-

WIS

World lnformation Service on Energy
founded In 1978 .

WISE Amsterdam

PO Box 59636
1040 LC Amsterdam
The Netherlands

t: +31-20-6126368.

Actie tegen ABN-AMRO financiering nieuwe kerncentrale

f: +31-20-6892179
wlseamster@antenna.nl
www.antenna.nl/wlse
giro: 40 88 285

Finse 'voorbeeldcentrale' financieel schimmig en technisch riskant
Amsterdam, 14 juli 2006 - Het bericht dat ABN-AMRO bereid zou zijn een nieuwe .
Nederlandse kerncentrale te financieren zal leiden tot acties· van de milieubeweging.
Vandaag al protesteren actievoerders tegen kernenergie bij het ABN-AMRO filiaal op
het Leidseplein in Amsterdam. Kernenergie is vies ell onveilig. Bovendien is
kernenergie economisch onrendabel en zal het zich in een geliberaliseerde
energiemarkt niet kunnen handhaven. De enige kerncentrale die de afgelopen twintig
jaar in Europa is aanbesteed, de Olkiluoto-centrale in Finland, heeft nu al een jaar
vertraging opgelopen, waardoor de bouwkosten weer aanzienlijk stijgen.
Al twintig jaat zijn in Europa geen nieuwe kerncentrales aanbesteed, mede omdat de
financiering hiervan buitengewoon riskant is. Dinsdag is bekend geworden dat de bouw van
Olkiluoto-centrale in Finland, waar staatssecretaris van Geel op dit moment op bezoek is,
opnieuw een vertraging heeft opgelopen. De centrale, gepland voor 2009, zal nu op zijn
vroegst in 2010 in bedrijf kunnen worden genomen. Een extreem krap budget, extreem
krappe planning, gebrek aan ervaring bij de bouwer, te weinig controle op onderaannemers
en onkundigheid van vergunningverstrekkers hebben geleid tot onduidelijkheid en problemen
in de kwaliteitscontroleproblemen van de Finse EPR. 1
De centrale in Finland is gefinancierd met overheidskredieten, een dubieuze financiêle
constructie waarvan de rechtmatigheid op dit moment door de Europese Commissie wordt
2
onderzocht. In het gev~l van de Finse centrale werd het contract getekend voor een vaste
prijs van 3,2 miljard euro, hetgeen betekent dat alle meerkosten voor rekening komen van
leverancier Framatome, een Frans overheidsbedrijf. De Franse belastingbetaler zal dus de
extra kosten dragen.
·
"Kernenergie heeft nog steeds een reuzegroot onopgelost afvalprobleem en het is een
extreem dure techniek" zegt Peer de Rijk van milieu-organisatie WISE. "Dat politici het als
excuus gebruiken om niet met werkelijke oplossingen voor het energievraagstuk te komen is
onacceptabel."
Framatome wil een nieuwe EPR bouwen bij Cherbourg in Frankrijk. Op 15 april2006
demonstreerden daar 30.000 mensen tegen deze plannen. Ook loopt er een Europese
handtekeningenactie tegen kernenergie.

Profest tegen financieringsplannen kerncentrale
14.15 ABN-AMRO filiaal Leidseplein 25 Amsterdam
FOTO: Demonstranten in antikernenergie T -shirts met spandoeken delen flyers uit en
verzamelen handtekeningen voor de petitie Een Miljoen Europeanen Tegen Kernenergie.
Meer informatie en pers ter plaatse: Peer de Rijk, WISE, 06-20000626
Zie ook www.tegenstroom.nl
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