
.Arnhem, 22 november 1994 

Vandaag, dinsdag de 22ste november, wordt in de Tweede Kamer gestemd 
over de modificatie van Borssele en daarmee over de toekomst van de 
kerncentrale. 
Grote promoter van· kernenergie in Nederland is nog steeds, blijkt 
weer, de SEP; zij willen opnieuw een half miljard investeren en 
daarmee kernenergie langer levensvatbaar houden. 

Als protest en om onze fru$tratie af te reageren op de instellingen 
die die frustratie veroorzaken (in plaats van op willekeurige bushal
tes) hebben we afgelopen nacht vernielingen aangebracht op en in het 
gebouw van de SEP op het KEMA terrein in Arnhem. 

We mengen ons hiermee niet in de inhoudelijke diskussie over kernener
gie, omdat er simpelweg geen· inhoudelijke diskussie is · waar we ons in 
zouden kunnen mengen, als we al wilden, ~aar willen alleen maar kort 
de belachelijkheid van een paar argumenten verduidelijken. 

Het door de SEP vo9ruit lopên op de beslissing, door te investeren in 
de modernisering voordat de beslissing daartoe genomen is, wordt nu 
weer als reden genoemd om door te gaan met de modernisering (zegt Kok 
letterlijk). Het is opnieuw het oude liedje: er is al zoveel in 
geinvesteerd, dus laten. we maar door gaan. · 

Feitelijk komt deze modernisering neer op een subsidie voor de alumi
niumfabriek van Pechiney die contractueel electricite~t krijgt ver 
benede·n de kostprijs van ongeveer 8 cent . Pechiney krijgt het voor 4-6 
cent, wat ons (electriciteits-consumenten) enkele tientallen miljoenen 
per jaar kost. 

Borssele zou langer open moeten blijven voor behoud van kennis. We 
blijven toch ook niet kernwapens, chemische wapens, martelwerktuigen, 
etc. rnaken omdat anders die kennis verlore~ gaat? 

En dan dat zotte argument over de 'oetrouwbaarheid van de politiek', 
over 'continuiteit van beleid'. Als mensen daarin echt geloven, moeten 
we verkiezingen maar afschaffen (dan kan nu eenmaal verandering van 
beleid als resultaat hebben). En a:J.s we het op die rnanier hebben over 
1 continuite i t van beleid 1 en 'betrouwbaarheid van pol i tieke systemen' 
dan was het beleid van Stalin of Hitler bij ·uitstek 'betrouwpaar'; die 
veranderden niet · van mening en kwamen niet terug op eerder genomen 
beslissingen. Gezeur en smoesjes dus allemaal. 

Nee, het kabinet (Kok en Wijers voorop') loopt weer netjes aan de hand 
van de SEP en hoge ambtenaren· op het Ministerie van Economische Zaken. 
Een deel van de Kamer doet dan nog wel haar best, maar wordt gesabo
teerd door D'66 die haar eigen minister niet wil laten vallen. 0'66 
heeft in een week meer schade aan de democratie aangericht dan RARA in 
tien jaar. Jammer voor RARA, maar 't is niet anders. Misschien · tijd 
voor ee.n strafrechtelijk voqronderzoekje? 

Eigenlijk is het te zot om dit opnieuw allemaal nog weer eens uit te 
rnoèten leggen. Meer woorden maken we er dan ook niet aan vuil. Er is 
maar één gepast antwoord: schade! 

Dus: onrniddelli jk stoppen met kernenergie en geen bezuinigingen maar 
vergroting van budget voor rnilieuviendelijke en duurzame energie 
bronnen; geen bezuini9ingen op warmtekracht-koppeling! 

STOP KERNENERGIE! 


