Voop de vierde maal viel. SP deze
ü1eek een enveLoppe die afkomstig was
van de aktiegroep die zich "de
r.cwaak van ""'. jhr. de Braaw" noemt
in de brievenbus van Bluf!
Ze zetten hun serie onthuLlingen onverdPoten voort.
Deze keer handelen ze over de opsLagpLaats
voor radio-actiefafvaL.
Met he't aartlûijzen van deBe opslagplaats bLijkt het net ao gegaan te
zijn als met het aarwijzen van de
vestigingsplaats(en) voor keMWentmles: teMJijL er officieel. nog niets
vastLigt en er
allerlei konrnisSÜ~8 aan het werk aijn is achter de
-tot voor kort- gesloten deuzten van
het direktoraat generaal. energie van
Ekonomiese Zaken alles at geregeLd:
de opsLagplaats voor kernafval, komt
naast de tLJee nieUlJJ te bouzuen kel"ncentrales op het industrieterrein
Moerdijk.
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Moerdijk. Staat8sekretaris van binnenLandse zaken van Amelsvool't
schreef namens hen een brief aan het
industl'ieschap. Hierin biedt hij
hen 20 rrriLjoen (lULden aLs .ij akkoord
gaan met de opslag van kernafval, en
mest op hun bl'aaktiggmide en .a:klaa1"
vel"tiesgevende industrieterrein.
OVer deze bpief ontstond een t.riPies
Haagse politieke storm. Hoewel. niet
onze getJoonte moeten !i1e hier -voor
een goed begroip Van de dokument entoah even over 8chrijven.
Mini8ter Winsemius van Volkshuisves0
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(VROM) zei woest te zijn over de
brief. Hij zou van het aanbod aan
Moerdijk niets geli1eten hebben. Hij
wa het inmers ook die GeBI'tSBma
een korrrnissie en een opdPacht had gegeven om drie of vier geschikte Lo. katies te zoeken voor opsLag van het
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;.~;.~:.~:.::.Mini8ter Winsemius heeft, zo blijkt

pLaatste een foto van een eenzame demonstrant naast een bewaker Voor de
kenwentl'a1.e in DodeLJaart en zette
er als kop boven "op zijn gat".
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DE WRAAK VAN JHR. MR. DE BRAUW

PERSBERICHT VAN DE \'RAAK VAN JHR.
DE BRAAlJW
De voorlIchtingsavonden van de PKB-

procedure over dc VE:~st tgingsplaatsen
van nieuwe kerncentrales zitten
erop
de heren ambtenaren zijn
weer terug achter hun buro's;'
schijnvertoningen zijn het geweest
want wat al maanden aan de gang
is gaat gewoon door.
De naam MOERDIJK flikkert ondertussen in flinke neon letters boven
het Binnenhof. Het geregel en gekonkel van de heren ministers en
ambtenaren houdt niet op bij een
besluit ten gunste van kernenergie,
nee een volk dat toch geen kerncentrales wil mag er ook nîer over meebeslissen. Meebeslissen een on-woord
van de huidige machthebbers Vooral
op kernenergiegebied hebben de heren
er kaas van gegeten.

Hoe zat het ook alweer met het kernafval?
Oh ja, de kommi~sie Geertsema moet
voor 1 oktober 3 plaatsen aanwijzen
die geschikt zijn voor het opbergen
van dat kernafval. Uit die 3 moet
mirlister Winsemius er dan ~én kiezen. waarna er dan een MER (soort
inspraak) volgt, net als bij de
kerncentrales.
Uit de NRC van 22-6-' 85 "De milieueffectrapportage (MER) wordt georganiseerd nadat minister Winsemius
één locatie heeft uitgekozen. Deze
inspraakprocedure duurt drie maanden. Pas dan zal de Tweede Kamer
zich over deze locatie uitspreken.
Dat is deze week op aandringen van
beide regeringsfr3cties CDA en VVD
toegezegd door Winsemius tijdens
het debat over kernenergie. Voor
vooral het CDA is dit een "harde,
scherpe en oot bindende voorwaarde" alvorens deze fractie haar goedkeuring wil verlenen aan de locatie(s
voor de twee te bouwen kerncentralesf!.

Je leest het goed, voor het CDA
de reden om voor kernenergie te zijn
,ds het afval geregeld.

Ja.

Zoals steeds bij de plannen m.b.t.
kernenergie bli.jkt ook nu dat er
voor de min~ster~ en abtenaren twee
derelden bestaan: één openbare waar
ze lweede Kamerleden en pers ontmoet('ri E"n één geheime waar 'ze achter
geslGten dCllrell IIp werkelijke plan··
nen maken. Tot die openbare wereld
hoort ook de kommissie Geertsema.
Officiëel zoekt zij naar drie geschikte plaatsen voor het kernafval.
Achter de gesloten deuren wordt echt
niet gewacht op dit advies. Daar
wordt alles al keurig geregeld.

Al

op 29 maart wordt er in de ministerraad gesproken over de financiële
problemen van Moerdijk. (Zie dokument 1)

tot waanzinnige verliezen. Op de
stafbespreking bij minister van Aardenne wordt het nog eens zachtjes
overgedaan. (Zie dokument 2)
VERTROUWELIJK
CON C LUS lES
van de stafbespreking bij de minister
op maandaq 1 april 1985
Aanwezig: de minister, de staatssecretarissen Bolkestein en
Van Zeil en de heren Oe Boer, Oe BruIne, Buijink
(verslag), Godijn, Van der Harst, Heerkens, Van xreveld,
Van Leuven, Hledema, Overmars, Rutten, Verberg,
Van Voorst tot Voorst, Weck en Zalm
ad 4

Financiële problemen van het industrie- en havenschap
M.oerdijk
Aangehouden tot de HR van 4 april. EZ is niet bereid
de door Financi~n beoogde additionele financl~le
bijdrage van f 10 miljoen (of eventueel wat meer)
te leveren.

( 2)

Ekonomiese Zaken wil geen bijdrage
leveren aan de tekorten van het
Industriegebied Moerdijk. EZ heeft hier
op dat moment ook nog weinig belang
biJ

Wat zien we echter op de stafbespreking van 10 juni? (zie dokument 3)
11 ' .
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-vERTROUWELIJK

CON C LUS I E S

van de stafbesprekinq bij de Minister
op maandag 10 juni 1985.
Aanwezig: de Minister, de Staatssecretarissen 801kestein en Van Zeil,
en de Heren Oe Boer, Buljlnk (verslag), Enqerlnq, Godijn,
Heerkens, De 30n9, Lellveld, Van Leuven, Hiedema, Rutten,
Verberg, Vermeulen, De Vries, Weck en Zalm.

ad 17 b. ~!~!Qg~~!~_2~2~~!~!~_!n~~~~~!!:_!n_h!!!n!~h!E_~2!~~!j~
F.20 mln.-probleem 1s opgelost (Flnanc1@n 1/3; Brabant

1/3, EZ, VROK en L • V 1/3) •

Op een andere stafvergadering die dag
komt Moerdijk wat uitgebreider aan
de orde (zie dokument 4) ""'G''''\l~ ~n.
Liet EZ in april nog op geen enkele
manier blijken bereid te zijn mee
te betalen aan Moerdijk. nu blijkt
dit geen probleem neer. EZ is nu wel
geinteresseerd, niet voor niets natuurlijk. Want op 10 juni wordt de
20 miljoen direkt gekoppeld aan de
ors.'.ag van kernafval.
De tijd tussen april en juni is door
van Aardennet van Agt en Kremers
driftig gebruikt om ervoor te zorgen
dat de nieuwe kerncentrales in
Moerdijk komen en het beleid is erop
gericht dat de opslag van afval zo

HR 29 maart 1985

4. Financiële problemen van het industrie- en havenschap
~erdijk (Brief van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken dd. 18 maart 1985, nr.8S/U310 1
~et bijlagen){A,19/3)
(1)

Dat ze daar erover praten is niet zo
gek natuurlijk want Moerdijk leidt

x

(3)

Vertrouwelijk.
Nr. 19.
Conclusies van de stafbespreking bij de Direkteur-Generaal
van Prijzen, Ordening en Re9ionaal Beleid op 10 juni 1985.
Aanwezi9:

Afwezig,

de heren de Grauw, Ham, Koopman, Hiedema (Vz.l,
Plantinga, de Ruijter, van Scheijen, Sepers,
Spliet en Uitermark.
de heer van Weelden.

29, T.b.v. Industrie- en Havenschap Moerdijk zal additioneel

, 20 mijoen beschikbaar komen /liet die" ver.tande dat
grond kernafval , 20 /IIiljoen zal _ten opbrengen. Nieuwe
formule, ale dit onverhoopt niet doorgaat, voor de dekking
i. 1/3 t.l.v. Financiën, 1/3 t.l.v. provo N.-Brabant en
betrokken ~ en 1/3 t.l.v. combinatie V.R.O.H.,
L.en V. en E.Z.

6~76 ':.:4:::r'''~''I''''''
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dicht mogelijk bij de centrales komtdus ook in Moerdijk.
De heren hebben echt niet stil gezeten (zie dokument 5).

aan de heer Minisler~B_letBllis
(VERTROUWELIJK)
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19 april 1985
EEK/180/85
Bezoek Heren Kremera en Van Agt

6)

,. __

LOFRA: Recent heeft de Commissie-Geertsema een tussenrapportage
uitgebracht, waarbij het oorspronkelijke aantal van 20 mogelijke
vestigingsplaatsen yoor afvalopberging met de helft is teruggebracht. Over deze tusspnrapportage
wordt U nog apart
geinformeerd.
Onze indruk i. dat VROM ervoor geporteerd is dat in het el.nd dit jaar uit te brengen eindrapport
Noord-Brabant i.c. Y.oerdijk als vest1gingsplaats wordt gekozen.
DIRECTORAAT GENERAALVOOR ENERGIE

Directie Elektr1c1teit en Kernenerqîe

(5)

Een notitie van 6 juni is wat dat
betreft nog duidelijker (Zie dokument 6)

EEKlJdJ/015
5 juni. 1985
1J.l.

Regionale ontwikkelingen.

Relatie met LOFRA. (radioactief afval)
Commissie Ceerlsema ral vÓÓr 1-10-1985 3 of ij vesllglngsplaatsen
voorstellen aan. M.lnister WInsemius. Deze lal daarna met de
betrokken overheden overleggen. Geen van de thans nog geselecteerde groep van '2 locaties heeft aan Geertsema c. s. laten
weten zonder meer bereid te zijn mee te werken met afvalopslag

("'.u.v.

Borssele). Uit kringen rond Ceeraema komen wel

SJ~,1a'en dat er positiever over wordt gedacht dan worat gezegd.

VROM denkt zelf in eersle instan:le aan MoerdiJk. Zowel Brabant
als Zeeland/Boruele zijn naar onze Indruk bereid om en
kerncentrale ~n afval tesamen te ontvangen.
(6 )

Het is wel duidelijk: Moerdijk
krijgt naast tenminste 2 kerncentrales ook het radioaktieve
afval en dáár hebben ze natuurlijk
wel geld voor over.
Zij geven 20 miljoen mits Moerdijk
het kernafval op gaat slaan. Gaat
dat onverhoopt niet door dan neemt
het Rijk toch nog tweederde van
de kosten op zich. Dat lijkt verdomd veel op voldongen feiten politiek.
En waarom nu in godsnaam 20 miljoen?
Nou kijk: het Rijk eist dat de
grond voor 55 gulden per vierkante
meter wordt verkocht en dat leidt
voor Moerdijk tot een verlies van
ongeveer 20 miljoen.
Die 20 miljoen die ze vervolgens aan
Moerdijk geeft is dus gewoon een
fikse subsidie tbv kernenergie.
Deze truuk past ze niet alleen toe
m.b.t. kernafval voor de centrales
probeert het Rijk dezelfde truuk.
De 100 miljoen hektare die de PNEM
en PLEM op Moerdijk willen kopen t.
b.v. de nieuwe kerncentrales moeten
door Moerdijk verkocht worden met
met liefst 70 miljoen verlies Volkskrant 7-9). Dat betekent voor PNEM
en PLEM dus een winst van 70 miljoen.
Dat scheelt natuurlijk al weer een
fikse hap op de poen die ze op moeten hoesten voor de totale investeringen die gemoeid zijn met de bouw
van de centrales. Op alle mogelijke
manieren wordt Moerdijk zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt voor de kerncentrales.
Weten wij ook alweer waarom stroom uit
uit kernenergie zo goedkoop is en
waarom WIJ gekort worden op onze
poenl
Groetjes van "de wraak van jhr. mr.
de Braauw".

