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Toelichting
Met PALLAS wordt de voorzieningszekerheid
van medische isotopen geborgd. Met
PALLAS kunnen Nederlandse patiënten
blijven profiteren van de vroege toegang tot
excellente nucleaire geneeskundige zorg,
ook als het bijvoorbeeld gaat om
behandelingen met commercieel minder
aantrekkelijke medische isotopen. De
reactor draagt ook bij aan een aantal
maatschappelijke belangen. PALLAS draagt
bij aan versterking van het huidige
kenniscluster in Noord-Holland Noord en aan
hoogwaardige werkgelegenheid in deze
regio. De reactor zorgt eveneens voor een
versterking van de bredere nucleaire kennisen onderzoeksfunctie binnen Nederland. Ook
de geostrategische weerbaarheid van
Nederland en de rest van de EU wordt
hiermee versterkt.
- Het kabinet is voornemens om een
beleidsdeelneming op te zetten.
- Beschikbaar gestelde middelen worden als
rentedragende leningen beschikbaar
gesteld.
De totale kosten van het
nieuwbouwprogramma worden door NRGPALLAS geschat tussen de €1.660 en 2.200
miljoen. KPMG en MACE beoordelen dit als
realistisch, maar wel met grote
onzekerheden omgeven. Op advies van
KPMG financiert het kabinet PALLAS op de
kostenraming in het basisscenario, het gaat
om een totaal benodigde investering van
€1.876 miljoen waarvan €226 miljoen reeds
in de vorm van rentedragende leningen is
verstrekt.
Naast de Staat draagt de provincie NoordHolland met een rentedragende lening van
€40 miljoen bij aan het project. PALLASNRG kan met de beschikbaar gestelde
middelen uitvoering geven aan het
nieuwbouwprogramma. Investeren in
PALLAS biedt Nederland behoud van
maatschappelijke regie op de toekomstige
voorzieningszekerheid, onder meer door
realisatie van het NHC, maar ook op de
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toegankelijkheid en betaalbaarheid van
innovatieve nucleaire behandelingen.
Uit Europese studies en de bevindingen van
de speciaal gezant voor medische isotopen
volgt dat om de voorzieningszekerheid te
borgen tenminste één nieuwe reactor nodig
is die het brede palet aan medische isotopen
kan produceren. Met de beschikbaar
gestelde middelen kan deze reactor
gerealiseerd worden.
NRG-PALLAS heeft als taak om het
nieuwbouwprogramma tegen zo laag
mogelijke kosten te realiseren. Door NRGPALLAS te financieren op het basisscenario
is er een financiële buffer ingebouwd
waarmee NRG-PALLAS geacht wordt om zelf
tegenvallers op te vangen die zich in het
nieuwprogramma kunnen voordoen.
Vanwege de rendabele business case van
het project worden middelen als
rentedragende leningen verstrekt.
Met betrekking tot het
nieuwbouwprogramma geldt dat met
PALLAS-NRG nadere afspraken gemaakt
worden over monitoring en evaluatie. Met
betrekking tot de voorgenomen
beleidsdeelneming geldt dat conform de
Nota Deelnemingenbeleid periodiek zal
worden bekeken of de publieke belangen
het beste geborgd worden met het
aandeelhouderschap van de staat.

