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INLEIDING
L-- atoomstroom boze droom

Het E.G.D. in de provincies Gro
ningen en Drenthe levert u stroom
die voor een gedeelte wordt opge
wekt in kerncentrales. Het heeft
5.2 %van de aandelen in de Ge
meenschappelijke Kernenergiecen
trale Nederland (G.K.N.). Via de
stroomrekening betaalt u mee aan
atoomstroom en houdt u kerncent
trales mee in stand. Met alle na
re aspecten zoals:
a) de onveiligheid van de kern

centrale zelf.
b) het probleem van het radioak

tieve afval.
c) de aanmaak van kernwapens uit

het opwerkingsprodukt plutoni
um of uit andere producten van
de kernenergie-cyclus.

Als u dat niet wilt kunt u meedoen
met deze aktie.
Hoe ?
U kunt duidelijk maken dat u geen
atoomstroom wilt door een be
zwaarschrift te sturen naar het
E.G.D. (voor mensen in de stad:
naar het G.E.B.). Zie ook voor
beeldbrieven verderop.

Ukunt duidelijk maken dat u geen
atoomstroom wilt:
--door een bezwaarschrift te stu

ren naar het E.G.D. (voor men
sen in de stad naar het G.E.8.,
zie voorbeeldbrieven verderop).

--door het symbolische bedrag van
één gulden van uw stroomreke
ning niet te betalen, dan wel
later te betalen.

--wat geld te storten op rekening
871753 ten name van de werk
groep tegen-(atoom)-stroom te
Groningen. zodat wij:
a) inzicht krijgen in het aan

tal mensen die meedoen
b) u regelmatig op de hoogte

kunnen houden van de laatste
ontwikkelingen.

c) daarmee de onkosten gepaard
gaande met deze aktie kunnen
bestrijden.

kontaktadressen.
qrormqen en

drenthe
Hans Maring. Hereweg 43 A.
9725 AB Groningen.
Jack Hoeksema. Wilma Berrevoets.
Sophiastraat 16 Groningen.
tel. 050-141899
Joop Boer. Marwixstraat 31,
Groningen. tel. 050-126174

landelijk
Strohalm
Oudegracht 42
3511 AR Utrecht
tel. 030-314314; 333347

Al sinds 1969 krijgen wij, onge
vraagd en ongewild, atoomstroom
thuis bezorgd.
Talloos zijn de gevaren en bezwa
ren van kernenergie - een aantal
argumenten staan elders vermeld.
Talloos zijn ook de akties erte
gen, zonder resultaat tot nu toe,
al zijn er dan ook nog geen nieu
we kerncentrales gebouwd. Plannen
daarvoor zijn er echter wel - de
atoomlobby is uiterst aktief. en
de SEP heeft alvast 500 ton ura
nium gekocht - voor de 3e kern
centrale. KEMA en ECN doen nog
volop onderzoek naar kernenergie
alles op onze kosten.
RSV bouwt reaktorvaten, voor
Taiwan, maar ook voor de ECN.
die er één bij hen besteld
heeft.
Nearatoom B.V. bouwt mee aan
Kalkar, met subsidie van de re
gering.
Volop nukleaire aktiviteiten in
Nederland. Demonstreren en blok
keren lijken niet te helpen 
alleen de ME kan zich uitleven.
Andere vormen van aktie zijn
nodig om Dodewaard dicht te krij
gen.
Er lijkt maar één argument te
bestaan waar de atoomlobby gevoe
lig voor is: geld en macht.
Het is natuurlijk niet in de haak.
dat openbare nutsbedrijven, zoals
elektriciteitsbedrijven geen rekening
houden met hun klanten. Zij voelen
zich koning, de klant is er om te
konsumeren, hoe meer hoe liever.
Demokratiese kontrole is er niet.
het parlement staat buiten spel.
Elka jaar stelt de SEP - de Sa
menwerkende Elektriciteitsbedrij-
ven - een Elektriciteitsplan op.
waarin de bouwplannen staan. Al-
leen de minister hoeft dat te
tekenen, en dat is tot nu toe
ook elke keer gebeurd•

Het resultaat is er naar: er is
veel te veel gebouwd en er wordt
nog steeds gebouwd: nieuwe kolen
centrales in Dordrecht en op de
Maasvlakte. In 1981 werd maar 40%
geproduceerd van wat maximaal mo
gelijk is. Die enorme overkapaci
teit kost veel geld - dat weer aan
ons wordt doorberekend. Op onze
kosten worden speciale kortingen
gegeven aan de grootverbruiker.
Wij als kleinverbruikers zijn de
dupe.
Is de klant geen koning?
Je wordt,klant als je er moeite
voor doet
Nu is het : zonder ons en tegen
ons. Als we onze zin willen krij
gen, dan moeten we massaal in ak
tie komen. vriendelijk. maar be
slist.
Oe aktie moet niet moeilijk zijn.
iedereen moet er aan mee kunnen
doen. Zulkde aktievormen bestaan
gelukkig.
U hoeft er maar één keer per
maand iets voor te doen - bij het
betalen van de rekening. Verderop
staat precies hoe dat gaat.
Als u tegen kernenergie bent. doe
dan mee aan deze aktie.
Help kernenergie de wereld uit::

Noten:
-W.C. Smit 'Kom. Samenwerking'

'Kom. Centrale Aankoop
Splijtstof'

-K.A.C. Mol I Werkgroep
-P.C.M. van Kruining 'Overleg LEO

(= Landelijke Ekonomie
se Installatie)



L....-- AKTIEVORME
De .eest gebruikeli jke mant er 1s
om je 'uto-atfsche betaling stop
te zetten, diln ook. nt et te beta
len .et de acceptgirokaart die
j e fn de bus krijgt...ar .et
een eigen 91rotaart en dan ook
nog in twee of Meer keer .
Bi j v. de ene week het bedrag . f n
een gulden en dan de volgende
week de gulden .et als boodschap
naast je reg1strat1en~r bi j v,
Dodewaard -oet dicht .
Andere llethoden zijn .. Je regi
stratienummer ntet te venBelden
of de ene lN.nd t eveel te betalen
en dat dan de volgende .aand weer
fn . f ndering te brengen.

WEIGEREN
[en ni euwe YO~ vin gi robla uw
betalen. oot wel weigeren genaMd
zoals bijv. het geztn Kuiper fn
Friesl and toepast. houdt in dat
je een syd>oltsch bedra g (wi j
houden het op 11.··) Yin j e
rek eni ng aflloudt .
In Fri esl and zetten ze dat op
een geblokkeerde rekening .
Daar hebben ze als ets dat dat
bedrag ten goede moet komen aan
al ternati eve energie en de ent 
"Uket1ng daarvan . t erwijl een
zelfde bedrag gekor t ~t worden
op het gel d dat het PEB (Pl"Ovtn
ci aa l Elektr t ctteitsbedrij f)
aan Dodewaard bet aalt .
In Ti lburg wetgeren ze t otdat
het ge-eentebes tuur zi ch akt tef

op gaa t stellen tegen kernenerg ie
en i n Deventer e i sen ze dat de
PG[M uit de GkH stapt.
In Friesland werden de ~iger

aars een voor een afgesloten,
totda t het PER er achter dat
dat er teveel zouden worden. Nu
is iedereen weer aanges loten tn
afwachting van het proces dat
Henk en Akky Kui per aan het
voorbe reiden zi jn.
Op de uitslag daarvan wordt ntet
alleen -e-t spanning gewacht door
ons , -aar ook door de elektrtc1 
teit~atschapptjen. want dat
zou hun .achtsposttte een beste
knauw kun~ geven.

EFFEKTEN
In Maastricht gi ng het Ildus :
elekt rictteitslUaUchappij : Ah
je niet bet aalt sluiten we je af .
ztj : je.kont er niet fn.
el ekt r i ct tet tSllaa tschappij : des 
noods sluf ten we de hele straat.f.
In utrech t kr ijg j e kadootjes ah
je weer aut omati sch gaat beta len.
Daar kOlllt 00«. i emand aan de deur
(Dl het j e persoonli j k ui t te leg
gen .
En het E.G.D. antwoord op de
vraag of er ook f n Groni ngen gi 
robl auwbet alers zijn , is dat het
er maar enkele t i ental len zij n.
hoogstens vi jfti g i n de provincie
en hoeveel het er i n de stad zi j n

durft hi j niet te zeggen.
Je bent dus wel lastig als giro
b1aUlilbeta Ier ,
Je !lOet ook een bezwaarschri ft
sturen naar de elekt r t ci t eits
IMatschapp tj waarfn je hun utt
legt waarDI j e zo doet .
(z ie yoorteeld veniel"OP)

GRONINGEN
In Gront ngen krijgen we str-oo
yan het EGO en deze heef t op een
GKN-vergaderi ng tegen het voor
stel vin Ms t ent.. Ol Dodevaant
te sl~i ten. ges te-d .
En dat terwijl ze ooit t egen op
s lag Yi n kem afval fn de noorde
lfjke zoutk oepels zt jn:
Ze hebben wel aangevoeld , dat dit
tot prob l e.en kan leiden .
Ze hebben namelfjk een ni eulil'e re
gelf ng voor eensen die lIOeilfjk......
A1s pen schrlfte1f jk bezwaar
Nakt tegen een rekenfng hoeft
men ntet t e betalen t ot de EGD
een ui t spraak heeft gedaan.
Is men het ntet eens net het
EGO-besluit, dan kun je je r tch
t en tot de gesChillenkommtsste
of tot de gewone recht er. Zolang
er geen ut tspraak is gedaan. hoef
je nt et t e beta l en .
Genoeg redenen 0lIl de girobJauwak
ti e ni euw leven in te bl azen, en
waar tref je ze gevoe1fge r dan tn
hun portemonnat e : willen we nog
l anger ongewenste ,ongevraagde
etcces tf'OOlll 1
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_______DE ATOOMLOBBY
INLEIDING
Aan het eind van de vorige eeuw
was de elektriciteitsvoorzie
ning in Nederland in particu
liere handen. De overheid had
hier totaal geen greep op.
Om daar verandering in te bren
gen werden (tussen 1910-1920)
de p~ovincia1e elektriciteits
bedrijven opgericht. De aandelen
kwamen in het hezit van provin
cies en gemeenten en die heb~en

via de aandeelhoudersvergadering
volledige zeggenschap over de
elektriciteitsbedrijven.
Door de opkomst van Nederland
als industriestaat werd de pro
duktie van elektriciteit een
landelijk belang. Daarom wilde
men natuurlijk ook een algemeen
energiebeleid. De 'Arnhemse
instellingen' moesten zo'n
beleid mogelijk maken.
De eerste instelling werd in
19193 opgericht, nl. de
Vereniging van Directeuren
van Elektriciteitsbedrijven
in Nederland (VDEN).
Vervolgens werd in 1927 vanuit
de VDEN de KEMA (de NV tot
Keuring van Elektrotechnische
materialen te Arnhem) opgericht.
In 1949 kwam de SEP (de Sa
menwerkende Elektriciteits
Produktiebedrijven) daar nog
bij. Vanuit de SEP werd boven
dien in 1965 de GKN (Gemeen
schappelijke Kernenergiecentra
le Nederland) opgericht. Ten
slotte is daar nog de VEEN
(Vereniging van Exploitanten
van Elektriciteitsbedrijven
in Nederland). Tesamen staan
ze bekend als de'Arnhemse
instellingen' oftewel de
atoomlobby.
Waar houden de verschillende
instellingen zich zoal mee
bezi!J?

VOEN
De VDEN is ~en overlegorgaan
dat-ae-samenwerking tussen
elektriciteitsbedrijven moet
bevorderen.
Ze projecteert nieuwe netten.
praat over de toekomstige ener
gievoorziening en over de orga
nisatiestruktuur daarvan. Ze
bestaat uit 40 leden. allemaal
directeuren van elektriciteits
bedrijven.

SEP
De SEP is de belangrijkste in
stelling m.b,t. de elektrici-

teitsproduktie. Zij bepaalt of
er nieuwe centrales gebouwd
moeten worden, welke brandstof
fen gebruikt moeten worden, de
soort en grootte van de centrales
en de vestigingsplaats. Voor
dit alles stelt de SEP een elek
triciteitsplan op wat door de
Minister van Economische Zaken
goedgekeurd moet worden (en
dus niet door het parlement) en
bindend is Voor een periode van
5 jaar. De beslissingen van de
SEP gaan boven die van provincies
en gemeenten uit (1).

KEMA
De KEMA is het brein voor de
ove~ instellingen. Ze houdt
zich bezig met speur- en ont
wikkelingswerk op het gebied
van produktiè, transport en
distributie van elektrische ener
gie en fundamenteel onderzoek
op elektrotechnisch gebied
(waar we het afval in hun achter
tuintje o.a. aan te 'danken'
hebben) De KEMA funktioneert
als een kommercieel instituut.
wat werk doet in opdracht Van
derden (zoals particuliere
ondernemingen. maar ook de NAVO).
Haar aktiviteiten worden (in)di
rekt door de verbruikers betaald
(2).

VEEN
De VEEN bestaat uit de grote
proVTiiëial e en gemeentel iJke
elektriciteitsbedrijven en alle
gemeenten die een eigenelek
triciteitsbedrijf exploiteren.
Ze houdt zich bezig met belan
genbehartiging van de eigen
leden. interne aktivteften
voor de leden en voorlichting
voor de gebruikers. Hun voor
lichtingswerk is sterk gekleurd.
In het blaadje 'Energie en Water'
zie je regelmatig een pro-kern
energiestandpunt. We hebben
echter totaal geen behoefte aan
pro-kernenergievoorlichting en
zeker niet op onze kosten.

GKN
Tot slot de GKN. Zij verzorgt
de exploitat~van de kerncen
trale in Dodewaard. De aandeel
houders (de Provinciale elek
triciteitsbedrijven en de
gemeente Amsterdam) zijn volgen~

de Statuten verplicht een be
paald percentage van de Dode
waardstroom af te nemen.

LET OP!
Waarom zoveel aandacht voor
de atoomlobby1 ·Offlcl@el ïrljn
de KEMA en de SEP immers in
handen van de provinciale
elektriciteitsbedrijven. Die
zijn op hun beurt weer in
handen van min of meer demo
kratische gekozen organen en
worden daardoor gekontroleerd.
Helaas komt daar echter niet
veel van terecht. Dit komt
omdat de vertegenwoordigers
meestal technokraten zijn,
mensen in loondienst van de
elektriciteitsbedrijven. Ook
de centrale overheid heeft
er weinig greep op. Dit komt
omdat men de energievoorzie
ning lange tijd als een
puur techpische zaak beschouwde.
waar pas na de oliecrisis in
1973 verandering in kwam.
Verder moet de Minister van
Economische Zaken het elektri
citeitsplan van de SEP wel
goedkeuren. maar hij zit daar
voor in een positie van slikken



HET E.G.D. EN G.E.S.
____HOE ZIT HET IN ELKAAR ?----lof stikken. omdat hij het plan

pas te zien krijgt als het
al klaar is. Hij heeft dan dus
geen inzicht in de veronder
stellingen waarop het plan
gebaseerd is. Juist die ver
onderstellingen zijn echter van
essentieel belang omdat die
uiteindelijk de inhoud van
het plan bepalen.
Het enige wat de minister
kan doen is zelf een nieuw plan
opstellen. Voor informatie blijft
hij dan afhankelijk van de
elektriciteitsproducenten of van
de régeringsadviesraden (waarvan
er 4 zijn. hoewel er slechts 3
funktioneren: de industriële
raad voor de kernenergie. de
de algemene energieraad en de
elektriciteitsraad). Naast ambte
naren en mensen uit de industrie
zitten die adviesraden echter
boordevol met mensen uit de
'Arnhemse instellingen'. wat
natuurlijk wel tot 'objectieve'
besluitvorming leidt. Ja. ja .•..
We stuiten hier dus op het
fenomeen van de dubbelfunkties.
De GKN. de SEP en de KEMA hebben
exact dezelfde directie en de
directieleden zitten weer in de
adviesraden en hun commissies en
werkgroepn. Dat die adviesraden
veel invloed hebben op het ener
giébeleid blijkt bijv. uit het
ontstaan van de Dodewaardcentra
le. Deze werd opgericht n.a.v.
een advies van de IRK. waarin
gepleit werd om de "nationale
industrie' in een zodanige posi
tie te brengen dat zij op een
gelijkwaardig niveau kan concur
reren met buitenlandse onderne
mingen inzake komplete kerninstal
laties".
In feite bepaalt de atoomlobby
dus wat er gebeurt op energie
gebied. Daarom zijn akties die
gericht zijn op het parlement
niet voldoende. Het wordt hoog
tijd dat we als AKB de atoomlobby
direct gaan aanpakken. De atoom
stroomweigerakties zijn daar uit
stekend geschikt voor.

NOTEN
1) De SEP heeft bovendien 15%
aandelen in Kalkar en 2,5% in
Super Phenix. Ook hebben ze al
400 ton uranium voor de derde
kerncentrale gekocht.
2) De KEMA heeft al een veilig
heidsrapport voor een 650 Mega
watt kerncentrale opgesteld.
Ook hebben ze van 1963 tot 1975
(111) illegaal gedraaid met hun
testreaktor •

E.G. o.
Het elektriciteitsbedrijf voor
Groningen en Drenthe is geen N.V.
Er is hier sprake van een zo ge
naamde 'gemeenschappelijke rege
ling'. Er is dus geen N.V. met
een formele verzelfstandiging.
Maar evenmin is er sprake van een
direkte verantwoording naar één
overheid. Deelnemers van de ge
meenschappelijke regeling zijn:
--provincie Groningen
--provincie Drenthe
--71 gemeenten in het concessie-

gebied.

In het Algemeen Bestuur hebben
zitting:
--3 leden uit de Staten van Gro

ningen.
--1 lid uit de Staten van Dren

the.
--3 leden van het College van Ge

deputeerde Staten van Groningen.
--1 lid van het College van Gede

puteerde Staten van Drenthe.

Het D~~elijkS Bestuur bestaat uit:
--2 le en van het College van Ge

deputeerde Staten van Groningen.
--2 leden van het College van Ge

deputeerde Staten van Drenthe.

s

--2 burgemeesters, van de gemeen
te Winschoten en de gemeente
Beilen.

Het Dagelijks Bestuur is het be
langrijkste orgaan binnen het
E.G.D., omdat zij in samenspraak
met de direktie beleidsbeslissin
gen neemt en zij vertegenwoordigt
samen met de direktie de LG.D.
binnen de Arnhemse instellingen.

De Direktie van de E.G.D. bestaat
uit:
--w.e. Smit. hoofddirekteur.
--H.B. Martens. ekonomisch direk-

teur.
--F.L. van Deventer, technisch

direkteur.

De E.G.D. heeft zitting in:
--De Raad van Commissarissen en

de Aandeelhoudersvergadering
van de S.E.P.

--idem van de G.K.N.
--idem van de K.E.M.A.

De E.G.D. heeft tevens afgevaar
digden in allerlei commissies en
werkgroepen van de S.E.P. ,G.K.N.
en K.E.M.A.
Het G.E.B. van de stad Groningen
heeft als distributiebedrijf zit
ting in de V.E.E.N.

G.E.B.
Het Gemeentelijk Elektriciteits
Bedrijf Groningen is een distri
butiebedrijf voor de stad voor
kleinverbruikers. Zelf is het
G.E.B. te beschouwen als een
grootverbruiker van het E.G.D.
De aansluitvoorwaarden etc.
blijken ook hetzelfde te zijn.
(Deze leverings- en aansluitvoor
waarden kan men gemakkelijk zelf
ophalen bij het E.G.D.)
Het G.E.B. is een gemeentelijk
bedrijf en men zou kunnen ver
wachten dat de direkteur van het
G.E.B. het standpunt van de ge
meente ten aanzien van kernener
gie uitvoert. Het is daarom zo
belangrijk om de gemeente zich te
laten uitspreken tegen het ge
brui k van kernenergie voor de op
wekking van elektriciteit. Hier
aan zou dan ook de G.E.B. direk
teur gebonden zijn - deze heeft
o.a. zitting in de V.E.E.N.,
waar hij dat standpunt dan moet
uitdragen.



~ ,AKTIES TEGEN HET EADo
Vri jdag 2 mei 1980 s tartte de ak
tie. Ongeveer 30 ver tegenwoordi 
gers van de noordeli jke at oom
alarmgroepen (AAP) togen naar het
r .G.D. waar het dagel1jks bestuu r
i n vergadering aanwezig was . De
bedoel ing was om op deze vergade
r1ng de ets -[ . G. O. uit de G. K.N :
kracht bij t e zetten .
De automati sche hekken bi j het
E.G.D. bleven echter op slot .
Er kwam wel iemand (de toenmal ige
voorzitter Hoogstraten) naar but
ten 011 de eisen 1n ont vangst t e
nemen . maar er werd niet op i nge
gaan.
Er werd besloten vanaf dat moment
naar Hambu rgs voorbeel -moei l i j k
te gaan betalen . nl . ntet meer
met een acceptgirokaart van het
elektriciteitsbedri jf. maar met
2 eigen girokaarten . De akt ie
werd daarna op inft fat ief van
Strohalm in Utrecht landeli jk 0
vergenOlllen.
De akt ie loopt nu dus al rui m 2
jaar.

E.G.D.
De kerncentrale bij Dodewaard
wordt betaald door de gezamenlij 
ke elekt ri citeitsbedrij ven. Ieder
elektri citeitsbedri j f heeft aan
delen in de N.V. G.K.N . die de
kerncentrale exploiteer t . Zo ook
het LG.O.
Oe E.G. D. is dus mede verantwoor
deli jk voor de onaanvaadbare ri
sico's die de kerncent rale bij
Dodewaa rd met zi ch meebrengt. Ook
is het LG.D. verantwoordel i jk
voor het onts taan van radi oakt i ef
afval waarvoor geen vei l ige op
bergmet hode is. Daarom moet het
E.G.D. zic h uit Dodewaard terug
t rekken.
Ondanks dat het E.G.D. ook geen
oplossi ngen heeft voor het afval
dat er elk j aar bi j komt st enmen
ze tegen voors te ll en i n de G. K. N.
om de Dodewaardcentrale te s l ui 
ten . Ze will en liever de ui t sl ag
van de Brede Maatschappeli j ke
discussi e afwachten.
In die tussent i jd wordt er maar
afval doorgeproduceerd .
Daar willen ze geen discussi e
over.
Op 6 december 1980 zou er op de
openbare vergader ing van het al 
gemeen bestuur van het E.G.o. ge
sproken worden over de deelname
van het LG.o. i n de N.V. G.K.N.

Het agendapunt werd echter ver
schoven. Nadat de vergaderi ng
door de AAP (Alanmgroepen At oom
plannen) verst oord was, werd er
de 1Il0ge1fj khei d gegeven om in de
vo lgende vergadering groeperin gen
zoals de AAP de gelegenheid te
geven om hun mening kenbaar te
maken.
Aangez ien de hoorzitting van 13
maart vlak voor de zitting van
het Algemeen Bestuur was . kon er
geen sprake meer zijn van enige
beTnvloeding, en werd er geen ge
brui k van gemaakt .
Met sandwichborden en monddoeken
voor werd er duidelijk gemaakt
dat we onze mond gesnoerd voel ·
den . De algemene vergadering kwam
nie t verder dan het voors tel dat
op de volgende G.k.N. vergadering
de discussie over het al dan niet
sl uit en van Dodewaard gevoerd zal
worden.
Etteli j ke G.K.H. vergadering Ie
ter heeft de G . K.~. de diskussie
nog niet qevcerd, laat staan de
cent ra le st i lgelegd.
Door de akt iegroepen is er . i n
tegenstell ing tot het L G.O.•
niet stilgezeten .
De enige akt ie van het E.G .O. was
de vei l i ghei dsmaat regelen opvoe
ren. Als j e dus de L G.D. een vat
met gal, volgespuwd door de s tad
fers , aanbiedt zijn de hekken ge
sloten. De laats te akti e bij het
EoG .O. was dinsdag 24 augustus .
Om het nu eens niet te la ten bij

een ludieke akt ie zijn er vaten
met chemisch afval van een 'er·
kende gifbelt ' voor het vanzelf·
sprekend gesloten hek g~plaatst .

Het E.G.O. is verantwoordeli jk
voor de aanmaak van kernafval .
zij d..-npt di t stiekum. via de
E.C.H. in zee.

GIROBLAUW
Van met 1980 af is er met infor·
matiematerlaal langs de deuren
gegaan om mensen op de hoogte te
brengen van de giroblauwaktle .
Honderden mensen doen hieraan mee
terwijl nog niet eens de hele
stad. dus laat st aan de provin
cies bereikt zijn .
Omda t na di t deurkontakt geen
verdere kontakt met de deelne
menden opgenomen is. zijn er men·
sen die er mee opgehouden zijn.
onder druk van het EGO. en zijn
er mensen die de akti e verzwaard.
hebben : zij weigeren elke maand
een deel van hun elektri citeits·
rekeni ng .
Om nu diegenen die giroblauw ee
talen en gaan betalen is de
werkgroep tegen(atoom)stroom op
geri ent,
Wij hopen met regelmatige bulle
ti ns iedereen over het ver loop
van de akti es op de hoogte te
houden.
Als u daar belangstell ing voor
heeft neem dan even kontakt met
ons op.



Als u in de provincie woont hoeft
u alleen maar een bezwaarschrift
in te dienen bij het E.G.D.
Als u in de stad woont in ieder
geval bij het G.E.B. en liefst
ook bij het E.G.D.

BEZWAARSCHRIFTE
---- VOORBEELDBRIEVE

BEZWAARSCHRIFT aan het G.E.B.

Groningen, 1-9-82

Betreft: levering atoomstroom
Geacht bestuur,
Zoals U reeds bekend is zijn veel van uw klanten verontrust over het feit dat 5,2% van de Dode
waardstroom aan hen geleverd wordt. Ik als klant ben van mening dat de grote bezwaren die aan
atoomenergie kleven niet opwegen tegen de geringe voordelen.
Als klant vraag ik u dan ook, dat:

--het bestuur van het G.E.B. zich uitspreekt tegen het gebruik van kernenergie voor het op
wekken van elektriciteit.

--de direkteur van het G.E.B. dit standpunt aktief naar voeren brengt in de V.E.E.N. (even
tueel in de K.E.M.A.) dit kan d.m.v. een motie of het steunen ervan.

--de direkteur van het G.E.B. de gekleurde informatie van de V.E.E.N. aankaart en eist dat
de V.E.E.N. de echte feiten over kernenergie vertelt.

--het bestuur van het G.E.B. bovendien een brief stuurt naar het E.G.D. waarin het G.E.B.
eist dat het E.6.D. haar aandeel in de Dodewaardcentrale verkoopt en stopt met de levering
van atoomstroon aan het G.E.B.

--het G.E.B. en alle instellingen waarin zij vertegenwoordigd is, openbaarheid en inspraak
betrachten omtrent de besluitvorming rond energie.

Totdat deze eisen zijn ingewilligd weiger ik f1,-- van mijn stroomrekening te betalen. Hopende
op een spoedige inwilliging van mijn eisen verblijf ik in de meeste hoogachting,

Wilma Berrevoets
BEZWAARSCHRtFT aan het E.G.D.

Groningen, 1-9-82

Betreft: levering atoomstroom
Geacht bestuur,
Zoals u reeds bekend zal zijn, zijn veel van uw klanten verontrust over het feit dat 5,2!van de
Dodewaardstroom aan hen wordt geleverd. Ik, als klant ben van mening dat de grote bezwaren die
aan kernenergie kleven niet opwegen tegen de geringe voordelen.
Als klant vraag ik u dan ook ,dat:

--het bestuur van het E.G.D. zich uitspreekt tegen het gebruik van kernenergie voor het op
wekken van elektriciteit.

--het E.G.D. de gekleurde voorlichting van de V.E.E.N. aankaart en eist dat de V.E.E.N. de
echte feiten over kernenergie vertelt.

--het E.G.D. haar aandeel in de Dodewaardcentrale verkoopt en stopt met de levering van
atoomstroom aan het G.E.B. en de kleinverbruikers.

--de afgevaardigden van het E.G.D. in de G.K.N., S.E.P., K.E.M.A., V.E.E.N. en V.D.E.N. het
anti-kernenrgie standpunt van hun bestuur overnemen en aktief naar voren brengen; dit
kan door middel van een motie of het steunen ervan.

--het E.G.D. en alle instellingen waarin zij vertegenwoordigd is openbaarheid en inspraak
betrachten omtrent de besluitvorming rond energie.

Totdat deze eisen zijn ingewilligd weiger ik f1,-- van mijn stroomrekening te betalen. Hopen
de op een spoedige inwilliging van mijn eisen verblijf ik in de meeste hoogachting,

Wilma Berrevoets

OPMERKINGEN
j
:, )

;
Het is belangrijk om duidelijk om -- _ .
boven de brief aan te geven dat Het is ook wel zinnig om een af-
het om een bezwaarschrift gaat, schrift van uw bezwaarschrift
anders verdwijnt-ie gegarandeerd naar de ondernemingsraad van het
in de prullebak EGO te sturen.
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GEMAAKT IN SAMENWERKING MET ATOOMALARM
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