DE WRAAK VAN JHR. MR. DE BRAUW
Blufl98503llD Nr. 190

Komende zondag, tijdens de terreinbezetting in Moerdijk, wordt er een
"pik"-nick gehouden in de tuin van
minister van AaJtdenne, die samen met
topambtenaar Verberg sinds de zomer
onder vuur ligt door de publikatie
van gepikte dokumenten uit hun ministerie.
Deze week in Bluf! de gigantiese voordelen die de heren aan de grootverbruikers op hun elektricitei tsrekening willen gunnen. Opnieuw een technies maar gedegen verhaal waarin "de
wraak" het duistere elektrici téi tswereldje, dat kost wat kost nieuwe kerncentrales wil, ontmantelt.
Vandaag lezen we in de krant dat de
energietarieven van de grootgebruikers
maar liefst 20% omlaag gaan als gevolg
van een kelderende dollar. De tarieven
van de kleinverbruikersters blijven
gelijk. Tel dit maar op bij deze vijfde
publikatie van de II wraak van mr.. jhr.
de Braauw" in Bluf: en, zo je I t hebt,
maak guldens over op giro 5245710 tnv
Bluf! ovv "wraak"

Januari 1988 is de gigantenregeling
dus afgelopen. In weerwi I van de
liberale ideologie dat gezonde bedrijven op eigen kracht moeten kunnen varen
vlast EZ nu al op kunstgrepen om de
energieverspi llende en door overkapaeiteit geteisterde industrie op de been
te houden; van Aardenn€' heeft daarop
sinds RSV een abonnement genomen.

Wat is
met het gezag?

Op 1 maart van di t jaar stuurt Verberg, direkteur-generaal energie van
EkonQmiese Zaken, een strikt vertrouw1 i jke noti tie aan Bogers (ex-DSM), Langman (ABN), en Wagner (ex-Shell). De 3
heren vormen samen met enkele topfiguren ui t de elektrici tei tswereld,
het voorbereidende klupje dat di t
voor jaar door van Aardenne was aangezocht om de bouw van de kerncentrales gesmeerd te laten verlopen. Vandaar de inofficiële naam "Kommissie
Smeerspuit" . Officieel zou deze kommissie pas benoemd worden ná het kamerdebat van juni. Ui t de noti tie is af
te leiden dat in elk geval in maart
de besprekingen tussen de topambtenaren van EZ en de kommissie Smeerspui t al in volle, gang waren. Vijf
maart stelt Verberg zijn kamer op
het Ministerie teor beschikkfng om
met de Giganten-regeling in de hand
de noodzaak van nieuwe kerncentrales
te plannen.
Sinds '82 prof i teren 120 elekt ric itei ts'-versl indende bedrijven in Nederland van de zogenaamde Gigantenof restitutieregeling. Volgens de
giganten waren in 1982 de elektric i te i ts tarieven voor grootverbruikers
in het bui tenland een stuk lager dan
in Nederland. In het buitenland betrekken de grootverbruikers kunstmatig
goedkoop.. gehouden atoomstroom. Net
als EZ in Nederland ook al doet bij
de berekening van de kostprijs van
atoomstroom worden de kosten van de
verwerking en opslag van het radioaktief afval en b.v. de ontmanteling
van de centrale bui ten berekening
gelaten.
De giganten wisten in 1982 bij toenmal ig EZ-minister Terlouw af te dwingen
dat zij elektriciteit kregen tegen dezelfde prijs als het buitenlandse
atoomstroomtarief . Deze regeling
kost de staat, zoals Verberg in de
noti tie voorrekent in 1983 550 miljoen en in 1984 800 miljoen.
Ter vergel ijking: volgens berekeningen van de Graaf levert de voor'!"
deurdelerskorting hem 1n het gunstigste geval 150 miljoen op:
De Europese Commissie in Brussel

liet
zich er niet zo gemakkelijk van overtuigen dat er bij de gigantenregeling
geen sprake was van oneigenl ijke konkurrentievervalsende steun aan het
bedrijfsleven. Verberg schrijft:
(zie dokument 1)

2- Verlengin"g van de Giganten-regel ing
tot 1995. Voorwaarde daarvoor is dat er
in 1995 een' defini tieve oplossing'
(lees kernen~rgie) moet zijn. Anders
krijgen ze daarvoor nooit toestemming
van de Europese Commissie. Hoewel 'het
gat dat gedicht moet worden' 400 tot
600 miljoen per jaar bedraagt, kost
een verlenging van de Giganten-regeling
de staat maar liefst 2,3 tot 6,4 miljard(:) per jaar. De binnelandse prijzen zijn immers gekoppeld aan wat ze
voor ons aardgas aan het bui tenland
kunnen vragen. Zak t hie r de gemi dde 1de aardgas pri js dan daal t ook de
gemiddelde exportpri js. Ze If schri j ft
Verberg:
(zie dokument 3)
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3- De kle1n-verbrulker betaal t, ofwel
1n EZ-Jargon
'tanefherstrukturerIng'
De kleln-verbrUlkersters, dat ZIJn WIJ
dus, Subs1dleeren 't extreem lage
glgantentarlef UIt de not1tle
(ZIe dokument 4)
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