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Volkenrecht. Dat bleek plotseling het to-
verwoord te zijn om de meerderheid van
het algemeen bestuur van het Elektrici-
teitsbedrijf voor Groningen en Drente
(EGD) "nee" te laten zeggen tegen een
nieuwe verhoging van het aandelenkapi-
taal voor de bouw van de snelle kweekre-
aktor in het Westduitse Kalkar.

V rijdag 9december jl. stemde de
meerderheid van het algemeen be-
stuur van het EGD tegen een nieuwe

verhoging van het aandelenkapitaal voor de
bouwvan de snelle kweekreaktor. Een be-
sluit dat door een manoeuvre van de PvdA-
leden binnen het dagelijks bestuur tot stand
kwam. Voorzitter van dat dagelijks bestuur is
de Groninger PvdA-gedeputeerde Bé Bos.
Tijdens de vergadering bleek dat hem er al-
les aan gelegen lag om een "nee" te horen
tegen de verhoging. Maar hij kon dat als
EGD-voorzitter niet met zoveel woorden la-
ten blijken.
De feiten op een rijtje. Er lag een voorstel
van de Samenwerkende Elektriciteits Pro-
duktiebedrijven (SEP) om de bijdrage aan
de snelle kweekreaktor in Kalkar met ruim
13 miljoen gulden te verhogen. Op zich een
voor het EGD-bestuur automatisch aan te
nemen voorstel. Dat bewijst het verleden.
Voor de vergadering van 9 december was
extra informatie ingewonnen. Niet het eer-
ste het beste advokatenburo was ingescha-
keld om na te gaan of Nederland — en dus
ook de SEP —verplichtingen zou hebben op
het gebied van het automatisch verhogen
van de bijdrage aan Kalkar. Van die ver-
plichting was steeds uitgegaan en het was
dan ook een opluchting (voor het PvdA-ge-
deelte van het EGD-bestuur) dat het advoka-
tenburo berichtte dat die verplichting niet be-
wezen kon worden.

Bé Bos

Een troef in de handen van de tegenstanders
van extra geld voor Kalkar. Want laten we
eerlijk zijn: in een gezelschap waar alle poli-
tieke stromingen redelijk zijn vertegenwoor-
digd praat je de mensen niet plat met gege-
vens over de onveiligheid van kernenergie.
In zo'n gezelschap, waar veel financieel des-
kundigen zitting hebben, tellen andere argu-
menten. Die argumenten heeft Bé Bos (als
EGD-voorzitter of als Groninger gedeputeer-
de?) boven tafel weten te krijgen. Daarom
ging de diskussie binnen het EGD-bestuur
niet zozeer over de vraag of kernenergie
moet, of juist niet, maar over de vraag of
een verantwoord financieel beleid een
nieuwe verhoging zou kunnen rechtvaardi-
gen. Met de resultaten van het advokaten-
buro op tafel bleek een meerderheid, inklu-
sief enkele CDA-ers, tegen verhoging te zijn.

Wij leven in stilte verder
Door de stellingname van het EGD blijkt er
nu ook geen gekwalificeerde meerderheid
binnen de SEP te zijn voor het optrekken
van de gelden voor Kalkar en dat houdt
weer in dat de SEP tijdens de aandeelhou-
dersvergadering een veto kan uitspreken
over de uitbreiding van het aandelenkapi-

taal. Nou hoeft dat niet direkt desastreus te
zijn voor de snelle kweekreaktor, want de af-
gelopen jaren is meermalen gebleken dat de
atoomlobby, inklusief minister Gijs van Aar-
denne van Ekonomische Zaken, zeer ge-
charmeerd is van het Kalkar-projekt. Met an-
dere woorden: de bouw zal verder gaan,
evenals de stijging van de kosten.
Het "nee" van 9 december houdt volgens
Bé Bos ook een "nee" in tegen eventueel
volgende prijsstijgingen van Kalkar. Schrijft
het EGD daarmee een stukje geschiedenis?
Bé Bos: "Ach nee, wij leven in stilte verder
en blijven goed stroom leveren".
Duidelijk is dat Bé Bos zijn rol in het uitein-
delijk "nee" tegen de verhoging wegcijfert.
Wat moet-ie anders als EGD-voorzitter? Dan
lacht hij. Echt spraakzaam wordt Bé Bos
wanneer hem wordt gevraagd waarom hij te-
gen de extra bijdrage was. "Nou, dat zal ik u
vertellen. Ten eerste omdat er geheimzinnig
wordt gedaan over het kontrakt dat over de
financiering van Kalkar is gesloten. Ten
tweede omdat ik mij grote zorgen maak over
de exploitatie van hetprojekt en als derde
wil ik noemen de mogelijkheid dat de bouw-
kosten ook in de toekomst zullen blijven stij-
gen. "

Allemaal duidelijk, meneer Bos, maar die ar-
gumenten golden volgens mij ook tijdens
voorgaande diskussies over Kalkar. Het ver-
schil is alleen dat er nu extra informatie, van
een gerenommeerd advokatenburo, is inge-
bracht. "Kijk, als bestuurder moet je je
openstellen voor argumenten. Tenminste, ik
probeer dat te doen. Deze informatie, over
de volkenrechtelijke verplichtingen, is cru-
ciaal geweest voor de besluitvorming. Het
was relevante informatie en eerlijk gezegd:
dat kwam mij goed uit."
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