stikstof neer en daarom wordt het in de MER 

aangemerkt als een prioriteitsproject in het Programma Aanpak Stikstof of de PAS-

wetgeving. 

Op grond van deze Nederlandse PAS-wetgeving wordt ruimte gegeven voor meer 

stikstofdepositie, terwijl onzeker is hoeveel de stikstofdepositie op termijn afneemt. De 

Europese rechter heeft eind vorig jaar een streep gezet door dit Nederlandse beleid.  

De verantwoordelijk wethouder heeft  U als Raad  vervolgens geïnformeerd dat er een ACD-

toets ontwikkeld wordt door Pallas als alternatief voor de onder vuur liggende PAS-

wetgeving. 



In de voorliggende stukken treffen we echter geen ACD-toets aan maar een nieuwe 

passende beoordeling. De toets betreft de door de PALLAS-reactor veroorzaakte effecten 

van stikstofdepositie, zonder gebruik te maken van de voorzieningen die het PAS biedt.  

U als Raad kan een plan dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, 

uitsluitend vaststellen wanneer uit een passende beoordeling van het plan de zekerheid is 

verkregen dat het plan de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten.  

De conclusie van de nieuwe passende beoordeling is dat verhoogde stikstofdepositie 

vanwege de aanleg van de PALLAS-reactor geen effect zal hebben op de natuurlijke 

kenmerken van de diverse habitattypen en het bestemmingsplan voor de PALLAS-Reactor 

daarom vastgesteld kan worden.   

Bij mij als inwoner draagt de gevolgde werkwijze niet bij aan het vertrouwen in de overheid. 

Eerst wordt het Pallas project aangemerkt als een prioriteitsproject in de PAS, als dat niet 

haalbaar lijkt, wordt een ACD toets aangekondigd waarin  stikstof compensatie een 

belangrijk onderdeel is en vervolgens is er op grond van een nieuwe berekening ineens geen 

sprake meer van een te hoge neerslag van stikstof. 

De berekening voor de eerdere en deze passende beoordeling zijn gedaan met het 

rekenprogramma Aerius dat werd ontwikkeld in het kader van de PAS-wetgeving.  

Zoals bij elke berekening is de uitkomst van een berekening afhankelijk van dat wat je erin 

stopt. In dit geval is dat de inzet van materieel in de bouwfase. Alleen een gespecialiseerd 

bureau kan een dergelijke input berekenen. Het is aan u als Raad om te beoordelen of deze 

uitkomst bepalende input juist is en of het onderzoek daarmede voldoende adequaat is 

uitgevoerd en de conclusies overgenomen kunnen worden. 

Ik vraag u dan ook om in de bespreking in te gaan op de wijze waarop de input dus de inzet 

van materieel in de bouwfase in deze nieuwe passende beoordeling door de gemeente is 

beoordeeld.  En vraag als Raad zo nodig op de input van de passende beoordeling een 

second opinion van een gespecialiseerd bureau om voldoende zekerheid te hebben dat de 

getrokken conclusies juist zijn 

 

Samenvattend:  

• Pallas is niet noodzakelijk in het kader  van de leveringszekerheid van medische 

isotopen. 

• Beoordeel  de uitkomst van passende beoordeling met het oog op de 

verantwoordelijkheid van de Raad voor de Pettemerduinen niet alleen juridisch en 

ecologisch, maar focus vooral op de input van de berekening. 

 

 

 


