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Verslag van de Borssele'8kt'f.evergadering d.d.22-3-'SO.

Tijdens deze vergadering~ordt
het def1nitieve manifest,wat
ook 1n dit bulletin geplaatst
is,samengesteld.Verder wordt ge
praat over de invulling van de
Borssele demonstratiedag,26 ap
ril.
Oe vorige vergadering zijn er al
diverse werkgroepen ingesteld
die de voorbereiding van de demon
stratie en de rest van het programma
voor hun rekening zullen nemen.
Afgesproken wordt dat. de program
werkgroep'een voorstel gaat uitwer
ken waarin bekeken wordt of het moge
lijk is om met de bussen die naar
middelburg komen of wel langs de

centrale te rijden in Borssele dan
wel langs de diverse dorpen in de
omgeving om daar nog de plaatse
lijke bevolking op te roepen. Dit
voorstel wordt snel uitgewerkt.
Het voorlopige programma voor de
26ste ziet er als volgt uit:
-12.00uur aahvang,muziek .
-12.45uur 2 sprekers,i~mand uit
kerkelijke kring,iemand uit de
franse vakbeweging
-13.10uur muziek
-13.45uur 2 sprekers,iemand van de
FNV-Zee1and,iemand van het Energie
Komitee Zeeland
-14.10uur aanvang van de demonstra
tie
16.00uur ontbinding van de demon
stratie,LEKspreker.

Propaganda:
-De LSSK krant roept op voor de Bors-
sele demonstratie.

-Er wordt een button gemaakt.
-Een affiesje wordt gedrukt.
~Naast het zwartboek van het EKZ zal
in Zeeland nog een aparte krant
verschijnen.

Techniek:
-Het EKZ verzorgt de geluidsinstal
latie

-Er wordt voor de bussen uit het
land,een plattegrond gemaakt van
Middelburg.

-Voor een krêche wordt gezorgd.

Mobilisatie:
-Op grote schaal wordt gewerkt met
het Borssele pamflet(manifest).

-Woensdag 26 maart i$ een persbericht
de deur uitgegaan. Kans op plaatsing
is des te groter als we weten dat
het ongeluk te Harrisburg vrijdag

28 ~aart haar eerste verjaardag
viert.
-Bovebdien garanderen alle aanwe-
zige organisaties daar waar zij

mogelijkheden hebben mensen op
te roepen om deel te gaan nemen
aan de demonstratie.

Fi RancH!n:
De P.v.d.A.sta,at nu in ieder ge""
val al voor il000,-garant.
Ve..rder zal de dran kverkoop in
Middelburg in eigen hand gehou
den worden,wat veel geld kan op
brengen.Ook kunnen èe daar aan
wezige stands geld in het laatje
brengen.
GIRONUMMER LEK 3567199,0.v.v.
Borssele.
Het aktiesekretariaat is te be
re;ken op het 2de Weteringplant
soen 9.1017 ZO Amsterdam.
Telefoon:020-221369.

Er wordt ook nog kort gesproken
over de centrale ion Dodewaard.
Deze draait op dit moment ille
gaal omdat er meer splijtstof
staven opgeslagen worden dan
vo 1gens de ge1den·de ve.rgunn i ng
mag.Hlerteg&n gaat de stop Dode
waard groep ln kort geding voeren.
Verder hebben zij aan de gemeen
teraad van Dodewaard stillegging
van de centrale gevraagd.
Oe centrale leidt overigens 'n
verlies van 'zot n 10~iljoen gul
den.Indfen nodig worden· verdere
akties genomen' in de re910,zo
nodig met landelijke steun.
Volgende 60rssele aktievergade
ring 3 april om 19.30uur te
Utrecht.De Gouden Ster,Oudegracht
42.
Wij roeDen alle organisaties,
die zich achter het manifest
kunnen opstel1en,op om naar
deze vergadering te komen.



!rogramma voor Middelburg

Er vinden op 26-4 1n Middelburg
allerlei aktiv1teiten plaats.A1ler
eerst is er natuurlijk het hoofd
programma op het Oamplein.Dat begint
om 12.00 uur.Oan zal er tot 12.45
uur een muziekgroep optreden.
Daarna zullen twee sprekers het
woord voeren.Allebei vrij kort
zodatom 13.10 weer een swingen-
de band kan optreden.Om 13.45 zut
len dan weer twee sprekers kort
het woord voeren,zodat we om even
over tweéen met de demonstratie
kunnen starten.Tegen 16.00 uur
zal dan iedereen weer op het
Damplein verzameld zijn,waar dan
een spreker van b.et lEK de meeting
zal afsluiten.

D~arnaast vinden hoogstwaarschijn
lijkop het Abdijplein een aantal
kulturele- en muziekale aktivitei
ten plaats.Tevens proberen we
daar een energiemarkt te organise
ren.Voor deze energiemarkt kunnen
zich nog allerhande groepen opgeven
bij het secretariaat.
Ook muziek- en toneelgroepen kun
nen zich melden.
Naast het hoofdprogramma op het
Damplein komen er op dat plein
ook nog stands van milieuorgani
saties,die daar hun spullen kunnen
verkopen.Ook hiervoor kunnen deze
groepen zich opgeven bij het land
lijk secretariaat.
De mogelijkheid van workshops in een
aantal Middelburgse cafe's wordt
ook onderzocht.Dit is natuurlijk
sterk afhankelijk van de beschik
bare ruimte in Middelburg.Dus wil je
meer weten bel dan naar het
landelijk secretariaat.020-221369.

Geen kernenergie in Nederland~

Stop Borsse1e.

De aktie tegen de kernceniral~
in Borssele begint goed opgang
te komen.Breek Atoomketen Nederland
(BAN)heeft in het weekend van 15 op
16 maart samen met het Energie
Komitee Zeeland(EKZ)een aktie ge.
voerd.welke iedereen 1n de pers
heeft kunnen volgen.
Deze geweldloze aktie,waarbij
enkele mensen zith aan de hekken
hadden vast geketend,is op brute
wijze door de mobiele eénheid
beeindigd.

Zo voert de regering van Agt
haar Brede Maatschappelijke
~iscussie.Op akties van de bevol
king heeft zij maar êênantwoord:
De knuppel.
Op deze manier zal zij echter het
verzet tegen de kernenrgie
niet kunnen beteugelen;in tegen
deel.het verzet zal versterkt
wor4en doorgezet.
Van Agt en van Aardenne zullen
merken dat er in Nederland
geen kerncentrales geduld worden.
Op 26 april zal de centrale
in Borssele opnieuw in het
middelpunt van de belangstel
ling staan.
Dan zal opnieuw blijkendat Oe
Nederlandse bevolkingde atoom
energie eensgezind afwijst.
Tegelijkertijd zal het een uiting
zijn' van de afschuw en verontwaar
diging over het politie-optreden.

Middelburg komt zaterdag 26 april
geheel in het teken van de
anti-kernenergie beweging te staan
Om te zorgen dat de demonstratie
in Middelburg een succes wordt,
worden er nu al,op plaatselijk
niveau allerlei initiatieven
genomen.

In dit bulletin vind je het
uite'ndelijke Borssele-mani
fest;daar kunnen zich nog alletlei
plaatselijke- en regionale orga
nisaties,politieke partijen
achter stellen.
Tegen half april kan dan opnieuw
een lijst uitgegeven worden van
organisaties die de aktie
ondersteunen. Daarom vragen wij de
plaatselijke energie-komitees ons
een lijst van ondersteunende orga
nisaties te zenden.opdatonze
lijst zolang mogelijk wordt.

Ook kan er op plaatselijk niveau
een samenwerkingsverband opgezet
worden van organisaties,die aan
het succes van de manifestatie mee
zouden willen werken.

Tot slot:het is altijd zinvol de
plaatselijke pers over deze aktie
te benaderen. Wanneer veel plaatse
lijke organisaties de aktie steu
nen is het vaak mogelijk tets ge
publiceerd te krijgen.zeker als er
daar.als voorbereiding voor de me
nifestatie iets georganiseerd
wordt.Wij denken bijvoorbeeld aan
informatie-avonden.



De vervoercommiss!e van de Bo~ssale
plat1ormvergede~ngsta1t veor, om
zoveel mogelijk met pUBSeI'J. naar Mid·,·
de1burg te gaan. Redenenniervoo~ ~
- Voo~ mensen die pas laat (kunnen)

besluiten ef ~e meegaan ia het mak.
kelijk als er bussen gaan.

- hetinzetten van extra treinen le
vert nogal wat moeilijkheden op.

- het is af te raden om met de a~to
te komen ivm. parkee~probleme".

- vervoer per bus is handig om het
contact tussen de organisatie en
de demonstranten goed ~e laten VOD
lopen.

ups voor het grganiseren van pyssen

t. De prijzen voor het huren van bus
sen variSren sterk. Het bosta is om
de Gouden Gids te pakken en daaruit
verschillende busondernemingen prije
o~gaven te laten doen.
2. Bij het maken Van afspraken met
een busbedrijf moeten de volgenae za
ken in de g,aten gehouden worden.
- het moet mogelijk zijn om nog een
paar dagen Van te voren bussen bij
te bestellen. Het beste is om een
optie te nemen op een aantal bussen.
Met de busonderneming moet dan een
afspraak gomaakt worden wanneer het
laatsto moment is om het definitie
ve aantal bussen vast te stellen.
~ er moet rekening gehouden worden
met de mogelijkheid, dat het p~ogram

ma uitloopt of dat er verkeersopstop
pingen zijn, zodat de bussen later
thuis zijn dan gepland. De bus (en
de chauffeur) moet dus langer ge
huurd kunnen worden.
3. De opbrengst van do buskaarten
moet de kosten van bushuur dekken.
Je kan er vanuit gaan dat 80% van de
bus bezet za~ zijn. Als een bus bijv.
1700 kost en 50 zitplaatsen heeft,
dan mOet een buskaart minstens 7ÛO
gedeeld door 40 = J 17,50 kosten.
4. Als e~ uit omliggende plaatsen
ook veel mensen mee willen, kan met
die mensen daar en met het busbedrijf
afgesproken worden om daar mensen op
te pikken, en daarna naar het start 
pUnt te komen.
5. Wanneer er kaarten uitgezet wo~
den onder plaatsel.ijke o~ganisatiesf

is het handig om een paar dagen voor
de demonstratie de kaartverkoop te
centraliseren bij het plaetselijk
aktiesekreta~iaat. Zo is het steeds
duidelijk, hoeveel. mensen er mee
gaan en voorkomt chaotische toe
standen.

Voor een vlotte afwikkelin~ van
aankomst en vertrek van de demon
stranten stellen we voor dat elke
bus herkenbaar is. Het beste is
om elke bus te voorzien van plaats
naam en een nummer.

Het ligt in de bedoeling dat er
voor de start van de manifestatie
centraal langs de centrale zelf
gereden zal worden. Omdat de mnni
feetatie om 12.00 u. begint, moet'
erop gerekend worden om om 11.00u.
in Zeeland te arriveren. Nadere
mededelingen hierover zullen nog
volgen. Stel ook het busbedrijf
hiervan op de hoogte, zodat dit
ommetje tegelijk in de kosten mee
genomen kan worden, dat voorkomt
vervelende verrassingen achterafl

KOORDINATlE VAN HET VERVOER

Per regio zal het verVoer geko6r
dineerd moeten worden. Het is dus
belangrijk dat er regionale kontakt
adressen komen. Daar kunnen de men
buskaarten kopen en ZO kunnen ook
de aantallen demonstranten door ge
beld worden aan het landelijk ko8r
dinatioadres (zie onder).
Tot nu toe zijn de volgende regio
nale adressen bekend :
~wente : Thea Koopmans of Boolie

Elzen: 074-4255~3

Den Haag:Corien Glaudemans
070-454211

Leiden : Gort-Jan ven Pelt
071-125654

Het landelijk sekretariaat voor
het vervoer is :
Gert.jan van Pelt
Rijnstra~t 8
2311 NJ Leidon
071-125654



BorsseIe-manifest

Geen kernenergie in Nederland; Stop Borssele
In Borssele staat sinds 1973 de eerste en enige kornrnerclële kerncentrale
van Nederland. Sindsdien heeft het verzet tegen kernenergie grote vormen
aangenomen. Dat verzet heeft zich de afgelopen jaren vooral tegen de
snelle kweekreaktor te Kalkar. de Ultra-Centrifuge te Almelo en de proef
boringen in Groningen en Drentegericht. Tienduizenden mensen kwamen
daarvoor op de been. Een meerderheid van de nederlanders is duidelijk
tegen kernenergie.
Een dergelijk verzet groeit in de hele wereld. Uitingen daarvan zijn de
internationale plnksterakties, dit jaar en vorig jaar. Ook de demonstraties
op 26 april inWashington en Middelburg getuigen daarvan.
Tegen deze stroom in houdt de regering Van Agt vast aan haar pro-kern
energieopvattingen. De druk vanuit de EEG is daar niet vreemd aan. Het
verzet proberen Van Agt en Van Aardenne te beteugelendoor een 'Brede
Maatschappelijke Diskussie' over kernenergie te organiseren. Daarin mogen
we alleen praten over meer kolen of meer kernenergie. Terwij"l de kerncen
trales doordraaien; terwijl het afvalprobleem onopgelost blijft; terwijl het
ongeluk in Harrisburg heeft aangetoond dat het leven bij een kerncentrale
als die in Borssele voor de bevolking grote risiko's met zich meebrengt;
terwijl vanuit IJmuiden ook dit jaar weer atoomafval in zee gedumpt
wordt.
Doe mee aan de echte energiediskussie; Kom in verzet tegen kernenergie,
in Zeeland, in Nederland, of waardan QOk.

Geenopwerkingskontraktmet Cogérna
Na gebruik in de kerncentrale Borssele wordende splijtstofstaven naar La
Hague in Frankrijkgebracht vooropwerking. Hierhaalt het bedrijfCogéma
het nog bruikbare splijtbare materiaal, uranium en plutonium, uit het af
val. Opwerking Iseen zeer gevaarlijke en onvolgroeide technologie. De ge
schiedenis van Cogéma iséén aaneensehakeHng van ongelukken en bedrijfs
storingen, waarbij omgeving en werknemers radioaktief besmet zijn ge
raakt. Plutonium is niet alleen extreem kankerverwekkend. maar is tevens
grondstof voor atoombommei'l.
De Provinciale Zeeuwse Elektriciteits Maatschappij (PZEM) heeft een
nieuw (geheim) opwerkingskontrakt afgesloten met Cogéma. In dat kon
trakt zijn een aantal zeer gevaarlijke voorwaarden opgenomen. Oe PZEM
en dus de nederlandse bevolking moet meebetalen aan de bouw van een
nieuwe opwerkingsfabriek. terwijl Cogéma geen enkele garantie geeft dat
de opwerking ook daadwerkelijk plaatsvindt. De prijs kan door Cogéma
verhoogd worden zonder dat daarover te onderhandelen valt. Ook voor
deze kosten draait de bevolking weer op. Tenslotte krijgtde PZEM anders
dan tot nu toe al het radioaktiefafval na de opwerking weer thuisbezorgd.
Dit zal als argument gebruikt wordenvoor de afvaldumping in de zoutkoe
pels van Noordoost-Nederland, of de Noordzee. Cogéma houdt VVBl een
gedeelte van het plutonium achter. De bevolklng heeft geen enkele invloed
op deze beslissing, maar mag wel alle konsequenties dragen. Dat is onaan
vaardbaar. Het parlement mag dit kontrakt dan ook niet goedkeuren.
Gezien de gevaren van opwerking en onoplosbaarheid van het afvalpro
bleemdient hetopwerkingskontrakt ontbonden te worden.

Geen uitbreiding van de opslagkapaciteit
De afwijzing van het nieuweCogéma-kontrakt houdt in dat de afgewerkte
splijtstofstaven niet worden afgevoerd. maar bij Borssele zullen worden
opgeslagen. Men gaat dit doen door kompakt-opslag, dus veel dichter op
elkaar. De opslagkapaciteit in de centrale wordt dan vertienvoudigd. Ook
worden door de eventuele bouw van een bunker buiten de centrale waar
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de splijtstofstaven vervolgens worden opgeslagen totdat er een definitieve
oplossing voor 'het afvalprobleem is gevonden. Ook voor midden- en laag
radioaktief a1llal wil men een opslagplaats bouwen. Oe toepassing van
kompaktopSlag zal bij Borssele voor het eerst in de geschiedenis van de
kernenergie op kommerciële schaal worden toegepast. Oe bewering van de
PZEM dat dit in de Bondsrepubliek reeds gebeurt is onjuist. Deze wijze
van opslag vergroot de hoeveelheid radioaktiviteit in de' kerncentrale en
vereist een aktief koelsysteem. De extra risiko's die dat oplevert zijn on
voldoende beoordeeld en waarschijnlijk onderschat. Door deze wijze van
besluitvorming zal de kerncentrale Borssele van elektrÎciteitsopwekkings
bedrijf overgaan in een opslagbedrijf van kernsplijtings- en ander radio
aktief afval uit de centrale. Na het sluiten van de centrale zal Zeeland defi
nitief opgescheept zitten met een levensgevaarlijke hoeveelheid van 350
ton kernsplijtingsafval. Bovendien, als Borssele eenmaal geaksepteerd is
als opslagplaats voor eigen afval is de kans aanwezig dat ook afval van an
dere (toekomstige) kerncentralee daar opgeslagen wordt. Dit vooruitzicht
is voor de zeeuwse bevolking totaal onaanvaardbaar en dat betekent dat
verder doorgaan met het prQducerenvan hoog radio-aktief afval moetwor
den uitgesloten.
Dit houdt in dat de kemcentrate Borstelè moet worden stilgelegd.

Openbreken venhet kontrakt ttassen Péchiney en de PZEM
"weederde van de elektriciteit die in de kerncentrale Borssete wordt opge
wekt, wordt geleverd aan de energie-intensieve aluminiumproduktenbe
drijf Péchiney. Volgens het (geheime) kontrakt betaalt Péchiney minder
dan 3 cent per kWh. Op basis van de door PZEM berekende kostprijs van
6 cent per kWh betekent dit reeds een jaarlijkse subsidie van 60 miljoen
gulden. Oe werkelijke kostprijs van atoomstroom, waarbij ontmanteling
van de centrale. afvalopberging en verzekeringskosten zijn meegerekend,
bedraagt echter 12 cent per kWhI In feite betaalt de nederlandse bevolking
bijna 200 miljoen gulden per jaar aan Péchi.l\l8Y1 Terwijl deze multinatio
nale onderneming grote winsten maakt, en de zeeuwse bevolkirig geen
enkele zeggenschap heeft over de werkgelegenheidspolitiek van dit bedrijf.
Het kontrakt Is een onaanvaardbare zaak en moet onmiddellijk worden
opengebroken.

Handhaving werkgelegenheid; Geen ontslagen
Het sluiten van de kerncentrale Borssele magen hoeft niet te betekenen
dat de werkgelegenheid afneemt. Péchiney mag geen mensen op straat
zetten. Dat is voor de zeeuwse bevolking een harde eis. De rest van Neder
land kan zander problemen de elektriciteitslevering overnemen. Péchiney
kan dus blijven draaien. Ook de PZEM mag geen mensen ontslaan als
Borssel'e dichtgaat. Er is werk genoeg: voor het ontwikkelen van systemen
van vervangende energie-oP\Nekking en voor energiebesparing.
De werkgelegenheidsprobtematiek speelt al lang in Zeeland. Oe overheid
heeft de oplossing gezocht in het aantrekken van grote kapitaalintensieve
en energieverslindende bedrijven. Daarvoor had lij erg veel geld over. Het
fiasco van deze pol itiek dient zich nu aan. Oe werkgelegenheid in Zeeland
(maar ook in de andere probleemgebieden alsGroningen en Zuid-limburg'
is een nationale zaak.
Handhaving vverkgelegenheid is daarom geen argument voor het open
houden van de kerncentrale te Borssele.

Openba.t1eid van gegevens
Oe besluitvorming rond kernenergie is omgeven door een waas van geheim
houding. Keer op keer worden bevolking en parlement voor voldongen
feiten gesteld. Voor een mens en milieuvriendelijke energievoorziening in
de toekomst is het noodzakelijk dat het energiebeleid gedemokratiseerd
wordt. Een eerste noodzakelijke stap naar een meer demokratische besluit
vorming is openbaarheid van gegevens over die zaken, die de werknemers,
omwonenden en de nederlandse bevolking in zijn geheel aangaan.
Daarom eisen wij in het bijzonder openbaarheid van het kontrakt tussen
PZEM en Cogéma, het kontrakt tussen de PZEM en Pêchiney en het log
boek van de kerncentrale Borssele.



Wij eisen:
- Geen kernenergie in Nederland; Stop Borssele
- Geen opwerkingskontrakt met Cogéma
- Geen uitbreiding van de opslagkapaciteit
- Openbreken vanhet kontrakt tussen Péchiney en de PZEM
- Handhaving werkgelegenheid; Geen ontslagen
- Openbaarheid van gegevens

Eerste ondertekenaars:
Landelijk Energie Komite (LEK)
Energie Komite Zeeland
Aktie Strohalm
Internationale Kommunistenbond IKB
NIVON
PSP
Vereniging Milieudefensie
Gezamenlijke Energiekomitees
Landelijke Hervormde Jeugdraad
CPN
Partij van de Arbeid
Jong Socialisten
Social/stiesePartij
Rijnmonds Energie Komite
SSKEindhoven
Energiekomite Alkmaar
Leids Anti-kernenergie Komite
Aktiekomite Stop Dodewaard
KEN



Uitnodiging Borssele aktievergadering.
datum:3april(donderdag)
tij d: 19•30uuI" •
plaats:Oudegracht 42 Utrec~t.

Be$te vrienden/innen"
Op deze vergadering moeten we de voortgang in de aktie bekijken en
eventuele stagnaties probereD op te lossen.Daarom zullen we puntsge
wijs de onderdelen behandelen.
Agenda:
1. opening
2.notulen vorige vergadering
3.mèdedelingen
4.mobilisatie·verslag van het landelijk aktiesekretariaat.
5.programma van de dag-sprekers,kultuur,stands,workshops.energiemarkt
6.techniese voorbereiding-vergunningen,instal1atie$tPodia~kramen~

route demonstratie etc.
7.volgende vergadering
8. rondvraag
9.s1u1ting.
N.B.V06r agendapunt 7 wordt ook het finansjeel overzicht nog bespro

ken.
-~---------------

Financiën:
Onvermijde1ijk biJ een grote landelijke demonstratie en manifestath is het
onderdeel POEN. Het is dus van het grootste belang om veel geld bij el·
kaar te halen. Daartoe staan ons verschillende mogelijkheden opeb.
a. een bijdrage van plaatselijke groepen, die de aktie ondersteunen.
b. de verkoop van het propaganda materiaal; hierbij moet aangetekend wor

den~dat de affiesj~s en pamfletten alleen maar geld kosten, zodat
we blij mogen zijn als deze post geen. verlies oplevert.

c. er zullen steunkollektes georganiseerd moeten worden, zowel in de bus
als op de demonstratie zelf. De steunkollektes in de bus zullen de
plaatselijke organisaties zelf moeten regelen. De opbrengst daarvan
zou aan de landelijkA organisatie ten goede kunnen komen.
Oe plaatselijke organisaties zouden hun kosten kunnen dekken door
een verhoging van de busprijs en uit het prapagandamateriaal.

Begroti n9:

sekretariaat:
bulletin:
propaganda:
demonstratie:

Uitgaven:

f 5.000,
f 1. OOO~
f 10.000,
f 12.000,·

1 26.00Q,-

verkoop materiaal:
drankverkoop:
steunko11ekte:
giften:
opbrengst standjes:

f 10.000,·
f 3.000,
f 5.000,
f 5.000,
f 3.000,·
i 26.000,·
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