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Kamerverkiezingen zijn
aantal uitgebrachte geldige stemmen
9.462.223
nodig geworden door de val opkomstpercentage
74,6
van het kabinet-RutteVerhagen. Dat kabinet viel op 21 april 2012 toen premier, vice-premier en fractievoorzitters
van VVD, PVV en CDA geen overeenstemming wisten te bereiken over een pakket aan
bezuinigingen voor 2013. Bij de verkiezingen kon worden gestemd op kandidaten van 21
partij
pct. zetels winst/verlies partijen, waaronder elf nieuwe
VVD
26,8
41
+10 partijen.
PvdA
24,8
38
+8 De VVD wordt net als in 2010 de
PVV
10,1
15
-9 grootste partij. De PvdA wint flink,
CDA
8,5
13
-8 maar blijft drie zetels achter bij de
VVD. Grote verliezers zijn de PVV
SP
9,6
15
-/+
(min negen), het CDA, dat opnieuw
D66
8,0
12
+2
acht zetels verliest, en GroenLinks
GroenLinks
2,3
4
-6 dat van tien naar vier zetels gaat.
ChristenUnie
3,1
5
-/+ Eén nieuwe partij, 50Plus, maakt
SGP
2,1
3
+1 met twee zetels haar intrede. Tot de
Partij voor de Dieren
1,9
2
-/+ winnaars behoort ook de SGP, die
50Plus
1,9
2
+2 voor het eerst sinds 1998 weer drie
zetels krijgt. D66 wint twee zetels.
Op 5 november 2012 wordt het VVD-PvdA kabinet-Rutte-Ascher beëdigd. Anders dan in het
vorige regeerakkoord wordt en in deze ('Bruggen slaan') niets gezegd over kernenergie of
nieuwe kerncentrales. Het kabinet heeft, net als haar voorganger, geen meerderheid in de
Eerste Kamer.

Kernenergie in de verkiezingsprogramma’s

'Iedereen'
CDA verkiezingsprogramma 2012-2017
Energie
* Nederland moet de komende decennia investeren in de transitie
naar een koolstofarme, duurzame economie. Op weg naar de
koolstofarme en duurzame economie in 2050 zijn heldere
doelstellingen nodig. Om de klimaatverandering te beperken tot
minder dan 2% steunt het CDA de Europese doelstelling om de
uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95% te verminderen ten
opzichte van 1990. Investeren in hernieuwbare energie en
energiebesparing is het antwoord op de uitdagingen van
energiezekerheid en klimaatverandering. Kolencentrales en
kernenergie zijn op de lange termijn niet meer nodig.

'Voor de verandering'
ChristenUnie verkiezingsprogramma 2013-2017
Naar een volledig duurzame energievoorziening
* Geen nieuwe kern- en kolencentrales.
Geen nieuwe kerncentrales, niet alleen vanwege het veiligheids- en afvalissue, maar ook
omdat het bij kerncentrales gaat om door de mens gecreëerde risico's die groter zijn dan de
mens kan beteugelen. Ook worden geen nieuwe vergunningen meer verstrekt voor de bouw
van kolencentrales.

'En nu vooruit'
D66 verkiezingsprogramma 2012-2017
Oneindige energie
Kernenergie staat voor D66 onderaan de ladder bij het vormgeven aan een duurzame
energievoorziening, en dient op geen enkele wijze door de overheid gesubsidieerd te worden.

'Groene kansen voor Nederland'
GroenLinks verkiezingsprogramma 2012
B. De vervuiler betaalt
11. De kerncentrale in Borssele wordt gesloten. Er komen geen
nieuwe kerncentrales voor energieopwekking. Kernafval mag niet
onomkeerbaar ondergronds worden opgeslagen. Nederland ijvert
voor een Europa zonder kernenergie. Ook stopt Nederland met de
verrijking van uranium voor kerncentrales elders in de wereld,
met uitzondering van productie voor het creëren van medische
isotopen.
(Het partijcongres heeft het standpunt behoorlijk aangescherpt; in
het concept stond alleen: 'De kerncentrale in Borssele wordt
gesloten. Er komen geen nieuwe kerncentrales voor
energieopwekking.')

'Nederland sterker & socialer'
Partij van de Arbeid verkiezingsprogramma 2012
De PvdA streeft ernaar dat Nederland in 2050 een 100%
duurzame energieproductie heeft.
Dit gaan we doen: (…)
* Kernenergie maakt geen onderdeel uit van de volledige
duurzame energievoorziening die wij nastreven voor Nederland.
Wij zijn dan ook tegen de nieuwbouw van een kerncentrale in
Nederland. Nederland zet zich in Europa in voor het gebruik van
duurzame energiebronnen om zo ook elders kernenergie onnodig
te maken.
(Het partijcongres heeft de kernenergie-paragraaf flink uitgebreid.
In het concept stond alleen: 'Kernenergie maakt geen onderdeel uit
van de volledige duurzame energievoorziening die wij nastreven
voor Nederland.')

'Hou vast aan je idealen – laat ze niet wegcijferen'
Partij voor de Dieren verkiezingsprogramma 2012
Fossiele energie is verleden tijd.
Het gebruik van fossiele energiebronnen is achterhaald. Kernenergie is hier geen alternatief
voor, want ook kernenergie is afhankelijk van eindige grondstoffen. Bovendien produceren
kerncentrales levensgevaarlijk afval. Het vasthouden aan deze vormen van energie vertraagt
of belemmert de overgang naar duurzame energiebronnen.
* Er komen geen nieuwe kolen- en kerncentrales. Bestaande kolen- en kerncentrales worden
zo snel mogelijk gesloten.

'Hun Brussel, ons Nederland'
Partij voor de Vrijheid verkiezingsprogramma 2012-2017
Energie:
* Kernenergie blijft, mits veilig en verantwoord

'Daad bij het woord'
SGP verkiezingsprogramma 2012
Zolang schone energiebronnen niet toereikend zijn, is de benutting
van kernenergie en aardgas een aanvaardbare tussenoplossing. Een
evenwichtig samengestelde brandstofmix verbetert de betaalbaarheid
en stabiliteit van de energievoorziening. Met de benutting van
kernenergie en aardgas kan ook een schoner tegenwicht geboden
worden aan de bouw van conventionele kolencentrales. Een
bouwstop voor kolencentrales gaat de SGP een stap te ver.

'Nieuw vertrouwen'
SP verkiezingsprogramma 2012
Milieu
5. Kolen- en kernenergie hebben geen toekomst.
We verlenen daarom geen vergunningen voor de bouw van nieuwe
kolen- of kerncentrales. We zorgen voor een zo veilig mogelijke
bovengrondse opslag van kernafval. Kernafval wordt niet hergebruikt
of bewerkt. We stoppen met het onnodig heen en weer slepen van
kernafval naar opwerkingsfabrieken."
(Het partijcongres heeft de tekst uit het concept flink aangescherpt;
daar stond: 'De komende vier jaar komt er een moratorium op
kolencentrales en kerncentrales. Voor kernafval kiezen we niet voor ondergrondse opslag,
maar zetten we in op hergebruik dan wel het bewerken tot isotopen die minder (lang)
gevaarlijk zijn.')

'Niet doorschuiven maar aanpakken'
VVD verkiezingsprogramma 2012
1.9 Grondstoffen en energie

(…) Kernenergie is, zolang er nog geen betere vorm van energieopwekking voorhanden is,
een belangrijke en goedkope bron voor opwekking van schone
en veilige energie. In het Zeeuwse Borssele mag van de VVD een
tweede kerncentrale worden gebouwd. Dit moet een centrale
worden van het modernste type. Zo'n kerncentrale moet zonder
betalingen van de overheid gebouwd kunnen worden.

'50Plus punten'
50Plus verkiezingsprogramma 2012-2017
26. Er wordt afgezien van kernenergie zolang niet alle risico's
zijn uitgebannen en er geen oplossing is voor het kernafval. We
zadelen toekomstige generaties niet met deze problemen op.
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