
 
 

Aan:   College van Gedeputeerde Staten  

Provincie Zeeland  

Postbus 6001  

4330 LA Middelburg  

 

Datum:  20 januari 2023  

 

Betreft:  Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde van 

Statenleden Inez Flameling en Gerwi Temmink over de subsidie aan 

Thorizon vanuit het compensatiepakket “Wind in de Zeilen”.   

 

 
Toelichting: 

 

Vanuit het compensatiepakket “Wind in de Zeilen” wordt 1.5 miljoen euro subsidie 

verstrekt aan het bedrijf Thorizon, dat volgens de voortgangsrapportage een “First 

of a kind” (FOAK) thoriumcentrale wil bouwen in het Sloegebiedi.  

De PvdA en Groenlinks zijn op zich niet tegen onderzoek naar thoriumcentrales. We 

hebben echter wel vraagtekens bij de succeskansen van de bouw van een FOAK 

thoriumcentrale in het Sloegebied door een startup bedrijf. Volgens alle beschikbare 

informatie die wij kunnen vinden zijn voor een dergelijke centrale honderden 

miljoenen, zo niet miljarden aan investeringen nodig om een daadwerkelijk resultaat 

te boeken. Het lijkt ook veel waarschijnlijker dat een FOAK thoriumcentrale in China 

zal worden gerealiseerd. Daar is men al veel verder met deze ontwikkelingen en 

daar blijkt ook veel meer geld beschikbaar. 

Om deze redenen hebben we de volgende vragen aan GS: 

1. Hoe is het besluit tot stand gekomen om vanuit WiZ geld beschikbaar te 

stellen voor Thorizon? 

2. Hoeveel geld is er (naast het bedrag van 1.5 miljoen uit “Wind in de Zeilen”) al 

beschikbaar voor Thorizon?  

3. Welke plannen liggen er voor de verdere financiering?  

4. Welke prestatie-afspraken zijn er gemaakt?  

5. Diverse experts geven aan dat het nog wel tot 2040 of 2050 zal duren tot 

thoriumcentrales beschikbaar zijn. Wanneer denkt Thorizon haar centrale 

operationeel te hebben? Als dat veel eerder is dan de experts voorspellen, 

waarop baseert Thorizon dat dan?  

6. Thorizon is gevestigd in Amsterdam. Op welke manier, en op welke termijn, is 

deze investering een stimulans voor de Zeeuwse economie? 

 
 

i https://www.zeeland.nl/sites/default/files/digitaalarchief/IB23_588106c1.pdf  (blz 29) 
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