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OtWer s t aand verzoekschrift werd door 500 burgers van de 
gemeente Dodewaard ondertekend en aan de burgemeester van 
Dodewaaxd over handigd. 

Dodewaard , 17 januari 1976 

Aa:m de burgemeester ; n wethouders en r aadsleden van de ge 
me. en te. Dodewaard . 

Wij , bur gers v~ Dodewaard , verzoeken U met klem: 
1)Stappen te ondernemen die er toe zullen leiden dat U 
vRUa f heden v ml l cdig door de verantwoor delijke instanties 
op ~e hoogte wordt gehouden van Alle ontwikkelingen in 
en r ond de kerncentrale . (b . v. via een vaste gemeentelijke 

kerncentr al e commiss·ie) 
2 )Ons vi P. een gemeent elijk infor matie bl::td : 

::t. )f-)ermAncnt op de hoogte te houden van genoemde ont
wikkelingen. 

b )intelichten over de zakeli jke inhoud van he t r apport 
"Atoomcentr nle Dodewaard" , ~Interessegroep Dinxperlo ) 
r etreffende de gang van zaken in en r ond de centrale 
t ot nu toe . 

3)0nverwijld een gedet Rilleerd r~penplan te (doen)ontwikke-
l en in overleg met naburige gemeenten. ·~~~~~--< 

4 )De renli seerbaarhei à: nan te t onen door het fifiîimden· v .m - ] 
een zoveel mogelijk O'f.l de werkelijkhe-id af s taálde sa.;- i.e 
r runpenoe.feningen. ---------J 
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Dodewaard , 17- 1- 1976 

Aan burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente 
Dodewaard 
de minister van Volksgezondheid 
de minister van Sociale Zaken 
de minister van Economische Zaken 
de direktie van de atoomcentrale te Dodewaard 

Namens zeer verontruste burgers uit Dodewaard en omgeving, 
afdeling Stroomgroep Stop Kalkar Dodewaard, de Landelijke 
Stroomgroepen, Anti Kalkar Komite Arnhem, Stroomgroep Nijmegen , 
Interessegroep Kalkar, Verenigd Milieufront Maas en Waal en 
diverge milieugroepen uit Gelderland bieden wij U het rapport 
11 i'. toomcentrale Dodewaard - een actueel schandaal" aan . 
Onder verwijzing naar dit r apport overhandigen wij U het 
volgende 

B E Z \•I A A R S C II R I F T 

Wij protesteren 
1) krachtig tegen het j aren lange wanbeheer 

vam de direktie van de at oomcentrale in Dodewaard . 
2) tegen de radioactieve gevaren waaraanmensen in en buiten 

de centrale bloot stonden. 
3) tegen de illegale opslag van radioactief afval in de open 

lucht gedurende. zeer lange tijd door een meer dan schandalige 
twist tussen het Reactor Centrum Nederland en de direktie 
van de atoomcentrale. 

4) tegen het onbehoorlijke bestuur van de overheid: 
de verantwoordelijke ministeries 
het provinciaal best uur en het gemeentebestuur; 
door niet in t e grijpen brachten zij de volksgezondheid 
in gevaar . 

5) gezien het volledig f~en van deze kleine Rtoomcentrale 
tegen de bouw van nieuwe , grote at oomc entralos en het 
in bedrijf houden van bestaande at oomcentrales in Neder land, 



LUBBERS OHZEILT PARLENENT 

De Stroomgroep Stop Kalkar is ver heusd met elk uits~el van de bouw van 

nieuwe kerncent r ales. De re~cnte beslissi ng van de mini sters is 

~i -~r ~~~n uit ~tel , alleen de bouw van de ker ncentr ales i G o;~- chor t . 

De v66rbereiding om te komen tot de bouw van 3 kerncentrales gaat gewoon 

door . Het deze nieuwe manoeuvr e \·!ordt slechts beoogd de kli p , die het par .. 

lement zou ktamen vormen , t e omzeilen . 

Immers , 

- elf plaatsen in Heder land zullen nader onderzocht worden op de nogelijk

heid er een kerncentrale te vestigen . 

- de bestaande rapporten van de adviesraden zijn blijkbaar in hoofdzaak 

geaccepteerd ; op detailpunten zullen zij nader uitgewerkt moeten wor den . 

De Stroomgroep is met name verontrust over het fei t da t de opslag van 

radio- aktief- afval ~ennelijk als een detailpunt wordt beschouwd . 

- min . Luboers zegt zelf dat de kernenergie- trein op de rails i s gezet , en 

rustiG doorrijdt . Deze trein ontwijkt de wi~sel bij station 2e kamer om 

bi j de geringste politieke kabinetswijziging zijn volle snelheid te her 

krijgen . ( zoals mi n . Lubbers het stelt : " eéén ja of nee tegen kernenergie , 

maar hoe is het veréUltwoor d t oe te passen! " 

den . 

Het i s dus toch "JA" gev10r -

Het is te hopen dat de 2e kamer zich goed realiseert dat zij op deze nanier 

dr eigt buiten spel gezet te worden . 

Dat het ministersbesluit geen koerswijziging in de gevoerde energie- politiek 

inhoudt , blijkt uit 

Het met géén enkel woor d r eppen over alternatieven voor kernenergie- toepas

singen , terwi jl deze juist veel meer werkgelegenheid bieden voor bedreiede 

bedrijfstakken. 

- het weer door de belanghebbenden (zoals RCN , KEfLl) uitvoeren van de gevraagde 

s t udies . 

Om deze reden zal de Stroomgroep volop mee1·1crken aan de landelijke anti- : . 

kernenergie- manifest atie van 31 jan. '76 te Goes en Borssele . 
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