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OP 21 MEI
TELT UW
STEM
Op 21 mei zij n er verkiezingen
voor de Tweede Kamer. tn de
verkiezingscampagnes wordt
vooral gepraal over de econo
mie, de werkgelegenheid en de
kernwapens.
Belangrijke kwesties, dat is ze
ker. Maarerzijn meenaken
waarover-na 21 mei, met een
nieuwgekozen parlement,
keuzes moeten worden ge
maakt. De bouw van nieuwe
kemcentrales is zo'n vraag
stuk. Deze regering, bestaan
de uit CDA en VVD, heeft
voorgesteld Iweeof meer kern
centrales erbij Ie houwen.
Hel blijkt echterdat de meeste
Neder landers geen uitbreiding
van kernenergie willen . Dat
was tienjaar geleden zo, vij r
jaa r geleden zoen ook nu nog
wileen ruime meerderh eid
geen nieuwe kerncentrales.
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Veertig jaar na de bouw van de eerste kerncen
trales zijn nog steeds niet alle problemen rond
deze energievoorziening opgelost. Ondanks alle
technische snufjes, uitgebreide veiligheidsmaat
regelen en steeds meer kennis over atoomsplit
sing gebeuren er voortdurend hele en halve
ongelukken. Een van de grootste problemen bij
kernenergie is de opslag van het radio-actief
afval. Dit afval moet honderdduizenden jaren
buiten ons leefmilieu worden gehouden. Hon
derdduizenden jaren. Dat betekent dat we spe
len met onze toekomst. Zullen de volgende gene
raties blij zijn met deze erfenis?
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Derde wereld

Op21 mei telt uwstem, Kies
voor de toekomst , kies voor
hel milieu .

De grote probleme n me t een in
terim of definitieve opslag heb
ben e r toe geleid dat men is gaan
zoe ken naa r ee n inte rna tiona le
oplossing. Zo wordt er gespro
ke n over speciale co ntacte n me t
landen die ons de kerncentrales
willen leveren. In ru il voor or
de rs zorgen zij voo r het afval.
Deze internati on ale oplossing
ze t de deur voor dumping van
radio -ac tief afval naar de De rde
Wereld wijd ope n. West-Duits 
land en China hebben pas een
cont rac t gesloten voo r opslag van
hel kernafval in de Gobi woes 
tijn . Ook Soedan heeft a l lat en
weten dat het kernafval op haar
grondgebied wil bergen.
Het za l duide lijk zijn dal op deze
manier het pro bleem alleen maa r
wordt verschoven. En no wel

naar ' ·eden waane-em'tre2JJ'- 'I
voe Ihulp da n rad ie -actlef :,f·
val elf" 5turc;;n ,
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ze kerheid ove r de de ugde lijk
heid van de verpak king. In Ne
de rland heeft een onafha nkelijke
com missie van deskundigen ge
ste ld dat mo men teel niet is aan
getoond da l ee n inte rim opslag
ve ilig is.Interim opslag

Ee n paar jaar geleden wilde de
mee rderheid van o ns pa rleme nt
nog een afdoende en definitieve
oplossing, binnen de Ned erland
se grenzen. voor het radio-ac
tieve afval. Nu zo' n oplossing
niet voo rha nden is. heeft men d it
standpunt verla ten . Hel CDA
vindt tha ns dal ee n interi m o p
slag van ke rna fval in Nederland
gedurende ee n pe riode van maxi
maal 50 tot 100 jaar ee n mi
lieuhygiëni sch aa nvaardbare e n
be heersbare oplossing is. Wat er
daarn a met hel afva l moet gebe u
ren . weet men niet.
Aa n ee n interim opslag kleven
nog meer bezware n. Door de
ste rke strali ng , warmte-ontw ik
keling en de aa nwezigheid van
last ig IC behee rsen radio-actieve
stoffe n is ee n wate rdichte opslag
van het afva l lang niet ee nvo u
dig . O m die reden heeft een
Duits gerechtsho f de interi m o p
slag voor kernafval bij Gorleben
verbode n. Er was onvo ldoende

de conclusie dal de zoutkoepel in
contac t staat met hel grondwa
ter. Als dat grondwater besm et
raa kt door he l radio -actief afval
is de ramp nie t te overzien . Toch
gaa l me n in Gorleben door met
hel onderzoek. Er is al zoveel
geld , rui m 200 miljoen gulde n, e n
po lilick pre stige inges toke n, dal
me n niet mee r terug wil.

meni eving er over honderd of
du izen d jaar uitziet"!
Op de derde plaats zijn de zout
koepels e rg gri llig gevormd. T us
sen de verschillende lagen zo ut
kan grondwater strome n, Via het
grondwa te r kan het radio-act ief
afva l weer terecht kom en in o ns
milieu .
De proefboringen die de rege
ring wil doe n. geven gee n inzicht
in deze grillighe id . Per zoutkoe
pel wordt op slechts één plaats
geboord. O p vee l meer plaatsen
boren zou de zoutkoepel te lek
en daard oor ongeschikt maken
voor de opslag van kernafval.

200 miljoen
De Ned erl andse rege ring heeft
de laatste jaren de condities
waa raa n zoutkoepels zo ude n
moeten voldoe n steeds bijge 
ste ld. Was dit niet gebe urd, dan
was nu al zeker da t zoutkoe pe ls
ongesc hikt zijn voor opslag.
In het buiten lan d is de afge lopen
jaren enig onderzoek verricht
naar de opslag in zoutkoe pe ls.
Dit heeft ertoe geleid da t Am eri 
ka a fziet van deze oplossing en
dat in De nemarken na proefbo
ringe n de meeste zoutkoepels
ongesc hik t bleken.
In West-Duitsland loopt ee n on
derzoeksprogramma in Gorle
ben . Geologen die in opdracht
van de officiële instanties he t on
derzoek verrichtten , kwamen to t

be rging van het afva l in zo utkoe
pe ls In hel noorden van het land .
Vanaf 1976 zijn e r plannen voor
proefboringen . Heftig verzet van
de (plaatse lijke) bevol king heeft
dit tot nu toe ver hinde rd.
Er zijn grote bezwaren tegen de
opslag van kernafval in zo utkoe
pe ls. A llereerst van geologisc h.
wet enschappelijke aa rd. Geen
e nke l onderzoek kan ons iets Ie
ren over het gedrag van het afval
in d e.zoutkoepel op de lange ter
mijn. Daarom za l nooit kunnen
worden aa ngetoond dat opslag
vera ntwoord is.
Een twee de argum ent legen deze
vorm van opslag is, dat niet kan
worden voo rkome n dat genera
tics na ons in zo' n koep el gaan
ro mmelen. Wie weet hoe de sa-

Zoutkoepels
In Ned erl and denkt men aa n de

Wie kernen ergie zegt, zegt rad io
actief afva l. Bij de voorst ellen
ove r de bouw van nieuwe kern
centra les speelt de berging van
hel hete , gift ige e n hoog radio
actieve afva l ee n belangrijk e ro l.
Vanwege de langdu rige gift ig
heid moel het afval gegara n
deerd enige honderdduizenden
jaren buile n ons leefmilieu wo r
den geho ude n. Jui st omdat dit
zo'n onge looflijk lange peri od e
is, de nkt men aan be rging onder
de gro nd. A lleen heeft men nog
nergens in de were ld een plek
weten te vinde n. Ieder onde r
zoe k naar ee n bergingsplaats laa t
steeds nieuwe pro blem en zien.



• De moderne windmolens zien
er wal anders uit dan deze
rraaie Hollandse molens. Ze
hebben ook een veel hoger ren·
demenl. Denemarken maakl al
jaren werk van de1.e windmo
lens: goed voor banen en ex
port.

Plan milieuvriendelijk energiebeleid biedt meer banen

Een kwart van
de stroom

GE ENERGIEBESP
KAN KERNENERGIE
OVERBODIG N

'Over tien jaar gaan de lichten uit, werkt de
koelkast niet meer en kunnen we geen TV meer
kijken'. Dat voorspelden voorstanders van
kernenergie in het begin van de 70'er jaren,
wanneer we afzouden zien van deze energie
bron. U heeft zelfgemerkt dat dit niet waar is.
Kerncentrales zijn niet onmisbaar. In tal van
wetenschappelijke rapporten is aangetoond, dat
het ook anders kan, veiliger en net zo goedkoop.
Alleen moeten we ons spaargeld dan niet in de
bouw van kerncentrales steken. AI het geld dat
daarin wordt geïnvesteerd, kan niet meer wor
den besteed aan andere energievormen.

De voorspellingen van de rege
ring en de electriciteitsmaat·
schappijen over onze toekomsti·
ge energiebehoefte zijn de afge
lopen jaren steeds onjuist geble-

ken. De verwachting dat de
vraag naar energie stormachtig
zou blijven groeien is niet uitge
komen. Energiebesparende
maatregelen en nieuwe ener-

giezuinige technieken rijn daar
van de hoofdoorzaak.
Nog steeds rekent de regering op
een groeiend verbruik. Ze ver
wacht dal in het jaar 2.000 het
electriciteitsverbruik 30% hoger
zal liggen dan nu het geval is en
dat hel verbruik ook na 2.000 zal
blijven stijgen. Om aan deze
groeiende behoefte te kunnen
voorzien kiest deze regering on
der andere voor kernenergie.
Het kan ook anders. Voor en tij·
dens de Brede Maatschappelijke
Discussie zijn alternatieven ont·
wikkeld voor de Nederlandse
energievoorziening. Een groep
energiedeskundigen uit milieu
organisaties, universiteiten, on·
dernemers- en vakbondskringen,
heeft een plan uitgewerkt voor
een milieuvriendelijk energiebe
leid zonder kernenergie.
Men kwam tot opmerkelijke re
sultaten. Het plan dat uitgaat van

energiebesparing, een veel grote
re inzet van wannte/krachtkop·
peling en windenergie is niet
duurder, het bespaart veel ener·
gie in de toekomst en het biedt
ongeveer 180.000 mensjaren
werkgelegenheid in Nederland
zelf. De kernenergieplannen van
de regering komen op ongeveer
160.000 mensjaren werk, waar
we bovendien in Nederland wei
nig profijt van zullen hebben om
dat we de kerncenlrales niet zelf
kunnen bouwen.
Energiebesparing in plaats van
kernenergie. Dat is de opvatting
van de milieubeweging. Dat is
ook de uitslag geweest van de
Brede Maatschappelijke Discus·
sie. Driekwart van de Neder·
landse bevolking kon zich in deze
uitslag vinden. De Brede Maat·
schappelijke Discussie heeft niet
geholpen. De verkiezingen kun·
nen wel helpen.

Een moderne energiezuinige
lamp verbruikl slechts een
kwart vandeslroom van ge
wone lampen. Slei dat we in
hel jaar 2000de helft van onze
gloeilampen hebben vervan
gen door energiezuinige lam·
pen, dan scheell dil bijna 100
MW aan electrisch vermogen
dat moet worden opgesteld.
Een kerncenlrale heeR een
vermogen van tOOO MW. An·
ders gezegd: tien kleine uitvin·
dingen als deze energiezuinige
lamp zijn evenveel waard als
één kerncentrale.

15 gulden
stookkosten per
maand
Wal u hier ziel, zijn normale
woningwelwoningen. Ze
Slaan in Alblasserdam.
Op één punt is er echler een
belangrijk verschil meI de
meeste woningen in Neder
land. De bewoners betalen
slechts f tS,-per maand voor
de verwarming.
Datscheeltf too,-totf ISO,
mei de meeste huizen. Hel
gaat hier om nieuwe ener
giezuinige woningen, die
slechts 300 kuub gas per jaar
verbruiken.

Zure regen wacht geen 10 jaar
Na de VVD heeft nu ook het CDA zich uitgesproken
vóór nieuwe kerncentrales. Het CDA en de VVD vinden
kernenergie om een aantal redenen noodzakelijk. Ten
eerste is er de verwachting dat kernenergie goedkope
electriciteit zal leveren. Op de tweede plaats maken,
aldus deze partijen, kerncentrales nieuwe kolencentra
les overbodig. Kolencentrales leiden tot veel milieuver
ontreiniging en zure regen. Derde argument is dat de
westerse landen moeten kiezen voor kernenergie, zodat
er meer olie, kolen en gas overblijft voor de derde
wereld. Wat is de krachtvan deze argumenten?

De regering, het CDA en dc
VVD verwachten dat elcctriciteit
uil de nicuwe Nederlandse kern
ceOlrales 8,7 cent per kWh zal
kostcn. Voor kolen. olie en gas
rekent men met een prijs van 10 à
12 cen!.

Op dit momeOi wordt nergens ter
wereld een prijs van 8.7 cent per
kWh atoomstroom gerealiseerd.
Overal ligt hij hoger. Zo hoog
zelfs dal in Amerika de laatste
jaren alleen maar kerncenlrales
zijn afbcsteld. Verder is het zo

dat de prijs van 8,7 cent is geba·
seerd op de verwachting dat de
kosten voor de opslag van het ra·
dia-aktief afval en het afbreken
van de kerncentrale laag zullen
blijven. Ook dat is zeer de vraag.
Is de prijs die de regering han
teert voor stroom uil kemcentra
Icsonwaarschijnlijk laag, dc prijs
die zc hanteen voor olie, kolen
en gas is overdreven hoog. De
olieprijs wordt uitgedrukt in dol
lars per vat. De regcring hanteerl
een veel te hoge koers van mini
maal f 3,10 per dollar.
De regering verwacht verder, dat
een val olie in 2000 minimaal 30
dollar zal kosten. Een vat kost nu
ongevcer 10 dollar en zal volgens
internationale deskundigen in
2000 zeker niet meer dan 25 dol·
lar gaan kosten.

Zure regen
Het argument dat kerncentrales
goed zijn legen de zure regen is
zwak. Allereerst is het onjuist
om te beweren dat de keuze gaat
tussen kolen en kernenergie. De
keuze gaal veel meer tussen
kernenergie en extra energiebe
sparing. Extra energiebesparing
leidt niet tot zure regen. Daar
komt bij dat de nieuwe kerncen·
trales pas over tien jaar een even·
tuele bijdrage zouden kunnen le
veren aan de bestrijding van zure
regen. Dat is te laat om de bos·
sterfte nu tegen te houden.

Derde wereld
Hel CDA gebruikt vaak het ar
gumeOi dat de westerse landen
moeten kiezen voor kernenergie.

zodat er voor de derde wereld
meer olie, kolen en gas over
blijft. Dil argument klinkt sym
pathiek, maar is in feite niet
steekhoudend.
Derde wereldlanden die energie
tekort komen, zijn niet gebaat bij
een iets groler aanbod van olie,
kolen en gas op de wereldmarkt.
Zij hebben het gcld nict om er·
voor te bctalen. Miljoenen men·
sen in de derpe wereld beschik
ken niet eens over het geld om
hun eigen voedsel te kopen, laai
staan dal ze olie kunnen betalen.



Kinderen en zwangere vrouwen zijn extra kwetsbaar

GSNO
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VERDEELDHEID OVER
GEVOLGEN ONGELUK

Kernenergieen kernwapens
Kernenergie en kernwapens
hebben "eel met elkaar ge
meen. Zo gebruikt men dezelf
de grondstoffen en dezelfde
technieken. Vaak zijn hel ook
nog dezelfde bedrij"en die zo
wel bij de bouw van kerncen·
trales betrokken zijn als bij de
bouw van kernwapens.
Uranium en plulonium zijn de
belangrij kste grondstoffen.
Hel is de brandstofvoor kern
centrales en kweekcentrales,
maar men kan er ook atoom·
bommen mee maken.
Veel landen zijn de afgelopen
jaren al door middel van kern·
centralesen andere aloomin
stallaties in slaal gesteld een
eigen atoombom Ie produce·
ren. Landen die nu al, ofwaar·
schIjnlijk binnenkort over een
eigen atoombom kunnen be·
schillen zijn: Argentinie,
Brazilië,lndia,lrak,lsraël,
Libië, Taiwan, ZlIid·Afrikaen
Zuid·Korea.
Hel zijn vooral de landen met
een eigen aloominduslrie, z0

als West·Duitsland, Frankrijk
en de Verenigde Slalen, die
onderdruk van deeconomi·
sche crisis niel alle strengeei
sen slellen aan de export van
onderdelen ,'oor atoominstal·
laties aan andere landen.

wegingen radio-actief drinkwa
ter zal afwijzen. ook al voldoet
het aan de nonn. Hetzelfde geldl
voor de landbouw en de Îndus
trie. Om kwaliteilsredenen en
vanwege exporteisen zal het be
drijfsleven niet willen werken
met radio-actief water.
De vraag is of dergelijke risico's
van kernenergie aanvaardbaar
zijn. De eleclricileitsbedrijven
en de regering vinden van wel.
Zij wijzen op de kleine kans die
ecn mens heeft om bij een kern·
ramp om het leven te komen. De
kans op een auto-ongeval of een
ongeluk bij een LPG-station is
groter. Dat is op zich juist. maar
veel mensen vinden dat je een
dergelijke vergelijking niet kunt
trekken.
Je kunt een kernramp nict op één
lijn stellen met een verkeerson·
geluk. Een verkeersongeluk treft
cen klcine groep mensen, een
kernramp ontwricht cen hele sa
menleving. Het is een catastrofe
met langdurige en onomkeerba·
rc gevolgen. Dat geldt voor de
tamelijk dichtbcvolkle omgeving
van Moerdijk. En evenzeer voor
het relatief dunbevolkle gebied
rond de Eemshaven.

Kernenergie
en
kernwapens

J

actieve straling. Ook zij zullen
bij uitbreiding van kerncentrales
steeds meer worden geconfron·
teerd met de gevolgen.

• Degynaecoloogdr. Bisschop
waarschuwt voorde gevolgen
van radio-actie\'e straling.

• Een ongeluk bij een kerncen·
.rale aan hel Usselmeer maakl
dil water voor drie jaar onge
schikl als drinkwater.

De drinkwaterbedrijven hebbenf becijferd wat de gevolgen van
~ een groot ongeluk zijn voor om.
- drinkwater. Een ongeluk bij eeni kerncentrale aan het IJsselmeer
i:î maakt dit water voor drie jaur
.8 ongeschikt voor dc drinkwa-

tcrvooniening. HetlJssclmcer is
onmisbaar voor hel drinkwater
van ca. 900.000 mensen in
Noord-Holland, Een allernatid
is er niet. Dc behoefte kan
slechts voor vier weken op een
andere wijze worden gedekt.
De drinkwaterbedrijvcn wijzen
erbovendicn op dal dc bevolking
uit persoonlijke veiligheidsover-

De Medical Research Council,
een Engels wetenschappelijk art
scnorgaan. vroeg naar aanleiding
van deze gegevens haar regering
de stralingsnormen niet te ver
soepelen. Ook Nederlandse art·
sen maken zich steeds meer zor·
gen over de gevolgen van radio-

•

Een ongeluk in een kerncentrale kan zeer ernstige gevol.
gen hebben. Dit blijkt uit een onlangs verschenen onder·
zoek van de Technische Hogeschool Twente. Bij Bors
sele kunnen 1.600 doden vallen en bij Moerdijk zelfs
6.300. Een gebied ter grootte van de provincie Utrecht
zal voor jaren onbewoonbaar worden. Een ongeluk kan
leiden tot sociale ontwrichting en tot ernstige schade aan
het milieu en de volksgezondheid.

re vrouwen helemaal vergelen.
Juist babies met snel groeiend
weefsel en daarom ook snelle cel·
deling zijn zeer gevoelig voor
kankers. Zij kunnen gemakke
lijk via de moederkoek worden
besmet. Hierna ontstaan niel al
leen exlra risico's voor kanker
sterfte, maar zijn ook afwijkin
gen in de orgaansystemen heel
goed mogelijk. Verder zijn cr ge
netische risico's die wellicht pas
zichtbaar worden in een volgen·
de generatie...

Leukemie
Gevallen van kanker openbaren
zich pas na gemiddeld 23 jaar,
behalve leukemie of bloedkan
ker die al binnen twee jaar na
bestraling kan optreden. In En
geland waar men sinds 1946 mei
kernenergie werkt. krijgl men
een Sleeds duidelijker beeld van
de mogelijke gevolgen. Van de
ruim 3300 werknemers die sinds
1946 zijn overleden. stierf bijna
eenderde aan kanker. Vooral
proslaatkanker was sterk toege
nomen.

In berichten over een ongeluk met een kerncen
trale wordt vaak gesproken over radio-activiteit
die is vrijgekomen. De gevolgen hiervan zijn
wetenschappelijk moeilijk aan te tonen. Wel
blijkt uit cijfers dat in gebieden waar ongeluk
ken met kerncentrales hebben plaatsgevonden,
meer gevaUen van bijvoorbeeld leukemie voor
komen. Vooral kinderen en zwangere vrouwen
blijken extra gevoelig te zijn. Daar wordt in de
stralingsnormen nauwelijks rekening mee ge
houden.

Normen
De Nederlandse overheid heeft
vastgesteld hoeveel radioactivi
teit voor werknemers en omwo
nenden toelaatbaar is. Toen ech
ter uit onderzoek bleek dat de in
1959 vastgestelde normen grote
risico's inhielden voor werkne
mers en omwonendcn hcdt men
die normen nict strenger ge
maakt. Voor werknemers wer
den de normen gehandhuafd en
voor de bevolking zelfs versoe
peld.
De cijfers die men nu hanteert
houden verder geen enkele reke
ning met de vcel $rotere si ra
lingsgevoeligheid van kinderen
en ongeboren vruchten. De gy.
naecoloog Bisschop zegl hier
over: ..Men geeft de grotere ge
voeligheid van ongeboren vruch
ten wel toe. Zwangere radiologi
sche werksters mogen maar het
liendeontvangen van de normaal
loegest:lOe dosis. Maar bij de be
volking is men de groep ZW:lOge-

Bij een kerncentrale staan zowel
werknemers als omwonenden
bloOl aan radio-activiteit. Dr. M.
Bisschop, gynaecoloog te Oos
terhout, heeft vee! studie gedaan
naar de gevolgen van radio-acti
viteit. Over de gevaren voor de
mensen in een kerncentrale zegl
hij: "Werknemers kunnen zich
op verschillende manieren be
schermen. Ze kunnen drie over
alls aantrekken, hun kleding mei
pleisters dichtplakken en een
gasmasker opz.etlen. Zo kunnen
ze vermijden dal ze in aanraking
komen mei radio-actieve stoffen.
Echter. ze kunnen zich niel be
schermen tegen de straling van
die stoffen. Er zijn nu eenmaal
gecn kleren van gewapend
beton. ~
Mensen die in de omgeving van
een centrale wonen, worden nau
welijks blootgesteld aan deze di
recte straling. ..Omwonenden
die buiten de centrale verblijven.
bedreigt een ander gevaar. De
zogenaamde besmetting met ra
dio-actieve deeltjes die vooral
via het koelwater de kerncentra
le verlaten." aldus dr. Bisschop.
.,Deze radio-aclieve deeltjes
kunnen zich aan eiwitlen binden
en in de voedselketen belanden.
Bij een dergelijke besmetting
worden mensen inwendig be
straald. -



CDA PvdA VVD 0'66 PPR, EVP,
PSP, CPN

SGP, RPF,
GPV

de kerncentrales in open houden zo spoedig als ltthnisc:h
Borssele en Dodewaard mogelijk dichl

de bouw van nieuwe uitbreiding kernener- geen nieuwe kerncen·
kerncentrales gic niet uitsluiten onder (rales

devoonwaardevaneen
mllieuhygiënische, be
heersbare oplossing
van het afvalvraagstuk

openhouden

in de komende kabi
netsperiode beginnen
met de bouw van mini·
maallwee kerncentra·
les onder de voorwaar·
de dal zekerbeid be
staat over rnilieuhy
giëni'ICh verantwoorde
opslag van hel afval

openhouden

legen nieuwe kerncen
trales zolang afvalpro.
bleem niet is opgelost
nieuwe kemcenlr"8Jes
zijn niet noodzakelijk
ofgewenst

onmiddellijksluilen
(PSP, PPR, CPN)
energiebeleid er op
richlen dal bestaande
kemctnlraleszospoe
dig mogelijk kunnen
worden gesloten (EVP)

geen nieuwe kerncen·
trales

openhouden(SGP.
RPF, GPV)

kernenergie moet rol
blijven spelen onder
voorwaarde van stren·
ge veiligheidseisen en
"oortgangonderzoek
opslag (SGP)
beperkte uitbreiding
niet op voorhand afwij
zcn(RPF)
nieuwe kerncentrales
zijn noodzakelijk
(GPV)

HOEDE
OVERKE

T PARTU

De politieke partijen he!>ben hun verkiezings
programma's klaar. Daarin staat te lezen wat ze
vinden dat er de komende jaren met kernener
gie moet gebeuren. Blijven de bestaande centra
les in Dodewaard en Borssele open? Komen er
nieuwe kerncentrales bij? Ook in het verleden
hebben ze zich in de Tweede Kamer al uitge
sproken over dit onderwerp. Een overzicht van
het denken en doen van de Nederlandse partijen
inzake kernenergie.

Het afgelopen jaar heeft de
Tweede Kamer uitgebreid ge
praat over de plannen van de re·
gering nieuwe kerncentrales bij
te bouwen. Een aantal fracties in
de Tweede Kamer stemde ten
slolte met dit voorstel in. Dal wa-

Greenpeace:
kernfabriek
sluiten
De milieugroep Greenpeace is
In aktie gekomen voor deslui·
ting van de opwerkingsfabriek
te Sellalield in Engeland. De
Ierse zee is slerk verontreinigd
doordejarenlange lozingen
van radio-actiefafval. Het
aantal gevallen van kanker
(waaronder leukemie) bij kin
deren uil de dorpen rond deze
fabriek is abnormaal hoog.
Kustbewoners vinden zelfs
plulonium in hun stofzuiger
zakken. Eenmiljoenste gram
plutonium is kankerverwek
kend. Eendulzendsle gram is
binnen een week dodelijk.
Naar schatting heeR deopwer.
kingsfabriek rond de 500 kilo
plutonium geloosd.
In een opwerkingsfabriek
wordl het radto-actlerafval
gescheiden in bruikbaaren
onbruikbaarmaleriaal.ln
Sellalield wordt onder andere
hel afval uit Dodewaard ver
werkt.----

ren CDA. VVD, SGP, RPF en
GPV. Ze deden dit onder de
voorwaarde dat er zekerheid be
staat over een milieuhygiënisch
verantwoorde oplossing van het
radio-actief afval. In de praktijk
betekent dit niet meer dan dat ze
instemmen met een tijdelijke op
slagplaats voor het afval.
Drie CDA kamerleden vonden
deze oplossing onvoldoende en
stemden tegen het voorstel voor
uitbreiding van kerncenlrales.
Navraag leerde dat deze drie Ie·
den bij hun kandidaatstelling
voor het nieuwe parlement geen
voorbehoud hebben gemaakt in
zake kerncentrales. Zij gaan dus
accoord met de formulering in
het nieuwe CDA-verkiezings
programma (zie tabel).
Tegen de plannen voor nieuwe !
kerncentrales hebben gestemd: i
PvdA. D66, PPR. PSP, EVP en :IJ'

CPN_ 1
Dil stemgedrag klopt precies met '!
de teksten van de parlijprogram- i
ma's. De regeringspartijen CDA
en VVD en klein rechts zijn voor,
de andere partijen zijn tegen de
bouw van nieuwe kerncentrales.
Behalve D66 zijn deze partijen
ook voor sluiting van de bestaan-
de kerncentrales in Borsscle en
Dodewaard.

De conclusie is duidelijk. Wie de
bouw van nieuwe kerncentrales
door middel van haar of zijn stem
willegenhouden, moet op 21 mei
niet op CDA, VVD of klein rechts
stemmen.

f

Colofon

Deze kranl is een uitgave van
het comité 'Slem tegen Kern
energie, kies voor het milieu'.

Hel secretariaat van hel comi
té is gevesligd bij de Vereni
ging Milieudefensie, Tweede
Weleringplantsoen 9,1017 ZO
Amsterdam, tel. 020-221366.

Tekst: Wim Combrink, Andre
van Gemert, Els de Groen,
Wim Haalboom, Ludie 011
hof, Slble Schöne en Erlk Ver
malhen.
Zetwerk en druk: Brouwer Off
.sel B.V.
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