
P E R S V E R K L A R I N G 
=========================== 

Terwijl i n politiek Den Haag vandaag , donderdag 29 januari, gedebatteerd wordt 

over het "aktiep,lan veiligheid van kerncentrales", voeren wij, het Comitee 

"Nooit meer Tsjernobyl - Borssele Dicht!'", aktie bij de kerncentrale in Bors

sele. 
Het rapport dat door het OSAR-team van het IAEA is uitgebracht, maakt duide

lijk dat er nog al wat schort aan de veiligheid van deze kerncentrale. Gebre

ken die in de nederlandse versie van het rapport voor een deel nie t meer voor

komen. 

In 3e 2de Kamer wordt o.a. gepraat over het ontwikkelen en vaststellen van 

veiligheidsregels. Naar aanleiding van het ongeluk in Tsjernobyl zullen daar 

wijzigingen in worden aangebracht . Deze wijzigingen zullen gelden voor de evt. 

bouw van nieuwe kerncentrales en voorzover da.t "redelijkerwijs" (citaat) mo- · 

gelijk is voor de bestaande in Dodewaard en Borssele . Ook wordt er gepraat 

over de aanvullende veiiigheidsstudies t.b.v . de besluitvormi ng rond de vesti

gingsplaatsen voor kerncentrales. 
Van deze diskussie zal gebruik gemaakt worden bij de besluitvorming/herbezin

ning over de verdere toepassing van kernenergie in Nederland. In l1et voor jaar 

van 1988 zal de minister van Economische Zaken hier over een nota aan de 2de 

Kamer zenden, waarna een beslissing zal volgen. 

De kans is zeker niet denkbeeldig dat men met wat extra veiligheidseisen kern

energie tot een ·veilige vorm van elek~riciteits-produktie verklaard . Net als 

men nu de illusie omhelst dat, met het verhelpen van de in het IAEA-rapport 

gesignaleerde gebreken, Borssele een veilige kerncentrale wordt . 

Echter, niets is minder waar ; er zijn geen veil ige kerncentrales! 

\~ij, het Comitee "Nooit meer Tsjernobyl - Borssele Dicht!", eisen dan ook de 

definitieve stillegging van de kerncentrales in Dodewaard en Borssele, omdat 

de konklusie van alle veiligheids-onderzoeken niet anders kán zijn, omdat 

ke rnenergie altijd het risico van een groot ongeluk in houdt. 

De gevolgen van een dergelijk ongeluk zijn zo groot (denk maar aan Tsjerno

byl), dat het niet meer van belang is hoe groot de kans op zo'n ongeluk is, 

aangezien elk risico, hoe klein ook, maatschappelijk onaanvaardbaar is! 

Tsjernobyl bewijst ver4er nog weer eens ten overvloede dat de kans op mense

lijke fouten niet uit te sluiten valt bij een zo ingewikkeld systeem als een 

kerncentrale. 

Vanmiddag zijn wij bij de kern1entrale in Borssele 9m duidelijk te maken dat 

al die maatregelen om Bor~sele veiliger te maken, lapmiddelen zijn. Daarom 

willen we dit soort "veiligheid,s-diskussies" belachelijk maken door onszelf 

aan te melden als nieuw personeel, door extra controle-lampjes, bijscholings

materiaal, gasmakers, etc., mee tè nemen, die volgens het IAEA- rapport of 

niet aanwezig of kapót zijn. , 
Dit soort "veiligheids-diskussie" is een bliKsemafleider , een alibi om de 

enige beslissing die de veiligheid werkelijk garandeerd (defini tieve stop

zetting) niet te hoeven nemen. 

Om die diskusie dichter bij te brengen staan we hier vanmiddag en zullen we 

hier nog vaker van onze aanwezigheid blijk geven, als aanloop op de massale 

aktie- drie-daagse op 24, 25 & 26 april met een demonstratie, manifestatie en 

een 28-urige blokkade . Dit om op gepaste wijze te herdenken dat het dan een 

jaar geleden is dat de kerncentrale in Tsjernobyl ontplofte. 

TSJERNOBYL IS OVERAL STOP BORSSELE 

STOP KERNENERGIE !! 
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