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Ondergetekenden, voorzitter en secretaris van de door 
het personeel gekozen Kontakt Kommissie Dodewaard, willen 
met deze brief, waarbij het gehele personeel dat daar
over is geraadpleegd zich aansluit, hun afkeuring ken
baar rnaken zowel over de reeds gevoerde acties als over 
de dreigementen welke door enkele groepen zijn geuit en 
tegen ons bedrijf gericht zijn. 

Met de blokkade op 27 mei j.l. van de centrale in Dode
waard zijn de dienstdoende mensen in de centrale gedurende 
lange tijd van hun vrijheid beroofd, terwijl de overige 
personeelsleden hun normale werkzaamheden niet konden 
aanvangen. 
Dat het werk op de centrale doorgang moet kunnen vinden 
komt onder andere tot uitdrukking in uitspraken van res
pectievelijk de Nederlandse Regering, het Nederlandse 
Parlement, de Provinciale Staten van Gelderland en de 
Gemeenteraad van Dodewaard. 
Wij menen dan ook dat wij als nederlandse staatsburgers 
recht hebben op adequate bescherming van de nederlandse 
overheid als het gaat om de ongestoorde toegang tot en 
het werk op de centrale. 
Met nadruk wijzen wij u op de artikelen 161bis, 1&1ter 
en 162 alsmede op artikel 350 van het Wetboek van Straf
recht waaruit duidelijk blijkt dat de bescherming van 
ons werk van bijzonder belang wordt geacht . 
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Bij de opheffing van de blokkade op 27 mei j .l. hebben 
naar ons idee allerlei argumenten de inzet van de po
litie vertraagd , waarbij het argument dat de pers r uim 
de gelegenheid moest krijgen om de zaak te bekijken op 
ons het meest belachelijk voorkwam, zeker gezien het feit 
dat de NOS-journaaldienst vri jwel ·tegelijk met de actie
voerders aanwezig was. 
Het veilig kunnen bedrijven van de centrale staat voor 
ons voorop en juist dit aspect heeft naar ons idee een 
ondergeschikte rol gespeeld. 
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Om de centrale veilig te bedrijven is het noodzakelijk dat 
onze mensen die de wacht vormen op tijä worden afgelost en 
dat al het overige personeel te allen tijde toegang heeft. 
Wij zijn het dan ook niet eens met de trage gang van zaken 
waarmee aan deze blokkade een einde is gemaakt. 

Blijkbaar genieten actievoerders zelfs een bevoorrechte 
positie . 
Leden van de actiegroepen konden ongehinderd door de af
zettingen rijden, ondermeer voor de bevoorrading, ter
wijl onze mensen en de bewoners ter plaatse de weg ver
sperd vonden. 
Bovendien is er bij de ontruiming tegen geen der actie
voerders proces- verbaal opgemaakt. 
Het zou niet misstaan als de justitie een dergelijke blok
kade of een bezetting met alles wat daarmee samenhangt 
als normale overtredingen ingevolge de eerder genoemde 
artikelen van het Wetboek ·van Strafrecht zou behandelen . 

Aan de orde zijn acties , die gelukkig door vrijwel ieder
een worden afgewezen, maar waarover door de handhavers van 
de openbare orde blijkbaar lang moet worden nagedacht als 
men ermee geconfronteerd wordt. 
Door het naar ons idee te lankmoedige optreden van de be
voegde autoriteiten worden de actievoerders steeds meer ge
sterkt in hun optreden en wordt er bij het publiek en zeker 
ook bij de omwonenden volkomen onnodig ongerustheid veroor
zaakt . 

Opnieuw zijn acties aangekondigd, nog wel in de vorm van 
een be zetting van het terrein van de centrale. 
Wij menen dat hier met alle wettelijk~ middelen tegen moet 
worden opgetreden, omdat in onze rechtstaat bedreigingen 
en gijzeling absoluut niet tolerabel zijn. 
Het geeft geen pas dat wij en onze gezinnen in ongerustheid 
moeten verkeren over de vraag of wij ons werk wel op vei
lige wi jze kunnen uitvoeren. 
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Nu de acties zo langza.merhand een gewelddadig karakter 
gaan krijgen (ook al worden ze onder het mom van geweld
loosheid gevoerd}, dienen de bevoegde autoriteiten zich 
eens te beraden over de vraag of de groeperingen die het 
slachtoffer zijn van de acties niet die bescherming beho
ren te krijgen waar ze volgens de wet recht op hebben. Te
veel is tot nu toe de nadruk gelegd op het geven van ruimte 
aan de actievoerders. De grens van het acceptabele is wat 
ons betreft echter al lang overschreden en wij wensen der
halve aanspraak te maken op onze wettelijke rechten . 

De centrale wordt conform de verleende vergunningen , en 
onder controle van de bevoegde autoriteiten, zoals de 
Kernfysische Dienst van het ministerie van Sociale Zaken, 
de sector Straling van het mini sterie van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne, de Dienst voor het Stoomwezen en de 
Arbeidsinspectie van het district Arnhem, door ons met 
zeer goed resultaat bedreven. 
De hoge beschikbaarheidscijfers van de centrale duiden op 
een hoge kwaliteit van de organisatie en van het werk . 
De centrale is mede daardoor veilig en wij zijn dan ook 
verheugd over de uitspraken die gedaan zijn over het open
houden van onze centrale. 

De veiligheid mag echter niet in gevaar worden gebracht 
door actiegroepen die dreigen met een terreinbezetting om 
daarmee het personeel te beletten hun taak naar behoren 
uit te voeren. 
Hierbij willen wij nog aantekenen dat wij onze werkzaamheden 
verrichten in het belang van de openbare energievoorziening 
en dat onze kennis en ervaring van groot belang is voor de 
gehele maatschappij. 
Om met kennis van zaken te kunnen oordelen over een bepaalde 
vorm van energievoorziening zullen we deze vorm in al zijn 
aspecten eerst grondig moeten onderzoeken. Dit geldt niet 
alleen voor kernenergie doch ook voor alle andere vormen van 
energie- opwekking. 
Niemand van ons heeft er problemen mee dat er mensen zijn 
die kernenergie als mogelijke energiebron afwijzen , doch 
eventuele demonstraties dienen wel binnen het kader van de 
wet te blijven. 

Omdat er bij ons en onze familieleden bezorgdheid bestaat 
over aangekondigde acties, zouden we u samenvattend het 
volgende willen voorleggen : 

1. als nederlandse staatsburgers hebben wij recht op be
scherming van de overheid als wij door de wet opgelegde 
of door de wet toegelaten werkzaamheden verrichten , waar
over door de daartoe bevoegde instanties ten overvloede 
ook nog eens duidelijke uitspraken gedaan zijn . 
Wij doen dan ook een dringend beroep op u een eventuele 
bezetting te voorkomen of, als dat niet mogelijk blijkt , 
in ieder geval een snelle ontruiming te bewerkstelligen , 
zodat voorkomen wordt dat : 
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een aantal van ons gegijzeld wordt , terwijl de anderen 
belet wordt hun normale werk te verrichten; 

de veiligheid van onze centrale in gevaar wordt ge
bracht omdat het zondermeer noodzakelijke werk en 
toezicht op de centrale geen doorgang kan vinden; 

de noodvoorzieningen zoals brandweer, ambulance en der
gelijke mogelijk vertragingen ondervinden; 

ongerustheid wordt gewekt bij onze familieleden. 

2. als werknemers zouden we u wil len vragen duidelijk uit 
te spreken dat dergelijke acties volledig buiten de 
bestaande rechtsorde vallen en dat er zonder uitstel 
tegen opgetreden zal worden, zodat ook wij ons gesteund 
voelen door de overheid in de uitoefening van onze werk
zaamheden , waarvan u in uw besluiten heeft aangegeven 
deze te willen continueren. 

(F. van Balgooi, voorzitter) 
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