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Aan de minister voor Klimaat en Energie  
De heer drs. R.A.A. Jetten 
Postbus 20401 
2500 EK  DEN HAAG 

 
 
Geachte heer Jetten,  
 
Met genoegen biedt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) u hierbij, na de 
overhandiging eerder vandaag, ook digitaal zijn advies ‘Splijtstof? Besluiten over kernenergie vanuit 
waarden’ aan. Dit advies wordt ook aangeboden aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.  
  
Wij verwachten dat de komende jaren politiek en maatschappelijk debat zal plaatsvinden over de 
inrichting van het energiesysteem en de mogelijke rol van kernenergie daarin. Besluiten hierover 
moeten zorgvuldig worden genomen en toekomstbestendig zijn, anders komt het halen van de 
klimaatdoelen voor 2050 in gevaar.  
 
De Rli constateert dat vijf waarden belangrijk worden gevonden: energiezekerheid, betaalbaarheid, 
veiligheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid. Op dit moment krijgen deze waarden onvoldoende 
aandacht in het debat en besluitvorming over ons energiesysteem en de mogelijke inzet van 
kernenergie daarin.  
 
Om het debat goed te kunnen voeren adviseert de Rli:  

• Beleidskeuzes over de rol van kernenergie niet geïsoleerd te nemen, maar te laten passen in 
de keuzes voor het energiesysteem als geheel. Dit is van bijzonder belang voor het 
Nationaal Plan Energiesysteem 2050 dat u ontwikkelt. 

• Alvorens tot zulke keuzes te komen de feitenkennis op een viertal punten te versterken en 
vervolgens een zevental beleidsvragen te beantwoorden. Dit geeft focus aan het debat. 

• Inzichtelijk te maken welke technische en ethische afwegingen worden gemaakt over de 
invulling van de hierboven genoemde waarden. Dit geldt zowel voor reeds gemaakte als 
toekomstige (kabinets)besluiten en stellingnames in het debat. 

• Burgers bij het debat hierover nadrukkelijk te betrekken, verdergaand dan in de wettelijk 
verplichte inspraakprocedures. De Rli vindt een burgerforum in beginsel een geschikte vorm 
om burgerparticipatie vorm te geven. Daarom steunen wij uw voorstel om te onderzoeken 
welke rol een burgerforum kan spelen bij het maken van keuzes over het energiesysteem. 

 
 
Hoogachtend, 
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, 
 
 

ir. J.J. de Graeff       dr. R. Hillebrand 
voorzitter        algemeen secretaris 
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