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Al jaren zegt de meerderheid van de Nederlandse bevolking NEE tegen kernenergie. Dat werd nog eens bevestigd door
de uitkomst van de Brede Maatschappelijke Discussie.
De bestuurders fappen de mening van debevóTKing aan hun laars. In Zevenbergen mogen we de verkooppraatjes
aanhoren waarom iets wat we toch duidelijk NIET willen, zo nodig op Moerdijk moet komen.
In een rappe>rt van de gezondheidsraad is Moerdijk afgewezen als vestigingsplaats voor een kerncentrale.
Koelwaterproblemen en de ligging naast Shell zijn daar aanleiding voor. Bovendien liggen binnen een straal van twintig
kilometer plaatsen als Breda, Dordrecht, Oosterhout, Roosendaal en Etten-Leur, met in totaal meer dan 600.000
inwoners, die mogelijk gevaar lopen bij een ongeval in de centrale.
Commissaris der Koningin 'Dolle Dries', ook nog president-commissaris van de PNEM, vond op eigen gezag, dat
Moerdijk juist heel mooi één en later zelfs twee kerncentrales zou kunnen bergen. Een leuke oplossing voor de financiële
problemen van het Industrie- en Havenschap Moerdijk, dat meteen tekort van totaal ongeveer f 250 miljoen kampt.
Die verliezen zijn veroorzaakt door de verkoop van grond aan Shell. De multinational heeft dankzij de laksheid van de
bestuurders de gemeenschap met een verlies van plusminus f 180 miljoen opgezadeld.
Nu mag de bevolking behalve voor een deel van de verliezen, die wij moeten betalen met hogere belastingen en minder
voorzieningen, ook nog eens opdraaien voor het kernenergieprobleem .
De rijksoverheid probeert die verliezen weg tewerken door de verkoop van grond voor de vestiging van kerncentrales.
Het ergste daarbij is dat de plaatselijke bestuurders niet het belang van de eigen bevolking verdedigen, maar door de
knieën gaan voor Den Haag, louter en alleen om het geld!
Bovendien wordt ons voorgehouden dat kernenergie goedkoper is dan energie via kolen of gas. Bij de berekening van de
energieprijs houdt men geen rekéning met:
·-~l.tl .OJJlfnMlteli!!.QSkosten na afloop
*de belasting van het mi.lteu-met-lreffiaf.val * anqere gevqlgen in .de j oekomst
*de grondstof uranïum is schaars waardoor de aanschafprijs zal oplopen hoe meer kerncentrales er komen.
Als politici fouten maken, moeten ze die zelf maar oplossen en niet afwentelen op de bevolking. Als Moerdijk volgens de
deskundigen niet geschikt is voor kernenergie, moet de commissaris niet via de bistro proberen toe~ centrales in de
Braba'ntsê maag te splitsen.
Moerdijk is een heel geschikte plaats om werkgelegenheid in conventionele industrie te scheppen. Moerdijk is nu op weg
om met de opslag van kernafval, onverwerkbare vuile grond, verwerkbare vervuilde grond en kerncentrales hèt
vullnlavat van Nederland te worden.
De politici weten voor hun problemen maar twee betalingsmiddelen: de portemonnee en ~Aà~~~~
bevolking . Als we daar nu geen rem op zetten, lukt dat nooit meerillil
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.------Hoe nu verder?~--___,
Zoals wellicht bekend is probeert de pro-kernenergie-lobby (v.Agt-PNEMl met veel politieke druk één of twee
kerncentrales op Moerdijk geplaatst te krijgen. Op de voorlichtingsavond maakt de regering duidelijk hoe de officiéle
mspraakprocedure hieromtrent (de P.K.B.) in zijn werk gaat. Natuurlijk moet u via deze P.K.B. uw bezwaren tegen
kernenergie duidelijk maken. Echter. wij vrezen dat dit niet voldoende is om de sterke pro-lobby tegen te gaan . Daar is
meer voor nodig :

VERTRAGEN VAN DE PROCEDURE
De hele procedure IS zodanig gepland dat de besluitvorming net voor de verkiezingen van komend voorjaar rond is. Het
is dus van belang de procedure te vertragen, waarna de nieuwe kamer (hopelijk in meerderheid tegen nieuwe
kerncentrales) de beslissing neemt.
Wij vragen dan ook aan zoveel mogelijk mensen om een eigen bezwaarschrift tegen de vestiging van een kerncentrale
op Moerdijk , te sturen naar de RARO , Postbus 976111, 2509 GA Den Haag . Zorgt dat ze het nét vóór 1 november in hun
bezit hebben. (Voorbeelden van bezwaarschriften zullen 3 september zijn uitgedeeld of zijn te verkrijgen bij
onderstaande adressen).
Vanaf nu tot 1 november zal de RARO een aantal hoorzittingen organiseren . eis ook een hoorzitting in uw gemeentel
(eventueel via gemeentebestuur) .

AKTIES
Op 5, 6 en 7 oktober wordt er een aktie-weekend rond Moerdijk georganiseerd . De landelijke basisgroepen tegen
kernenergie zullen dan een tentenkamp op het industrieterrein inrichten en aan de plaatselijke groepen wordt gevraagd
om dit weekend zoveel mogelijk aktiviteiten te organiseren, gericht op informatie-verspreiding naar de bevolking over
het gevaar van kernenergie. U kunt hieraan meehelpent
Na afloop van de P. K. B. -procedure (waarschijnlijk jan/feb. '86) zal de Tweede Kamer debatteren over de
vestigingsplaats. Een aktie (b.v. manifestatie in Den Haag) zal dan wenselijk zijn. U kunt helpen met de voorbereiding .
Allerlei andereaktiesof aktiviteiten zijn mogelijk; b.v. medische avonden, akties rond hoorzittingen, protest-betaling via
energierekening van de PNEM, enz .. U kunt meedenken en/ of helpen met de organisatie.

DE VERKIEZINGEN
Het is duidelijk dat de regering een aantal zaken , zoals kernwapens en kernenergie, vóór de verkiezingen er door wil
drukken tegen Uitspraken van de meerderheid van de bevolking in (volkspetitionnement en uitslag B.M.D.l. In de
verkiezingsstrijd moeten (aspirant-)kamerleden duidelijkheid verschaffen dat de nieuw gekozen kamer dit
óndemocratische beleid zal terug draaien. Dit zal alléén gebeuren met voldoende druk vanuit de achterban I Vergelijk
ver~iezingsprogramma's,..."raag uitsprak&<l vaR-aktieve politie~; kortom, laat als achterban van u horen-!W ilt u meehelpen om de anti-kernenergie-beweging te versterken, bel of schrijf ons dan op één van onderstaande
adressen . Wij leggen voor u kontakt met de plaatselijke groep in uw gemeente of met andere bewoners bij u in de buurt
die iets willen ondernemen.
Ook financiéle ondersteuning is natuurlijk welkom. Hiervoor verwijzen wij naar de 'kettingbrief-aktie' van het Landelijk
Platform tegen Kernenergie.

ADRESSEN
Samenwerkingsverband Moerdijk, St.Janstraat 8, 4811 ZL Breda, tel. 076-221093.
Brabants Platform tegen Kernenergie, Postbus 591 , 5000 AN Tilburg, tel. 013-356225.
Landelijk Platform tegen Kernenergie, Postbus 20050, 1000 HB Amsterdam, tel. 020-221366.
Sekr. terreinbezetting 'Moerdijk' (Landelijke basisgroepen), Sw.de Landastraat 73, Arnhem, tel. 085-514957.
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