TWEEDE-KAMERVERKIEZINGEN 1971
Grote winnaar van deze verkiezingen in april verkiezingsdatum
28 april 1971
1971 is DS’70 van Willem Drees jr. Deze
aantal uitgebrachte stemmen
6.364.719
nieuwkomer behaalt acht zetels. Van groot
opkomstpercentage
79,1
belang is verder dat door het verlies van KVP
(zeven zetels), CHU (twee zetels), ARP (twee zetels) en VVD (één zetel), de zittende coalitie
haar meerderheid verliest. De PPR komt, net
partij
pct.
zetels
winst/verlies
PvdA
24,5
39
+2 als de Nederlandse Middenstandspartij, nieuw
KVP
21,8
35
-7 binnen met twee zetels.
VVD
ARP
D'66
CHU
DS'70
CPN
SGP
PPR
GPV
NMP
PSP
Boerenpartij

10,3
8,5
6,7
6,3
5,3
3,8
2,3
1,8
1,6
1,5
1,4
1,1

16
13
11
10
8
6
3
2
2
2
2
1

-1
-2
+4
-2
+8
+1

Door DS'70 bij de zittende combinatie te betrekken, kan in juli het kabinet-Biesheuvel
worden gevormd (KVP, ARP, CHU, VVD en
DS70). Minister-president Biesheuvel is afkomstig uit de ARP. Na de kabinetscrisis in
juli 1972, is er sprake van kabinet-Biesheuvel+2 II zonder DS'70.
+1
+2 Bij deze verkiezingen is voor het eerst de
-2 opkomstplicht afgeschaft.
-6

Kernenergie in de verkiezingsprogramma’s
‘Program van actie 1971-1975’
Anti-Revolutionaire partij (ARP)
Milieu-aantasting (…)
- overheidstoezicht met betrekking tot de levensmiddelen - waaraan in toenemende mate hulpstoffen toegevoegd worden, terwijl deze ook verontreinigingen door bestrijdingsmiddelen, radioactieve stoffen, diergeneesmiddelen,
enz. bevatten, - dat gelijke tred houdt met de voortgaande ontwikkelingen op
dit gebied;

Actieprogram Communistische Partij Nederland 1971
De CPN zal bij de verkiezingen en in de actie optreden voor het volgende programma van
eisen(…)
Voor een neutraal, atoomvrij Nederland.(…)
Absolute garantie tegen de vervaardiging of voorbereiding daarvan in welke vorm dan ook,
van atoomwapens op Nederlands grondgebied. Daartoe stopzetting van de bouw van de ultracentrifugefabriek in Almelo, schorsing van de Duits-Brits-Nederlandse overeenkomst betreffende deze fabriek. (…)
Onvoorwaardelijke ratificering van het non-proliferatieverdrag, hoe onvolkomen dit ook is.

‘Schets voor een regeringsbeleid in de periode 1971-1975’
Beleidsplan D’66. Tweede-Kamerverkiezingen 1971
Wetenschapsbeleid
(…) De eerste fase is die waarin de vraag wordt beantwoord ten behoeve van welke problemen onderzoek versterkt c.q. verzwakt dient te worden. Een dergelijke beslissing zou b.v. kunnen zijn: meer onderzoek ten behoeve van milieuhygiëne en minder ten behoeve van landbouw
of wel meer onderzoek ten behoeve van een gerationaliseerde huizenbouw en minder ten

behoeve van de kernenergie. (Niet vergeten mag worden onderzoek ten behoeve van
bevrediging van de kennisdrang). (…)
Beleidspunten voor een minister van wetenschappen (…)
3.10. De overheid zal een veelomvattend onderzoek moeten aanbesteden met betrekking tot de
meest verantwoorde vorm van de toekomstige energievoorziening in Nederland. In dit onderzoek zal behalve met economische overwegingen ook rekening moeten worden gehouden met
eisen van milieubeheer en ruimtelijke ordening. Met name zal de wenselijkheid dienen te
worden onderzocht van het bouwen van twee grote electrische energieparken: 1 nucleaire in Zeeland, 1 gasgestookte in het Oostelijk Waddengebied, beide gekoeld door zeewater. Daarnaast dient dit onderzoek zich
vooral te richten op het alternatief van decentralisatie van de electriciteitsproduktie en van totstandbrenging van geïntegreerde energiesystemen. (…)
3.17. Een krachtige sanering van de lopende projecten op het gebied van
maatschappelijke toepassing van nucleaire energie is dringend noodzakelijk. Deze allerduurste vorm van wetenschappelijk onderzoek munt uit
door een tekort aan overzicht en visie, waardoor grote bedragen in dikwijls uitzichtloze projecten blijven vloeien. Hier ligt een delicate maar belangrijke taak voor
het ministerie van wetenschappen.

Verkiezingsprogram PPR. Tweede-Kamerverkiezingen 1971
Hiernaast handhaven wij het politiek program van onze partij zoals dat is vastgesteld in 1969, dat u
verder kan informeren over onze ideeën en bedoelingen ten aanzien van vele andere punten.
12. Streven, naar controle van de bewapening(swedloop) en ontwapening.
- aanvaarding van het verdrag tegen verspreiding van kernwapens (plus inspektie), ook door
de Euratom-landen
- streven naar een internationale organisatie onder toezicht van de VN die de splijtstoffen in
alle landen beheert

Programma PvdA. Tweede-Kamerverkiezingen 1971
8. Militaire verdragen
Nederland streeft naar spoedige afsluiting van verdragen over: (…)
c) stopzetting van de produktie van nucleair materiaal voor militaire doeleinden;
d) het voorkomen van het militair gebruik van voor vreedzame doeleinden bestemde nucleaire
installaties en materiaal; (…)

‘Liberalen op nieuwe wegen’
Programma VVD Tweede-Kamerverkiezingen 1971
10. Technologische ontwikkeling
a. Krachtige bevordering van de technologische ontwikkeling.
Computers vergroten ons vermogen om moeilijke technische en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De kernenergie belooft een rijke, goedkope en schone energiebron te worden.
Ruimtesatellieten helpen de kwaliteit van het leven op aarde te verbeteren. Deze voorbeelden
bewijzen dat de bevordering van technisch speur- en ontwikkelingswerk en de toepassing van
de resultaten daarvan beslissend zijn voor de toekomst. (…)
11. Energiebeleid
b. (…) Bij het streven naar internationale coördinatie vereist de kernenergie bijzondere
aandacht. Een nieuwe Elektriciteitswet zal een rationelere produktie in grotere eenheden en
de coördinatie op tariefgebied moeten bevorderen. (…)
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