
Evangelisch Vrijzinnig Platform

Nijmegen, 2 april 2013

Aan de leden van Provinciale Staten,

Betreft: Verzoekschrift

Onderwerp: Kernenergie- en kernwapenvrije gemeenten

Geachte leden van Provinciale Staten,

De EVP vraagt uw aandacht voor de bijgaande notitie “De Kernboodschap” waarin wij u 

oproepen  om  bij  de  gemeenten  in  uw  provincie  de  bijgaande  oproep  om  bij  de 

plaatsnaamborden weer de bordjes “kernwapen vrije gemeente” aan te brengen en deze uit 

te breiden met “kernenergie vrije gemeente”.

Ter informatie zenden we nadere informatie toe over de stand van zaken van kernenergie en 

kernwapens in Nederland. Het dossier is nog steeds niet volledig gesloten.

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Evangelisch Vrijzinnig Platform (voorheen Evangelische Vrijzinnige Partij),

Ramon Barends

CC: College van Gedeputeerde Staten
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Evangelisch Vrijzinnig Platform

DE KERNBOODSCHAP 2 april 2013

De EVP kan kort en stellig zijn als het om kernenergie gaat: daar is de EVP tegen.

De Evangelische Volkspartij is hier altijd glashelder over geweest. In de EVP-programma's 

van 1981, 1982, 1986 en 1989 staat steeds dit standpunt verwoord. Inzet op eindeloze 

energiebronnen hadden volgens de Evangelische Volkspartij de toekomst. Bij kernenergie 

speelt - net als bij kernwapens - het vraagstuk van wat te doen met het kernafval een grote 

rol. Omdat het gebruik van steenkool eindig is en slecht is voor het milieu streefde de 

Evangelische Volkspartij - die ook Ecologische Volkspartij had kunnen heten - naar het 

onderzoeken naar alternatieve energiebronnen.

Nu, in 2013, zijn die alternatieven beschikbaar. Zo is de techniek van zonnepanelen 

inmiddels breed bereikbaar voor iedereen. Er wordt hard gewerkt aan het zoeken naar 

mogelijke locaties van windmolens voor windenergie.

Toch zijn er anno 2013 nog steeds kerncentrales actief. En ook zouden er volgens de 

Volkskrant van 18 oktober 2012 nog steeds kernwapens of onderdelen voor kernwapens in 

Nederland zijn.

In de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw waren er veel gemeenten die onder hun 

plaatsnaambord een bordje hadden hangen met "kernwapen vrije gemeente". Het is 

misschien tijd om die bordjes uit het archief te halen en aan te vullen met de tekst 

"kernenergie vrije gemeente".

De missie van EVP-fractievoorzitter Cathy Ubels-Veen is voltooid als ook in Volkel, Petten, 

Borssele en Dodewaard deze bordjes kunnen worden opgehangen. Laat dat een streven zijn!

VREDE DOOR GERECHTIGHEID! OMZIEN NAAR ELKAAR...
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venster sluiten

Denk aan het milieu. Denk na voor je print!

Bejaarde kernbom verdeelt

NAVO

VAN ONZE VERSLAGGEVER STIEVEN RAMDHARIE

18-10-12 - 00:00

De B61, een kernbom die nog steeds dienst doet in Europese landen, is controversieel. Voormalige

Oostbloklanden willen haar graag houden om de Russen af te schrikken.

AMSTERDAM - Activisten van de Belgische vredesgroep Vredesactie hebben woensdag nieuwe acties

aangekondigd tegen de NAVO-atoomoefening Steadfast Noon. Nederland en de vier andere Europese

landen waar Amerika's oudste atoombom ligt opgeslagen, oefenen sinds maandag met F-16's voor een

eventuele inzet door de NAVO van de 150 tot 200 kernwapens.

Een groep van 12 activisten slaagde er maandag opnieuw in om op de Belgische basis Kleine Brogel op

enkele honderden meters te komen van de hangars waar naar verluidt tien tot twintig B61-atoombommen

liggen opgeslagen. In 2010 lukte het Vredesactie zelfs in een hangar te komen.

Het gemak waarmee vredesactivisten de afgelopen jaren Kleine Brogel wisten binnen te dringen, heeft tot

discussie in de NAVO geleid over de veiligheid op de zes bases waar de B61 is gestationeerd. 'Het blijft

raar dat je nog altijd zo dichtbij de bunkers kan komen', zegt Hans Lammerant van Vredesactie. 'De

beveiliging van de kernwapens blijft vrij zwak.'

De veiligheid van Amerika's tactische kernwapens in Europa, maar ook de veiligheid van nucleaire

installaties in de VS, houdt Washington bezig. Zo stond de nucleaire installatie Y-12 in het Amerikaanse

Oak Ridge tot juli bekend als het 'Fort Knox van Amerika's hoogverrijkte uranium'. Tot zuster Megan

Rice, een 82-jarige non en activiste, het terrein in Tennessee binnendrong en met twee anderen

ongestoord rondwandelde en bij de opslagplaats vernielingen aanrichtte.

De camera die had moeten zien hoe de bejaarde non de hekken van een van Amerika's zwaarstbeveiligde

nucleaire installaties doorknipte, was al een halfjaar kapot. Bewakers reageerden niet op de

beveiligingssensoren van Y-12 omdat ze zo vaak door wild in werking werden gesteld.

'Stel je voor dat de vredesactivisten in Kleine Brogel en Oak Ridge terroristen waren met zware

explosieven', zegt onderzoeker en kernwapendeskundige Hans Kristensen van de Federatie van

Amerikaanse Wetenschappers (FAS) vanuit Washington. 'Er is geen enkele garantie, ondanks allerlei

maatregelen, dat ernstige incidenten zich niet zullen voordoen. Met het handhaven van deze kernwapens

in Europa stel je ze bloot aan onnodige risico's.'

Omdat de NAVO-lidstaten verdeeld zijn over hun terugtrekking, ziet het er naar uit dat de B61's nog

jaren in Europa zullen blijven. Een aantal lidstaten, Duitsland en Nederland voorop, wil van ze af omdat

ze hun militaire nut hebben verloren nu de vijand is verdwenen.

Ooit, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog in 1971, waren er 7.300 Amerikaanse tactische kernwapens

in Europa voor gebruik op het slagveld. Maar 23 jaar na de val van De Muur oefent de NAVO nog steeds,

zoals nu op Kleine Brogel, voor de inzet van de rest. Vooral voormalige Warschau Pact-leden, nu

lidstaten van de NAVO, houden de terugtrekking van de B-61 tegen. De stokoude bom, die nu voor 10

miljard dollar wordt gemoderniseerd, zien ze als een prima afschrikkingswapen tegen Rusland.

Volgens het Pentagon zijn de veiligheidsmaatregelen op de Europese bases de laatste jaren flink

opgevoerd waardoor een incident als op Y-12 onmogelijk zou zijn. 'We kijken niet alleen naar het

probleem, maar we doen er ook iets aan', zei generaal-majoor William Chambers van de luchtmacht

vorige maand.
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De NAVO en de VS spenderen inderdaad miljoenen. Zo trok de NAVO bijna 64 miljoen dollar uit om in

2011 en 2012 de veiligheid te verbeteren op de zes bases in Nederland, België, Duitsland, Turkije en

Italië. De VS, die al jaarlijks zo'n 100 miljoen dollar betalen om de B61-missie in stand te houden,

besteden nog eens 67 miljoen dollar om de veiligheid op de bases op te krikken.

De veiligheidsmaatregelen werden mede in gang gezet na een Amerikaans luchtmachtonderzoek in 2008.

Hieruit bleek dat de meeste van de zes Europese bases niet voldeden aan de veiligheidsvoorschriften van

het Pentagon. Nederland verwierp deze conclusie echter. Zonder te erkennen dat er inderdaad kernwapens

op Volkel lagen, zei Den Haag dat de veiligheid op de vliegbasis 'in orde was'.

Het onderzoek werd uitgevoerd na een pijnlijk incident in 2007 op de Amerikaanse luchtmachtbasis

Minot. In plaats van raketten met een trainingskop, werden per ongeluk zes nucleaire kruisraketten dwars

door de VS gevlogen naar Louisiana. Pas na 36 uur werd de fout ontdekt. Al die tijd waren de

kernwapens onbeveiligd, hangend aan een vleugel van een B-52.

Voor oefeningen zoals 'Steadfast Noon' worden trainingsversies van de B61 gebruikt. 'Er zijn geen

berichten over ernstige incidenten met B61's in Europa', zegt Kristensen. 'Maar dat wil niet zeggen dat ze

zich nooit hebben voorgedaan. Het kan ook dat het publiek er nooit over is ingelicht.'

'Niet alleen hebben deze bommen geen nut meer, maar ze vormen ook een veiligheidsrisico', zegt Roel

Stynen van Vredesactie. 'Ieder keer lukte het actievoerders op Kleine Brogel te komen. Terroristen

zouden hier veel schade hebben kunnen aanrichten. Als deze kernwapens geen militair nut meer hebben,

welke scenario's worden er dan nu geoefend in Duitsland?'

Onderzoeker Wilbert van der Zeijden van IKV Pax Christi relativeert. 'Zelfs als een terrorist een B61

weet te stelen, dan nog heb je geen werkende bom. Een gemiddelde terrorist kan hem niet operationeel

maken. De veiligheid van de B61's is voor ons geen groot item geweest. Maar waarom zou je het risico

nemen? Terugtrekken dus. Nederland wil dit wapensysteem en deze doctrine niet meer. Maar we trainen

nog altijd in het gebruik van kernwapens. Dat is inconsistent.'

Al jaren incidenten met kernwapens

Sinds 1945 hebben de VS, zo wordt geschat, tussen de 8 en 11 kernwapens verloren bij oefeningen en

missies. Een van de ernstigste incidenten was in 1958 toen een B-47 verongelukte aan de oostkust van de

VS. Tijdens een trainingsvlucht, bedoeld om een bombardementsmissie richting Rusland te oefenen,

botste de B-47 met een Sabre-gevechtsvliegtuig. De piloot liet de atoombom in ondiep water vallen,

vlakbij Tybee Island. Ondanks talloze zoekacties, is de bom nog steeds niet gevonden. Omdat het

ontstekingsmechanisme ontbreekt, zou de atoombom niet gevaarlijk zijn.

In 1966 verongelukte een B-52, met aan boord vier waterstofbommen, bij Spanje tijdens een poging in de

lucht bij te tanken. Drie werden op land bij het dorp Palomares gevonden, de vierde verdween in zee.

Bijna drie maanden later werd deze bom naar boven gehaald. Twee jaar later verongelukte bij Groenland

opnieuw een B-52, na een brand aan boord. De vier kernwapens kwamen in zee terecht, vlakbij de

luchtmachtbasis Thule. In 2009 concludeerde een Deense onderzoekscommissie dat geruchten dat een

van de vier bommen werd vermist op niets waren gebaseerd.

De Persgroep Digital. Alle rechten voorbehouden.
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Demonstratie tegen de kerncentrale van Tihange, Maastricht 12 januari 2013

Tihange, Dodewaard en Petten: alle centrales
moeten dicht!
Geplaatst door redactie socialisme.nu, zaterdag 9 maart 2013, 12:45

Op 12 januari demonstreerden 1500 mensen in Maastricht tegen de kerncentrale in Tihange.
Morgen wordt er opnieuw gedemonstreerd, precies twee jaar na de ramp in Fukushima. Na die
gebeurtenissen zijn de gevaren van kernenergie breed uitgemeten. Maar onze regeringen willen de
reactoren open houden – tot 20 jaar voorbij hun geplande levensduur.

Door Mark Kilian

De centrale in Tihange, bij het Belgische Huy, is veertig jaar oud. Het zijn drie reactoren, net als in
Fukushima drukwaterreactoren, het goedkoopste type. Bij een controle in augustus 2012 bleek dat er fouten
zitten in de reactorwand van Tihange 2, volgens experts ‘ongevaarlijk’. Maar ook het betonnen omhulsel is
aangetast door betonrot.

Er waren meerdere incidenten in de centrale, waaronder twee in 2002 en 2005. In 2007 was er een brand in
een elektriciteitskast. Bovendien meldde het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in 2006
een lek, waardoor licht radioactief water naar buiten lekt.

Een onderzoek in opdracht van de Europese Groenen stelt: ‘Een plotseling falen van de reactor door de
plotselinge groei van de scheuren door plaatselijke temperatuurspanning kan niet worden uitgesloten en zou
catastrofale gevolgen hebben, zeker in de buurt van gebieden die dichtbevolkt zijn en met hoge economische
activiteit.’ Bij het scheuren van de mantel van de centrale kan het koelwater gaan koken, waarna een
waterstofexplosie ontstaat. Dit gebeurde in Fukushima.
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Ondanks de druk van milieu-organisaties, waaronder Greenpeace, maakt de Belgische regering geen
aanstalten om de centrale te sluiten.

Nederland

Ook de kerncentrale bij Borssele in Zeeland is veertig jaar oud. Het kabinet-Kok I besloot in 1994 om
Borssele eind 2003 te sluiten, maar dit werd teruggedraaid door de Raad van State. Op 16 juni 2006 heeft de
regering met de eigenaars een contract gesloten dat Borssele tot 2033 in bedrijf houdt, een recordperiode
van zestig jaar!

De geschiedenis van deze reactor is bezaaid met incidenten. In de jaren tachtig en in 2006 waren er
problemen met de noodstroomvoorziening en de diesel-aggregaten. Elke centrale heeft er drie, en als die
allemaal falen kunnen de gevolgen catastrofaal zijn. Volgens een rapportage uit 2011 door het RIVM
(Rijksinstituut voor Volks-gezondheid en Milieu) heeft Borssele geen adequaat rampenplan.

De twee reactoren in Petten zijn ruim vijftig jaar oud. Officieel zijn ze bedoeld voor onderzoek en voor het
maken van radionucliden voor medisch gebruik. In 2012 trokken de regering-Rutte I en de provincie Noord-
Holland 80 miljoen uit voor een nieuwe reactor, Pallas, die de oude hogefluxreactor (HFR) moet vervangen.

Ook in Petten zijn veel problemen bekend. In 2001 viel de externe netstroom uit en bleek de
back-upstroomvoorziening niet te werken. In 2002 werd de HFR stilgelegd na ontdekking van een
scheurindicatie en problemen met de veiligheidscultuur. In 2008 waren er scheurtjes in het primaire
koelsysteem, en op 30 november 2012 bleek dat er bassinwater weglekte naar het primaire watersysteem.

Dicht

De kernenergielobby wil publieke discussie over de gevaren blokkeren. Urenco, dat uranium opwerkt, heeft
afgelopen maand een kritisch symposium in de openbare bibliotheek in Almelo verboden. De bibliotheek heeft
een sponsorcontract met Urenco.

Maar het sluiten van de centrales is mogelijk. Onder druk van massaprotest gaan in Duitsland kerncentrales
dicht, in ruil voor duurzame energie. Ook hier kunnen windmolens en zonnepanelen kernenergie vervangen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is maar 20 procent van de bevolking voor, en 60 procent tegen
nieuwe kerncentrales. Het is wel even geleden dat we massaal bij centrales protesteerden, maar het kan wel.
De kernreactoren moeten dicht. Laten we beginnen met Tihange.

Zondag 10 maart: Sluit de kerncentrale in Tihange!
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