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I. KORTE GESCHIEDENIS VAN DE KERNCENTRALE BORSSELE.

1. Algemene achtergronden.

Er zit een snelle groei in de belangstelling voor energie, want
energie vormt de schakel tussen grondstoffen en mil~eu, die op
hun beurt weer de kerngrootheden zijn in de discussie rond het
voortgaan van de economische' groei.
In de discussie n.a,v, het rapport van de Club van Rome komt men
steeds weer op het energieprobleem terug (hoewel juist de ener
gieparagraaf in dat rapport niet sterk is).
Uit al deze discussies blijkt dat men energie ziet als een sleu
telprobleem: de energievoorziening is de navelctreng van de geIn
dustrialiseerde economie. Vanäaar ook dat groeicritici zich vast
bijten op energie, want zij zien haar als de katalysator van de
onbegrensde groei, als symbool van de ongrijpbare machtsconcentra
ties. Toch is deze discussie niet zo gepolariseerd als men uit bo
venstaande zou verwachten, want s~eeds meer critici realiseren
zich dat energie niet alleen een fundamenteel probleem iS t maar
ook een aantal belangrijke oplossingen inhOudt.
Waar het namelijk werkelijk om gaat is: waar worden die enorme
energie stromen voor gebruikt en hoe worden ze ingezet voor verbete
ring van milieu (bijv. recycling) en welzijn (meer openbaar vervoer)
En bovenal, hoeveel energie is genoeg en wie bepaalt dat?

a) lin~.rt~.i~!o&,,!'.s~s

Overal in de wereld wordt er.gerekend met een zeer enelle stijging
van de vraag naar energie. In kVfu per jaar en per hoofd van de be
volking zou het wereldverbruik stijgen van 1500 (in 1970) via 2600
(in 1985) naar 4700 (in 2000).
In de geIndustrialiseerde landen daarentegen stijgt het verbruik in
dezelfde tijd zelfs nog sneller: van 4400 (in 1970) vie 8700 (in 1985)
naar 15.800 (in 2000),
Men gaat er meestal vanuit dat de groei van het energieverbruik in
een land ongeveer parallel loopt met dat van de economische groei,
uitgedrukt in Bruto Nationaal Produkt (BNP).
Zo stelt men dus ook in vrijwel alle prognoses van het wereldener
gieverbruik de groei tot aan het jaar 2000 op ongeveer 5 %, hetgeen
gelijk is aan de groei van het Bruto Wereld Produkt. In Nederland
liggen de prognoses van de groei van het BNP op gemiddeld 4,2 %
in de zeventiger jaren, maar op 7 %voor het energieverbruik.
Een groei van het energieverbruik sterker dan die van het BNP treft
men sinds 1966 ook aan in de V.S. Vooral nu de grondstoffen schaarser
worden maakt men zich in de V.S. zorgen over deze supersnelle groei
van het energieverbruik, die in wezen laat zien dat men per dollar
produktie steeds inefficimlter omgaat met energie. Uit deze zorg
komt de vraag voort: t Hoe goed zijn onze verdere prognoses ?';
Dat die vraag niet overbodig is, blijkt uit een parlementair onder
zoek naar een serie belangrijke energieprognoses in de V.S.
De (congree)oommissie concludeerde. dat vrijwel alle studies
een aantal fundamentele fouten maken, zoals: "slechts een vage notie
hebben van de vraag naar ene:tgie", ';weinig aandacht besteden aan een
juiste interpretatie van de prognoses';, "gebrek hebben aan een ener
gieconceptie'; • Bovenal houden deze fouten doodgewoon in het doorbei""
rekenen in de toekomst van bestaande ontvdJtkelingen, die men dan prog
noses noemt.

b) !!r!'.t~r_~~e~l_v.!!.n_ele!s.t!:i!<.i!e:!.t " nc:':'sT::..;WA]
Een andere opmerkelijke parallel van de internationale .e e gïèpf06fiosee I

is het stijgend aandeel van de elektriciteit I1 wwwlàko.org I
G@dig,toltsoard2012\.....-.". ---=~...=;"--- '



In percentage "ar. de uiteindel:i,'ke verbrtdkte ene:rgie \:-as het ~n

1970 overal ongeveer 11% en stellen de prognoses het op 16 à 17%
in 1985 en op 25% in het jaar 2000. Als argumentatie voor deze
stijging stelt men dat elektriciteit voor verechillende doeleinden
de enige bruikbare vorm is (b~v. telecommunicatie en verlichting)
en daarb~ op de plaats van gebruik praktisch geen milieubederf
geeft.
Als nadelen voert men dan aan dat het transport nog zeer duur is
en dat elektriciteit nog steeds niet is op te slaan (het opslaan
bevindt zich nog slechts in een beginstadium). Vooral als dit
laatste probleem kan worden opgelost, zal het gebruik van elektri
citeit (volgens de prognoses) weer vele nieuwe toepassingen vin
den, met neme in de vervoerssector (elektrische auto's). Op basis
van deze ontwikkelingen stellen de officiële prognoses voor Neder
land dat in het jaar 2000 er 6 à 8 maal zoveel elektrisch vermogen
moet worden opgesteld. Men gaat er hierb~ vanuit dat wij dan 5 à 6
maal zoveel elektriciteit per persoon gaan gebruiken.

c) !3.~r2.m_k~TE.e~e!gie_?_

Op het ogenblik is de energievoorziening geheel afhankelj~ van
fossiele brandstoffen, maar deze dreigen uitgeput te raken.
Men zoekt al jaren naar energiebronnen die deze fossiele brand
stoffen kunnen aanvullen en misschien zelfs vervangen, want vele
van deze schaarse brandstoffen kunnen veel beter gebruikt worden
als grondstoffen voor kunstmest en kunststoffen. Van alle andere
mogel~ike energiebronnen heeft de getndustrialiseerde wereld vrijwel
geheel gekozen voor kernsplitsing ~ls bron voor toekomstige elek
triciteitsopwekking.
Kernsplitsing, aangeprezen als "de droom van Prornetheusi ;, kan
inderdaad tegemoetkomen aan drie van de meest fundamentele en
acute bezwaren die men tegen fossiele brandstoffen heeft:
a. nucleaire verbranding gebruikt geen zuurstof, dus men heeft

geen last van 802 , NO , CO2 , enz.
b. het brandstofveroruikxis veel efficiënter (1 pond uranium

levert de zelfde hoeveelheid warmte als 1300 ton kolen).
c. de nucleaire brandstoffen komen uit politiek betrouwbare landen

dus de energievoorziening is politiek veel minder riskant.
Daarbij kreeg men de hele ontwikkeling van de technologie van kern
splitsing in de schoot geworpen via het militaire onderzoek (a-
toombom en voortstuwing onderzeeërs). .
En toch, ondanks deze enorme beloften heeft men na 25 jaar onder
zoek, dat tientallen miljarden guldens kostte, nog nergens ter
wereld meer dan enkele procenten van de totale energieleveranties
via de kernsplitsing verkregen.
Dit is mede het gevolg van dalende prijzen van de fossiele brand
stoffen die weer voortkomen uit overschotten aan oli,e en gas uit
de jaren zestig. Bovendien stuitte men bij de ontwikkeling van kern
splitsing op een hele serie nieuwe problemen, waaraan in de andere
hoofdstukken van dit mapje ruimschoots aandacht wordt besteed.
Ook Nederland moest in deze zj~ image van een met-zijri-t~~-meegaand

land hooghouden, mede onder druk van de industrie. De redenen hier
voor, naast de hierboven reeds genoemde, waren:
- grote industrieën gebruiken veel energie (b~v. Péchiney).
- de bouw van kerncentrales biedt mogel~heden voor nieuwetech~

nologische en industriële ontwikkelingen (bijv. Peratom).
- onze concurrentiepositie mag niet achferblijven t.o.v. landen

die al langer kernenergie &ebruiken (vooral V.S. en W.-Duitsl.).



d) y'0E.r.1e~.ie. .!e.ê.tig,tn_
Als reaktie op het overvol raken van de randstad en het achterblij
ven van het Noorden en het Zuiden publiceerde de overheid in 1966
de 'öTweede nota over de ruimteli.\ke ordening in Nederlandl.•
Hierin werd geplett voor een spreiding van de industrieën en van de
bevolking. Om die spreidinc te bevorderen zouden tegemoetkomingengen
worden verleend aan bedrijven. die zich in de z.g. 'stimuleringsge
bieden" zouden vestigen.
Een van de gevolgen van de watersnoodramp in 1953 was de uitvoering
van het Deltaplan. Door dit plan bleef alleen de Westerschelde over
als groot open vaarwater. Het belang van Antwerpen als havenstad
maakte, dat men de Westerschelde niet kon afdammen maar dat daarvoor
in de plaats de dijken werden verhoogd.
Hierdoor werden tevens de Scheldeoevers voor de industrie bestemd.
Het Sloegebied werd aangewezen als stimuleringsgebied.
Bedrijven die zich in het 810e zouden vestigen. kregen dus ook be
paalde faciliteiten als beschreven in de brochure "Voordelig Vesti
gen" van het Min. van Economische Zaken. Tot 1968 hadden de Kon. Mij
de Schelde, Bi11iton en Hoechst daarvan gebruik gemaakt.

2. Histor~sch overzicht.

1967
Tegen genoemde achtergronden moeten de berichten begrepen worden die
in de zomer van 1967 in de pers verschenen. De Samenwerkende Elektri
citeitsproducenten (SEP) geven daarin te kennen van plan te zijn
nae.st de kerncentrale Dodewaard een nieuwe kerncentrale van 350 à
450 MW ergens in Nederland te bouwen in een gebied waar een grote
stroomafname zonder transport over grote afstanden mogelijk zou
zijn. Hoewel het aantal indust~iële vestisingen in Vlissingen-Oost
op dat moment nog niet voldoende V'áS om de bouw van een kerncentrale
te rechtvaardigen, werd het Sloe toen reeds als een serieuze kandi
daat beschouwd. Temeer daar men verwachtte dat meer bedrijven zich.
binnen afzienbare tijd hier zouden vestigen.

1968
In 1968 worden via het Economisch Technologisch Instituut voor Zee
land de eerste meer definitieve contacten gelegd met het Franse con
cern péchiney, dat belangstelling heeft voor het Sloe als plaats van
vestiging voor een nieuwe aluminiumfabriek in Vest-Europa.
Daar men in Zeeland bang was, dat de ontwikkeling in het Sloe zou
gaan stagneren, werd via allerlei kanalen enorme druk uitgeoefend
op de toenmalige millistel' van Economische Zaken de Block om Péchiney,
in navolging van A1del in Delfzijl, goedkoop aardgas ter beschikking
te stellen. Dit om zo via de P.Z.E~M. te voorzien in de enorme be
hoefte aan goedkope elektriciteit van deze almoiniumfabriek.
Na erg lang touwtrekken viel de beslissing negatief uit, naar men
zei omdat deze regeling alleen gold voor de industrialisatie in het
Noorden des lffilds. Eerder is aan te nemen, dat achter de schermen
reeds overeenstemming was bereikt over een "achterdeurtje" om via
de bouw van een commerciële kerncentrale te voorzien in de elektri
citeitsbehoefte van d,i t bedrijf., Vandaar dat ook al in het najaar
van 1968 optimistische berichten verschenen onder het hoofd "Kern
centrale vrijwel zeker in het 8loe".
Ook zijn er waarschijnlijk in deze tijd al contacten geweest tussen
Péchiney en Kraftwerk Union AG over de levering van natuurlijk
uranium via de later opgerichte en met péchiney verbonden groep
Uranex.
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1969
In 1969 vallen kort na elkaar de beslissingen tot vestiging van
péchiney (21 januari) en de bouw van de kerncentrale door Siemens AG
(1 april). Hoewel de r.Z.E.M. réchine,y een bi;zonder le.ge stroom
prijs in het vooruitzicht moet hebben gesteld, bleek het noodzakeli~c

van overheidswege daar bovenop nog een investeringssubsidie van
+ f 60 miljoen te verlenen om réchiney, die kort tevoren nog gedreigd
had naar Duitsland of België te gaan, naar het Sloegebied te krijgen.
Overigens hangt er rond zowel de stroomprijs als de toegekende sub
sidie in deze periode een dikke mist, die ook in de periode daarna
nooit volledig is opgetrokken. Een en ander ontlokte wel nan de
heer Hofmnn, economisch adviseur van péchiney, de opmerking "Neder
landers zijn goocheme jongens, prettig om snel zaken mee te doen".
Gedeputeerde Staten schr~ven in de geleidebrief b~de provinciale
begroting van 1970, dat Zeeland nu "'niet alleen meetelt bij de na
tionale industrialisatie, maar zelfs vooraan staat als het gaot om
de levering van goedkope stroom ( ••••• )".
Overigens verkeerde niet heel Nederland in een juichstemming over
deze gang van zaken, met name de concerns in het feratom-consortium,
voelden zich [epasseerd door de gunning van de bouw van de kerncen-.
trale aan SieMens AG, ecn kwestie die ook nog lrmg daarna de gemoe
deren bezig zou houden.
Eind 1969 ontstond trouwens ook onrust in een statenvergadering
over de luchtverontreiniging van Péchiney; naast de.reods bestaande
van Hoeohst, een zaak die ook buiten de Staten verstrek~ende gevol
gen zou hebben.

1970
De péchineykwestie had tot gevolg, dat de publieke opinie werd
wRkkergeschud. Dit kwOJTl tot uiting in de in het voorjaar opgerichte
en snel in ledental groeiende Vereniging y,rrilieuhygiëne Zeell'md, die
als het belangr~kste kanaal zou gaan functioneren voor de ongerust
heid over dd milieuhygiënisohe e-evolgen van'de industrialisatie.
Ook de interuniversitaire projectgroep R~~-Schelde Delta besloot
een deel van ha8r onderzoekactiviteiten op Péchiney te concentreren
en hield reeds in maart een indicatief onderzoek naar de publieke
opinie t. a. v. de industrialisatie in P~idden-Zeeland. Hieruit bleek
dat de bevolking in meerderheid negatief tegenover deze industria
lisatie stond, maar desondanks in de ontwikkeling berustte door
gebrek aan inzicht in oorzaken en gevo16en.
Resul taten die overic:ens later voor \"at betreft Bors2ele bevestigd
zouden worden door een ond~rzoek van de Stichting Zeelp~d in op
dracht van de gemeente Borssele. Het Zeeuws Aluminium Comité ten
slotte vestigde de aandacht op de relatie tussen milieuproblemen
en ontwikkelingsproblemen (Suriname-bauxiet, Zeeland-aluminium).
In deze periode voor het versch~en van het r~pport vin de Club van
Rome werd dit inzicht echter slechts door een minderheid gedeeld.
Nog voordat de milieuhygiënische gevolgen van Péchiney goed z~

onder~ocht, kri,~t Total toestemming een olieraffinader~ in het Sloe
gebied te bouwen. Door deze gang van zaken was do kerncentrale e
nigszins op de achtergrond geraakt totdat tot verrassing van de
autoriteiten de VMZ b~ de eerste ter visie legging van het veilig~

heidsrapport in oktober bezwaar maakt tegen de beperkte aansprakel~

heid b~ calamiteiten, het verhoogde' risico daarvan door. vestiging
temidden van andere industrieën en onduidel~j<heid over de verwerking
van radioactief afvalwater. In dezelfde t~d stelt, wat later zou gaan
heten de Stikkelorum-affaire, waarb~ de 'toenmalige secretaresse van
de V!v'[Z mevrouw Stikkelorum indirekt gedwongen wordt af te treden
omdat door Hoechst geweigerd wordt nog langer met de heer Stikkolorum,



die een topfunctie bij de P.Z.E.M. vervuld, te onderhandelen over
stroomleveranties.De hierdoor binnen het college van Gedeputeer
de staten dreigende onenigheid do.or de opstelling van de P.v.d.A.
in deze kwestie, wordt door drs. Roemers, toenmalig burgemeester
van Vlissingen, bezworen.
Aansluitend publioeert het dagblad De Stem een aantal geruohtmaken
de artikelen, waarin soherpe kritiek wordt geuit op het in Zeelund
gevoerde energiebeleid en met name op de handelwijze van de direo
teur van de N.V. P.Z.E.M., ir. T. Bogerd.
Deze zou mede op kosten van het bedrijf een buitenverblijf in Dom
burg hebben laten bouwen. In een volgend artikel wordt gezegd, dat
door de tariefstelling. vun de P.Z.E.M. de kleinè klant de dupe
dreigt te .."}orden van de lage tarieven voor de industrie, waarna in
een derde artikel het op de grootindustrie gerichte beleid onder
de loep wordt genomen. Daarbij wordt onder andere gesteld, dat de
directeur nagenoeg op eigen houtje besiiste, dat Zeeland de eerste
cOITh-nerciële kerncentrale zou krijgen, uitmaakte, dat de bouw niet
aan een Nederlandse combinatie (Neratom) werd gegund en ook beslis
te tegen welke prijs energie door Péchiney kon worden betrokken.
Gesuggereerd wordt dat de kerncentrale wel eens o~rendabel zou
kunnen zijn en gevraagd wordt wie het onverhoopte gelag zal beta
Ion. Het vierde artikel behandelt het personeelsbeleid bij de
P.Z.E.l\If. dat "hardIl wordt genoemd. en het werk I'tot kwelling' maakt.
In het. laatste artikel tenslotte wordt gepleit voor een onpartijdig
onderzoek, gezien de gewenste vertrouwensbasis tussen P.Z.E.M.-top
en de Zeeuwsche bevolking. Vragen worden gesteld over de controle
7an het bestuur, over de smalle basis, waarop vergaande beslissin
gen worden genomen, over hetgeen de staten onder meer weten van de
rentabiliteit van grote P.Z.E~M.-projeoten, over gevolgen van ca
lamiteiten rond de atoomcentrale en over de beslote~~eid van de
aandeelhoudersvergadering.
De verdere procedure vertoont opmerkelijk veel overeenkomst met de
geruchtmakende Amerikaanse Watergate-affaire. In dit jaar wordt
aanvankelijk gepoogd de hele affaire als lasterpraat af te doen en
in de doofpot te" stoppen via een onderzoek van de raad Vé'..n bestuur
van de P.Z.E.r~. Dit voorstel van de gedeputeerde Kaland. voorzit
ter Vffi1 het dagelijks bestuur van de P.Z.E.M. aan Provinciale Sta
tel'l wordt gevolgd, zij het schoorvoetend, door de fraoties van de
progressieve drie die liever onmiddellijk een onafhankelijk onder
zoek wilden.
Tenslotte vindt aan het eind van dit veelbewogen jaar ook nog de
hoorzitting plaats ten behoeve van eenhinderWetsvergunning van
Féchiney, waar vele bezwaren nogmaals door de diverse groepen n~ar

voren worden gebracht.

1971
Begin 1971 (april) volgt de verlening van de hinderwetvergunning
aan Péchiney door B & W van Vlissingen. Aangezien aan vele bezwa
ren niet was tegemoetgekomen gaan de meeste groepen tegen dit be
sluit. in beroep bij de Kroon (definitieve afWikkeling in 1972).
Het Havenschap Vlissingen krijgt officiële status, er komt steeds
meer belangstelling voor de Oosterschelde-problematiek, de discussie
rond de industrialisatie van Zeeuws-Vlaanderen komt langzaam op gang
en de gebouwen van de kerncentrelè komen gereed, maar er komt nog
geen enkele reactie uit Den Haag op de door de VMZ naar voren ge
brachte bezwaren.
Dacrnaast komt tijdelijk de komst van Total aaneen zijden draad
te hangen door de situatie op de wereld markt en door de afwijzing
van de rijksoverheid van een plan voor een oliepijpleiding door de
Zeeuwse wateren, maar de meeste aandacht wordt in dit jaar toch
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opgeëist door de P.Z.E.M.-affaire die, door haar slopend karakter,
al snel de bijnaam P.Z.E.M.-Place verwierf.
Na een onderzoek ingesteld door de Re1;enkamer, waaruj,t komt vast
te staan dat inderdaad belangrijke verschrijvingen hebben plaatsgevon
den, probeert aanva.:nkeli;k het dagelijks bestuur van de P.Z.E.M.
ir. Bogerd nog de hand boven het hoofd te houden. Na de dreiging
van een gerechtelijk onderzoek echter trekt ook dit college z:i,jn
handen terug en moet ook ir. Bogerd ontslag nemen. Door de rol in
deze affaire van het dagel~~s bestuur is de heer Kaland tenslotte
ook gedwongen zijn voorzitterschap ter beschikking te stellen en
wordt een nieuw bestuur benoemd om zowel binnen als buiten het be
drijf orde op zaken te stellen.
Daarmee was de Koekoek gevlogen, maar wat bleef was het Koekoeksei:
de atoomcentrale Borasele l dat in het verfomfaaide nest r~stte

terwijl de tijd met :i,izeren regelmaat Tiktakt naar het moment van uit
komen: 1973.

Voorjaar 1972

Na lange tijd op de achtergrond gebleven te zijn doordat andere
kwesties öe aandacht opeisten en door de jarenlange indoctrinatie
- dat de toepassing van kernenergie een zogen voor de mensheid was
en een oplo.ssing voor veel pl'oblerr:ten o.a.' op milieuhygj.ënisch ge
bied zou betekenen - vormde 1972 in veel opzichten een keerpunt in
de mening~vorming over deze problematiek.
Met name uit Duitsland en Amerika kwamen steeds meer berichten bin
nen over acties gericht tegen de oprichting van kerncentrales i.v.m.
de niet te overzj.ene gevolgen van deze vorm van energieopwekking.
Di t had tot gevolg dal; ook i!.1 Zeetand de 6n[:erustheid snel toe zou
nomen. In het voorjaar komt daarvan echter nog niet veel naar buj.ten,
de splijtstofelementen worden afgeleverd, er vinden onderhandelingen
plaats tussen de P.Z.E.W. en Siemens over de bouw van een eventuele
tweede en derde kerncentrale, en op 23 maart volgt de verlening van
een vergunning aan de r.Z.E.F!.. voor de exploitatie van een inrich
ting "waarin kernenergie kan worden VJ:':ijgfHnaakt (met als doel de
productie van elektricitëit) en do daarvoor vereiste spl~tstoffen
kan worden opgeslagen". De 'VNZ vindt dat on70ldoende aan de d00r
haar geuite bezwaren is tegemoetgekomen en gaat dan ook in beroep
bij de Kroon (behandeling 15 juni 19'73). Daarna volgen de gebeurtenis
sen elkaar snel op, reden waarom w~ hieronder overgaml op een maan
delijks overzicht.

juli 1972

De nieuwe voorzitter van het Reactor Centrum Nederland, dr. ir. H.
Hoog, schrijft in een artikel in hot Pol::rtechnisch Ti"idschrift dat de
veiligheid en de bescherming van het milieu waarschijnlijk de belang
rijkste rem op de kernonel'gieontwikkeling worden zal.
Dit mede naar aanleiding -và.::l. de ontdekking van haarscheurtjes in
het reactorvat van de kerncentrale Borssele, waardoor de aflevering
belangr~k vertraagd wordt.
Een landelijke werkgroep kernenergie begint een nota samen te stellen
t. b. v. de zitting van de Tweede Kamer-COlnf'1i,ssie kernenergie die in
september gehouden zal wOl'den, omdat de kennis van deze materie en
speciaal van de mogeljjke nadelige gevolgen ook binnen de volksverte
genwoordiging bedroevend klein bl~~t te z~.•
Via een ingezonden stuk in de PZC komt de commissie Borssele ad hoc
tot stand, welke via actiegroepen in Duitsland in contact komt met
de hierboven reeds genoemde groep van wetenschapsmensen.



augustus 1972
Terwijl er acntex' de sC;'wrmcH door deze grocpon en door de gezond
heidsraad, aan het werk gezet door de toenmalige staatssecretaris
Kruisinga, hard gewerlet wordt, komt de SEP met het plan meer kern
centrales in Borssele en o.a. aan de Oosterseheldedam te bouwen.
Een en anëler n.a.v. een onderzoek naar koelwatermogelijkheden in
Ned.erland door Rijksv;ai;0rstao.t. Dit betekent dat voor de eerste
maal officieel iets naar buiten kwam over de bouw van een tweede
kerncentrale jil. het Sloe, hüeweJ. reeds uit het in optie nemen van
terrein voor een cle~cgelijke centrale - bJ.j de bouw van de eerste 
geccncludeerd Jean worden dat dergelijke plannen moesten bestaan.
Door de Co:nmissie Bc':"ssele ad hoc word·t informatiemateriaal toege
zonden aan Zeeuwse atatenleden, aandeelhouders van de r,Z,E.~~.,

kerken en middel.bar'e scholen,

september 1972

Op nationaal r.ive2.u betokende de hoorzitting van de Tweede Kamer
commi ssie 'rco.": de kern0nergj.e, l~a a110 berichten in de krant over
de moeilijkheden n::et á.e centrale in Dodewaard een doorbraak in de
openbare meningsvo:c-ming ovgr deze problematiek. Op deze zitting
i'.'l ee'.'l bomvolle 113Ddcl:i.ngenkamer konden vour- en tegenstanders hun
vragen en opmerkingen spuien over de toepassing van kernenergie.
Daarbij speelè.e de in.middc18 ge:.'eedgekomen "kernenergienota'; van
de werkgroep ken1e:'orgie, uitgebTacht door de Raad voor Milieude
fens:i.e voor ,wa:;; bet'roeft de teg8nstanc1ers een zeer belangrijke rol.
Een stroom van pnblj.cai;:i.es kom';, nu op gang. RoeI van Duyn publi
ceert een intcrvleuw met ir. Tiktak V2n de P.Z.E.H. waaruit blijkt
dat deze VHn s0lT.migc z;aken niet op de hoogte is" Zo zouden de pro
bIerüen rond de ncodkoellng, onder meer geconstateerd bij de kern
cent.rale t0 Obrigheim, 'roOI' ~'at betreft .Bcrssele opgelost zijn.
Borssele ad hoc verspreidt pamfletten bij de leerncentrale, maar op
alle vra[;en over d.e aanvcchtbao.rheid van. de normen, afvalproblemen
en problemen met de noodkoeling wordt steeds hetzelfde antwoord ge
geven: "Plaximaal V(üJ.:~r;'·'.

oktober 1972

In Amerika word<-:Hl a::.J.")rlei geheime rapporten over rlloeilijkheden met
kerncentrale", OpCnb<l.81· in een lange reeks van hoorzittingen en ge
,~echtelijke acties, met als gC'Tolg iat de bouw van veel kerncentra
les word';; verhLtd8.rl ()f -"e~~traagd. }'::en gedeelte van de reeds draai
el1c1e kernco:n-::::.'ales rr.og8n nog slechts op 809'{, of 60% van het maximaal
vermogen draaien.
Ondertuss:m bewGe~.'t ::'r. Tiktak nogmaals dat er geen vergelijking mo
gelijk is tussen de centrales Obrigheim en Borssele (i.v.m. nood
koelingsprob18men)} torwijl de cornmis~)aris van de Koningin Mr. van
Aa.rtsen Borssele een kopie van Obrigheim noemt.
Terwijl steeèls mee:]:' b()rich'~en gepnblicoord worden over de bouw van
een tweede kerncentrale in ~o~ssele. vindt èe aanvoer van de gene
rator plaats; gestreefd wordt nog steeds naar inbedrijfstelling in
juni 1973, Tcgensl~gen waar de P.l.E.M. tot dan toe mee te kampen
h8.d gehad:
.- haarscheurtjes :tn reactorvat
-verkeerde groefisolatie van '3.e motoren van de primaire koelwater

pomp, terue naar fabriek
- een met 500 ton mosselen volgegroeide koelwaterinlaat waardoor de

conventionele centrale mcest worden stilgelegd.
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november 1972

Tussen de advertenties verscholen, versch~t een bericht dat de her
ziene versie van het veiligheidsrapport op het gemeentehuis van Bor
ssele ter inzage ligt, de dag daarop echter bli~t, dat de belangri~

ste papieren zoek Z~, waarna deze in aller~ worden aangevoerd.
Een gang van' zaken die aan de heer de Kok in de kantl~m van de PZC
de uitspraak ontlokte:"Een kerncentrale is geen houten keetn • Nu
bl~kt echter dat bj~ de ter visie liggende stukken twee in het Duits
gestelde handboeken behoren. In antwoord op de door de VMZ geuite
bezwaren hiertegen, krijgt de bevolking te horen: "Iedere geinteres
seerde spreekt Duits".
De onrust over de gevolgen van inwerkingstelling van de centrale
vindt zijn neerslag in de indiening van ruim~4000 bezwaarschriften
via de Raad voor Milieudefensie, Vereniging Milieuhygiëne Zeeland,
een werkgroep van de TH Delft en de Commissie Borssale ad hoc.

december 1972

Ondanks het ongekend hoge aantal bezwa~rschriften zien Gedeputeerde
staten van Zeeland geen reden de kerncentrale Borssele niet op te
starten bl~ens &ltwoord op vragen uit de statenvergadering.
Toegegeven echter wordt, dat de bouw van een eventuele tweede kern
centrale zal moeten worden onderzocht. In Middelburg wordt door
Borssele ad hoc een goedbezochte informatieavond georganiseerd met
deskundigen uit de werkgroep kernenergie, waar P.Z.E.M.-personeels
leden danken voor cevoerde informatieve acties.
Minister Langman bl~t de bezwaren niet erg serieus te nemen getuige
z~ uitlating: "Kritiek went wel, men moet ermee leren leven".
De vakbonden eisen meer aandacht voor personeel dat werkzaam is of
zal z~ in kerncentrales, na kritiek van RoeI van Duyn in de Nieuwe
Linie op de sl~pende vakbonden. Als klap op de vuurp~l deelt tenslot
te gedeputeerde Schlinge~an mee: "Opstarten kerncentrale kan niet
uitgesteld wordGn, a.nl~ers is het onverm~deli.jk de pr~s voor de klein
verbruiker met twee cent per kWh te verhogen~ Hie~lit bl~t dat kenne~

I~K de grootindustrie voor wie de kerncentrale uiteindul~~ werd ge
bouwd (Péchiney) door langlopende contracten altjjd buiten schot zal
bl~ven.

januari 1973

In deze maand worden vooral vanuit Frankr~ de eerste pogingen onder
nomen om te komen tot een actie op Westeuropees niveau voor een stop
van ~jf jaar van de ontwikkeling van kernenergie (moratorium).
Deze ideeën krijgen via de internationale Rijngroep en Dai Dong in
Nederland in eerste inst~ntie de gestalte van steun aan dit Franse
initiatief. Er worden door Borssele.ad hoc de eerste contacten ge
legd met Belgische groepen op de linker Schelde-oever te Antwerpen
die actie voeren tegen de kerncentrale in Doel.

februari 1973

Borssele ad hoc stuurt aan B & W van zes gemeenten in Midden-Zeeland
de tekst van een in Duitsland in de openbaarheid gekomen geheim
"catastrofeplen"', waarin beschreven wordt welke maatregelen genomen
moeten worden bi,j calamiteiten.
De P.Z.E.M. gaat reclame maken b~de boeren om meer stroom af te nemen
kennel~ uit angst dat anders de prognoses over de toeneming van het
energieverbruik niet zullen uitkomen. De P.Z.E.M. gaat dan ook als
gevolg van de talr:ijke investeringen geen .. vet-ce jaren" tegemoet.
De Tweede Kamer bl:ijkt na de ontwikkelingen in het voorafgaande jaar
zeer kritisch te staan tegenover de kernenergienota van de regering,
belangrijkste kritiek is, dat een werkel~ energiebeleid ontbreekt.



~aar aanleiding van de publicatie van het catastrofeplan komen nu
ook van officiële zijde (BB) planne:~ naar buiten voor iets dergelijks
in het Sloegebied.

maart 1973

De slotfase ','&1 he ~ overleg met de. drie mensen, die in de V. S. de
stand van zaken hebben onderzocht, met name rond het al dan niet func
tioneren van de nooè.koeling, i.s te ve!'Wachten voor eind maart of be
gin april. Er moet opgeschoten worden, wil het opstarten niet vertraagd
worden, daarom is er ook geen tijd 23.000 pagina's rapporten door te
nemen, zegt de heer v~n Daatselaar. Om geen al te grote ri$ico's te
lopen, betekende dit waarschi~nlijk dat de centrale de eerste tijd op
80% V2~ de ~apaciteit zal moeten àraaien, 7.oals dat ook op veel plaat
een 1n de V.S. Bebeurt.
Op een informatieavond v~~ de m~z te Borssele maukte mevrouw Mr. Kan
negieter bekend, dat ae radioactivIteit in het Sloegebied door het ge
blUik van Hoechst-slakkon voor wegverharding al boven de gestelde
norm voor de totale bevolking ligt (170 mrem).
Er verschijnen opnieuw berichten in de krar.t over een tweede kern
centrale in Borssele, wat' als protest een aantal brieven aan de mi
nister opl<.werc. Deze ziet echter ook '"TOor de snelle kweekreactor te
Kalkar een goede toe!comst, te2~ijl de. suspensiereactor in ArT~em op
nieuw in moeilighenen komt.
Nog net op tijd komt het advies vno de gezondheidsraad binnen~ waarin
geconcludeerd wordt, dd !lI' geen bl'l2waran tegen inwerkingstelling zijn
en dat dit kan gebeuren zonder onaanv~ardbare risico's voor de volks
gezondheid, ond~~s het feit dat bezwaren op langere termijn nog niet
bekend zijn.

april 1973

In de Tweed.e Kamer -n..g met .krappe meer.derheid de besl.iRsing, dat ie
dere Nederlander J% e~trn op zijn elektriciteitsrekening moet gaan
betalen om dE> ont''1ikkeling van de sr.eJ.le kweekreactor te Kalkar te
bekostigen.
Ook de bouw vnn een ,"v'aede kerucellt:..'ale in Borssele, volgens plannen
van de SEP al in 19'19 gereeel "(:JU moe'~e!l z.ijn, krijgt opnieuw de aan
dacht in het parlement, waar men zich afy::caagt waar het heen moet met
de democratie al~ de SEP beslist waar de tweede kerncentrale komt.
Een eventu.elederde kerncentrale 'ren "1000 MW io overigens voor 1981
op de Maasvlakte gepland (totaalpla~~ing: 7 à 8 centrales),
De heer van DaatseJ.aè.r blijft volh01:.den dat Borssele "absoluut veilig"
is. Het beroep tegen de Icerncentrale heeft elan ook geen schorsende
werking, z.egt min. Lan~~nn yan Economische Zaken.
Eind april start in Brussel de actie ~'oór een Dloratoriwn van 5 jaar;
op nationaal nive~u z~l deze acti&: op 6 mei kracht bijgezet worden
door vele manife"ltaties in FrMkr:i.jk, Duj.tsland, België en Nederland
(P.~j.dden-Zeeland). Het mo:::'atoritll'ncom:i.té Nederland wordt opgericht om
deze acties hier te stimuleren en te coördineren.
Tenslotte komt. de kerncentrale Dodewaard voor de zoveelste maal in
moeilijkheden, doorde:!; bij de verwisseling yan de splijtstofelementen
opniel.l.w scheurtjes in de uitloop va'Yl het koelsysteem zijn ontdekt.
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mei 1973

Informatieweek Borssele
Van 6 tot ën-mët-14 mei werden een aantal acties gevoerd in het kader
van een internationale beweging om te komen tot een opschorten van
inbedr~fstellen eh bouwen van kernenergiecentrales (moratorium) om te
proberen alsnog het opstarten van de kerncentrale Borssele te voorko
men of in ieder geval te vertragen.
Aan deze acties, gecoördineerd door het Moratorium Komitee Nederland,
werd door een groot aantal personen uit diverse organisaties medewer
king verleend: Aktie Strohalm, Dai Dong DLA, Internationale ~groep,

Vereniging Milieu Defensie, WerKgroep Kernenergie, de Wereldwinkels
te Middelburg en Vlissingen, het Aktiecen~rum van de PPR Borsele en
de Commissie Borssele ad hoc.
Hierdoor was het mogel~ een reeks van activiteiten te ontplooien in
deze periode:
5 mei, uitreiken van pamfletten aan kerkbezoekers in Vlissingen,

Goes en niddelburg, en in 's-Heerenhoek, Nieuwdorp en Borssele;
in de pamfletten werd gewezen op de mogel~e gevaren verbonden
aan het in werking stellen van de kerncentrale Borssele, ter
w~l tevens de tekst van het internationale moratorium werd
rondgedeeld;

9 mei, presentatie van de Informatiemap Lichtwaterreactor Borssele
aan de pers te Middelburg;

12 mei, informatietocht met geluidswagen langs de direct bedreigde
kernen 's-Heerenhoek j Nieuwdorp en Borssele; in de 'uitgerekte
informatie was een vertaling van het uit Duitsland afkomstige
catastrofenplan opgenomen, aangepast aan de plaatsel~e situ
atie, te~l tevens werd opgeroepen tot het bijwonen van de in
formatie avond te 's-Heerenhoek op 14 mei;

14 mei, informatieavond in de jeugdhoeve te 's-Heerenhoek, die wordt
b~ewoond door ongeveer 200 personen, waaronder een groot aan
tal journalisten van krant, radio en televisie; op deze avond
worden een aantal inleidingen gehouden door drs. Wim Turkenburg
van de Werkgroep Kernenergie en Leo Jansen, tweede-kamerlid
voor de PPR, waarna een discussie over het voor en tegen van
de Borsselse centrale plaatsvond; verder werd door Wim Turken
burg voor het eerst de mogel~heid geopperd, dat Borssele in
aanmerking zou kunnen komen als vestigingsplaats voor ~en op
werkingsfabriek met als alternatief Winschoten.

!e!:0!Jl_b1j, ~eJC!02.n_t~!!.n_0E.ric!ltinIi ••
Dit beroep, ingesteld door de Vereniging Milieuhygiene Zeeland (VMZ),
waarvan de eerder aangevoerde bezwaren b~ de eerste ter-visie-Iegging
van de betreffende stukken waren afgewezen (1970), diende op 15 juni
voor een commissie van de Raad van sta.te onder voorzitterschap van
mr. J.R. Stellinga.
De bezwaren hadden betrekking op
- de lozing van radioactief afvalwater
- de lozing van radioactief afval in de lucht
- de veiligheid van het noodkoelsysteem
- de waterdichte voorziening in het opstellingspla.n i.v.m.mogel~e

d~doorbraken

- de aanwezigheid van een minutieopslagplaats in de naaste omgeving
van de centrale

- de beperkte aansprakel~heid b~ een ongeval
- het niet opvolgen van voorschriften m.b.t. opslag van spl~stof

- de bevolkingsdichtheid in de omgeving van de centrale.
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Na een behandeling van deze bezwaren, werden door de commissieleden
een aantal vragen gesteld aan de aanwezige vertegenwoordigers van de
betrokken ministeries, waarb~ tevens bleek dat de commissie niet erg
te spreken was over het verre stadium van de bouw van de kerncentra
le, hetgeen aan de voorzitter de opmerking ontlokte: "Ik kijk wat
aan tegen het feit dat de centrale klaar is, te~l we bezig z~

over een vergunning ten aanzien van. de. .oprichting. Wat heeft het
voor zin, als we eraan beginnen, terw~l h~ klaar is?".
Overigens was er nog een pikant debat je over het al dan niet ontvan
kel~k z~ van de door de VMZ aangevoerde bezwaren, omdat volgens een
woordvoerder van Economische Zaken een rechtspersoon geen last kan
hebben van ioniserende straling en de VMZ ook overigens niet in haar
belangen zou worden getroffen. Hierop deed Staatsraad mr. van den
Bergh de VMZ een juridische handreiking, zonder daar overigens ver
dere conclusies aan te verbinden, door te. vragen of de VMZ in het be
trokken gebied niet .een kantoor met. inventaris had, waarop bevesti
gend door mr. Tina Kannegieter van de VMZ kon worden geantwoord.
Binnen welke term~ een uitspraak in geze kwestie gedaan zal worden,
is nog niet bekend.

juni 1973

~~~~~~~~~~~~~~i~t~
Op dinsdag 19 juni is door de ministers Lubbers van Economische
Zaken en Vorrink van Volksgezondheid en Milieuhygiëne aan de P.Z.E.M.
vergunning verleend de kerncentrale Borsselein werking te stellen.
Volgens de ministers z~ in de voorafgaande periode de kernondersteu
ningsconstructie en het noodkoelsysteem opnieuw grondig onderzocht
en getoetst aan de normen die o.a. in de V.S. worden gehanteerd.
In deze beslissing z~ verder de ministers van sociale zaken, verkeer
en waterstaat, en landbouw en visser~ gekend. Het opstarten moet in
~ fasen verlopen, waarb~ b~ elke overgang een tussent~ds rapport
aan de Commissie ~eactorveiligheid moet worden uitgebracht:
fase 1 onbelast
fase 2 3 %capaciteit
fase 3 30 %capaciteit
fase 4 80 % capacite!t
fase 5 100 %capaciteit, dat is 477 MW.

Aan de vergunning z~ voorwaarden verbonden, die betrekking hebben op:
- lozing van radioactieve stoffen
- periodieke beproevingen
- financiële zekerheden i.v.m. aansprakelijkheid b~ ongeval
- opslag van spl~tstofelementen

- verwisseling van spl~tstofelementen

- stralingsbescherming
- staat van onderhoud
- organisatie van het personeel
- gelutd:lniveaus
- terreinbewaking
- rapportage aan de toezichthoudende overheidsdiensten.

B~ het verlenen van de vergunning hebben de volgende overwegingen
een rol gespeeld, blijkens een verslag in de PZC van 21-6-1973:
~ hun beslissing de vergunning te verlenen, overVlogen de ministers,
dat de reactor voldoende beveiligd is tegen het gevaar van overstro
ming. Z~ achten het zeer onwaarschijnlijk dat een ernstig bed~fsongeval,

sabotage of een natuurramp tot een nuclaire catastrofe zal leiden.
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Oorlogsgeweld kan dit wel tot gevolg hebben, maar dan zal de reactor
worden uitgeschakeld, waarop na enkele uren de kans op smelten van
de kern sterk is afgenomen.
Koeling gebeurt, zoals bekend, niet via koeltorens, omdat de centrale
aan een open zeearm ligt. Te lozen koelwater zal slechts in de onmid
dell~~e omgeving van het lozingspunt een geringe st~ing van de tem
peratuur van het water opleveren, aldus de ministeries, en hiervan
valt geen verstoring van het ecologisch evenwicht in dit gebied te
verwachten;' .
De kerncentrale Borsse1e zal wegens de economische gevolgen van tech
nische veroudering na een zekere periode - nu op ongeveer 30 jaar ge
schat _. uit bedr~f worden opgenomen. De staa1- en betonconstructie
van het prim'a~recircuit blijven als radioactief deel over. Zj;j kunnen
na enige .tientallen jaren worden afgebroken, aldus de ministeries.
Ten aanzien van .de noodkoeling wordt medegedeeld, dat een incident
met een reactor in de Verenigde Staten, waarop gewezen werd, niet het
falen van het noodkoelsysteem betrof.
Fen schaal-beproeving van een noodkoelsysteem bj;j het National Test
station j.n ldaho (V.S.) heeft b:ij sommigen de indruk achtergelaten,
dat .het in de V.S. gebruike1j;jke koelsysteem niet goed zou functione
ren. Aangetoond werd evenwel, dat de huidige eisen voldoende garantie
bieden voor het functioneren van dit systeem. De Borsse1e-reactor
biedt in vergelj;jking met de Amerikaanse reactoren meer mogelj;jkheden
voor het.leverenvan noodkoelwater. De berekeningen over de noodkoe
lingvan de Bor9sele~reactor tonen aan, dat de temperatuur van de
sp1j;jtstofbek1eding voldoende laag zal bl:ijven.
Hoewel dit voor deze aanvraag niet voorgeschreven is, werd het her
ziene veiligheidsrapport ter inzage gelegd. De verstrekte gegevens
vereisen een zodanig wetenschappe1:ijk of technisch niveau, dat de om
standigheid, dat het document in het Duits gesteld was, geen belem
mering kon betekenen, aldus de ministeries. Een in het Nederlands ge
stelde .samenvatting van de relevante gegevens was b:ij de aanvraag ge
voegd. Ook de in het Nederlands gestelde technische specificaties
waren ter inzage gelegd.
B:ijhet bepalen van de grenzen voor lozing in lucht en water is ook
uitgegaan van een mogelj;jke ophoping van radioactieve stoffen in de
voedselketen. Er z:ijn zodanige grenzen gesteld, dat de lozingen geen
gevaar voor de omwonenden kunnen opleveren.
Tot zover de toelichting van de ministeries op de vergunningverlening.
De bezwaarschriften z:ijn b:ij de behandeling van de vergunningsaanvraag
mede in beschouwing genomen: minister Lubbers zal aan de indieners
berichten of, en zo ja in hoeverre, h:ij aan de bezwaren is tegemoet
gekomen".

juli 1973

Na fase 1 en fase 2, die werden doorlopen in de laatste anderhalve
week van juni, wordt begin juli toestomming gegeven om tot 30 %capa
citeit door te gaan (fase 3).
Op 4 juli kan de eerste elektriciteit aan het net geleverd worden.
Binnen een kwartier na de inschakeling op het net loopt het elektrisch
vermogen van de kerncentrale op tot een produktie van 25 ~J. Na een
paar uur wordt de kerncentrale weer "van het net gehaaldll •

Dinsdag 10 juli ontstaat in do Borsselse kerncentrale een brandje,
doordat olie in het warmte-isolatiemateriaal van de hogodrukturbine
was gedrongen. Gebleken is, dat deze olie was achtergebleven uit de
montaget:ijd. PPR-l{amerlid Jansen vond hierin aanleiding vragen over



de precieze gang van záken te stellen. aan de minister van Economisch-e
Zaken. Eind jul:!. aJ.'l1;woord I; de heer lJuisenberg, waarnemend minister
van Economî.3che Zaken, hierop dat de veiligheid van de kerncentrale
bij de b"l:'and niet in gevaar is geweest.

~~ssendeze laatste twee Be~eurtenissen in, op 13 juli, gaf tweede
kamerlid 700rtman (PvdA) zijn ~~e~s te kennen over het verantwoord
ziju Valt de inoedrijtstelling van de kernc~ntrale Borsaele, omdat de
vaste ~oromis9ie voor de kernenergie inde Tweede Kamer informatie zou
~ijn onthouden. Met name werd geroemd het fe~t, dat neveneffecten van
splijtstofverdichting waren weggelaten 1n een rapport van de oommissie
reaotqrveilig..i.eid (naar aanleiding van haar bezoek aan de ABC).
(Op 1 oktoberantwo~rdt minister Boersma, dat geen besnoeiing van het
versla$ heeft plaatsgevonden, dat de k~~op falen van hetnoodkoel
systeem klein genoeg is en dat de Kameroommissie alsnog de volledige
e.antekeningen k:l.'j,igt die zijn gebruikt voor het maken van het verslag).

augustus/sep tembar 1973

In de~e maanden wordtt na d~ afsluiting van fase 3, fase 4 doorlopen,
die medio augustus beeindigd wordt •. Hierbij worden de opgelopen stra
ling door het p·ersoneelen ·enkele qngeregeldheden tijdens de voorgaan
de proefperiode bekend gemaakt, een groter deel bleef eohter achter
gesloten deuren. Om enlceleongeregaldheden te noemen: lekkages op het
de1csel ~'an het reactorvat, een mankement aan de oververhitter in het
turbinegebouw en diverse kleine lekkages, bovendien strijdt ir. Tiktak
verbeten tegen een steeds verder oprukkend leger mosselen, wat zich
verdringt voor z~n koelwaterinlaat.
Vrijdag 22 september wordt tzoals steed~ná toestemming te hebben ver
kregen van de comnd.ssie reactorveiligheid) voor het eerst op 100 %
oapaoiteit gedraaid.
E"en zaak 4:;.e veel aandacht krijgt in. de provinciale pers, is een fel
le discussie tussen PvdA-fractieleider W. Don en gedeputeerde A.J.
Kaland in de staten Val"). Zeeland op 31 augustus, waarbij Don., naar aan
leiding van de nterk gedaalde winst bij de P.Z.~.M., het beleid van de
energier..aatsohappij aanvalt. Met name verwijt hij doP.Z.E.M. het te
laat beslissen over een 380 kV-ltoppallijn van de P.Z•.ti:.M. naar Brabant
en de lage (geheimgehouden) tarieven van de supergrootverbruikers. Ver
der spreekt ~ de angst uit, dat van deze twee aspeoten van het beleid
de ~ieinverbTUikere de dupe zullen wo~den.

Op 11 september laat ir.J.H. Bakker, directeur Van de BEP, via de PZC
weten, dat voor het eind van 1973 ~al. moeten zijn beslist over de bouw
van een volgende kerncentrale in Borssele.
Een week later wordt de Zeeuwse bevolking gesterkt in het vermoeden,
dat de P.Z.E.M. wel een positieve beslissing zal nemen over het wel
of niet bouwen ven een tweede kerncentrale. Dit gebeurt op een pers
oonferentie 'Van P6chiney en GB samen, op Prihsj·èsdàg. (om het nieuws
op nationaal niveau weg te drukken 1), waarbij de plannen voor uit
breiding van P60hiney worden gekoppeld aan de wens eeh tweede kern-
centrale te bouwen. Dit wordt verk~aard door te\Vijz~nop: .

a) vergro ti.ng elektri.oi tei tsbehoefte door de'ui tbreiding van
Péchiney,

b) wensen uit oogpunt van nationale energiepolitiek (het elek-
triciteitsplan van de SEP), .

0) stàbielera en lagere stroomprijs bij kernenergie: de regering
stel~ gaen aar4gas meer besohikbaar aan anergiebe~~en

on olie heeft een ta wankele prijsbasis.
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Direct komen hierop uit verschillende hoeken b~na steeds negatieve
reacties.
Zo komt de VMZ met een berekening waaruit bl~kt, dat zelfs b~ uit
breiding van Péchiney een nieuwe centrale, laat staan een nieuwe kern
centrale, niet nodig is.
De samensteller dezes, de Commissie Eorssele ad hoc, kan dit onder
schrijven en ~st verder op het gebrek aan inspr~c b~ deze gang van
zaken: de Zeouwse bevolking wordt eens te meer voor b~a voldongen
feiten geplaatst. Ook zegt z~, dat de uitspraken van gedeputeerde
Schlingemann en mi~ster Langrnan,om pas een tweede kerncentrale te
bouwen na ervaring te hebben opgedaan met de eerste, hiermee worden
doorkruist. .
Het Moratorium Komitee ~st er onder andere op, dat een openbaar nuts
be~f, P.Z.E.M.,voor de tweede maal onder druk van het internationa
le be~fsleven (Péchiney) enerz~ds en het nationale samenwerkingsver
band van energiebedrijven (SEP) anderz~ds, plannen ontwikkelt tegen
st~dig aan de belangen van de Zeeuwse bevolking.
Verder reageren ook het Péchiney-kollektief, D'66, PPR, PvdA en de
vakbeweging in Zeeland negatief op de onthulde feiten.

oUober 1973

Vrijdag 12 oktober 1slaagt' de eerste kerncentrale in Borssele voor
de verplichte zogenaamde SEP-proef. Dit betekent, dat de centrale
vijf dagen ononderbroken op het net is aangesloten geweest, waarvan
veertig uur op vol vermogen.
Tevens betekent dit, dat de kerncentrale vanaf deze datum offioieel
is aangesloten op het Nederlandse elektriciteitskoppelnet.
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