
PERSBERICHT 
,,D66 windvaan inzake Borssele" 

Ludiek protest op plein voor Tweede Kamer 

Woensdag, 22 juni 2005. 12.00 tot± 14.00 uur 
en van 18.00 tot aanvang Borsseledebat om 19.00 uur (Groen van Prinstererzaal) 
Bij ingang van Tweede Kamer, Plein, Den Haag 

Uit verk:iezingspamflet van november 2003; 
"Verantwoord leven" Kernenergie is onacceptabel en daarom moet 
Borssele dicht. 

Sluiting na 2013; Met minstens 3 prominente D66-,ers die fervent voorstander zijn 
van kernenergie is het besluit om na 2013 te sluiten niet onverwacht. 

-Oud-partijleider Jan Terlouw; (kernfysicus en voorzitter bestuur E.C.N. Petten) 

- Hans Wijers; ~inister van Economische Zaken, augustus 1994 tot 3 augustus 1998. 
In zijn besluit Borssele per 31 december 2003 te sluiten zat volgens de rechter een 
"fout". "Het niet sluiten van Borssele voor 2004 (zoals afgesproken in 1994) was te 
wijten aan "falen" van D66 minister Wijers. 

- Minister Brinkhorst; Economische Zaken (en directeur-generaal Milieuzaken, 
Consumentenbelangen en Nucleaire Veiligheid Europese Gemeenschap, van 1987 
tot 1994); Stopt met subsidies aan windmolenparken op zee en aan grote biomassa
projecten. 

Kernenergie was niet, is niet en kan nooit veilig zijn 

Tijdens een actie van "Pi Nokkio" op 25 mei j.l. tijdens de rampoefening in 
Borssele maakte Boris van der Ham nog eens heel duidelijk dat D66 vast zou 
houden aan sluiting in 2013. 

Morgen zullen nucleair lobbyist Pi Nokkio ("kernenergie is veilig, goedkoop, 
schoon en duurzaam'') en een "nucleair stralingsslachtoffer" duidelijk proberen te 
maken aan ministers, kamerleden en voorbijgangers hoe zij erover denken dat D66 
in navolging van de regeringspartijen VVD en CDA de kerncentrale Borssele toch 
langer open zullen houden. 

- Nog langer risico op nucleaire ongevallen 
- Nog langer kans op proliferatie 
- Nog langer productie van nucleair afval 
- Nog langer kans op aanslagen 

Foto . van ontmoeting . van van der Ham met nucleair 
http:/ /www. i ndymedia. n 1/nl/2005/06/28800 .shtml 

V oor informatie over deze actie 
Eli se Leijten (bries U) 


