
nieuwe aktie nu van start

kerncentrales aangekondigd
Het is dan uiteindelijk zover: de regering heeft de bouw van nieuwe kerncentrales aa nge
kondigd. Na veel gekissebis in het kabinet zijn het er tenslotte 'slechts' 2 geworden .
Bi j een groter aant a l i n één keer vreesd e men teveel onr Us t en pro test, zo l uidde het
voornaamste argument om niet in één keer 4 centrales neer te ze t t en. Zo laten ze ·zi ch
schaamteloos i o hun keuken kijken .

Beetje bij beetje willen ze
ons kernenergie laten 311kken,
1n de hoop dat we ons dan wel
rustig zullen houden. We laten
het er echter niet bij zi t t en.
Talloze akties staan op sta
pel . Zo ook onze eigen aktie:
weiger vanaf nu 1 gulden op
elke nieuwe energierekening.
Velen zijn daar al mee bezig ,
maar de aktie wor dt nu l ande
lijk . Door schimmige procedu
res of een voorlopig lager
aantal laten we ons niet be
dotten . Misschien wi l l en ze er
een als 'visselcentrale' en
komt er uiteindelijk maar één ;
de strategie van het kabinet
is al even mistig en onduide
l i j ka l s haa r beleid . Maar ook
dat is voor ons onaccept abel :
onze aktie gaar door zoals ge-

pland, totdat de nieuwe cen
trales van de baan zi jn en de
oude ontmanteld .
Naast het weigeren gaan nu ook
overal moeili jk betaalakties
van star t. Ga eens met een
groepje bij elkaar zitten en
gebrui~ uw fantasie en vin
dingrijkheid . Dat is gezellig
en nuttig tegel i j k.

wie zal dat betalen?
De bouwkosten voor dergelijke
objekten zijn natuur lijk gi
gantisch. De regering doet
zijn best om die kosten zo
l aag mogeli jk voor t e s te l l en ,
maar zelfs volgens die ci j f er s
gaat het om een enorm bedrag,
6 milja~d wordt we l genoemd.
De vraag is natuurlijk : wie
gaat dat betalen? Het ant woord

is even kort als simpel : wi j.
En we kunnen ook weten hoe ze
dat uit onze zak gaan hal en.

Konsumentenkontekt heef t in
het ver leden al aa nget oond dat
de i nvesteringen i n nieuwe
centrales rechtstreeks oit on
ze bet al i ngen gebeur t. Het
geld wordt al t i jdens de bouw
i n de st roomtarieven door be
r ekend , en ook de afschrijving
van de oude ce ntrale is daar
bij inbegrepen. Dat bet ekent
dat we de ce nt rales nog dubbel
gaan betalen ook. Als men er
in 1995 voor zou kiezen dat
anders t e doen, kunnen de ta
r ieven dan kunstmatig omlaag.
En dan zou je ·inderdaad i neens
zogenaamd goedkope a toom
stroom krijgen.
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de elektriciteitsbedrijven en
de atoomlobby
De regering heeft plannen om nieuwe kerncentrales neer te zetten. Dat is inmid
dels bekend. ~~ar waar komen die plannen vandaan? Die ontstaan niet zomaar, daar
zit een uitgebreide lobby achter. De atoomlobby huist vooral in Arnhem, rond de
K~~ en aanverwante instellingen. Het is een nogal ongrijpbaar complex van orga
nisaties, bèdrijven en mensen, die proberen de samenleving met kernenergie op te
zadelen.

Al in Januari verscheen in
de pers het bericht dat de
directie van de·samenwerken
de elektriciteits produktie
bedrijven (SEP) vindt dat 1n
ons land minstens 3 tot 4
nieuwe kerncentrales moeten
worden gebouwd. Dit bèricht
maakt de drijfveer achter de
atoomlobby heel wat concre
ter. Het zijn de elektrici
teitsbedrijven zelf, de heren
van de elektriciteitsproduk
tie, die kernenergie willen
doordauwen. Lubbers en van
Aardenne zijn slechts stro
mannen, de KEMA en de Arnhem
se instellingen slechts een
dekmantel. De wensen van de
elektriciteitsbedrijven kwa
men naar voren, vlak voordat
de plannen in Denhaag gestal
te begonnen te krijgen. De
regering nam de ideeën van de

SEP klakkeloos over. Men
vondt daar kennelijk de me
ning van een ,paar hoge ener
giebaasjes belangrijker dan
die van het grootste deel van
de bevolking. Zo groot is
blijkbaar' de macht van de
producenten. En van die macht
maken ze maar al te graag
misbruik. Het is een insti
tuutdat oncontroleerbaar is
door zijn ondemokratische
strukturen, en ondemokratisch
omdat het tegen de juist toen
uitdrukkelijk uitgesproken
wens van de meerderheid in
druist.

het hart aanpakken
Het is dus heel goed om juist
de elektriciteitsbedrijven
met de akties aan te vallen.

Met onze giroblauw- en wei
gerakties pakken we het hart
van de kernenergielobby aan.
En dat gebeurt op een rela
tief effektieve wijze. Als
voldoende mensen meedoen kun
nen die bedrijven daadwerke
lijk in problemen komen. Zo
kunnen we effektief een zeke
re.druk uitoefenen op deze
logge en schijnbaar onaan
tastbare organen, die boven
dien ook verschillènde andere
positieve ontwikkelingen op
energiegebied tegengaan. Kijk
maar naar de experimenten met
plaatselijke en kleinschalige
energieopwekking door warmte
krachtkoppeling in Zuid Hol
land, waar het EZH een stokje
voor probeert te steken. Er
is dus alle reden om door te
gaan met de akties en die
ook uit te bouwen.

handje kontantje
Op 14 december togen 9 moei
lijkbetalers uit Zaltbommel eo
naar de PGEM. We hadden bij de
PGEM al aangekondigd dat we
aanwezig zouden zijn bij het
op~nbare deel van de commissa
rissenvergadering. Wat de he
ren en één dame niet wisten,
was dat we daar een deel van
onze elektriciteitsrekening
zouden betalen. Aan het begin
van de vergadering vroegen .we
het woord aan de voorzitter
(dhr de Bruine, de nieuwe com
missaris in Gelderland). Dat
kregen we moeiteloos. Toen we
na een inleiding over onze be
zwaren tegen kernenergie en
het daarom voeren van onze
moeilijkbetaalaktie de beurzen
trokken, ging er een bulderend
gelach door de zaal. Wedepo
neerden bankbiljetten en gul-

dens en kwartjes voor de direk
tie en voorzitter en vroegen
om een handtekening op onze
meegebrachte kwitanties. Di
rekteur Cuypers toonde zich
bereid het zaakje even snel te
ondertekenen, maar de Bruine
greep in. 'Wat? dat geld accep
teren we niet hoor, jullie
gaan maar naar de kassier'.
Dit weigerden we. 'We betalen
hier en zijn elkaars getuigen'.
De heren werden geagiteerd: de
financieel direkteur smeet het
geld op de grond en de Bruine
riep een paar maal: 'dan moeten
jullie het zelf weten, we stor
ten het op het rode kruiS!. De
vergadering begon, we kregen
koffie en ontrolden tijdens de
vergadering een spandoek met
de tekst: 'de klant is koning,
geen atoomstroom in onze wo-

ning'. Zelf hadden we voor een
fotogt'aaf·van het Brabants
Dagblad gezorgd en ter plekke
waren al journalisten aanwezig.
Radio.Oost heeft het hele ge
beuren opgenomen, met een in
terview met 2 van ons. We von
den de aktie heel geslaagd om
dat de heren het onderling
zichtbaar oneens werden over
wat te doen met ons geld. Het
de aktie wilden we weer een
kleine speldeprik uitdelen
naar het elektriciteitsbedrijf
en de aktie in de belangstel
ling brenge. Ook bleek het
voor onszelf een andere en
vrolijke manier om met de moei
lijkbeta~laktie bezig te zijn.
En wat de PGEM met ons geld
heeft gedaan? Dat is ons nog
niet bekend.

------------------------------ Stop Atoomstroom Bommelerwaard



noord-holland over
bmd-rapport
Het collegeprogramma van Ge

deputeerde Staten van Noord
Holland bevat o.a. het vol
gende punt:"De provincie be
paalt als aandeelhoudster van
de kerncentrale Dode~ard

geen standpunt t.a.v. al dan
niet sluiting van deze kern
centrale voordat de resulta
ten van de BMD bekend zijn."
In afwachting van afronding
van de BMD streeft de provin
cie naar energieproduktie
zonder gebruik van snelle
kweekreaktoren.

De stuurgroep BMD heeft een
eindrapport gepubliceerd en
G.S. hebben hun standpunt be
paalt en hierover een notitie
opgesteld met als titel:"Be
tekenis van de BH» energiebe
leid voor de provincie Noord
Holland."

In de notitie staat dat G.S.
zich in grote lijnen kan vin
den in de conclusies van de
stuurgroep, met name:
* geen nieuwe kerncentrales

in Noord-Holland
* bevordering van energiebe

sparing
* stimulering van kleinscha

lige elektriciteitsopwek
king, met name warmtekracht
koppeling en windenergie.

Over kernenergie staan de vol
gende conclusies in het BMD
rapport:
I.een beslissing nû tot de

uitbreiding van de toepas
sing van kernenergie in Ne
derland ligt niet voor de
hand

2.de kerncentrales Dodewaard
en Borssele kunnen worden
opengehouden

3.aangezien bij uitvoering
van welk standpunt dan ook
de afvalproblematiek aan de
orde zal zijn, dient met
kracht verder gewerkt te
worden aan een oplossing
hiervoor.

G.S. schrijven in hun noti
tie dat wat betreft Noord
Holland zij kunnen instemmen
met de conclusies 1 èn 3!
Over conclusie 2 van het BMD-

rapport schrijven de G.S. dat
de meningen hierover binnen
het college verdeeld zijn en
constateren dat ·'sluiting van
centrales in Dodewaard en
Borssele momenteel, afgezien
van de wenselijkheid ervan,
geen parlementaire meerder
heid krijgt" en dat.ook in de
GKN (gemeenschappelijke kern
energiecentrales nederland)
daarvoor onvoldoende steun
bestaat.
Als bestuurcollege van het

Provinciaal Electriciteitsbe
drijf Noord-Holland nemenG.S.
(ondermeer) het standpunt in
dat er in SEP (samenwerken
de elektriciteitsproduktiebe
drijven) verband niet meege
werkt zal worden aan het be
vorderen van het gebruik van
kernenergie. De Statencommis
sie Energie- en Drinkwater
voorziening heeft deze noti
tie besproken en zich achter
het standpunt van G.S. ge
schaard.
Zou het.BMD toneelstuk toch

niet volledige verkwisting ge
weest zijn? En een aanzet
zijn om een aantal mensen
eindelijk voor hun mening
durven te laten uitkomen?
Nu moet de AKB in Noord
Holland hard druk gaan uit
oefenen om G.S. hun woorden
waar te laten maken. Lobbyen
bij parlement en NV GKN.
Plaatsen zoeken waar met
kleinschalige elektriciteits
opwekking kan worden begon
nen.
Met behulp van de druk van
de atoomstroomaktie kunnen
we een eind verder komen.

tip
Een probleem bij de oude wei
geraktie, waarbij maandelijks
één gulden van de rekening
wordt ingehouden, is dat er
over meerdere periodes een be
drag open staat. Na een af
sluiting kan het elektrici
teitsbedrijf er in een even
tueel proces op wijzen dat er
al over meerdere periodes een
tekort bestaat en dat op in
het verleden verzonden aanm.a
Dingen niet 1$ gereageeJ"d. Je
zou het dan zo moeten spelen
dat alleen op de laatstereke
ning geld is ingehouden. Op
grond daarvan kan men nooit
afsluiten en is eventueel
zelfs de aanmaning nog niet
eens verzonden. Dat kan door
steeds het geweigerde bedra~

mee te nemen naar een volgende
rekening. De truc is alsvolgt:
je begint met een gulden te
weigeren. De volgende periode
betaal je die ene gulden weer
en dit maak je ook nadrukke
lijk duidelijk. Maar intussen
hoU je op die nieuwe rekening
2 gulden in. Die 2 gulden be
taal je weer op de volgende
rekening, waarop je dan weer
3 gulden inhoudt, etc, etc.
Het bedrag dat je zegt te wei
gere~ wordt dus steeds groter,
evenals het bedrag dat je zo
genaamd terug betaalt. Het
netto resultaat is dat je ge
woon op elke rekening 1 gulden
inhoudt. Je doet dus hetzelfde
als altijd, maar je zegt dat
je iets anders doet. Formeel
staat alleen op de nieuwe re
kening nog een bedrag open en
zijn de oude aanmaningen vol
daan. Op grond daarvan mogen
ze niet afsluiten.



de werkgroepen binnen de aktie
Deze zomer zijn we begonnen met een vernieuwde opzet en een verharding van de giroblauw

weigerakties. Centraal in de organisatie daarvan staan de landelijke werkgroepen.
Het is de bedoeling dat de plaatselijke groepen aan één of meerdere van deze werkgroepen
meewerken. Op den duur zullen werkgroepen een kant en klaar pakket moeten leveren: juri
dische en technische steun, teksten voor plaatselijke publiciteit, ideeën en materiaal
voor plaatselijke akties, kennis en inspirat~e overdracht tussen plaatsen, enz.
Hoe staat het er inmiddels voor? Verschillende werkgroepen zijn of worden inmiddels opge
start.

In de werkgroep noodvoorzie
ningen en alternatieven zijn
een aantal mensen aktief.
In Den Bosch is bij een af
gesloten pand een complete
set van agregraat, accu's en
vervormers aanwezig om op z'n
tijd de stroomvoorziening te
verzorgen. De bedoeling is
dat later voor permanenterer
oplossingen wordt gezorgd, zo
als windmolens.
Hoe beter de werkgroep draait
des te meer weigeraars kunnen
we verwerken zonder dat de
aktie bij afsluitingen op een
gegeven moment in elkaar ploft.
Om niet te veel de aandacht
van de antikernenergiestrijd
af te leiden en om geen te
hoge verwachtingen te scheppen
zal deze werkgroep vooral in
stil"te werken.

Naast technische- Z1Jn er ook
organisatorische mensen bruik
baar.
Een werkgroep juridische za

ken is inmiddels gevormd en
draait. Ze zal vooral in aktie
komen als mensen onterecht
afgesloten worden. Daarbij
worden alle mogelijke situa
ties juridisch voorbereid.

De werkgroep landelijke en
plaatselijke publiciteit en
akties zorgt voor het doorge
ven van aktieideeën en ideeën
en teksten voor plaatselijke
publiciteit. Ze zorgt voor
verspreiding van nieuws rond
plaatselijke aktiviteiten en
steunt zonodig plaatselijke
groepen bij het verzorgen van
publiciteit. Bovendien moet
de landelijke pers geinteres
seerd en op de hoogte gehou-

den worden. De vorming van de
werkgroep is nog in een pril
stadium.

De werkgroep giroblauwtrai
ninggaat waarschijnlijk in sa
menwerking met de BWD cursus
sen verzorgen over moeilijk
betalen. De werkgroep verza
melt daarvoor de informatie
en verspreidt die. De cursus
sen worden gegeven door mensen
die daar er~aring in hebben.
Tenslotte is er nog de werk

groepaktiesekretariaat, die de
dagelijkse burowerkzaamheden
verricht, zoals het onderhou
den van de kontakten met het
platform en tussen de werk- en
steungroepen. Deze werkgroep
is gevormd en draait op volle
toeren.

Inieuws dat bekend moet zijn I
Verzekeren

Beweert de atoomlobby dat
kernenergie veilig is, de
verzekeringsmaatschappijen
schijnen daar nog niet zo
zeker. In de kleine letter
tjes van hun ziektekostenver
zekeringen dekken ze zich in
tegen alles wat met kernsplit
sing te maken heeft. Wat daar
onder wordt verstaan loopt bij
de diverse maatschappijen nog
al uiteen en dat maakt het erg
verwarrend. Maar uiteindelijk
komt het erop neer dat er geen
aanspraak gemaakt kan worden
op vergoeding na ongelukken
die in directe verbinding
staan met kernenergie. Het
feit dat verzekertngsmaat-

schappijen kernenergieongeluk
ken niet in hun pakket durven
op te nemen staat in scherpe
tegenstelling met de stellige
beweringen over de veiligheid
ervan.

Zaanstad spreekt zich uit

Ue gemeenteraad van Zaanstad,
die altijd al kritisch heeft
gestaan tegenover kernenergie,
heeft die kritiek nu ook of
ficieel naar buiten gebracht.
De raad heeft zijn bezorgd
heid uitgesproken over de
4 eventuele nieuwe kerncentra
les. Zaanstad behoort ook tot
de kernwapenvrije gemeentes,
die ons land rijk is.

Jierkneaers tegen kernenergie

De 1500 werknemers van het
Gronings/Drentse energiebe
drijf, de EGD, weigeren in
een kerncentrale te werken of
mee te werken aan de bouw er
van, als deze in de Eemshaven
wordt komt te staan. Dit staat
in een motie, die de onderne
mingsraad van het bedrijf
heeft aangenomen. Aanleiding
tot deze weigering is dat men
gelooft dat de problematiek
rond kernenergie niet binnen
redelijke termijn oplosbaar
is. Het personeel wil om die
redenen niet verplicht worden
in een kerncentrale te werken
of in de directe omgeving er
van te leven.
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