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DE WIAAK VAN JHR. MR. DE BRAUW

DGEfEEK~
G.C. van uitert

~;~':'i3~"~';'~.;5!~~;;=====II==~Dokument 5 .prikt dokument 4 " ul in 80"...,81
feilloos de ge- 1Iî.-"- er 1934 u1t;lii!en$e~etwer:i.'lds niet
veinsde bezorgd- de brief van 12 okt~~ide-ve be.sliGS1.ngn~~1c.eUnsen
heid van de he- toal~ ~nuit:bliiven van e~i~il..e teennolO&i$c.~eN~ratOOUl ook
ren bestuurders ~~~ee~ cic wei nll.~~nb:~;~~lot.en z.iJ~em~~~J::I\eJ:ug.~e b~~~8eT\ en
over strali.ng en voor onze b'~J~i~au pe'l"sone~l~~~~~ vBrplicbtingep-z;-'~~ kennis ~"n

besmetting die de- 1t~~~r~~hr~~:~~~:::;il:~:1;~R;;~:~~~:~:~!~~~!~~~~e~t~~~eza
ze dagen zo ruim de 'l/u'sneld t:elll~~ i.n Sevaa:r "'koJrit. d~~ zijn.
opgang doet door. verpli.chting. queot~e$ "\Ie't"bo1'l. i h 41.11nog
Het is een telex fino.nciäle cons

e
dat: de 'Nederlandse. o...,erheid z c

van 24 maart '81 r OU....c.I'l eVl1In'lo1al

van de Nederlandse" !~~~.'~o~~'~~·:i~~f~'~"~l~OP.'.'i·'~l:.!n~.~=~~ambassade te Parijss
die het ministerie van Buitenlandse -::::"'
Zaken informeert over de lozing van
het radio-aktieve tritium bij een
Franse kerncentrale te Chooz. Dit
tri tium vangen ze op in waterbekkens
en vandaaruit wordt 't met mondjesmaat
geloosd in de Maas. Er is echter nooit
gevaar voor volksgezondhei.d want ze
zorgen ervoor dat de konsentratie net
jes onder de'norm'blijft. Als het re
gent lozen ze meer en is het droog dan
blijft het tritium wat langer in de
bekkens. En in geval van kalamiteiten:
geen nood. want er is tijd genoeg voor
metingen en adekwate maatregelen. Denk
maar niet dat ze van mentalitei t ver
anderd zijn de laatste weken. die be
stuurdeN;!

1 dê die van hêer Geijzers heeft
Bij Uw ontsten'ttmis. a sme i Tiktak mij qevraaqd
de directie van PZEM bij monde van 1;. de besluiten van GS

d t. in teelal'ld a.g.v.
U te laten weten a ie lanalogisehe belemmeringen
en BlOW van Borsse1e al P een af meerdere

;. ,. mbt. de bouW van
weggenomen ,~iJn ~o;s~elf!' PZEM meent dAt vanweqe de

kerncentrales tein van Barssele in verqeli jkinç lI'let

gunstigere 1ig9 q 'IIerwa~hten geringere planologische en
Moerdijk en (le te - - 1 nde kerncentrale ~et beste
m'lieutechnische eisen de 'ilO ge d. ,\ ,}

1. 1 kan worden geboUW • . .
op .de locatie BorgSe e staat is dat, waarb1J
Het contractmode1 dat PzEM voor oge~ orden. p'ZF...M haakt af

de kerncentrale t.urnkey geleverd za A:Chitact Engineer zou
van de bouW' een

indien ten behoeve lt' Contract Approach).
moeten worden ingeschakeld (Mtl 1

Borssele is met Moerdijk de grootste
kanshebber voor een nieuwe kerncentra
le. De provinciale elektriciteitsm8at
schappij van Zeeland is zich terdege
bewust van haar uitstekBnde kansen.
Zij stelt daarom dat als de nieuwe
centrale met 'turn-keyl wordt geleverd
zij haar medewerking weigert. 'Turn
key' betekent dat het projekt in z'n
geheel wordt opgeleverd. Uet Neder
landsê hedrijfsleven komt êr dan nau
welijks aan te pas. Het enige konsor
turn wat zo werkt is KWU van Siemens.
Dit bedrijf is toevallig ook de bou
wer van de eerste centrale in Borssele.
Het lijkt ons duidelijk dat de raad
van Commissarissen wel het een en an
der ontvangt voor deze promotietoer
t~n bat~ van Si~mens. Zelfs de EZ
ambtenaar vindt het tever gaan gezien
de aantekening in de kantlijn. ('nou.
nou') (zie dokument 1)

Ballast-Nedam moet wel een heel orgi
nele medewerker in dienst hebben.
Voorges.teld wordt om een kerncentrale
in zee te bouwen. In eerste instantie
hebben we bet bericht geamuseerd ter
zijde gelegd, maar enkele weken later
was er een IKON-uitzending ove1'" de
nieuwe kerncentrales voor de kust.
Toen bleek dat er een serieus plan
is om bij de Noordoostpolder een kern
centrale te bouwen. De centrale zou
via een dijk met het vasteland in ver
binding 6taan. Vooral uit procedurele
overwegingen was dit een voordeel. Op
het Ijsselmeer wonen geen mensen. Geen
inspraak, geen verzet. Meltdown op het
Ijsselm€er. (zie dokument 3)
Dat het bedrijfsleven niet te beroerd
is om in haar zucht naar goedkope
stroom en kernenergie met ontslagen
te dreigen blijkt uiteen brief van
Stork-ketels en de Schelde aan van
Aardenne(zie dok.4 op 9-1-1985)

Maar ook de Candu-reaktor uit Canada
is in trtlk. Al geruime tijd is VVD
energiespecialist Braams dit type aan
het lobbyen via kranten en televisie.
Braama was laatst ook op TV te zien
bij het moederbedrijf in Canada samen
met z'n CDA-kollega Lansink. EZ-ambte
naren is de inspanning van Braams ook
opgevallen. Een Zwi tserse bankrekening
kan misschien meer opheldering ver
schaffen over zijn relatie met Candu.
(zie dokument 2)

'Geloof ze niet!!' Dat is wat wij, de Wraak van jhr.
mr.de Brauw hier kwijt willen. Alsof de ramp met de
kerncentrale in Tsjernobyl het rotsvaste geloof van
de atoomlobby in hun nieuwe Nederlandse kerncentrales
zal doen wankelen. Daarvoor hebben zij zich het laat
ste jaar op te onbeschamende wijze op de vette orders
gestort. Zoals bekend deinzen ze er niet voor terug om
hiervoor politici en bestuunders om te kopen, om de
tuin te leiden of in dienst te nemen.
Hierbij publiceren we over Borselle, Siemens, Candu
en Ballast-Nedam, maar speciale aandacht voor de
kontakten met de Franse nukleaire bedrijven en het
arme China.



Ná de nieuwe kerncentrales

Bij de verschillende bezoeken van en
aan kandidaat-bouwers. b1i j ken de ge
sprekken niet alleen over de nieuwe
kerncentrales te gaan. De nieuwe kern
centrales lijken een startpunt om de
nucleaire industrie in Nederland op
allerlei terreinen uit te bouwen. Er
wordt gepraat over opwerkings- en
verrijkingsfabrieken en kweekreactoren
als logies vervolg op de nieuwe kern
centrales. Bij de kapitaalsbelangen
die daar achter zitten, valt de order
voor de nieuwe kerncentrales in het
niet. Oe regering hoor je nu dan ook
niet over nieuwe samenwerkingsverban
den en overeenkomsten die wellicht al
getekend zijn voor een nieuwe kweek
reactor in Duitsland, een verrijkings
fabriek in China, of de herziening

van de opwerkingscontracten met Frank
rijk. Wij plubiceren hier stukken
over de laatste twee zaken, in de
hoop dat ze gedwongen worden er meer
over te vertellen. Eerder hebben we
al gepub1 i ceerd dat Neder 1and voor en
kele mi ljoenen deelneemt in een on
derzoeksprogramma voor een nieuwe
kweekreactor, zonder medeweten van
het parlement (Bluf! 176)
Frankrijk
Bij het bezoek aan Frankrijk lijkt de
ambtenaren van E~Z. de wijn een beetje
naar het hoofd gestegen. Over allerlei
politiek gezien onbespreekbare zaken
babbelen ze vrijmoedig met de Fransen.
Zo wordt de mogelijke samenwerking op
het gebied van kweekreactoren genoemd,
terwijl die na Kalkar door het parle
ment geblokkeerd werd. Ook wordt duide-

lijk dat E.l. met de zgn. Cogema-con
tracten in haar maag zit. Afval uit
Borssele wordt in La Hague in Frank
rijk opgewerkt. Uiterlijk in 1990
wordt dit opgewerkte afval weer terug
gestuurd naar Nederland. Hetzelfde
geldt voor het afval uit Dodewaard,
wat naar Engeland is gestuurd.
De Franse atoomlobby ziet hier wel een
oplossing voor, al geven :ze toe dat
die politiek nu nog niet mogelijk is.
In rui 1 voor een order voor de nieuwe
kerncentra 1es, kunnen ze echter alle
afvalproblemen voor Nederland oplossen.
Omgekeerd kun je dus ook stellen dat
als die order niet doorgaat, er vóór
1990 een gigantiese hoeveelheid radio
aktief afva 1 teruggestuurd zal worden.

0", nu d" Fr,,..,,,e Industrie in aen gelijke uitgangspositie te bwngen

lllet dc Duitse is <d'gespl:"cken dat wij he'l Zo spoedi'J mo'.)",lij"o inforrner",

owu sp,,<:ifieke Nederlandse veingheids'Jitgang~punten ,bij\'oorbeeld

d\lhbel ccntainment, oV'Pl:s·t'n::~n:lnsen, het n"erstOl:ten van vLtegt"ig"'n,

aa.rdIHwingon) en dat we. ccnt"ct tot stilnd

zullün brenger; tussen betrokken N..'<lerlandsa "'n Frans", au'to~iteit."'".

Ho~',·,,,l wij ~cIf ver",-.<len h",boen koppelIng tussen ""'11 reactor cleal met

~ij~g&gdr"'ke"- """ de oide te atellenjhebh",n de l'r~!".(;en. de volgende zd,,,,
<~, koppelin'il lllCt gag",xport. kvam <la".d.>ij ook de g,~s-

t",gen .~t·n>o,,, <lan de orcie. ~., .,<•

China een kerncentrale bouwt. geheel
gefinancierd vanuit Duitsland, in ruil
voor het dumpen in China van bestraal
de splijtstofelementen uit Duitse
kerncentrales~ Oostenrijk mag zijn nu
cleair afval dumpen in China. mits
uranium uit China is gebruikt. Ook Ne
derland aast op een mogelijkheid om
zijn nucleair afval in China te dumpen

Als China zo graag een verrijkingsin
stallatie wil hebben, met bijbehoren
de zeer gevoelige verrijkingstechnolo
gie. geleverd door Urenco, dan kan
Nederland in ruil daarvoor misschien
zijn levensgevaarlijke nucleaire af
val bij de Chinezen dumpen. Alsof het
voor de Chinese bevolking niet ge
vaarlijk De WILank van jll/1.• rrvt.de Ikauw

Frankrijk is buitenqewC>Q" happ.i9 op een reactor èaal ltmt Nederland.

~\e" h ..e€t daar veel voor over, inclusief goedko;re stro<Jmlevera'ltl",s

gedurende de houw (i11 ~,,1 men OQk stroom villen leveren 'Ia1'1neCl:"

~o'n deal hun neus VOOrbij zou gaan): 'Zonder blijfel 2<11 ""'1'1 ",en

fo."" 1'og1n,) <kon om 20'n order binnen te slepen ~I"-"rbij het l:ot.",,'

V"-"' de !,edcrlands-F"sr-,s<"- n,l,~lie in h",t: gGûinq kan l;orr.un, cp
1'01:t1<,,,, n1v.. au.

OVerisens bevesHgde ,oen lU.t ",...n al 1n Bc!)tcmber ron verrijkings

order voor de neus van Ure "CO had we.(Jgek"'-~pt "'P de A!r;(>rJ..kaanse

rn.~rkt (het ~Sn. Yankee-üontractl,

• Kwecnrc<.t.·.:toren, In geV"l Van een deiil kunnen industr:UHe relaties

op het terroin Win liehtl'ltlterreactoren, ;,;ieb <:.'Ok gaan uitstrBk);cn

Over het 'bo:"",,JGden;ein

ie\; van mogelijke rcuctor deals bebben ...,ij

~~..:.~~"2..î,jkhetd aiinqestipt op bet terrein van vertijking tot ;,;eker<:

a'rsprakèii te komen tussen 1Jrcnco en Cog"'IM n't betrekking tot de
Am,-n'lkaansa markt.

zo'n samenwekh'g werd echter afgehoude" met als arqumont dat men <1.a

"eker op us- te<;wnmaatr",gele:n <:0" kLamen rekenen.

Van onze kant is de aanvankelijke sceF'S;f o,"\)e,,:1 ...g..n an wij

b"'''ehollwe" Frankrijk als "",n lleer serieu~.kandidaàtwaarbij oved.ge;

aan de Fnll1sen is è.ulde.1.:ijk gewaakt dat de nucl",.ür", uitboliI,' in

Necl""land door de eIektricit",itsl:>cdriJven tt,cet ge"r;hi..,<len "" geens

:;;ins verzaken} .is. Oe delcg<l,tieledGH uit de elektr1citeits'lereld

dehm dB:!" \'isic, IDelkk",•. , Van llc.<"k, 'J'1ktJ\")

O,"erigol1s zal d~ ni(:uwe Fr..nse ,,,,,bat';"ad,,,,,,· U alg sti<rt:pllnt voor ",en

pclH::h,l; cffengi",€ sn.,lstans bezoek",n \1,,~rh.ij een kernonerqie <leal ~

""ntr",,\l, theru~,~'~'~,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~•••_
DIRECTORAAT-m'::llERAAf. VaOR ENEl1.CrI;:

Di1.'''\JtJ.e &lckb:i.citoit cn KCrnOnerg
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Voort~

Tenslotte tomide men ~i.'éh bereId :In vooTl,o","'nd geval een integrale

namer1\;crk;ing tot st...nd te brengen, bijvoorbo;cld op het terrcin viln

het· "fvalond"""oek,

Voor het geval bevcnstaand", politieke ban nog zou exi"t"r-en " ..1 me"

in elk g",val bereid djn mee te! zoek"" naar constructieve oplossingen.

Zo'n op1css;ing "OU b1jvoorhe<lld d" volg<lnd" kunne.n zijn

Nederland el<p('}r~..,ert bestraalde splJjt.stofelement.en naar Frankrijk

lr,ct ec·n onh"'rrocpcl;ijkc optie op 0.,...",rki11'1. JHfcctucl:'ing en <1"'t toe

k","'.. tiS" t-ijlh.. tip wordt b ..p ...ald door ~ ..d .. rla'l!L Oa"" te'l"n",'c!

accepteeli- Hederland dat in geval va" re1:lrotlessi"g de op het moment

van 0l"'c:erking c>Clstcrondc afvo.lv()onmnröcn wonlcn gCëlcccptc<èrd.

Z~,da"'l<1" '<au h.. t magelijk '<ij" te "ij""r tijd t". profiteren \ie", een

opheffîng van een Franse ben «overigens is op'lerking tecbnisch gezien

<>1 niet aan de orde ...-;0.1: :21oS;"·el".1~ 1"n, t~'!'::;;~~~lllng tot. onza op
vattirtg re~'roeess{."'g in de t,"ekomst{1fantrekJ:elJ..)k blijven).

We hebben nergens onder stoelen of ban};en gestoken. dat. medewerkin9' op

het lerretn Vim I,et. ll\wleiL1r afval ",en sleutelrol v"rv"l~. te huid i,;;"

f'l:-nl1ce politiek .is dut <ie optie voor retournering van - opwl!!rkin~s

afval ..a"\~,,zi9 moet zijn v09.r:da:t J"-!l.n;:p~l't.fU'.l"..nN"."'dI>'j.n1's1.i',:F..:\l'~;'.'~\."~i'

~fgesloten kunnen worden. OverIge"s toonde mOel zich bereid <om .in '''.,,'or

kom",nd gO'Jal t~ ~o",l~en naar oC.1(;tnloti"vC o1'10$s1n"on. IXHlrbi:.i \·I(1S <l.e

Sb,<)t""",c.n·!<"trt,, t1111vy nog h",t 1t<:",,,t positief in zijn uit1~t!..n,;o'l.

D,j,~ bcsC'llou'.:l een on ander nauwelij!ls als een probleem.

China
Bij het oplossen van het nucleaire af
valprobleem van het westen, wordt
zelfs niet geschuwd om gebruik te ma
ken van de zwakkere ekonomiese positie
van derde wereldlanden. In rui 1 voor
nucleaire samenwerking mag het westen
zijn nucleair afval in China dumpen.
Duitsland heeft er al mee ingestemd
dat KWU (de bouwer van Borssele) in

V..n ']rote bet",.~e"is W"-'" (,verlSl"'JlS ook <lat de Frans<:wco!>slrl1c.t.îer

;po- willen ""eewerken aan het vinden van/het afval voor Dode..-aard [d"'t

19 in hot VJ:: is) en het afval dat voo;r~v1oa1t uit: het b"",t"an<;1" op""'",,i,,<)

contrllct met <Je PZEM.
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Bij de gel~enheid varl genoemd bezoek van Minister Van de Broek is toege~

1~d d;i'I1 van Nededandse lijde een concept tek"t ,,()Or die samenwerkingsover

eenkomst lal worden uitgewerkt. In interdep<lrtementaal ambtelijk overleg is.

hiervoor inmiddels een c<lncept nagenoeg gereed gemaakt. Dit lal aan het

eind van dele maand aan de b",trokken bewindsl;eden worden voorgelegd.

Van Chinese lijde wordt blijkbaar groot gl!wicht gehecht aen de tot standko

ming ervan. Door ht'.n is voorgesteld dat tijdens het bezoek van Zhao op 17

juni aan Nederland een intentieverklaring m,b.t. de totstandkoming ervan

wordt afgelegd. Met een dergelijke verklaring kan wordl!n ingestemd. Een en

ander ud tot uitdrukking worden gebr-at:ht in het persçomlTllJIlique. In ieder

geval lal geen Onde!"lekening van een intentieverklildng plaatsvinden. In ~e

verklar-lng lal wel tnt uitdr-ukkil"l9 gebracht worden. dat een tekstvoorstel

deze lomer aan de ChinM:el'l lal worden gedaan.

Van belang is tenslotte dat bij de Chine:l:en de.lndr-uk wor-dt gewekt dat de

totstandkcming van deze bilaterale overeenkomst met grote voortvarendheid

ord1 aangepakt. ·Het rîsicQ Is nl. niet denkbeeldig, det indien et'n andere

ndruk gewekt ZQU wor-den. de Chinezen een verband <TIet de toch wel negatie

e reactie (lP hun verzoek om overdr-acht. van tJrenco technologie gaan leg

en. Immers een bilaterale overeenkomsl mii't de BRD werd reeds in het

lIg!n van dit jaar gesloten. terwijl de (Wereenkomst met de Britten V()rige

eek is ondertekend. De indruk zou dan gemakkelijk ontstaan dat de negatie

e r1:aetie op het Uren.;:o-ver.lock vooral van Nederlandse zijde is gelnspi

er-d.

l!renço-China

China hooft Urenco voor"gesteld om op ChÎnese territOir In de vorm van een

jolnt venture ",en verrIjkingsinstallatie te bouwen c.q. te exploiteren. Een en

ander brengt overdracht van de zeer gevoelige verrijkingstechnoiogie met

zich mede,

!n de vcrg<lderlng van het Joint COlllmittee op UI mei il. is over dit voorstel

uitgebr-eid gesproken. Daarbij is duidelijk geworden dat grote 1I11rzeiingen bij

de Troika. landen bestaan doch dat geen der drie een afwijzing nu voor :rijn

rekening .... ilde ne","'n,

Ad refe~endum is afgesprokel"l in eer-ste instantie de Chinezen erop te wijzen

welke commerciële en politieke problemen een dergelijk pr-oject op zou leveren

en hen te vragen hoe zij daar tegen aankijken. Indien deze benadering door

de betrokken bewindslieden in de hoofdstedO!!n wordt geaecor-deerd, ligt het

in de bedoeling om d.m.v. een gemeenschappelijke démarche door- de Troika

ambassadeurs in Beying aan het eind van dele maand de Chinese regering in

genoemde lin te informeren.

China heeft een aanbod gedaan om bestrall!de spHjbtofelernenten uit Europese

reat:toren op Chinees terr-itoir- op te sl5ao. In het Ref!leringsstandpunt m,b.t.

het Eindnlpport MDE is naar dit aanb<:>d verwezen en toegelegd dat het

nader onderzocht zal worden.

Tot nu toe is slechts door Oostendjk op het iJanbod ingegaan in eel"l Intentie

verklaring met dien verstande dat Oostenrijk sleçhts' bestraalde splijtstof

elemanten op Chinees territoir mag opslaan indien voor de ver-vaardiging

ervan Chinees ur-anium is gebr-uikt. Ver-nomen is verder dat de Bondsrege

r-ing ermee instemt dat KWU een intentiever-klar-ing met de Chinese autoritei

ten ondertekent wa"r-,n de lever-ing van een kerncentl'tlle door dit hedrijf aan

China gefinancierd rai worden d.m.v, opslag van bestraalde splijtstofelemen

ten IJit Duitse reac10ren in China. Deze verklaring zal tijdens het komende

ezoek van de Chinese premier aan.de BRD ondertekend worden.

elien vooral deze laatste ontwikkeling en gezien de toezegging aan de

K<lmer zo.... de Chinezen nu aangekondigd kunnen worden dat htl belangstel

ling bestaat voor het Chlnese aanbod en dat binnen niet al te lange Ujd

aame contact met de Chinezen terzake opgenomen zal worden.


