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In NederTand bestaat momenteel een
groot verzet tegen het gebruik van
kernenergie. Er t1jn massale demon
straties tegen nukleaire projekten
geweest, waar Neder1 and bi j betrok
ken 15. We hebben grote demonstraties
in Kalkar, Almelo en Gasselte gehad.
Ook Borssele is re-eds vaak het mik
punt van akties tegen kernenergie
geweest; recent nog naar aanleiding
van de atoomramp in Harrisburg.
De regering Van Agt heeft onder deze
massale druk moeten besluiten tot het
houden van een maatschappelijke dis
kussie over kernenergie. De manier
waarop de regering deze ~iskussie

wil gaan voeren heeft veel weg van
een afleidingsmaneuvre. Zij heeft
immers haar standpunt al bepaald.
"Kernenergie moetA a's het aan Van
Agt en consorten ligt. De uitspraken
van de premier op het CDU/CSU-kongres
in de Bondsrepubliek spreken in dit
verband boekdelen.
Maar ook de feitelijke ontwikkelingen
op het nukleaire vlak stroken niet
met de mooie praat over de Brede
Maatschappelijke Diskussie (SMD); het
zou immers eerst praten en dan be
slissen tijn. Het heeft er veel van
weg dat men in Den Haag van achter
naar voren leest: eerst beslissen en
dan pas praten.
Door de problemen met de opwerking
van het atoomafval in Frankrijk
dreigt Borssele een permanente op
slagplaats van hoog radioaktief
atOomafval te worden. Hiermee ont
staat een geheel nieuwe situatie in
Zeeland. Naast &en grotè kernc~ntrale
met alle gevaren van dien wordt Zee
land ook nog opgescheept met atoom
afval. De franse opwerkingsfabriek
Cogêma kan de problemen niet meer aan
zodat ze in Zeeland met de brokken
(atoomafval) blijven zitten. In Dode
waar dreigt trouwens hetzelfde te
gebeuren. De oplossing van de PZEM en
de regering is even simpel als gevaar
lijk. In het aanwezige koelbassin_
dat bedoeld is voor voorlopige opslag
stoppen ze gewoon tien keer zoveel
sp11jtstofstaven. Of ze er ooit uit
zullen komen 1s niet te zeggen.
Borssele draait door; het atoomafval
stapelt zich op:
De situatie, waarin Zeeland nu te
recht komt is niet een handhaving van
de status quo, zoals de regering ons
zo graag voorspiegelt, maar een we
zenlijke uitbreiding.De atoomontwikke
linoen gaan gewoon door ondanks de

BMo. Zonder zich iet$ van de bevol
king /lan te trekken wordt de opslag
kapaciteit in 80rssele vergroot.
Oe gevaren nemen steeds me~r toe en
dat is ook-niet te voorkomen zolang
de atoomcentrale in Bor$sele in be
drijf is. Als de regering serieus de
bedoeling tot een BMo zou hebben en
de inbreng van de bevolking serieus
zou nemen moet ze deze ontwikkelin
gen stoppen en de kerncentrale in
Borssele sluiten.
Ook het nieuwe kontrakt met Cogêma
bete~ent een nieuwe fase in het
nederlandse kernenergieprogramma. Na
opwerking krijgen we het áfval weer
retour. Dit afval moet dan opgesla
gen worden. In de zoutkoepels in
Noordoost-Nederland soms, meneer van
Aardenne?
Oe anti-kernenergiebeweging is dui
delijk inhaal" antwoord op deze vra
gen: nee. duizend maal nee:~~
En niet alleen de anti~kernehergie

beweging; ook verscheidene politieke
partijen hebben zich duidelijk tegen
deze ontwikkelingen uitgesproken en
eisen de sluiting van Borssele.
Binnen de vakbeweging wordt de dis
kussie ook gevoerd en in Zeeland
heeft de FNV zich in meerderheid
voor sluiting uitgesproken.

Gezamelijk moeten ~e nu de ont~ik

kel,i.ngen op het nukZeai.zoe vZak stop
pen; Bozo88ele moet nu gesloten ~ozo

den.
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Bors$ele~mari1fest( tweede koncept 1.
Geen ke~nene~gie in N~d~rtana; Stop EO~88ete.

In Borsse 1e staat sinds 1973 de eerste en eni ge kOlQmereHil e kern cent ral e
van Nederland.• Sindsdi en tleeft het verzet tegen kernenergie.grotevorm
en aangenomen. Dat verzet heeft zich de afgelo~en jarért vooral tegen de
snelle kweekreaktor te Kalkar, de Ultra-Centifuge te Almelo en de proef
boririgen in Groningen en Orente gericht. Tienduizenden mensen kwamen
daarvoor op de been. Een meerderheid van de nederlanders is duidelijk
tegen kernenergie.
Een dergelijk verzet groeit in de bele wereld. Uitingen daarvan zijn de
internationale ptnksterakties. dit en vorig jaar. Ook de demonstraties
op 26 april in Washington en Bo~ssele getuigen daarvan.
Tegen deze stroom in houdt de regeririg Van Agt vast aan haar pro-kern
energieopvattingen. De druk vanuit de EEG is daar niet vreemd aan. Het
verzet proberen van Agt en van Aardenne te beteugelen door een "Brede
Maatschappelijke Diskussie" over kernenergie te organiseren~ Daarin me~

gen we alleen praten over meer kolen of meer kernenergie. Terwijl de
kerncentrales doordraaien; terwijl het afvalprobleem onopgelost blijft;
terwijl het ongeluk in Harrisburg heeft aangetoond dat het leven bij een
kerncentrale als die in Borssele voor de bevolking grote risiko's met
zich meebrengti terwijl vanuit IJmuiden ook dit jaar weer atoomafval
in zee gedumpt wordt.

Doe mee aan de eahte energiediekueeie; Kom in verzet tegen kernenergie~

in Zeeland~ in Nederland~ in de WereZd.

Geen op~erkingekont~akt met Cog6ma.

Na gebruik in de kerncentale Borssele worden de splijtstcfstaven naar
La Hague in Frankrijk gebracht voor opwerking. Hier haalt het bedrijf
Cogéma het nog bruikb~re splijtbare materiaal. uranium en plutonium. uit
het afval. Opwerking is een zeer gevaarlijke en onvolgroeide technologie.
De geschiedenis van Cogéma is er een van een aaneenschakeling van onge
lukken en bedrijfsstoringen, waarbij omgeving en werknemers radioaktief
besmet zijn geraakt. Plutonium is niet alleen extreem kankerverwekkend,
maar is tevens grondstof voor atoombommen.
Oe Provinciale Zeeuwse Elektriciteits Maatschappij (PZEM) heeft een
nieuw (geheim) opwerkingsknntrakt afgesloten met dit Cogêm~. In dat
kontrakt zi jn een aantal zeer gevaarH j ke voorwaarden opgenomen. De PZEM
en dus de nederlandse bevolki~g moet meebetalen aan de bouw van een
nieuwe opwerkingsfabriek, terwijl Cogêma geen enkele garantie geeft dat
de opwerking ook daadwerkelijk plaatsvindt. Oe prijs kan door Cogéma ver
hoogd worden zonder dat daarover te onder~andelen valt. Onk voor deze
kosten draait de bevolking weer op. Tenslotten krijgt de PZEM anders dan
tot nu toe al het radioaktief afval na de opwerking we.r thuisbezorgd.
Dit zal als argum~nt gebrui~t worden vöor de afvaldumping in de zout
koepels van Noordoost-Nederland. Cogéma houdt wel een gedeelte van h·et
plutonium achter. De bevolking heeft geen enkele invloed op deze beslis
sing, maar mag wel alle kons~quenties dragen. Het parlement mag alleen
achteraf dit kontrakt nog even goedkeuren.

Gesien de gevaven van op~e~king en onopZo8baa~heid van het afvaZ
probZeem dient het opwerkingekontrakt ontbondon te worden.

Geen uitbreiding van de opsZagkapaciteit.

De,(op zich terechte)afwijzing van het nieuwe Cogémakontrakt houdt in
dat de afgewerkte splijtstofstaven niet worden afgevoerd, maar bij Bors
sele zullen wordp~ opgeslagen. Dit zou mogelijk moeten worden gemaakt
'door kompakt-opslag. waarmee de opslagkapaciteit in de centrale zelf met
een faktor 10 wordt vergroot. en door de eventuele bouw van een bunker
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buiten decentrale waar de sp1ijtstofs-t~ven vervolgen' worden opgeslagen
totdat er een definitieve op.lo$$1.ng v-Q(lr het afva1PJ'"(lbleem ts g,evonden.
Ook voor m1dden- en laag·ra.dioakt.ief afval Wil men een opslagplaats bou
wen·. De toepassing van kompaktopslag zal bij Borssele voor. het eerst, in
de geschiedenis- van, de kernenergie op kOmtlKH'ciiile schaal worden toe
gepast; in tegenste111 ng tot, de beweri-ngvan dePZEM dat dit in de
Bondsrepubliek reeds gebeu ....t. Het extra l"iS'1lco d.at .deze wijz-e van opslagt
di~ de hoeveel hei d radi o-akti vi tel t i'ndekerncentra le vergroot en een
aktief koelsysteem vereist t oplevert~ is onvoldoende beoordeeld en waar
schijnlijk onderschat. Door de·ze wijze van besluitvorming zal dekerncen
traTe Borssele van elektriciteit$opwekki.ngsbedrijf overgaan in een opslag
bedrijf van kernsplijtings- en ander radio-aktief afval uit de centrale.
Na het sluiten van de centrale zal Zeeland definitief opgescheept zitten
met een levens evaarlijke hoevee1hè1d van 350 ton kernsplijtingsafval.
Bovendien, als Borssele eenmaal geaksepteerd is a1.5 opslagplaats veor
eigen afval is de kans aanwezig dat ook afval van ander-e (toe.komstige)
kerncentrales daaropges lagen wordt. Dit voorui tzi cht i s voor de zaeuwse
bevolking totaal onaanvaardbaar endat betekent dat verder doorgaan met
het produce ren van hoog radio-aktief afval moet worden uftgeslQten.

Di~ houdt ln dat de kern~entraZe Bo~ssele moet ~opden stilgelegd.

Openbreken van het kóntrakt tussen P~ahine.y en de PZEM.

Tweederde van de elektricitei~ die in de kerncentrale Borssele wordt op
gewekt wordt gel ever-d aan ,de energi e-i,ntens i eve al urn; ni umprodukte.nbedri j f
Péchiney. Volgens het (geheime) kontrakt betaalt Péchiney minder dan
3 cent per KWH. Op. basis van de door PZ·EM berekende kostprijs van 6 centl
KWH betekent dit reeds een jaarlijkse subsidie van 60 ~iljoen gulden.
De werkelijke k-stprij~ van atoomstroomt waarbij ontmanteling ~an de cen
trale, afvalopberging en verzekeringskosten zijn meegerekend bedraagt
echter 12 cent/KWH! In feite betaalt de nederlandse bevolking bijna 2().0
miljoen gulden per jaar ,aan Péchiney: Terwijl- de'te multinatio,nale onder
neming grotew1nsten maakt. terwijld~ zee-wse bevolking geen enkele zeg
genschap heeft over de werkg'e1egenhei dspol ! ti ek van di t bedri j f.

Het kontpakt is een onaanuaardbaPB aaak" en mo~t onmiddeZijk wopàen
opengebroken.,

Handhaving werkqet~genheidi Geenontetaqen.

Het sluiten van de kerncentrale Borssele mag en hoeft niet te betekenen
dat de werkgelegenheid afneemt. Péehiney mag geen mensen op straat zet
ten. Dat is voor de zeeu~se bevolking een harde eis. De rest van Neder
tand kan zonder problemen de eJektri ci tei t s 1everi ng overnemen. Pêcht ney
kan dus blijven draaien. Ook de PZEM mag geen mensen ontslaan als Bo es 
sele dichtgaat. Er is werk genoeg: voor het ontwikkelen van systemen van
vervangende energie-opwekking en voor energiebesparing.
De werkgelegenheidsproblematf.ek speelt al lang in Zeeland. Oe overheid
heeft de oplossing gezocht in het aantrekken van grote kapitaalintensieve
en energiev'erslindende bedrijven.• Daarvoor had zij erg veel geld over.
Het fiasco van deze politiek dient zich nu aan. De werkgelegenheid 1n
Zeeland (maar ook in de andere ~robleemgebieden als Groningen en Zuid
Limburg) is een nationale zaak.

8andhaving ~erkgeteg.enhe~d is daarom geen argument voo~' hst open
houden van de kernoentrate te BOP8sete.

Openbaarheid van gegevens.

De be-sltiitvorming rond kernenergie is omgeven door een wa·as van geheim-
houding. Keer op keer worden parlement en bevolking voor voldongen feiten
gesteld. Voor een mens en milieuvriendelijke energievoorziening in de
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toekomst is hat noo(zakélijk dat het energiebeleid gedemokrattseerd wordt.
E"en eerste noodt-ake1ijke s'tap naar een meet' demokrattsC'1te' beslu'itvor
ming isopenbUJ'lteid van gegevensove.r die taken •. die de w$r.knemers. om
w'onenden en de'-detland$e bevolking in zijn geheel aall~aan,.

Da€U"tJm 4-!4Sn.,wi4 ,in hs.t bi.!1Jo-nd-eYJ ope-nba~1)hfJ,ta. v'an 'hM; konf;rakt tU88~n
PZEM en ,CC,(j41f14~ 'liet kon.'ttta~tt1tS8en de PZrH en 7?4(fhi.ney en 'hst togbo~k
van de kettn"èn1;~aZ:e }30ZO:S8eZ,e.

--~-~~--~~~~------~--~~~---------~-~-~---

r~o9 even over de organisatie;'

tegen BOP8seZe op ~ maart j.Z.

in i>iiddelburg:
Energie Kcmftee Zeeland
p/a Jan boedmar.

. Dam '47 .
4331 SK·Middelburg
01180-27748

hebben ,e moeten laten varen. omdat
de voorberei dingstij d te kort is.
Wel willen we regelmatig een
BOrssele-bulletin 1aten verschijnen

.Daarin moet dan het nodige achter
grondmateri aa lover Borsse,l e ver
s~hijnen. Mis~chien komt er wel
nog een landelijke energiekrant,
maar dan heel bescheiden van opzet.
Het maken'van een Borssele-button
wordt o~k overwogen. '

'E,n verder moet er natuurlijk gewoon
'hard aan gewerkt worden.

Het belangrijkste besluit is natuurli
jk om op 26 april in Middelburg te ga
an demonstreren. De anti-kernenergie
beweging loopt dan te hoop tegen de
ontwikkelingen m.b.t. de kerncentra"
le Borssele. In eerste instantie had
het lEK voorgesteld om in het pinkster
weekend naar Zeeland te g~an. Op de
platformvergadering van 21 februari"
werd daar bezwaar tegen gemaakt. Men
was bang dat dan de aktie tegen dum
ping van atoomafval in zee in gevaar
zou konen. Op 24 mei wordt er namelijk
ih IJmuiden een aktie gehouden tegen
het dumpen van atoomafval in zee.
georganiseerd door het samenwerkings
verband ~Geen Atoomafval in Zee".
Daarom werd besloten om de Borsse1e
aktie te vervroegen naar 26 april. Op
die dag wordt er 1n Washington ook een
anti-atoommars gehouden. H~t platform
heeft Middelburg als plaats gekolen om
verschillende redenen. In Zeeland
speelt de werkgelegen6eidsproblematiek landelijk: _
i.v.m. Barssele yrtj sterk, verDorp LEK-kantoor Am~te~dam (voorlopig)
zaakt door het kontrakt tussen de 2e Wcteringp1antscen 9
PZEM en Pêchiney.Daarover kun. je al.. 101720 Amsterdam
les in het zwartboek van het EKZ 1a- P20~~2136~zen, wat waarschijnlij.i< landelijk ;. .. ..__

uitgegevon gaatwordert met erin op- Ve%'staq pan de ,pt'of/YJ,amma1JJ6;rokg,roep.
genomen een aankondiging van d~ de" Op de vergadering vanS maart is
monstratie. Door de demo.nstratie in ook aan de orde geweest hoe de demon
Middelburg te houden betrek je de .stratieop 26 april eruit zou kun-
-zeeuwse bevolking direkt bij de pr-ob l e- nen zien , ,Ervaringen van vorige
matiek en kunnen we d~ diskussie met demonstraties' zin daarbij de revu
hen aangaan. Daarnaast bleek men de gepasse~d~ Na veel heen en weer
ba1en te hebben van "weilandendemonst- praten ~ver plaats en karakter van
rati.e.s J I

• tHddeTburg dus. Het werd wel de' demonstrati-e/manifestatie werd
dui del ijk dat nu de aantrekkingskracht besloten tot het hanteren van
van "het 'bij de centrale demonstreren" .driekriteria:
verdwenen is er een goed dagprogramma - omvangen breedte van het ver
mo~t worden geboden.Om dat te realise- zet moet tot uitin~ komen.
ren is er een -grote programmawerkgroep -, de deelnemers aId demonstratie
in het leven gereepen. M-eer. daarover moeten akti.èf kunnen zijn.
in het verslag van die groep.Voer de - de zae uwse bevolking moet be-
mobilisatie is er een manifest gemaakt na.derd werden.
waarvan het 2e koncept in dit bulle- ~oor de uttwerki~g is een
tin is opgcnomen i Er komt natuur1ijk kommissie in het leven geroepen.
ook een affiésje. Het oorspronkelijke Op de volgende pagina volgt
i dee van een 1andeli'jke energiek rent haar vers lag.
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Hier volgen enkele idèeän, die op de
vergadering van 22 maart besproken
kunnen worden. Deze ideeën kunnen
van elkaar gezien worden of met elka
ar gekombineerd worden.
Diskussie in bussen or de heenweg
met als doel meer-mensen aktief te
krijgen bij de anti-kernener~iebewe

ging, zich aan te sluiten bij energie
komitees of stroomgroepen, of nieuwe
groepen op te zetten.. ()n.(\e.rwerpen
van diskussie zoud.enkunnen zijn:
wat. heeft kernenergi e te maken met
het totale energiebeleid; op welke
Wij~B zou het energiebeleid gedemokra
tiseerd kunnen worden; wat kan je doen
op plaatselijk niveau. enz. Er zouden
eventueel stencils met diskussiepunten
gemaakt kunnen worden.

Bezoek aan dorpen in de omge,vi ng van
de kerncentrale. Op de heenweg kan
~lt dOrp in de zak van Zuid-Beveland
door een bus aangedaanword:en.Pam
fletten uitdelen, dt skus stes aangaan
mensefl overreden mee te gaan naar
de demonstratie. Een dergelijke ak
ti e moet goed voorberei d worden, zo
dat de plaatselijke bevolking zich
niet overvallen vo~lt. Ideaal zou
zijn als reeds enige tijd van te v,o'"
ren enig voorbereidend werk gedaan
zou zijn.

De aanvoerroute van de bassen zou
langs dékerneentrale kunnen leident
met ~èn korte stop om een rouwkrans
of iets dergelijks voot de poott te
deponeren.

Onk in Middelburg zelf zal de nadruk
moeten liggen op aktievê deelname van
de demons t ran'ten en het benaderen van
de bevolk ing .De massa11 teit van het
verzet tal tot uiting moeten komen
(loor de centrale manifestatie met
een beperkt aantal sprekers en v,eel
goede muziek. en een demonstratieve
tocht die langs het PZEM-hoofdtwar
tter en het provinciehuis zal leiden.
Daarbij zijn alletlei akties d.enkbaar
bij de gebouwen. De bèvolkingvan
Middelbûrg kan systematisçh benaderd
en aangesproken wo.rden, voorzover
ze al niet deelnemen aan de demonstra
tie. Er kunnen mogelijkheden gezocht
worden voor de demonstranten om met
eltaar in diskussie te gaan. Dit kan
in ~evorm van zogeheten "workshopsll
die, afhankelijk van het weer in
de open lucht of in zaaltjes (café's
kerken) ge-organ;seerd kunnen worden.

Mogelijke onderwerpen: direkte
akties (bv. terrelnbezettingen)
strategie en organisatievorm van de
aktie, verdere akties tegen Borssele,
en andere zaken waarvoor belang
stelling bljjkt te bestaan.
Oaarnaa~t denken we aan een alterna
ti eV~f énergi emarkt, een tentoons te1
ling, stands, èen kinderprogramma
en andere gedecentraliseerde akt;vi
te1ten.
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