
persbericht, embargo tot 29 januari 1 3.30 uur 

overheid ged9ogt illegaal Doodewaard 
Andriessari, Aiders en Oe Vries 
uitgeleverd aan koepelgevangenis Schavingen 

Vrijdag 29 januari om 14.00 uur rijdt een boevenwagen. geëscorteerd door motoragen
ten, voor de poorten van koepelgevangenis Scheveningen. Achter de tralies litten 
minister Andriessen, Aiders en De Vries, gestoken In gestreepte gevangenispakken. Zij 
worden uitgeleverd aan de gevangenis. Bij nijpend cellentekort vertrekt de stoet richting 
Groningen waar do mannen in :toutkoepels zullen worden opgeslagen. 
De drie ministers zijn ervoor verantwoordelijk dat de kerncentrale bij Doodewaard 
illegaal energie opwekt. Op 3 juni 1992 heeft de Raad van State de vergunning namelijk 
nietig verklaard, omdat de bevolking geen inspraak heeft gekregen en het veiligheidsrap
port benedenmaats is. De drie lappen de rechterlijke uitspraak aan hun laars en gedogen 
dat de centrale zonder vergunning draait. Milieudefensie acht het haar burgerplicht deze 
mensen, die anderen tot illegale activite iten aanzetten, op te pakken en voor te 
geleiden. 

Achter' tralies op een open wagen ~itten drie mensen. door een professionele grimeuse 
geschminkt als de minsters. De bonte stoet vertrekt onder e~corte van zogenaamde 
motoragenten om 13.30 uur vanaf het VVV v1.:10 Scheveningen (tegenover het Kuhr
haus) en arriveert om 14.00 voor de poorten van de strafgevangenis. Pompstationsweg 
14 in Schavingen. Spreekstalmeester Wim Kersten houdt daar een betoog en verzoekt 
de directie de boeven in te sluiten. 

Op 3 juni heeft de ~aad van State (RvS) een 'opschoningsvergunning' van Ooodewaard 
uit 1988, die de oorpronkelijke vergunning uit 1968 plus wijzigingen moest vervangen, 
nietig verklaard. Dat gebeurde omdat de inspraak· en adviesronde bij de aanvraag was 
ontdoke·n: hij werd niet bekend gemaakt aan provincie- en gemeentebesturen, terwijl de 
Raad van State dat noodzakelijk achtte bij dit maatschapelijk zeer omstreden project. 
De RvS honoreerde ook het bezwaar van milieu-organisaties dat het veiligheidsrapport 
van de centrale volstrekt benedenmaats was. De RvS deed de uitspraak dat het 
veiligheidsrapport volledig up-to-date moet lijn, omdat 'de ontwikkelingen in de leer der 
kernenergie alsmede ongelukken in buitenlandse kerncentrales tot gevolg hebben gehad 
dat calamiteiten en onregelmnatigheden, welke in 1968 nog voor onmogelijk werden 
gehouden, thans mindef onwaarschijnlijk worden geacht'. 
De centrale kan dus niet terugvallen OJl de oude vergunning. en de nieuw.e is nietig 
verklaard. Millaudefensie vindt daarom dat de centrale moet worden stilgelegd. 

Nader8 informatie: Pim de Ruiter, persvoorlichter: 020-620.3589, priv8: 020-683.2156 
Peer de Rijk of Wim Kersten, medewerkers kernenergie: 020-622. 1366 
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