TWEEDE-KAMERVERKIEZINGEN 1998
De paarse coalitie behoudt bij deze
verkiezingsdatum
6 mei 1998
verkiezingen haar meerderheid, dit
8.607.787
ondanks het forse verlies van D66 (van aantal uitgebrachte geldige stemmen
opkomstpercentage
73,3
24 naar 14 zetels). PvdA en VVD
(beide plus acht) compenseren dat verlies echter ruimschoots. Grote winnaar is GroenLinks,
dat van vijf naar elf zetels gaat. De SP wint drie zetels en de SGP wint haar vorige keer
verloren derde zetel weer terug. Het CDA
partij
pct. zetels winst/verlies
verliest opnieuw vijf zetels. De drie
PvdA
28,9
45
+8 Ouderenpartijen (AOV/Unie 55+, Senioren
VVD
24,6
38
+7 2000 en het Nieuw Solidair Ouderen
CDA
18,3
29
-5 Verbond van Batenburg) behalen geen
D66
8,9
14
-10 enkele zetel meer. Ook de CD verliest alle
GroenLinks
7,2
11
+6 drie Kamerzetels.
SP
3,5
5
+3
RPF
2,0
3
De formatie resulteert in augustus in
SGP
1,7
3
+1 voortzetting van 'paars' in het tweede
kabinet-Kok (PvdA, D66 en VVD).
GPV
1,2
2

Kernenergie in de verkiezingsprogramma’s
D66 Verkiezingsprogramma 1998-2002
330. In Nederland wordt kernenergie afgebouwd, maar internationaal gezien
zijn de oude kerncentrales in Midden- en Oost-Europa een grotere bedreiging
voor de volksgezondheid en het milieu. D66 is voorstander van hulp aan deze
landen voor het afstoten van deze centrales en voor het opbouwen van nieuwe,
bij voorkeur duurzame energievoorzieningen.

GroenLinks Verkiezingsprogramma 1998
Energie en ketenbeheer
4 De laatste Nederlandse kerncentrale wordt in de komende regeringsperiode gesloten. De
overheid zet, net als in Oostenrijk, een milieudiplomatiek offensief in om te stoppen met
atoomenergie in Europa.

‘Een wereld te winnen’
PvdA Verkiezingsprogramma 1998
De PvdA wijst het uitbreiden van het opgesteld vermogen aan
kernenergie af zolang intrinsiek veilige kerncentrales nog niet
beschikbaar zijn en het vraagstuk van veilige opslag van
radioactief afval nog niet is opgelost. (…)
Uitbreiding van de EU
(….) Uitbreiding is een kwestie van solidariteit en van
eigenbelang. Hun veiligheid is ook onze veiligheid. Dat geldt
voor de gevolgen van etnische conflicten, van economische ellende en van defecte
kerncentrales

‘Woord houden’
SGP Verkiezingsprogramma 1998
Energiebeleid
(….) Nederland raakt zijn kerncentrales kwijt. Het onderzoek naar (veilige) kernenergie is in
Nederland echter van hoog niveau en moet (in Petten) behouden blijven.
Europese Unie
(….) Gelet op de enorme milieu-problematiek in Midden- en Oost-Europa zal bescherming
van het milieu een belangrijke doelstelling moeten worden van de EU-fondsen. De onveilige
kerncentrales ("tikkende tijdbommen") verdienen daarbij speciale aandacht

‘Tegengas!’
Verkiezingsprogramma van de Socialistische Partij 1998-2002
De overheid dient duurzaam energiegebruik te bevorderen, met name in de
productie. Daar vindt nu de grootste verspilling plaats. Goedkope energie
leveren aan grootverbruikers is contra-productief. Aan kernenergie heeft
Nederland geen behoefte vanwege de ermee samenhangende gevaren, met
name wat betreft het nucleaire afval. Er moet meer aandacht komen voor
stimulering van alternatieve energiebronnen zoals water en wind

‘Investeren in uw toekomst’
VVD Verkiezingsprogramma 1998
27. (…) Ten behoeve van een beperking van de emissie van kooldioxide moet een toename van
het gebruik van veilige kernenergie worden opengehouden. Voorwaarden voor gebruik van
kernenergie zijn een veilige opslag en duurzame verwerking van kernafval. Voorts moet
worden voortgegaan met onderzoek naar en ontwikkeling van duurzame energiebronnen. In
verband met de eindigheid van fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas et cetera, dient
energiebesparing centraal te staan bij het milieu- en energiebeleid.
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