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Aan de Pers , Radio en Televisie
Amsterdam , 9 oktober 1974
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Het Anti Kal kar Comité heef t besloten 22 oktober 1974 , de dag
waarop de Energienota in de Tweede Kamer der Staten Generaal
wordt behandeld , uit te roepen tot aktied~g .
De dag begint met de opening van een tentoonstelling in Nieuwspoort
welke verzorgt wordt door dc 11 Stroomgroep Stop Kalkar"
Om 12 . 00 uur vcrzamelen zich deputaties van plaatselijke Anti Kalkar
Comitees i n Amicit ia Westeinde 15 Tel : 070- 111966 i n Den Haag.
Om 14 . 00 uur zullen de tot nu toe vcrzamelde handtekeningen door
Stroomgroep Stop Kalkar en de Anti Kalkar G0mitees (100 . 000) worling en de I•!inister van Econom._ ehe Zaken Hr o Lubbers .
Verder zullen Tweede 'Kamer ledC'"Y_ benaderd worden door de deputaties
van de Anti Kalkar Coni tees , 0111 met hen te praten over onze 3 eisen
t . w.
1 . Afzi en van verdere Nederlanède de~lname aan het Kalkarproject
2 . Stopzetting van het Ka lkarpr-.~ject
3 . Intrekking van de \vet financ ·.ering snelle kweekreactor .
Aan de eind van de dag wordt er een persconferentie gehouden .
Ondanks deze voorberei~ing van ~e 22e oktoben tot Aktiedag zijn wij
'Vîr.ba.asd __dat de zojuist verschc"len energienota van de minister van
Economische Zaken reeds op 22 Cl 24 oktober i n de Tweede Kamer der
Staten Generaal wordt behandeld. De ze snelle behandeling betekend
dat er onvolQoende tijd en gele~enheid zal zijn tot nauwkeurige be studering van de energienota , c._· geen gelegenheid zal zi jn de bevolking te informeren en te horen . Er geen terdege v oorbereiding kan
plaats hebben voor eventuele hoo1·zi ttingen . Tevens wordt het onmoge lijk gemaakt de Tweede Karnerled0n nader te informeren over onze
s tandpunten t.a.v. de energienota in het
project
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- 2gevaar v oor mQns en mili eu , vervaaJJl g~1g van Plu~ )nium als br andstof voor Atoombommem en het s t..CC;. ..: .:-cö•: l •cr wordende gevaar vo.n .e en
Europee se leerrnadit .
Ook teger.. die achtergrond drint.-rcn \Vl. J er o:paan
de behandel ing
van de energienota enice tijd uittestellen en de nota aan een inspr aak :procedure te onti.erwerpen .
·;/aar het hier problemer betreft die de gehele bevolking zeer wezel ijk raken achten wij een e-ed0cen , brede o:pinicvorl!ling van Groot
belang .
Er zijn noe-- Yele vragen die om een antwoord schreeuwen , voor er be s l uiten worden genomen .
llet Anti I:alkar Comité Alnstendam
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