
 

 

Ik wil als inwoner van de gemeente een opmerking maken over de huisvesting 

van seizoenarbeiders en als voorzitter van de Vereniging Pettemerduinen over 

de Energy&Health Campus. 

 

Seizoenarbeiders 

Dat je als boer op sommige momenten in het jaar extra handen nodig hebt is 

begrijpelijk. Ik woon in Maartenszee tussen de Westerduinweg en de 

Belkmerweg. Ik zie boeren daar forse investeringen doen om logies functies te 

realiseren. Er mogen maximaal 40 seizoenarbeiders gehuisvest worden. In de 

praktijk loopt dat aantal nu al op tot 60. Naast de seizoenarbeiders worden ook 

arbeidsmigranten semi permanent gehuisvest. De werkgever is tevens de 

huisbaas en vaak ook het uitzendbureau en de reisagent. Bij deze vraag ik de 

raad om bij zichzelf te rade te gaan of zij deze lucratieve handel op nog grotere 

schaal wil faciliteren. 

 

De Campus 

Het algemene beeld is dat de campus nog niet van de grond komt en nieuwe 

impulsen kan gebruiken. 

Laat ik eerst een misverstand uit de wereld helpen. Wij zijn als Vereniging 

Pettemerduinen absoluut niet tegen medische isotopen. We hebben alleen 

bedenkingen tegen de huidige nucleaire productie vanuit optiek van veiligheid 

en het radioactief afval.  Daarnaast hebben wij vragen over de noodzakelijkheid 

van Pallas. In de onlangs gepubliceerde aanvulling op de rapportage 

‘Marktontwikkeling en leveringszekerheid voor medische radionucliden’ geeft 

het RIVM  aan dat de productie van Molybdeen in de toekomst de vraag verre 

zal overtreffen.  

Ongetwijfeld heeft u in het Noord-Hollands Dagblad gelezen dat oud-directeur 

NRG, de heer Buurlage aangetrokken is als kwartiermaker voor Shine Medical 

in Europa. Deze organisatie wil na afronding van de bouw van de 

isotopenfabriek in de Verenigde Staten een faciliteit bouwen in Europa op basis 

van nieuwe innovatieve, schone en veilige techniek.   

Shine kan alle belangrijke isotopen produceren die nu ook in Pallas zijn 

voorzien. Bovendien zal met de komst van Shine veel reactorcapaciteit in 



Europa en de wereld vrijkomen, omdat Shine het gebruik van reactorposities 

voor een heel groot deel overbodig maakt.  

Minder belangrijke isotopen, die in kleine hoeveelheden nodig zijn kunnen in 

voldoende mate geproduceerd worden in reeds bestaande reactoren. 

Het voordeel van Shine is dat de afvalproductie slechts 1% zal zijn ten opzichte 

van de huidige reactorproductie. En last but not least: Shine is absoluut veel 

veiliger dan reactoroperaties. 

Shine Medical gaat medio volgend jaar bekend maken waar in 2023 gebouwd 

gaat worden. Meerdere plaatsen Europa komen in aanmerking en Petten is er 

één van.  

Wij doen als Vereniging Pettemerduinen bij deze een beroep op de raad om 

deze mogelijkheid, een vestiging van Shine in Petten, serieus te onderzoeken.  

Ik heb met diverse spelers rond Pallas gesproken en niemand geeft de 

zekerheid dat Pallas werkelijk gerealiseerd kan worden. Pallas is en blijft een 

mogelijk scenario.  

De directeur NRG de heer Cuijpers gaf onlangs aan dat de hoogbejaarde HFR 

nog wel tien tot vijftien jaar kan blijven draaien. Dat scenario houdt blijkbaar 

ook rekening met een forse vertraging van Pallas. 

Nu ligt er een mogelijkheid dat één van de meest innovatieve bedrijven ter 

wereld naar Petten kan komen. Dit zal een enorme impuls geven aan de 

Campus. Ons appel is om deze kans op innovatie voor Nederland, 

werkgelegenheid voor de provincie en gemeente en veiligheid voor de 

inwoners niet voorbij te laten gaan.  

Eén vogel in de hand is immers beter dan tien in de lucht. 

 

Verdere informatie op de website www.pettemerduinen.nl 
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