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P E R S 8 E R I C H T 

Vandaag wordt aan de commissaris van de koningin het rampen
plan aangeboden. Dit plan behelst een draaiboek te zijn hoe 
gehandeld moet worden bij een ramp met de kerncentrale te 
Borssel:. 

Wij van Stop Borssele hebben vele bedenkingen bij deze plannen, 
deze zijn onder andere: 
a: Het plan voor=iet in :en schijnveiligheid . ons wordt het idee 

opgedrongen dat kernenergie veilig is als er een rampenplan 
beschikbaar is. 

b: Het plan voor=iet niet in paniek reakties. mensen laten zich 
ni:t door :en overheid bemoederen als andere belan~en (bijv. 
veiligheid gezin) voorop st3an. 

c: Vanuit Walcheren bestaat is :r geen goede vluchtroute. De 
enige weg zal afgesloten =ijn omdat deze te dicht langs het 
stralingsgebied loopt. 

d: In het nu beschikbare plan is alles gebasseerd op zgn. stra
lingsgebieden opgetekend in cirkels, een kind weet dat de 
vrijkomende radio-aktieve straling =ich niet in een cirkel 
verplaatst maar door de wind in een bepaalde richting geblazen 
en verspreidt wordt. 

e: Een belangrijk onderdeel van het plan is verspreiding van jo
dium tabletten. ook hiermee wordt gesuggereerd dat er niets 
meer kan gebeuren als je zo'n pil slikt. Deze pillen helpen 
echter maar tegen de besmetting van een bepaald soort r adio
aktive straling. Wanneer straling vrijkomt zijn e r nog 

talrijke andere stoffen di: een hoge besrnettingsgraad zullen 
veroorzaken. 

Al deze punten noodzaken de aktiegroep Stop Borssele weder om 
aktie te voeren tegen de ker nenergie lobby. 
Deze keer doen wij dat door het verspreiden van onze eigen 
jodiurntabletten. 
Voor ons blijft voorop staan dat de eni gste manier om r a mpen met 
kerncentrales te voorkomen is . deze central~s direkt te s luiten. 
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