
ANTI KALKAR KRANT
UITGAVB ANTI KALltAR COMITE AM51lEJUWI

INFORMATIE COMMENTAA.Il- MIWED&LINGBN

?

Bi;j het eers1:e nummer

Met· de voor U liggende uitgave van de Anti Kalkar Krant beoogt
he~ Amsterdamse Anti Kalkar Comit~ de organisatoriese band te
versterken tussen alle comite's, een honderd in getal, die ak
tie~ zijn tegen de bouw van de snelle kweekreactor in het West
duitse Kalkar ,
Zoals bekend bestaat het Amsterdamse comit~ uit de a~delingen,
districten en gewesten van P.v.d.A - C.P.N. - P.P R. - en P.s.P.,
die zich verenigen op grond van hun gezamelijke afWijzing van
de bouw van de snelle kweekreactor en de deelname van de Neder
landse regering hieraan.
Deze krant verschijnt onregelmatig, al naar gelang de aktivitei
ten die door de comite's ontplooid worden ó~ de brandende aktua
liteit.
Uit de geslaagde tocht naar het Westduitse stadje Kalkar en de
eveneens geslaagde handtekeningen aktie blijkt beter dan uit
welk opinieonderzoek ook, dat de Nederlandse bevolking zich in
ruime mate bewust is van de aan het Kalkarproject verbonden ge
varen. om tot het uiteindelijke re$ultaat te komen zal het nood
zakelijk blijven om krachtig aktie te blijven voeren en de in
vele steden en dorpen gegroeide aktiviteit te bundelen en verder
uit te bouwen.
Blijkens de uitspraak van het overlegorgaan van de drie vakcen
trales, overigens mede een resultaat van de akt~e, zijn de per
spectieven groter geworden. De comite's hebben dan ook besloten
om de kontakten met de vakbeweging te versterken. De mogelijk
heden zijn echter ook aanwezig bij confessionele en liberale
kiezers, wier partijen weigeren om de gevaren van Kalkar onder
ogen te zien.
om het ~ront tegen Kalkar..te verbreden en te versterken worden
door het Amsterdamse Comit~ in samenwerking met plaatselijke
comite's een groot aantal aktiviteiten ontplooid.
Centraal hierin staat een groot kongres op 21 juni in Amsterdam.
De hootdaandacht van dit kongres zal liggen op de veiligheid van
mens en milieu en vraagstukken van non-proli~iratie van kernwa
pens.
Dit laatste in verband met de resolute afWijzing door de comite's
van de vorming van een Europese kernmacht.
Voora~gaande aan dit landelijk kongres zullen er een viertal the-·
ma konferenties gehouden worden over deelaspecten van de kalkar
problematiek, waarover elders meer.
Tevens wordt gestart met een kaartenaktie, die gericht wordt op
de kamerleden van de confessionele en liberale parti en.
Wij roepen een ieder op, om deze aktiviteiten van ~~~~'=Ra'!XSf~~"'J l'
Comite's tot een groot sukses te maken. ~~;d14~

Dat zal de hoo~dvoorwaarde zijn, om de krachten di .- wlI1en I
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VERSCHENEN
~- ... -----------------
P U, een maandschrift over. kernenergie, welke voorlopig alleen in

het jaar tegen de kernenergie vers·chijnt.De redaktie bestaat uit
Barbara Zoutendijk - ]~rik. Zoutendijk en lek Pagter.•
Redaktieadres Postbus 9125 Utrecht, telefoon 030-614235
Abonnement f. 19.75
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Kritische kanttekeningen bij de Energienbta

Uitgave: Lan.delijke Stroomgroep stop Kalkar
Heregracht 109 Amsterdam-C
Bestelling door overmaken van:
f. 225 (aktiegroepen) f. 3.00 (Paticulieren
f. 29!62 voor Ministerjs van Economische Zaken
Postgiro 29· 46 163 t.n.v. ~enningmeester Stroomgroep stop Kalkar
met vermelding "Kritische Kanttekeningen" Herengracht 109 A.dam
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K~rnenergienotavan het minister.ie van Economische Zaken
bestellen bij de Staatsdrukkerij Den Haag
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In..voorraad

Postere met het bekende kinderkopje
Kosten: inkoop f. 0.• 75 veDkoop t , 1.00
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Uitbreiding Amsterdams Comit~

In verband met het vele werk dat ons de komende maanden wacht heeft
het Amsterdamse Comit~ aan de deelnemende partijen verzocht meer
mensen te leveren, de ee~ste versterking ls reeds gearriveerd, in.
de volgende krant een volledige lijst van het versterkte Comit~
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Affiches voor kongressen
Ui~ verschillende ccmite's is ons verzocht om affiches voor de
te houden kongressen. Nu is het drukken van affiches een dure zaak
om toch aan de wensen tegenoet te komen is besloten daarvoor de
kinderkopjes beschikbaar te steLlen, waar de plaatselijke komitets
dan een strook onder kunnen plakken met mededelingen van de deel
kongressen.
Aanvragen bij het secretariaat.
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Werk aan de winkel

Mw. M de Jong

Arnhem.

Groningen.

Eindhoven.

Rotterdam.

In de landelijke werkvergadering van de plaatselijke Anti Kalkar
Komitets in Utrecht zijn een aantal afspraken gemaakt voo~ verde
re akties tegen het Kalkar.project.
Allereerst werd besloten een demonstratief kongres te organiseren
op 21 juni in Amsterdam.
Ter voorbereiding van dit landelijk kongres worden er op vier
plaatsen in het land regionale kongressen georganiseerd waar deel
thema's van het Kalkarproject aan de orde zullen komen.
De data en onderwerpen laten wij hieronder volgen.
Plaats Onderwerp ~

Rotterd~ Kalkar en de militaire aspekten 26 april
Eindhoven Kalkar en dé Economie 3 mei
Groningen Kalkar en de kernenergie ~O mei
Arnhem Kalkar en het Milieu/gezindheid 3~ mei
Van deze regiokongre.ssen zullen uitgebreide samenvattingen worden
samengesteld en de inleidingen van de sprekers worden opgenomen.
De conclussies op hoofdpunten zullen gebruikt worden voor het de
monstratiefkongres in Amsterdam.
De regiokongressen zij.n voor een ieder toegankelijk, doch het ligt
in de bedoeling dat de uitnodigingen vooral verzonden worden naar
personen en organisaties in de omliggende gebiede~.

De verdeling naar regio is als volgt:
Zeeland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Limburg
Gr.oningen.
Friesland
Drente
Gelderland
Overijssel
Utrecht.

van de organiserende komitets
Mw. L.Kramer
Hr. A.Korlaar
Hr. P.v.d.Veen

Kontactadressen
Rotterdam
Eindhove:r..
Groningen
Arnhem

Plaatselijke komite's worden verzocht rechtstreeks kontact op te
nemen met bovenstaande adressen uit hun regio.
Vanuit het Amsterdamse komité zijn ook kontaktpersonen benoemd
die de organiserende reg~okomite's met raad en daad zullen bij
staan. Dat zijn:
Henk Langenakker
Tony van Velzen
Wim Combrink
Jo Geerts



Kaartenakt,ie

Op 16 december 1974 werd in de Tweede Kamer, de behandelin~

van de begroting Economische Zaken door Mw. Epema-Brugsma {P.v.d.A.)
een 'motie ingediend waarin de regering werd gevraagd de Nederland
se deelname aan het Kalkarp~oject te beeindigen.
Voor deze motie steItlden P.v.d.A-C.P.N.-P.P.R.-P.8.P. en D '66.
Tegen stemden K.V.P.-A.R.P.-C.H.U. en V.V.D. ook de kleine rechtse
partijen stemden tegen. De motie werd verworpen.
De kaartenaktie wil bij deze gebeurtenis aansluiten en de tegenstem
me:ns van de not:le verzoeken hun ingenomen standpunt te wijzigen.
Ook al omdat veel van hun kiezersaanhang de weg hebben gevonden
naar de plaatseli.jke antikalkar komite's, maar ook hun ongenoegen
over de houding van hun partij aan ons meedelen.
Er komt een pakketje van vier kaarten met aan de voorkant een ver
kleinde versie van ons bekende kinderkopje of een cartoon.
Op de adreszijde komt een,voor alle vier kaarten, gelijkluidende
tekst gericht aan de kamerfrakties van ~TP- ARP- CHU-en VVD dus
voor iedere partij een kaart.
om te voorkomen dat al deze kaarten bij het fraktiebureall in de pa
p~ermand verdwijnen, hebben we de adresplaats blanco gelaten en zal
bij de kaarten een adreslijst worden gevoegd met de particuliere
adressen van de kamerleden.
De verzenders van de kaarten kunnen dan zelf bepalen naar wie zij
de kaart willen zenden.-

t
W~j verzoeken de plaatselijke komite's op korte termijn een ver-
koopaktie te willen organiseren, de kaarten moeten weg voor de be~

handeling van de energienota van de heer R.F.M. Lubbers in juni 1975
Kosten van het mapje kaarten:

Plaatselijke anti kalkar komite's en andere aktiegroepen
inkoop f. 0.50 verkoop f. 0.75 het verschil is voor de kas van de
komite's.
Particulieren 1.0.75 plus eventuele verzendkosten.
Bestellingen kunnen nu reeds gedaan worden, deze richten aan het
Anti Kalkar Comité Amsterdam, Keizersgracht 648, ~Unsterdam-C
of telefonisch bij het secretariaat Tel. 020-19 23 84 tvssen 18 en
19 uur.

( ) ( ) ( )( )( ) ( )( ) ( )

Van het secretariaat

He~ secretariaat blijft gaarne op de hoogte van alle aktiviteiten
van de plaatselijke comitets, gelieve een copie van brieven aan
overheidsinstanties en/of groepen personen naar het secretariaat
te zenden, we kunnen daar dan mededeling van doen in deze krant.
Ook plaatselijke bijeenkomsten kunnen in deze krant worden opge
nomen.

()()()()()()()()

De Anti Kalkar Krant is een uitgave van het Amsterdams Anti Kalkar
Comité, keizersgracht 648, Amsterdam-C
Eindredaktie: Henk Langenakke~ Tel: 020- 19 23 84
Copy voor het volgende nummen, zo spoedig mogelijk.
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Vragen en antwoorden uip de Tweede Kamer
Vragen van het lid Van .!ier Lek. <. P.S.P.) over de bestemming van de
gelden van het ontheffingsfonds.ter. zake van de Kàlkarheffing.
1. Is reeds vastgesteld, welke beste~ing gegeven zal worden aan·

de gelden, die zullen binnenkomen op het dooL' u blijkens uw
publicatie van 19-12-74 ingestelde ontheffingsf~nds ter zake
van de Kalkarheffing ?

2. Zo ja, kunt u deze bestemming dan zo spo~dig mogelijk bekend
maken, opdat bezwaarden, die van deze regeling gebruik willen
maken, nog voor 19 februari. aós o kunnen beoordelen of deze be
stemming wezelijk aan hun bezwaren tegemoet komt ?
Zo neen, wilt u dan de datum van 19 februari 1975, v86r welke
datma bezwaarden van de betreffende regeling moe~en hebben ge
kozen, opschuiven tot de bestemming wel is vastgesteld en pu
bliekelijk bekend gemaakt ?

3. a. Zal het totale bedrag van de ontheffing ook in mindering
worden. gebracht op de Nederlandse bijdrage aan het Kalkar
project ?

b o Zo neen, op welke wijze denkt de Nederlandse Regering het
ontbrekende bedrag aan te vullen ? .

4. Welke is d.e reden, dat voor deelnemen aan het fonds extra ad
ministratiekosten in rekening worden gebracht ?
Op welke gronden zijn deze kosten vastgesteld op f~ 15 ?

5. Bent u niet van mening dat" door deze "administratiekosten" te
vragen ten onrechte eenextra financi~le drempel wordt opgelegd
aan df.egenen, di.e overwegende bezwar-en hebben iï'egen het meebe
ta~en aan he~ Kalkarproject ?

6. Bent u bereid, deze extra drempel te laten vallen en eventuele
kosten voor inning en beheer van het ontheffingsfonds. bestrij
den uit dezelfde bron, waaruit ook de kosten voor inning en be
heer van de Kalkarheffing worden bekostigd ?

7. Bent u niet van oordeel dat, nu eenmaal een regeling door u is
getroffen waarbij de mogelijkheid van gewetens~ezwaren tegen
het meebetalen aan het Kalkarproject door de overheid is aan
vaard en door de instelling van een afzondelijk fonds is geho
noreerd. ook allen in Nederland, die de Kalkarheffing betalen
er recht op hebben, dat de~e regeling hun duidelijk onder ogen

wordt gebracht ?

8. Bent u niet van mening dat een eenmalige publikatie in de dag
bladen, in kleine lettertjes op een achterpagina, daar~oe on
voldoende is ?

9. Bent u derhalve bereid de elekt=iciteitsmaatschappijen op te
dragen. ten minste eenmaal een duidelijke uiteenzetting over de
berekening en bestemming van de Kalkarheffing alsmede de moge
lijkheid tot ontheffing en storting in het alternatieve fonds
me~ de elektricuteitsrekening mee te zenden, (in welk gevàl even
eens de sluitings datum van het fonds naar een later tijdstip
verschoven zou dienen te worden) ?

Antwoord van minister Lubbers,

~ en 2
De ondergetekende moge. verwijzen naar zi.jn bl'ief aan, de voon
zitter van de tweede kamer a,e , 16 januari 1975 kenmerk 375/11/
149 EEK', en de publicatie nr 24 van zijn departement dode 2?
januari 1975, alsmede de naar aanleiding daarvan in de pers
verschenen berichten"

Z.o.z.



3.
a. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord.
b. De doelstelling dat uit het z.g. Kalkarfonds de uitgave zullen
worden bestreden, die de Nederlandse deelneming aan het BeNeLux
project met zich brengt, wordt. door de ontheffingsre.geling niet:
aangetast. Het totale bedrag van de vervangende bijdrage kan dus
niet als een ontbrekend bedrag worden beschouwd.
4.
De kosten voor de staat als gevolg van de ontheffingsregeling be
staat uit vaste en variabele kosten. Afhankelijk van het aantal
ontheffingen kunnen daardoor de kosten per geval. aanmerkelijk ver
schillen. Zo zullen bijvoorbeeld bij 10 000 ontheffingen. de kosten
per geval ca. f 30 bedragen, dus ongeveer het dubbele van hetgeen
in rekening wordt gebracht.
5 en 6
Deze vragen worden ontkennend beantwoord.
7 ti9
De ondergetekende is van oordeel dat deze zaak naast de publicatie
in de staatscourant, het persbericht van zijn departement en de
advertenties in alle dagbladen reeds zoveel publ~citeit heeft ge
kregen dat geen behoefte aan verdere uiteenzettingen bestaat

t voor bedoelde brief zie pag 7 van deze krant.

Ons commentaar.
Ook uit deze antwoorden blijkt weer dat met d.eze minister geen dis
cissie mogelijk is. Hij schijnt geen enkele twijfel meer te hebben
over het uiterst gevaar,lijke Kalkarproject.
Gevaarlijk voor mens en milieu en voor de totstand koming van een
Europese Kernmacht en kernbewapening.
De nieuwe feiten van de afgelopen tijd, hebben harde voorstanders
van het Snelle Kweek Reactor project aan het twijfelen gebracht.
In Duitsland komen steeds meer wetenschapsmensen tot de ontdekking
dat we met· deze vorm van energiewinning een heilloze weg zijn in
geslagen.
Zo niet onze minister van Economische Zaken,hij gelooft, en met hem
de rechtse partijen, wij hopen voor hem en voor ons, dat hij op tijd
wakker wordt.

()()()()()()()()()()

Wij eisen

Stopzetting van de bouw van de snelle kweekreaktor
Terugtrekking van de Nederlandse deelname aan het Kalkarproject
Intrekking van de wet financierLng snelle kweekreaktor
Meer geld voor onderzoek naar veiliger vormen van energiewinning.

()()()()()()()()()()()
Nieuwe gironummers

Het Anti Kalkar Comité heeft twee nieuwe gironummers.
PostgirO 9183 t.n.v. Anti Kalkar Comitè Amsterdam
Gemeente Giro A 848 t.n.v. Anti Kalkar Comité Amsterdam

()()( ()()()()()()
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Bestemming van de middelen geïnd op grond van de ontheffingsregeliog
ter zake van de Kaltlarbijdrage

Brief van de Minister van Economische Zaken

's-Gravenhaqe, 16 jal1l,..~rj 1975

Aan de heel Voor:ritter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aierbij vraag ik (JWaand~chtvoartfet navolgende Qnderwetp

Bij een aanta! afflem,ersv8n elektrische energie, dat op de dd. 19 december
1974 door mij gepubhee-::rdeontheffingsregeling ter zRke van de zoqenaarn
de Kalkarheffing een beroep zou willen doen, bestaat ongerustheid over de
bestemming van de middelen, die via deze regeling door mij geïnd lullen
worden Oezeongerustheid bestaat ondanks het feit. dat ik in de publikatie
ter zake van bedoelde regeling vermeld heb te zijner tijd aan het parlement
voorstellen te lullen doen om op grond van de regeling ontvangen middelen
- met uitzondering van de bijdragen in de aan de regeling verbonden admi
nistraliekosten - voor bepaalde doeleinden, zoals onderzoek naar alternatie
ve energiebronnen, te bestemmen.

In verband met bovenstaande heb ik. ondanks hel feit. dat in de omvang van
de te omvangen middelen voorshands geen inzicht verkregen kan worden.
besloten u voor te stellen bedoelde middelen nu reeds definitief te bestem
men voor onderzoek ter ontwikkeling van andere alternatieve energiebron
nen dan kernenergie, zoals zonne-energie, getijden, windkracht. geothermie
en van energiebesparingsmethoden. Regularisatie hiervan zal op een later
tijdstip bij suppletoire begroting voor het dienstjaar 1975 plaats kunnen vin
den. Van een en ander lal reeds eerder mededeling gedaan W<"lrden inde
voorjaarsnota van dit jaar.

OeMinister van Economische Zaken.
ft F. M. lubbers

-rweede Kamer, zitting 1974-1975. 13 252, nr. 1



Het hierboven afgedrukt commentaar van het N.V.V., op het
rapport van de drie (wetenschappelijke) bureaus van K.V.P.

A.R.P. en C.H.U. over kernenergie, geeft ook onze bezwaren
w.er tegen een dergelijk onvolledig en weinig doorwrooht
rapport.
A.I.. leclen va.n hei: e.O.A •• welke zitting hebben in be.luit
vormende lichamen dit rapport als uitgangspunt nemen voor
hun mening.vorming en stemgedrag, kunnen wij alleen maar
hopen dat ze nimmer de verantwoordelijkheid daarvoor behoe
ven te dragen.



Anti Kalkar Comité Amsterdam
(P.v.d.A. - O.P.N. - P.P.R. en P,,,S.P.)
Botteskerksingel 19
Amsterdam-1018
Tel: 19 23 84

PERSBERICHT.... _ .- ---_ - ... - .., .... _- Amsterdam, 25 maart 1975

Op 19 december 1974 publiceerde minister Lubbers een onthetflngs
regeling ter zake van de ~ogenaamde Kalkarheffing.
Geweetensbezwaarde van de 3% Kalkarheff1ng werden in de gelegen
heid gesteld de heffing in een fonds te storten welke zal worden
gebruikt voor onderzoek naar alternatieve energiebronnen.
Als strafmaatregel (administrt1ekosten) moet de bezwaarde eerst
f. 15.-- storten voor hij aan dit.. tonds kan deelnemen.
Inmiddels is gebleken dat alleen 1nd~viduele personen aan dit fonds
kunnen deelnemen, groepen van personen, zoals Universiteiten en
gemeentes worden niet toegelaten.

Het Anti Kalkar Comit' protesteert tegen deze maatregel, die zij
als een grot onneoht ervaart.

Zij verzoekt de minister het recht op vereniging te handhaven en
het alternatlevefonds open te stellen voor rechtspersonen.

Amsterdams Anti Kalkar Comitl

H.Langenakker (secr)

WIJ EISEN... -- -- .-......... - --_ .-.

Stopzetting van de bouw van de snelle kweekreact.or

Terugtrekking van de Nederlandse deelname aan het. Kalkar project.

Intrekking van de wet financiering snelle kweekreaktor

Meer geld voor onderzoek naar veiliger vorm van energiewinning
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ANTI KALKAR KRANT JAARGANG Nr. I MAART 1975 .


