2.
zich vervolgens over het prikkeldraad
m de sneeuw vallen. De enige van buiten zichtbare schildwacht reageerde
wat grinnikend: .,Hey, this is crazy,
man.
Het drietal streek toen de Amerikaanse
vlag, op zich al een karwei voor pacifisten, die dat handwerk zeker met in
militaire dienst geleerd hebben. Maar
ze kregen het voorelkaar en slaa~en
er ook nog in, de KKN-viag te hiJsen.
Ze wilden de Amerikaanse vlag meenemen, maar de schildwacht was intus9en ~enaderd, en palçte de vlag terug. H1j opende vervol~ens de toegangsadeur in de omheinmg, maar het
gevolg was alleen dat de twee ove~e
bleven medestanders nu ook naar bm-

nep liepen. Maar de Amerikaanse Driftig stappend kwam vervolgens de
vlag IuëtJen ze niet meer te D&kken,
reeds genoemde kapitein naar buiten,
en toen g~ngen ze maar weer aoor bet
niet zwaaiend met een keu, maar met
hek naar bUiten.
een notitieblok. Bijgestaan door zijn
zeer forse ondergeschikte begon nij
Inmiddels was het gebeuren ook doorgegehaast aan het opschrijven van de
dron_gen tot de superieuren van de
kentekens van de vier op de toegangsschildwacht. Er verscheen iemand
weg geparkeerde auto's, in de waan
met een geweer, nog wel met de loop
verkenmd,
daarmee weer een aantal
omh~. Althans, dat dachten de mentegenstanders van de Amerikaanse
sen butten het hek. Bij nader inzien
raketten te hebben getraceerd. Het
bleek het een biljartkeu te zijn. De pawaren echter allemaal auto's van
cifisten, die de b1ljart!teu niet hadden
persmensen, die hier ook alleen maar
opgemerkt. besloten dat hun aktie gewaren om hun werk te doen. De vijf
slaagd was, en besloten weer op de
demonstranten waren toen op de fiets
fiets terug te gaan naar SteenwijK. De
al weer een heel eind weg.
ladder werd weer opgeladen, en daar
vertrok men.
Bron: Leeuwarder Courant van

24-2-1986

Oe "Borssele-brief"
Hiernaast ziet u een
copie van de brief zoals deze ons werd toegezonden. Eerst maar
even de mededeling: wij
kennen de herkomst van
de brief niet.
De goede lezer begrijpt dat deze brief
een nep-brief is. E.en
aanslag komt in onze
rechtsstaat niet zomaar uit de lucht vallen. Het gaat subtieler.
De PZEM (Provinciale
Zeeuwse Elektriciteit&
Maatschappij) sloot in
1969 langlopende contracten met Pechiney in
het Sloegebied, waarin
lage stroomprijzen werden gegarandeerd. U (en
ik) subsidieert via de
kleinverbruikersprijs
de gegarandeerde lage
stroomprijs die voor de
grootverbruikers is
vastgesteld, in de zogenaamde giganten-regeling. De kostenstijging
van de door Borssele geleverde atoomstroom
wordt zodoende wel degeliJk door u (en mij)
als kleinverbruiker betaald.
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ONDERWERP: Veiligheidsbeffing centrales.
Geachte verbruiker,
In opdracht van de Nederlandse regering is in 1986
een onderzoek uitgevoerd door het Internationale Atoombureau, naar de
veiligheid van de opwekkingsinstallatie te Borssele.
Uit rapport nr. 474 d.d. 4-11-1986 van bet voornoemde
bureau, blijkt de centrale op enkele. tekortkomingen na, te voldoen
aan de huidige veiligheidseisen. Om de centrale aan te pas1en aan de
internationale veiligheidsvoor1cbriften zijn financiile middelen nodig.
Zoals bekend, streeft de Nederlandse regering
naar een stabilisering van de energieprijzen op het huidige niveau.
Het Ministerie van Economische zaken heeft derhalve 25-2-87 besloten
dat alle provinciin een bijdrage moeten leveren. Om aan deze verplichting
te voldoen, hebben de provinciale staten van Friesland besloten,
de helft van deze wettelijke bijdrage te voldoen uit de algemene
middelen. Het resterende deel zal hoofdelijk over de inwonenden van de
provincie worden omgeslagen. Zoals vastgelegd in art. V-1511 d.d. 1-3-87
is deze éénmatige heffing vastgesteld op Fl. 121,63 exclusief B!W,
per ingezetene. Dit bedrag zal verrekend worden met de termijnnota'a
van Uw elektriciteitsbedrijf.
Een bezwaarschrift tegen deze aanslag kunt U binnen 1 week na de dagtekening
van dit aanslagbiljet schriftelijk indienen bij het College van Gedeputeerde
staten van Friesland, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Bij correspondentie
altijd het kohiernr. vermelden,
Voor nadere inlichtingen over deze aanslag kunt U zich telefonisch wenden
tot het provinciehuis van Friesland tel, 058-925925, Het bezoekadres
van de afdeling luidt: Herestraat 2, Leeuwarden.

Commissaris der Koningin
van de provinvia Friesland

