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Kernenergie in de verkiezingsprogramma’s
Ondanks veel aandacht in de media over de vrijwel ‘onbeperkte mogelijkheden van
kernenergie’, schenken maar een tweetal partijen aandacht aan kernenergie in de
verkiezingsprogramma’s; er is geen politiek, laat staan publiek, debat. Vooral de positie van
de PvdA is opmerkelijk, was het vier jaar daarvoor nog weifelend, nu is er (onder invloed van
een zeer positief rapport van de Wiardi Beckman Stichting ‘De uitdaging van het atoom’)
geen twijfel meer over atoomenergie.
Programma KVP Tweede-Kamerverkiezingen 1956
Atlantische gemeenschapsgedachte
11.Volledige medewerking aan de ontwikkeling van de Verenigde
Naties en haar gespecialiseerde organisaties tot een rechts- en welvaartsgemeenschap der volken. Daadwerkelijke steun aan hulpacties zowel tot het lenigen van economische, sociale en culturele
noden als tot het tegengaan van agressie. Krachtige bevordering
van een verantwoorde en geleidelijke beperking der bewapening
onder doeltreffende internationale controle. Krachtige bevordering
van de ontwikkeling der atoom-energie ten nutte van vreedzame
welvaarts-bevorderende doeleinden.
(…)
29. Industrialisatie.
Verdere ontwikkeling van de voor ons land van levensbelang zijnde
industrialisatie-opzet-Van den Brink. Hierbij voortdurend aandacht voor gunstige vestigingsfactoren zoals goede verbindingen, goedkope en ruime energievoorziening, een rationeel en
verantwoord belastingklimaat, krachtige bevordering der research, ook op het gebied der

kernphysica, steun bij het ontwikkelen van nieuwe vindingen voor industriële toepassing. In het
kader van de energievoorziening grote aandacht voor de ontwikkeling van de kernenergie.

Programma PvdA Tweede-Kamerverkiezingen 1956
De overheid zal in versneld tempo de vreedzame toepassing der
atoomenergie moeten bevorderen. Een wereld die maar niet tot werkelijke vrede kan komen, vraagt naast een onvermijdelijke militaire
inspanning ter versterking der collectieve veiligheid, stellig niet
minder om een aanpak van het sociale vraagstuk in wereldverhoudingen.
(…)
II Een vrije wereld
Alle inspanningen verdienen te worden gericht op het zo spoedig
mogelijk tot stand brengen van een Europese gemeenschap op
bovennationale grondslag tot een versnelde ontwikkeling van de
vreedzame toepassing van de atoomenergie. In verband hiermede
dienen de plannen voor "Euratom" krachtig te worden gesteund.
(…)
Tegen de achtergrond van de geschetste ontwikkeling vraagt de Partij van de Arbeid voor de
komende periode de zorg van overheid en volk voor:
1- De toepassing van kernenergie voor vreedzame doeleinden.
De overheid dient de achterstand, die Nederland op dit gebied heeft, te doen inlopen door op
ruime schaal middelen ter beschikking te stellen voor experimenteel onderzoek en mogelijke
toepassingen, in het bijzonder ook voor vergroting van het aantal deskundigen. De ontwikkeling van de kernenergie zal diep ingrijpende gevolgen hebben op sociaal en economische
gebied, niet alleen door het scheppen van nieuwe energiebronnen, doch met name ook op het
gebied van de volksgezondheid, de voedselvoorziening en de landbouw. Voor de overheid
liggen hier grote taken en primaire verantwoordelijkheden.
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