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Algemene beschouwingen 

Op 2 februari 1985 bestond de NV. GKN 20 jaar. Op 2 
februari 1965 namen de eerste terremwerkzaamheden 
ter voorbereiding van de bouw van de centrale een 
aanvang. De bouwvergunning werd op 5 juli 1965 afge
geven waarna met de bouwwerkzaamheden kon worden 
begonnen 
De eerste kritische kern werd op 24 juni 1968 gefor
meerd 
Op 29 december 1968 werd de SEP-proef voor 50 MW 
succesvol voltooid. 
Sinds die dag bedraagt de cumulatieve beschikbaarheid 
bijna 85°o 

Op 1 september 1985 nam de heer Woldringh. die sinds 
de inbed'ijfsteliing van de centrale de leiding over het 
bedrijf heeft gehad, afscheid om van een zeer zeker 
welverdiend rustiger leven te gaan genieten. De heer 
Woldringh heeft zich met buitengewone kennis van 
zaken, grote nauwgezetheid en ongeëvenaarde werklust 
van zijn taak gekweten. 
Stond aanvankelijk de centrale en het bedrijven ervan 
sterk in de belangstelling en in hoog aandien, al spoedig 
in de zeventiger jaren werd daarentegen de kernenergie 
sterk aangevochten. Er zijn zeker jaren geweest waarin 
de spanningen hoog opliepen. Niettemin was ook in die 
jaren de stemming onder het personeel goed en werden 
de bedrijfsresultaten onverminderd op hoog peil gehou
den: hetgeen zeker een belangrijke prestatie is waaraan 
het hoofd van de centrale een zeer belangrijk aandeel 
gehad heeft. 

Gelukkig ziet het er naar uit dat de opvolger van de heer 
Woldringh. do heer Arnold, de leiding heeft overgenomen 
aan het begin van een periode waarin zich nieuwe mo
gelijkheden voor de opwekking van elektriciteit met 
kernenergie zullen ontwikkelen. 
De plaats van de centrale in Dodewaard in het hernieu
wingsproces zal met zorg en creativiteit dienen te worden 
bepaald 

Als bedrijfsjaar was 1985 voor de centrale wederom 
succesvol met een bedrijfstijd van bijna 93%. Daar een 
van de fysische parameters, die door de KFD als toets 
voor een veilig bedrijf worden aangemerkt, een volgens 
de voorschriften te hoge waarde bereikte, moest gedu
rende enige rijd het vermogen in geringe mate beperkt 
worden. Naar de mening van de directie was er echter 
nog een zeer ruime marge aanwezig, hetgeen thans nog 
onderwerp van overleg met de bevoegde autoriteiten 
vormt. 
Gedurende de stopperiode werd een zeer uitgebreid 
inspectieprogramma uitgevoerd. Er was geen aanleiding 
tot het nemen van belangrijke extra maatregelen of tot 
het uitvoeren van reparaties. Wel was er aanleiding om 
één van de inspecties in 1986 te herhalen. Inmiddels is 
gebleken dat er nu tot reparatie besloten moest worden. 

Ook voor de GKN is de verdere voortgang van de ont
wikkelingen bij de NV. COVRA van groot belang. De 
commissie LOFRA voltooide zijn onderzoek en kwam tot 
een advies met betrekking tot een vestigingsplaats voor 
een locatie voor de oprichting van een faciliteit voor 
langdurige opslag. 

Ook de Militu Effect Papportage voor de langdurige 
opslagfaciliteit van radioiactief afval kwam tot stand. De 
procedure voor verdere besluitvorming zal nu verder 
vervolgd moeten worden. De COVRA functioneert thans 
geheel voor wat betref' behandeling van laag radioactief 
afval. 
Het in maart genomen besluit tot het bouwen van een 
verbrandingsinstallatie voor laag radioactief afval ver
oorzaakte veel voorbereidende activiteit Het ontwerp 
werd voltooid, offertes werden aangevraagd en het 
proces voor de verkrijging van de vergunningen werd 
doorlopen. Zowel de vergunning in het kader van de 
kernenergiewet als die in het kader van de ruimtelijke 
ordening werden verleend, zij het dat er haast uiteraard 
- nog beroepsprocedures lopen. 

In het kader van de optimalisering van de verwerking 
van ontstaan afval wordt tevens een diepgaande studie 
gemaakt van alle routes waarlangs afval ontstaat en de 
mogelijkheid om of minder afval te doen ontstaan of het 
hele reinigingsproces verder te optimaliseren. 

De in het vorige verslag reeds besproken installatie voor 
een op een nieuw principe gebaseerde niveaumeting 
kon niet tijdig voor de stop in 1985 gereedkomen, zodat 
inbouw en beproeving in 1986 zullen plaatsvinden. De 
samenwerking met het Japanse researchinstituut achten 
wij van zeer groot belang. Temeer daar het grootste en 
meest complete researchprogramma in de wereld voor 
kernenergie in Japan bedreven wordt. 

Betreffende de kosten van de splijtstofcyclus kan een 
verheugende ontwikkeling worden geconstateerd. Zowel 
de kosten van de splijtstof, van de verrijking als van de 
opwerking van verbruikte splijtstof dalen thans, terwijl 
de kosten van de fabricage zich stabiliseren. Zodra 
politieke zekerheid bestaat over de opberging van radio
actief afval valt eenzelfde tendens ook op dit gebied te 
verwachten. 

Enige opmerkingen over ontwikkelingen 
in het buitenland 

In het vorige verslag werd reeds teruggezien naar het 
ongeval op Three Mile Island. 
Daar vaststaat dat naar de omgeving slechts zeer geringe 
hoeveelheden radioactiviteit zijn vrijgekomen, moet 
worden geconstateerd, dat de oude berekeningsmodellen 
de lozing toen ca. tien miljoen maal overschatten. 
De sindsdien nieuw ter beschikking gekomen gegevens 
hebben nl. aan het licht gebracht dat het ongeval veel 
ernstiger is geweest dan tot voor kort werd verondersteld. 
Er blijkt ca. tweederde van de kern geheel of ten dele te 
zijn gesmolten. Wanneer ook nog in aanmerking geno
men wordt dat er in feite van meet af aan een "lek" in 
het insluitingssysteem aanwezig was, was dit het ongeval 
in de hoogste gevarenklasse. 
Een fysische verklaring voor het verschil in zg. bronterm 
en verspreidingsmechanismen is inmiddels aanwezig en 
aan verdere gedetailleerde onderbouwing wordt met 
voortvarendheid gewerkt. 
Indien nieuwe centrales met gebruikmaking van deze 
kennis worden gebouwd, zullen de risico's voor de 
omgeving zich niet onderscheiden van welke andere 
industriële activiteit dan ook. 



Als men naar de toename van het gebruik van kernenergie 
voor elektr ici tei tsproduktie in Europa en de meeste 
andere ontwikkelde landen van de wereld ziet dan moet 
zeker geconstateerd worden dat het gaat om een tech
nologie die een spectaculaire ontwikkel ing doormaakt. 
Sinds 1981 is de produkt ie van elektriciteit m.b.v. kern
energie in de wereld met ruim 50% toegenomen. 
De ontwikkel ingen bij de snelle kweekreactoren zi jn zeer 
verschil lend. De Franse Super Phénix reactor in Creys 
Malville werd in januari 1986 aan het net geschakeld. 
De SNR 300 in Kalkar had als steeds tevoren te maken 
met grote problemen voor wat betreft de vergunningver
lening. Thans is de poli t ieke vermenging bij het vergun
ningsproces zonder meer duidel i jk te onderkennen. 
De ontwikkel ing van deze potentiële energiebron blijft 
voor onze energievoorraden van even groot belang als 
alti jd tevoren, ook al is de op korte termijn dwingende 
noodzaak van de inzet van snelle kweekreactoren met 
hun hoge benutt ing van het anders weinig verbruikte 
uranium 238 niet aanwezig 

Gerechtelijke procedures 

In het verslagjaar was de vennootschap opnieuw betrok
ken bij enkele door tegenstanders van kernenergie 
aangespannen jur idische procedures: ook ditmaal met -
voor GKN gunst ig resultaat. Zoals eerder bericht, werd 
in 1983 door de St icht ing Onderzoek Bedri j fsinformatie 
(SOBI) mede namens 22 appellanten een procedure op 
gang gebracht voor de Ondernemingskamer in Amster
dam, waarin bezwaar werd gemaakt tegen een onderdeel 
van de jaarrekening 1982 nl. het daarin ontbreken van 
een voorziening voor amoveringskosten. Nadat in een 
intei im-arrest de Ondernemingskamer alle appellanten 
met-ontvankeli jk verklaarde behoudens SOBI zelf en de 
aktiegroep Stop Dodewaard". leidde een cassatie-be
roep van GKN bij de Hoge Raad ertoe dat ook laatstbe
doelde 2 appellanten niet ontvankeli jk werden verklaard. 
Dat sommige beroepsprocedures langdurig zijn moge 
bli jken uit het beroep dat werd ingesteld tegen een 
in 1983 verleende vergunning ingevolge de kernenergie
wet voer de vermogensverhoging van de reactor. Nadat 
spoedig nadien een zgn. schorsingsverzoek was afge
wezen, werd eind 1985 het beroep in hoofdzaak door de 
afdeling voor geschi l len van bestuur van de Raad van 
State behandeld. Het resultaat daarvan wordt afgewacht 
Eveneens in 1985 kreeg GKN toestemming tot het bouwen 
van een installatie waarmee door verbranding het volume 
van licht radioactief afval kan worden verkleind. Daartoe 
werd een kernenergiewetvergunning verleend, waartegen 
door derden beroep werd ingesteld; gel i jkt i jdig werd in 
beroep gegaan tegen enkele beschikkingen die tot de 
voor de bouw van de installatie eveneens vereiste 
bouwvergunning hebben geleid. Ook deze beroepen zi jn 
nog niet afgehandeld. 

Voorlichting 

De belangstel l ing voor de kernenergiecentrale Dode
waard bleef onverminderd groot. 6800 mensen maakten 
in het verslagjaar gebruik van de mogeli jkheid om een 
kijkje in de centrale te nemen Het ging hierbij om 270 
groepen die. in totaal, een afspiegeling vormen van de 
samenleving. Schol ieren, plattelandsvrouwen, afdel ingen 
van polit ieke part i jen, studenten, leden van Rotary. 

Lions en andere serviceclubs brachten een bezoek aan 
de centrale. 
Een in het voorl icnt ingst i jdschri f t Energie & Water 
geplaatst artikeltje over deze bezoeken leverde een 
stortvloed van nieuwe aanvragen op. 

In de. schriftel i jk en m o n d e m g . geuite behoefte aan 
informatie over kernenergie in het algemeen en de 
centrale in Dodewaard in het bi jzonder werd voldaan 
door het verstrekken van informatiemateriaal Sinds het 
begin van het bedrijf van de centrale worden veel publ i 
caties vervaardigd en verspreid met een totale oplage 
die hel mil joen ver te boven gaat Ook werden op vele 
plaatsen in den lande voordrachten gehouden 
Het 'Nieuws van Dodewaard" dat de omwonenden in 
Dodewaard en oml iggende gemeenten informeert over 
de gang van zaken in do centrale, verscheen ook in dit 
verslagjaar. 

Stralingscontrole 

De in 1985 in totaal door eigen en vreemd personeel 
ontvangen dosis bedroeg gesommeerd voor alle mensen 
tesamen 185 rem. De individuele doses bleven ruim 
binnen de vastgestelde grenzen 
In het verslagjaar is ook een begin gemaakt met een 
systeem van gedetail leerde dosisbewaking dat er primair 
op is gericht nauwkeurig te volgen hoe met organisato
rische maatregelen de individuele cumulatieve dosis 
zoveel mogeli jk is te beperken. 
In dit verslagjaar werd ti jdens de stop een zeer ui tgebreid 
inspect ieprogramma uitgevoerd en er was een groter 
revisieprogramma van regelstaafaandri jvingen dan 
gebruikeli jk. Deze werkzaamheden hebben een hogere 
dosisbelasting veroorzaakt dan het voorafgaande jaar. 
De metingen van radioactiviteit in de omgeving van de 
centrale gaven een onveranderd beeld. 
De lozingen van radioactieve stoffen in water en lucht 
bleven in 1985 ruim binnen de grenzen die in de vergun
ning zijn vastgelegd. 

Exploitatie van de centrale in 1985 

De kosten van het exploiteren van de centrale hebben 
betrekking op het verkri jgen van kennis op het gebied 
van de elektr ic i tei tsopwekking door middel van kern
spl i j t ing, alsmede op de kosten van de geleverde elektr i
sche energie. 
Het totaal van de bedrijfslasten en de f inanciële baten en 
lasten belopen in 1985 / 46.1 mil joen, ten opzichte van 
f 43,9 mil joen in 1984. 
De hoeveelheid netto geleverde elektr ische energie 
bedroeg in 1985 425 886 MWh tegenover 444 560 MWh 
in 1984. In 1985 waren 337 bedri j fsdagen ter beschikking 
(1984: 341 dagen). 

Toekomstverwachtingen 

Voor 1986 worden geen ingr i jpende wi jz ig ingen in de 
exploitat ie-omstandigheden of kosten van de centrale 
voorzien. Hetzelfde geldt voor investeringen 
Naar verwacht ing zal de afvalverbrandingsinstal lat ie, tot 
de bouw waarvan in de Aandeelhoudersvergadering 
in 1985 werd besloten, rond het e ind van 1986 worden 
vol tooid. 
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De eventuele consequenties voor de toekomst van de 
constatering van een beginnende scheur in een over
gangsstuk van een doorvoering van de reactor kunnen 
naar verwachting binnen het no.rnale niveau van de 
bedrijfskosten worden bestreden. 
De maandelijkse voorschotten die in 1986 door de pro-
duktiebedrijven zullen worden betaald, zijn voldoende 
>/oor de financiering van de exploitatie 

Doordat een gedeelte van de verplichtingen terzake van 
de bedrijfsvoering pas in de toekomst tot betalingsver
plichtingen leidt, heeft de vennootschap tijdelijk middelen 
ter beschikking die aangewend worden voor aflossingen 
op leningen Het resterende overschot aan liquiditeiten 
wordt belegd Het kosten- en inkomstenniveau van de 
GKN zal in het komende jaar zich globaal op hetzelfde 
niveau als in 1985 handhaven 

Acrobatiek bij het verwijderen van de regelstaafaandrijt'motoren. 
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Personeel 

Per 31 december 1985 is de personeelsbezetting en de 
samenstelling daarvan als volgt 

niveau van de werkzaamheden 

LBO niveau 
MBO niveau 
HBO niveau 
WO niveau 

ult imo ult imo 
1985 1984 

29 28 
50 50 
20 21 

4 4 

De Kontakt Kommissie kwam regelmatig bijeen ter 
bespreking van diverse voor het personeel van belang 
zi|nde aangelegenheden. Het personeel van de vennoot
schap nam via de vaste vertegenwoordiger deel aan de 
beraadslagingen in de Ondernemingsraad van de Arn
hemse instellingen 

Totaal 103 103 

In het jaar voorafgaande aan dit verslagjaar heeft het 
hoofd van de centrale, de heer ir. S.H. Woldringh. te 
kennen gegeven gebruik te willen maken van de VUT-
regelmg. 
Per 1 januari 1985 is dr. H Arnold benoemd als zijn 
opvolger 

Gedurende dit jaar heeft op 15 juni een noodlottig ver
keersongeval plaatsgevonden dat het leven heeft gekost 
aan de heer M. Meijering. een veelbelovend medewerker 
van de afdeling Werktuigkundig Onderhoud. 

In de loop van dit jaar is besloten het personeel uit te 
breiden met 3 (jonge) academici zowel ter assistentie 
van de Staf. als ook om jonge krachten op te leiden voor 
het vervuilen van een eventuele functie bij in de toekomst 
te bouwen kerncentrales. 
De chef van de Algemene Dienst heeft de GKN in 1985 
verlaten en in zi]n opvolging .s voorzien per 1 maart 
1986. 
Tengevolge van het verloop in het personeelsbestand en 
de ATV is de Wacht voorzien van enkele nieuwe mede
werkers. 
Tengevolge van de ATV was het ook nodig nieuwe 
medewerkers aan te nemen voor de afdelingen Interne 
Dienst. Werktuigkundig Onderhoud en Secretariaat. 

De aan de erkende bedrijfsgeneeskundige dienst van de 
KEMA verbonden arts was belast met de medische zorg 
van het personeel van de centrale 

Kontakt Kommissie Oodewaard 

De samenstelling van de kommissie die fungeert als 
onderdeelskommissie van de Ondernemingsraad van de 
Arnhemse Instellingen was als volgt 

B. Fransen (voorzitter) 
F Krouwel (wnd voorzitter) 
T.J. Niels 
JH.H. Nikkelen 
J.H. Verhoeven 
H.G.M. Baptist 
R.W.H. Simons (wnd. secretaris) 

Controle afstelling surplusbekrachtiging van de veiligheid 
op het reactorvatdeksel. 

Het personeel van de GKN heeft een kwaliteitszetel in de 
Ondernemingsraad van de Arnhemse instellingen, die 
door de heer B Fransen wordt bezet 
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Colleges van bestuur, toezicht en advies 

Raad van commissarissen 

M de Bruijne 
Commissaris van de Koningin in de 
provincie Gefderland (voorzitter): 
NV Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Fr is land: 
Elektriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe: 
Provincie Noord-Holland: 
NV Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland: 
Gemeente Rotterdam. 
Gemeente Amsterdam: 
NV. Provinciale Noordbrabantse Elektriciteits-
Maatschappii: 
NV Provinciale Limburgse Elektriciteits-Maatschappij: 
NV. Provinciaal en Gemeentelijx Utrechts Stroom-
leveringsbedrijf: 
N V Provinciale Gelderse Energie-Maatschappij: 
NV Electriciteits-Maatschappij IJsselcentrale: 
NV. Provinciale Zeeuwse Energie-Maatschappij 

secretaris ir R. van Erpers Royaards 

Raad van toezicht 

M. de Bruijne (voorzitter) 
drs. J.H J Cuypers T989 
drs DP. Don 1988 
ir. F.H.W Engelbert van Bevervoorde 1987 
ir F de Ruiter 1986 

secretaris: ir R van Erpers Royaards 

De achier de namen van de leden vermelde jaartallen 
geven aan tiet jaar van aftreden 

Drs J.H.J. Cuypers. die dit jaar volgens rooster aftrad, 
werd gelet op artikel 23. lid 2 van de statuten, voor een 
nieuwe zittingsperiode tot lid van de Raad benoemd 

Directie 

ir J. Wijmans (directeur) 
ir R van Erpers Royaards (directeur) 
drs. J Philip (onder-directeur) 

Algemene vergadering 
van aandeelhouders 

In de op 28 maart 1985 gehouden vergadering werd 
onder meer het volgende besloten: 

De winst- en verliesrekening over het jaar 1984 en de 
balans per ultimo iO, ' met toelichtingen werden 
vastgesteld Tevens werd het verslag over het jaar 
1984 goedgekeurd. 

Het jaarbedrag op basis waarvan de maandelijkje 
voorschotten worden berekend die in 1985 door de 
produktiebedrijven zullen worden betaald, werd vast
gesteld op f 60 965 000 

De vergoedingen waartegen de vennootschap in 1985 
elektrische energie zal leveren aan de produktiebe
drijven werden vastgesteld 

Raad van commissarissen 

In de op 28 maart 1985 gehouden vergadering ging de 
Raad van commissarissen akkoord met het voorstel van 
de directie om *)ij de kernenergiecentrale Dodewaard 
een kleine eenvoudige demonstratie-installatie te bouwen 
voor het verbranden en behandelen van het ter plaatse 
vrijkomende LAVA. 

Verder was de vergadering van de Raad gewijd aan de 
voorbereiding van en de advisering over de hierboven 
genoemde door aandeelhouders te nemen besluiten. 

Raad van toezicht 

De Raad van toezicht kwam in het verslagjaar driemaal 
bijeen. 

In deze bijeenkomsten werden de vorengenoemde 
besluiten voorbereid en daarnaast allerlei met de explo
itatie verband houdende zaken besproken. 

Voorts kwamen onder meer nog aan de orde: 

het regeringsstandpunt betreffende de elektriciteits
voorziening in de jaren 90 en met name het beleids
voornemen van de regering met betrekking tot de 
bouw van ten minste twee nieuwe kerncentrales van 
elk 900 tot 1300 MW: 

een door de GKN-directie opgestelde notitie over de 
inschakeling van de bij GKN en KEMA aanwezige 
expertise op kernenergie-gebied bij de realisering van 
nieuw kernenergievermogen in Nederland: 

de werkzaamheden van de Commissie locatiekeuze 
opslagfaciliteit radioactief afval (LOFRA): 

de voortgang bij en de financiering van de bouw van 
de 330 MW prototype snelle met natrium gekoelde 
kweekreactor in Kalkar. in welk project door de SEP 
wordt deelgenomen: 

de gang van zaken bij de Centrale Organisatie Voor 
Radioactief Afval NV. (COVRA): 

het Verslag van het bedrijf van de kerncentrale 
Dodewaard in 1984: 

de begroting voor het bedrijfsjaar 1986 en daaruit 
voortvloeiende voorlopige mededelingen aan de 
deelnemende bedrijven. 

Commissie van advies 

De commissie was als volgt samengesteld: 
ir. F.H.M, van Eyndhoven (voorzitter) 
ir. N.J. Blokker 
ir B. Boerboom 
ir. J W Bots 
ir. A. ten Busschen 
ir F.L van Deventer 
ir. F.H W. Engelbert van Bevervoorde 
ir K Gorter 
ir. J.H. Prevoo 
ir F. de Ruiter 
ir. A Tiktak 
ir O. Wijnstra 
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secretaris: ir R van Erpers Royaards 
(geassisteerd door ing H.M. van Helden) 

de planologische kernbeslissing vestigingsplaatsen 
voor kernenergiecentrales: 

Ir M D. Dalebout trad wegens het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd af als voorzitter. 
Tot zijn opvolger werd ir. F.H.M, wan Eyndhoven benoemd, 
voordien reeds lid. 

de voortgang bij en de financiering van de bouw van 
de 300 MW prototype snelle met natrium gekoelde 
kweekreactor in Kalkar in Duitsland, in welk project 
door de SEP wordt deelgenomen: 

Ir A. Tiktak volgde de heer Dalebout op als lid 
Voorts legde ir. HG. Ketting in verband met zijn benoe
ming tot direkteur van de N.V. SEP het lidmaatschap van 
de commissie neer. Hij werd voorlopig opgevolgd door 
ir. N J. Blokker. 

Verslag van de werkzaamheden 

De door de commissie behandelde onderwerpen betrof
fen naast de algemene problematiek verband houdende 
met de toepassing van kernenergie voor de opwekking 
van elektriciteit onder andere: 

technische aspecten van de bouw van nieuwe kern
centrales: 

de gang van zaken btj de kernenergiecentrales in 
Dodewaard en Borssele: 

advies over het onderzoekwerk op kernenergiegebied 
dat door de KEMA wordt uitgevoerd: 

de werkzaamheden van de UNIPEDE-commissie 
kernenergie en de daaronder ressorterende werkgroe
pen, waarvan de commissie van advies het nationale 
comité is; 

de gang van zaken bij de Centrale Organisatie Voor 
Radioactief Afval NV (COVRA). 

Verbreken verzegeling reactorkamerdeksels onder toezicht van Euratom 
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Jaarrekening 

De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: 

- algemene toelichting 

balans per 31 december 1985 

- winst- en verliesrekening over het jaar 1985 

- toelichting op de balans per 31 december 1985 

- toelichting op de winst- en verliesrekening over het 
jaar 1985 
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Algemene toelichting 

Doel van de vennootschap 

De Vennootschap is opgericht OD 2 februari 1965 en 
heeft ten doel het stichten en exploiteren van de eerste 
Nederlandse kernenergiecentrale, met het oogmerk de 
Nederlandse elektriciteitsproduktiebedrijven in de gele
genheid te stellen praktische ervaring en kennis op te 
doen ten aanzien van de opwekking van elektrische 
energie door middel van kernsplijting alsmede alle 
handelingen die daarmede verband houden in de ruimste 
zin van het woord. 

Algemene samenwerkingsovereenkomst 

De Algemene samenwerkingsovereenkomst met de 
produktiebed rijven bepaalt dat het saldo van de exploi
tatierekening en daarmede alle lasten verband houdende 
met de exploitatie van de centrale, met de produktie-
bedrijven worden verrekend. 

De vergoeding voor de te leveren energie alsmede de 
maandelijkse voorschotten van de produktiebedrijven 
woraen telkenjare door aandeelhouders vastgesteld op 
basis van een begroting. 
Met de begroting voor het jaar 1985 is de vergoeding 
voor de te leveren energie bij een verwachte produktie 
van 445 000 MWh vastgesteld op f 0.137 per kWh, 
bestaande uit ƒ 0,112 per kWh voor het totaal van de 
bedrijfslasten en het saldo financiële baten en lasten. 
/ 0.015 per kWh als gedeeltelijke verrekening van de 
overige vorderingen, alsmede f 0.010 per kWh als verre
kening van de toevoeging aan het Fonds voor amovering 
centrale. Op basis van de exploitatie-uitkomst over 1985 
bedraagt de feitelijke vergoeding voor de geleverde 
425 886 MWh / 0.134 per kWh. 

Opwerken van ontladen bestraalde 
splijtstof 

Terzake van het opwerken van ontladen bestraalde 
splijtstof, dat onderdeel van de splijtstofcyclus uitmaakt, 
bestaan contractuele verplichtingen jegens British 
Nuclear Fuels pic (BNFL). 

Op grond van het contract vinden jaarlijks betalingen 
plaats. Voor de resterende verplichting, luidend in 
Engelse ponden, die wordt bepaald op basis van recente 
BNFL gegevens en die betrekking heeft op reeds ontladen 
bestraalde splijtstof, is een voorziening getroffen. 
Het koersrisico verbonden aan de verplichting in Engelse 
ponden is afgedekt door belegging van £ 9 200 000. 

Waarderingsgrondslagen 

De terreinen zijn gewaardeerd tegen de aanschaffings
waarde 
Hierop wordt niet afgeschreven. 
Alle gebouwen, machines en installaties zijn geheel af
geschreven 
De vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering zijn opgenomen 
voor bestede bedragen 

De onder de financiële vaste aktiva opgenomen leningen 
en overige vorderingen, zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarde 

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de aanschaffings
waarde. 

De voorziening ontladen bestraalde splijtstof is opge
nomen tegen nominale waarde, omdat aangenomen 
wordt dat de toekomstige prijsontwikkeling van opwerken 
nagenoeg gelijk zal zijn aan het toekomstig rentever
loop. 
Deze voorziening omvat het per balansdatum nog niet 
betaalde deel van de kosten verbonden aan het opwerken 
van de hoeveelheid ontladen bestraalde splijtstof ultimo 
1985 aanwezig bij BNFL en in de centrale Dodewaard 

Alle overige aktief- en passiefbedragen worden gewaar
deerd tegen nominale bedragen. 

Aktiva en passiva in vreemde valuta worden omgerekend 
tegen de valutakoersen per 31 december. 

Resultatenbepaling 

Alle posten in de winst- en verliesrekening worden 
opgenomen voor de aan het verslagjaar toe te rekenen 
bedragen. Voor- en nadelige koersverschillen worden 
toegerekend aan de betreffende externe kosten. 
Indien de koersverschillen betrekking hebben op een 
voorziening dan is het betreffende verschil in deze 
voorziening tot uitdrukking gebracht. 

In de rentelasten is gecalculeerde rente ten gunste van 
het Fonds voor amovering centrale begrepen. 

De buitengewone lasten hebben betrekking op de extra 
toevoeging aan de voorziening ontladen bestraalde 
splijtstof terzake van in eerdere jaren ontladen bestraalde 
splijtstof. 

Amovering centrale 

De amovering van de centrale, na beëindiging van de 
produktie van elektrische energie, omvat het buiten 
bedrijf stellen en na verloop van tijd verwijderen van de 
centrale. 
Overeenkomstig de doelstelling van de onderneming zai 
ook de amovering onderwerp van studie en opdoen van 
kennis en ervaring zijn. 
Voor de financierirg van de momenteel nog onbekende 
bedragen, benodigd in verband met de amovering van 
de centrale na beëindiging van het bedrijf, is -overeen
komstig in voorr 3ande jaren genomen besluiten 
gevormd het re> eclragende Fonds voor amovering 
centrale, Aan du fonds wordt door de produktiebedrijven 
jaarlijks f 4 600 00C toegevoegd. 

Deelnaming in COVRA N.V. 

De vennootschap heeft zich bereid verklaard om -met 
de Staat der Nederlanden, het Energieonderzoek Centrum 
Nederland en de Provinciale Zeeuwse Energie-Maat
schappij deel te nemen in de Centrale Organisatie voor 
Radioactief Afval (COVRA) N.V. 

COVRA heeft ten doe' blijvend en bedrijfsmatig te voor
zien in de zorg voor alle aan haar aangeboden radioactief 
afval, direct of indirect afkomstig van houders van een 
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vergunning krachtens de Kernenergiewet, en voor daar
voor mede in aanmerking komende, al dan niet ionise
rende stralende uitzendende stoffen en voorwerpen. 
Tot dit doel behoort in het bijzonder het verwerven, 
inzamelen, bewerken, verwerken, tijdelijk en duurzaam 
bewaren en het verwijderen van het eerder genoemde 
afval. 

De deelneming van de vennootsr.nap in het geplaatst 
kapitaal van COVRA N.V. zal ƒ 2 400 000 bedragen, 
waarvan naar verwachting in 1986 f 600 000 zal worden 
gestort. 
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N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 
Balans per 31 december 1985 

Aktief x ƒ 1000 1985 1984 

Vaste aktiva 

Materiële vaste aktiva 

Bedrijfsgebouwen en terreinen . . 

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 

Financiële vaste aktiva 

Leningen . . . . 

Overige vorderingen 

Vlottende aktiva 

Voorraden 

Splijtstof in centrale 

Splijtstof bij derden 

Vorderingen 

Produktiebedrijven inzake exploitatie 

Overige vorderingen  

Overlopende aktiva  

Liquide middelen 

31 

793 

44 281 

697 

10 998 

28 545 

4 552 

3 223 

1987 

824 

44 978 

39 543 

9762 

293 

95400 

31 

31 

48 770 

793 

49 563 

11272 

28 042 

39 314 

3 981 

6 598 

2 435 

13 014 

895 

102817 
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Passief x ƒ 1000 1985 1984 

Eigen vermogen 

Gestort en opgevraagd kapitaal  

Voorzieningen 

Voorziening ontladen bestraalde splijtstof . 

Fonds voor amovering centrale 

Langlopende schulden 

Onderhandse leningen  

Kortlopende schulden 

Onderhandse leningen  

Kasgeldleningen  

Schulden aan leveranciers  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Schulden terzake van pensioenen  

Overlopende passiva  

4 200 

4 700 

5 485 

28 

4 483 

128 

37 028 

12 748 

26 600 

18 896 

95 400 

128 

40 058 

7 204 

35 700 

6 300 

3 000 

6 040 

413 

71 

3 903 

19 727 

102 8^7 
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N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 
Winst- en verliesrekening over het jaar 1985 

x ƒ 1 000 1985 1984 

Aan produktiebedrijven in rekening gebrachte 
bedrijfslasten en financiële baten en lasten 

Externe kosten 

Splijtstofcycluskosten  

Materialen en diensten voor bedrijf, onderhoud en 

kosten van aanpassing van de installaties  

Overige bedrijfskosten  

Algemene kosten  

Aandeel kosten algemeen beheer  

Overige kosten in personeelssector  

Personeelskosten 

Salarissen  

Sociale lasten  

Pensioenlasten  

Totaal bedrijfslasten 

Bedrijfsresultaat 

Rentebaten  

Rentelasten  

Saldo financiële baten en lasten 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 

Aan produktiebedrijven in rekening gebrachte 
buitengewone lasten  

Buitengewone lasten  

Buitengewoon resultaat 

Resultaat 

14 268 

10 787 

8 084 

2 936 

1 852 

1562 

39 489 

5 795 

1 601 

468 

7 864 

5 012 

3 756 

3 159 

3 159 

46 097 

47 353 

- 1 2 5 6 

1256 

43 900 

14 036 

9 027 

7 524 

2 640 

1 823 

1412 

36 462 

5 025 

1 846 

500 

7 371 

43 833 

67 

2 366 

2 433 

- 67 

4 770 

4 770 
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Toelichting op de balans per 31 december 1985 

Aktief 

Vaste aktiva 
Materiële vaste aktiva 

bouwen. De begrote investering bedraagt ƒ 5 700 000. In 
1985 is f 793 000 besteed voor termijnen op bestellingen 
en voor ontwerpkosten. 

Financiële vaste aktiva 

Bedrijfsgebouwen en terreinen 

De materiële vaste aktiva. zijn -voorzover het de geakti-
veerde bouwkosten betrei; afgeschreven in 15 jaarlijkse 
bedragen in de periode van 1 juli 1968 tot 1 juli 1983. 

Het terrein waarop de centrale te Dodewaard is gevestigd 
is groot 98 275 m2. hiervan is eigendom van de vennoot
schap 2 350 m2. 
Op de aankoopwaarde van f 31 000 is niet afgeschreven. 
Voor het resterende deel van het terrein is voor de duur 
van de Algemene samenwerkingsovereenkomst het 
recht van erfpacht en opstal verkregen. De verkrijgings-
waarde ad. f 282 000 is afgeschreven: de jaarlijkse 
canon bedraagt f 1. 

De vennootschap heeft tot het jaar 1992 uit hoofde van 
een huurovereenkomst alle rechten op het water met 
ondergrond van de Strang, gelegen naast de centrale. 
De hiermede verband houdende afkoopsom voor de 
huur ad. ƒ 8 000 is afgeboekt. 

Van de samenstelling en het verloop van de investeringen 
kan het navolgende overzicht worden gegeven 
(x / 1 000): 
Bedrijfsgebouwen en terreinen 28 419 
Bedrijfsinrichting 9 031 
Machines en installaties 75 095 
Indirecte kosten 32 822 
1e splijtstoflading 13 490 

158 857 

Afboekingen, die in 1968 hebben 
plaatsgehad: 
rechtstreeks ten laste van het 
eigen vermogen 
extra afschrijvingen 
subsidies 

Af: overgebracht naar Voorraden, 
de eerste splijtstof lading ver
minderd met hierop ontvangen 
subsidie 

Totaal van de afschrijvingen in de 
periode 1 juli 1968 t/m 30 juni 1983 

52 596 

8718 

43 878 

43 847 

Boekwaarde 31 december 1984 en 1985 31 

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 

Door aandeelhouders is besloten bij de centrale een 
installatie voor het verbranden en behandelen van het 
ter plaatse vrijkomende laag actief vast afval (LAVA) te 

Leningen 

Voor de dekking van het koersrisico verbonden aan de 
verplichtingen in Engelse ponden terzake van ontladen 
bestraalde splijtstof zijn Engelse ponden gekocht en in 
leningen belegd. 

Het bedrag is als volgt samengesteld 
(x / 1 000): 
£ 4 500 000 met een tegenwaarde van 
De aflossing vindt plaats in jaarlijkse 
gelijke bedragen van £ 500 000. 

£ 4 000 000 met een tegenwaarde van 
De aflossing vindt plaats in jaarlijkse 
gelijke bedragen van £ 1 000 000. 

£ 700 000 met een tegenwaarde van 
De aflossing zal in zijn geheel plaats 
vindenen 1986 

Een gedeelte van het saldo van het 
Fonds vooramovering centrale is 
belegd. Vooreen resterende looptijd 
van 8 jaar is geplaatst een bedrag van 

Totaal 

1985 

17 991 

15 992 

2 798 

36 781 

7 500 

44 281 

1984 

20 635 

20 635 

41 270 

7 500 

48 770 

Overige vorderingen 

Dit zijn aan personeelsleden onder hypothecair verband 
verstrekte geldleningen voor de aankoop van eigen 
woningen. 

42 707 Vlottende aktiva 
35 000 Voorraden 
28 554 

Splijtstof in centrale Splijtstof in centrale 
106 261 

De voorraad bestaat uit: 

- de waarde van de in 1985 geladen splijtstofelementen 
voor zover het betreft het niet verstreken deel van de 
bed rijfscyclus. 

de overige in de centrale opgeslagen onbestraalde 
splijtstofelementen, gewaardeerd tegen de aanschaf
fingsprijs. 

Bij het waarderen van de voorraden is buiten beschou
wing gelaten de waarde van de resterende hoeveelheid 
energie van de in voorgaande jaren in de kern geplaatste 
splijtstoHementen. 

Splijtstof bij derden 

Door de aankoop van verrijkingsarbeid, voor de fabricage 
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van splijtstofelementen, etc is in 1985 ƒ 8 168 000 geïn
vesteerd in voonaden Van de voorraden is een bedrag 
van / 7 939 000 als onderdeel van de splijtstofcyclus-
kosten ten laste van de winst- en verliesrekening over 
het jaar 1985 gebracht. 

Vorderingen 

Produktiebedrijven inzake exploitatie 

Dit bedrag is als volgt samengesteld 
(x /1000) : 1985 1984 

Voorschotten exploitatie 6 046 5 372 
Af: te verrekenen saldi 

rot en met 1984 1 391 1 391 
1985 103 

1 494 

4 552 3 981 
Het over 1985 te verrekenen saldo is als volgt ontstaan 
(x / 1 000): 
totaal bedrijfslasten 47 353 43 833 
financiële baten en 
lasten - 1 256 67 
toevoeging aan Fonds 
voor amovering centrale 4 600 4 600 
verrekening van de extra 
toevoegi ng aan de voor
ziening ontladen be
straal de splijtstof 6 565 6 324 
saldo vorig verslagjaar — 2 492 

Maandelijke voorschot
ten van de produktie
bedrijven 

57 262 

57 365 

57 316 

58 707 

Te verrekenen saldo - 103 -1391 
Op de oorspronkelijk vastgestelde voorschotten voor 
1985 ad. ƒ 60 965 000 heeft in 1985 een terugbetaling 
aan de produktiebedrijven plaatsgevonden van 
/ 3 600 000. 

Overige vorderingen 

Hieronder zijn hoofdzakelijk opgenomen de vorderingen 
op de produktiebedrijven inzake de verrekening van de 
buitengewone lasten, die betrekking hebben op de extra 
toevoegingen aan de voorziening ontladen bestraalde 
splijtstof. De specificatie luidt (x f 1 000): 

1985 1984 

Saldo per 1 januari 
Bij: Buitengewone lasten 

Af: Verrekend met de produktie 
bedrijven 

Bij. Diversen 

6 565 
3 159 

8119 
4 770 

9 724 

6 565 

12 889 

6 324 

3 159 
64 

6 565 
33 

Overlopende aktiva 

Dit bedrag betreft voornamelijk de ultimo 1985 lopende 
rente op de leningen 

Passief 

Eigen vermogen 

Gesforf en opgevraagd kapitaal 

Het maatschappelijk en geplaatst kapitaal is volgestort 
en bestaat uit 1 710 aandelen van ƒ 75 nominaal. 

Voorzieningen 

Voorziening ontladen bestraalde splijtstof 

Desamanstellmgisalsvolgt 
(x ƒ 1 000): 1985 

verplichtingen terzake van de hoe
veelheid ontladen bestraalde splijtstof 65 679 
af: reeds betaald aan BNFL 2S 651 

37 028 

1984 

57 725 
17 667 

40 058 

De begrote betalingen voor 1986 op basis van het laatste 
Businessplan van BNFL bedragen £ 2.5 miljoen. 

Fonds voor amovering centrale 

1985 
Het bedrag kan als volgt worden ge
specificeerd (x / 1 000): 1984 

Saldo per 1 januari 7 204 2 070 
Bij: Verrekend met de produktiebe

drijven 4 600 4 600 
Gecalculeerde rente opgenomen 
in de winst- en verliesrekening 944 534 

Saldo per 31 december 12 748 7 204 

3 223 6 598 
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Langlopende schulden Aangegane verplichtingen 

Onderhandse leningen 

De onderhandse leningen zijn gesl. en voor de aankoop 
van een belangrijk deel van de Engelse ponden 

De specificatie is als volgt 
(x /1000) : 1985 1984 

kredietfaciliteit met een 
variabele rente van 
momenteel 6 3/8% per 
jaar met een resterende 
looptijd van 4 jaar. waar
van opgenomen per 
balansdatum 14 000 21 000 
minus: aflossing volgend 

boekjaar — 2 100 

14 000 18 900 
lening tegen een vaste 
rente van 71 /2% per jaar 
met een resterende loop
tijd van 4 jaar 16 800 21000 
minus: aflossing volgend 

boekjaar 4 200 4 200 

12 600 16 800 

26 600 35 700 

De aflossingen in 1986 zijn opgenomen onder kort
lopende schulden. 

Kortlopende schulden 

Schulden aan leveranciers 

Dit betreft de nog te betalen leveranties en diensten, 
waarin begrepen de schulden aan de NV. KEMA voor 
uitgevoerde opdrachten. 

Overlopende passiva 1985 1984 

Hieronder zijn opgenomen: 
verschuldigde rente op onderhandse 
en kasgeldleningen 261 838 
nog te betalen kosten 4 222 3 065 

4 483 3 903 

De verplichtingen -voor zover daarvoor 
niet reeds voorzieningen zijn getroffen 
hebben betrekking op de afgesloten 
contracten inzake (x f 1 000): 

1985 1984 

het transport en het opwerken van 
de ontladen bestraalde splijtstof 53 000 57 000 
de levering van splijtstofelementen 6 000 9 000 
materialen en diensten voor bedrijf 
en onderhoud inclusief de ver
brandingsinstallatie 6 000 5 000 

65 000 71 000 

Rekening is gehouden met het prijsniveau 
en de koersen ultimo 1985. 
Het in de toekomst uit opwerking van de 
ontladen bestraalde splijtstof te verkrijgen 
uranium en plutonium is pro-memorie 
gewaardeerd, omdat de toekomstige 
opbrengstprijs momenteel onbekend is. 

1985 1984 

Onder deze verplichtingen zijn 
begrepen (x 1 000): 

E 14 740 15 231 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar 1985 

Externe kosten Personeelskosten 

<x / 1 000) 

Splijtstofcycluskosten 

Desplijtstofcycluskosten bestaan uit: 
Pré-reactorkosten, 
gevormd door de afboekingen op de 
aanschaffingswaarde van de splijt
stofelementen in de reactor, overeen
komend met het aantal cyclusdagen, 
alsmede de kosten van de kwal iteits-
controle 

Post- reacto rkosten. 
gevormd door de kosten verbonden 
aan de opwerking van de hoeveelheid 
in het jaar ontladen bestraalde splijt
stof 

1985 1984 

8 245 8 613 

6 023 

14 268 

5 423 

14 036 

Materialen en diensten voor bedrijf, onderhoud en 
kosten van aanpassing van de installaties 

De specificatie luidt: 
Hulpmaterialen voor de opwekking, 
verwijdering van radio-actief afval en 
stralingsbeveiliging 
Onderhoud 
Aanpassing en wijziging van de in
stallaties 

2 283 
6 275 

2 860 
4 757 

2 229 1 410 

10 787 9 027 

Overige bedrijfskosten 

Hiervoor zijn begrepen de kosten voor: 
Stopperiode lopend jaar 3 146 1 772 
Bedrijfsbeproevingen 3 684 3 335 
Diversen 1 254 2417 

De personeelskosten hebben betrekking op een gemid
delde bezetting van 104 mensjaren in 1985 tegenover 
102 mensjaren «n 1984. 
De bezetting is ultimo 1984 en 1985 103 personen. 
Op grond van overheidsmaatregelen komt met ingang 
van 1 juni 1985 de premie AOW-AWW voor rekening van 
de werknemers, waarvoor compensatie in de salarissen 
is verleend. Door deze AOW-operatie treedt in 1985 een 
verschuiving op tussen salarissen en sociale lasten. 

Financiële baten en lasten 

De samenstelling hiervan is: 

Rentebaten 

Leningen u/g 
Overige 

Rentelasten 
Onderhandse en kasgeldleningen 
Gecalculeerde rente Fonds voor 
amovering centrale 
Overige 

Buitengewone lasten 

1985 

4 929 
83 

5 012 

2 80? 

944 
5 

3 756 

1985 

8 084 7 524 

Opgenomen zijn de bedragen voorde 
extra toevoeging aan de Voorziening 
ontladen bestraalde splijtstof irt 
verband met de begrote kosten
stijgingenvoorde hoeveelheden ont
laden bestraalde spl ijtstof tot en 
met 1984, resp. 1983 3 159 

Bezoldiging bestuurders 

1984 

2 212 
154 

2 366 

1 871 

534 
28 

2 433 

1984 

4 770 

Algemene kosten 

De algemene kosten hebben betrekking op verzeke
ringspremies, belastingen, kantoorkosten, alsmede 
kosten van public relations. 

Aandeel kosten algemeen beheer 

De bezoldiging van de bestuurders bedroeg in het ver
slagjaar ƒ 108 000 (1984 / 102 000). 

Aan de dertien leden van de Raad van commissar^ 'en is 
over het verslagjaar generlei bezoldiging of vergoeumg 
toegekend. 

Dit betreft het aandeel in de totale kosten van de tot het 
algemeen beheer gerekende organisatie-onderdelen van 
de NV. KEMA. 
Aan de vennootschap wordt hiervoor een deel in rekening 
gebracht naar rato van het gebruik dat zij van deze 
gezamenlijke diensten maakt. 

Overige kosten in personeelssector 

De kosten betreffen voornamelijk de kosten van bewa
kingsdiensten. 
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Overige gegevens 

Accountantsverklaring 

Wij hebben de jaarrekening 1985 van de N.V. Gemeen
schappelijke Kernenergiecentrale Nederland, gevestigd 
te Arnhem, gecontroleerd. Op grond van dit onderzoek 
zijn wi| van oordeel, dat deze jaarrekening een getrouw 
beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van de vennootschap op 31 december 1985 
en het resultaat over 1985. 

Dijkeren Doornbos/accountants 

Arnhem. 18 februari 1986. 

Statutaire regeling omtrent de 
winstbcstemming. 

Artikel 38 

1 De winst- en verliesrekening wordt jaarlijks belast met 
een bedrag voor afschrijvingen en kan worden belast 
met een bedrag voor voorzieningen. 

2 De bedragen welke als waardeverminderingen in 
enige jaar op de activa der vennootschap zullen worden 
afgeschreven, en de voorzieningen welke zullen 
worden getroffen, worden vastgesteld door de Alge
mene vergadering van aandeelhouders. 

Artikel 40 

1 Indien na toepassing van het bepaalde in artikel 38 de 
winst- en verliesrekening een batig saldo aanwijst, zal 
dit saldo in de eerste plaats moeten worden gebruikt 
tot dekking van vroegere verliezen. 

2 Zodra de verliezen zijn aangezuiverd, staat de winst 
ter beschikking van de Algemene vergadering van 
aandeelhouders. 
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N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 

Verslag over het jaar 1985 

Hoge beschikbaarheid: 92/7% 

Het 17e jaar dat de centrale in bedrijf was, kenmerkte zich door 
een nagenoeg ongestoorde elektriciteitsproduktie. Buiten de 
geplande revisieperiode was de centrale slechts één maal gedurende 
6 9 minuten uit bedrijf, toen tijdens een periodieke beproeving van 
de generatorbeveiliging de generator door een waarschijnlijk niet 
geheel goed functionerend relais werd uitgeschakeld. Een en ander 
resulteerde in een beschikbaarheid van bijna 92%. 

Zorg voor de splijtstofcyclus 

Naar aanleiding van geslaagde proefnemingen met de door de KEMA 
ontwikkelde methode om het in de centrale ontstane licht radio
actief vast afval (LAVA) door middel van verbranden drastisch in 
volume te beperken, werd in begin van het verslagjaar besloten om 
in Dodewaard een verbrandingsinstallatie voor laag radioactief 
afval te bouwen. 
De benodigde vergunningen werden aangevraagd en nog in het 
verslagjaar verleend. De civiele bouw zal in januari 1986 starten 
en de verbrandingsinstallatie zal naar verwachting eind 1986 gereed 
zijn voor proefbedrijf. 

3elangstelling voor de centrale blijft 

In 198 5 brachten meer dan 6800 mensen een bezoek aan de kerncentrale. 
In de schriftelijk en mondeling, geuite behoefte aan informatie 
over kernenergie in het algemeen en de centrale Dodewaard in het 
bijzonder werd voldaan door het verstrekken van informatiemateriaal. 
Ook werden op vele plaatsen in den lande voordrachten gehouden. 
In het verslagjaar verscheen ook het "Nieuws van Dodewaard" dat de 
omwonenden in Dodewaard en omliggende gemeenten informeert over de 
gang van zaken in de centrale. 
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