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In deze nieuwsbrief leggen we om te beginnen uit hoe de achtergronden van het energiebeleid zijn in
de VS en Duitsland. Daarna gaan we in op een besluit over kernafval in Finland en Canada. In
Duitsland en Engeland heeft de overlteidplannen om met behulp en instemming van de bevolking
opslagplaatsen voor kemafvalte vinden; van die plannen doen we verslag.
Tenslotte komen de laatste verwikkelingenrond kernafval in Nederlandaan de orde. Rond de tijd dat
deze nieuwsbriefverschijnt stelt de Commissie Integraal Ondenoek Nucleair Afval een advies op aan
de regering over hoe het verder moet met de opslag van kernafval. De regering zaldan over enige tijd
een standpunt vaststellen. Los daarvan vernamen we dat bet Rathenau-instituut binnen een paar
manndeneen discussiedagover opslag vankemefval zal organiseren. Dit insûtuut, dat gefinancienl
wordt door de overheid, organiseert vakerdebatten over maatschappelijk omstreden kwesties. We zijn
benieuwd hoe men het debat.over kernafval zalorganiseren. Tot nu toe weet het Zoutkoepeloverleg
nergens van. Wordt het weer een debat zonder de direetbetrokkenen?We houden het in de gaten.
Herman Damveld, Selwenlenlwarsstraat 18,9717 GN Groningen. tel 050-3125612; email:
h.damveld@hetnet.n1
Steef van Duin, Ernst Casimirlaan 7A,9717 AT Groningen, tel 05(}-3I32720; email: steef.s@home.n1

Amerika wil meer van alle energiebronnen
Deenergie-infrastruetuur van de Verenigde
Staten moet verbeterd en uitgebreid worden,
want anders dreigt een -letterlijk - donkere
toekomst. Dat is de boodschap van het
Nationale Energie Plan van de regering Bush.
De distributie van aardgas loopt tegen
belemmeringen op dooreen verouderd en
onvoldoende netwerk van pijpleidingen. Om
dat te verlteteren is zo'n 50.000 kilometer
nieuwe pijpleidingen nodig. Het
elektriciteitsnet is ook verouderd. Het is niet
mogelijk om elektriciteitover grote afstanden
te vervoeren en zo stroomuitval als in
Californië te voorkomen. Daarom stelt de
regering-Bush de aanleg van 400.000
kilometer nieuwe stroomleidingen voor.
De elektriciteit komtnu voor52%uit kolen.
20% kernenergie, 15% aardgas, 7%
waterkracht,3% olie en 2% zon en wind. Tot
2020 stijgt het elektriciteitsgebruik met 45%.
Om aan die stijgende vraag te voldoen zijn
1300 tot 1900 nieuwe elektriciteitscentrales
nodig. Bush wil alle elektriciteitshronnen aan
wenden.
Negentigprocent vande centrales in aanbouw
draaien op gas. De meeste nieuwecentrales
zullen ook aardgas gebruiken. Maarde VS
heefteen kolenvoorraad voor250 jaar en
daarom stelt de regering-Bush 2 miljard dollar
beschikbaar voorde ontwikkeling vanschone
kolentechnologie.
In de VS zijn 104 kerneentrales in bedrijf,
maar aangezien twintigjaar lang geen nieuwe
bestellingen geplaatst, sluiten kerncentrales
doordat ze bet eind vanbun levensduur be
reiken.

De regering-Bush belooft de
vergunningsprocedure voor nieuwe kern
centrales te stroomlijnen en een opslagplaats
voor kernafval beschikbaar te stellen. Op die
manier kan kernenergie "een toenemend
aandeel van onze energietoekomst vormen",
schrijft de regering. '
Bush werpt verwijten over energieverspilling
van zich: sinds 1973 is de economie met 126%
gegroeid, terwijl het energiegebruik met 30%
steeg. Maar er valt nog meer te besparen in
openbare gehouwenen huishoudens. Daar
komtgeld voorbeschikbaar, evenalsvoorde
ontwikkeling van brandstofcellen. duurzame
energie, waterkracht en de ontwikkeling van
wannte-kracht-koppeling.
Eenbetrouwbare energievoorziening vereist de
inzet vanwetenschap, onderzoek en
technologie. Bush is er van overtuigd dat de
wetenschappen en de ingenieursde uitdaging
aankunnen.

Dultse kernlndnstrie komt goed weg
De Duitse kerncentrales hebben een
aanzienlijk stroom-tegoedtoegewezen
gekregen. Totdat ze er mee ophouden mogen
ze nog 2623 Terawattuur leveren. Ter
vergelijking: vanaf het begin van de
kernenergie in Duitsland in 1961 tot eind vorig
jaar produceerdende kerncentrales rond 3000
Terawattuur. Op 11juni tekenden de
Bondsregering en de elektriciteitsbedrijven
EnBW, E.ON, HWE en RWE een
overeenkomst overhetbeëindigen van
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Voor elke kerncentrale is op basis van een
levensduur van 32 jaar berekend hoeveel
stroom ze nog mogen leveren. Dat hangt af
van de aanname van de jaarlijkse productie.
Deze productie is in twee stappen vastgesteld.
Om te beginnen nam men de vijf jaren met de
hoogste productie in de periode 1990 tot 1999.
Die hoeveelheid gedeeld door vijf is de zoge
heten referentie-hoeveelheid. die bedraagt 161
Terawattuur per jaar voor 18 kerncentrales,
uitgezonderd Mülheim-Kärlich. Volgens de
overeenkomst zal door technische
verbeteringen deze hoeveelheid nog met 5,5%
toenemen.
In de overeenkomst is niet bepaald dat een
kerncentrale met een levensduur van 32 jaar
moet sluiten. Bepalend is de stroomhoe
veelheid die is toegewezen. Het is mogelijk
dat een kerncentrale er meer dan 32 jaar over
doet om die hoeveelheid te halen. Voor twee
kerncentrales zijn er uitzonderingen gemaakt.
De oudste kerncentrale Obrigheim kwam in
1969 in bedrijf en heeft de 32 jaar al
opgesoupeerd. De centrale mag echter tot eind
volgend jaar in bedrijf blijven. Van de
kerncentrale M"ulheim-Kärlich is de
bedrijfsvergunning in 1988 vernietigd, nadat
deze centrale kort in bedrijf was. Nu wordt aan
deze kerncentrale 107 Terawattuur
toegerekend. Deze hoeveelheid mag door
andere kerncentrales geleverd worden, met
name door de kerncentrale Emsland te Lingen,
dicht bij de Nederlandse grens.
De Bondsregering, bestaande uit SPD en de
Groenen, garanderen de elektriciteitsbedrijven
een ongestoorde bedrijfsvoering van de
kerncentrales. De bouw van nieuwe
kerncentrales is niet voorzien.
De opwerking van de gebruikte brandstofele
menten stopt per 2005. Bij de kerncentrales
komen ter vermindering van de atoom
transporten tussenopslagplaatsen voor de
gebruikte brandstofelementen.

Fins parlement stemt in met opslag
kernafval
Het Finse parlement heeft met 159 tegen drie
stemmen een plan goedgekeurd voor de opslag
van uitgewerkte brandstofelementen in het
ondergrondse graniet te Eurajoki dat grenst
aan de kerncentrale Olkiluoto. Als de
vergunningen verkregen zijn start rond 2003
de bouw van een ondergronds laboratorium,
genaamd Onkalo. Dit is in 2006 gereed voor

het gedetailleerd in kaart brengen van de
geohydraulische, geochemische en mechani
sche eigenschappen van het graniet.
Ook wordt de opslag onder realistische condi
ties nagebootst. Na vier jaar onderzoek bouwt
men het laboratorium uit tot een opslagplaats,
die in 2020 in bedrijf moet komen.
Eén-derde van de Finse elektriciteit komt van
de kerncentrales Olkiluoto (2 kokend
waterreactoren van elk 710 Megawatt) en
Loviisa (2 drukwaterreactoren van Russische
makelij van elk 440 Megawatt). De
exploitanten van deze kerncentrales hebben in
1996 de firma Posiva opgericht om een
opslagplaats voor het afval van de Finse
kerncentrales te vinden. Het belangrijkste
afval, de uitgewerkte brandstofelementen,
beslaat 2500 ton.
Het opslagconcept voorziet in de aanleg van
twee schachten vanaf het maaiveld tot een
diepte van 300 tot 800 meter. Daar worden
galerijen aangelegd van waaruit de uitgewerkte
brandstofelementen worden opgeborgen. Deze
brandstofelementen bevatten eerst een 55 mm
laag staal en daaromheen nog eens 60 mm
koper. Dit om het vrijkomen van radioactief
materiaal te voorkomen.
Het Finse onderzoek naar de opslag van
kernafval begon 20 jaar geleden. Drie jaar
geleden werd de lijst teruggebracht tot twee
mogelijkheden: de locaties van de
kerncentrales. Volgens de firma Posiva hebben
deze locaties als voordeel dat er een goede
infrastructuur en voldoende expertise aanwezig
is. In de omgeving van de kerncentrale Loviisa
ontstond er een levendige discussie over een
mogelijke opslag van kernafval. Rond de
kerncentrale Olkiluoto was dit niet het geval
en bovendien stemde de gemeenteraad van
Eurajoki in januari met grote meerderheid in
met de opslag. Daarom besloot Posiva deze
opslagplaats voor te dragen aan de regering.

Canadese regering wil kernafvalorganisatie
Na bijna 25 jaar onderzoek heeft de Canadese
regering voorgesteld een organisatie in het
leven te roepen voor de opslag van kernafval.
De Waste Management Organisation (WMO)
wordt betaald door de exploitanten van de 22
kerncentrales in de provincies Ontario, Quebec
en New Brunswick.
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De 20 kerncentrales in Ontario zorgen voor
90% van het afval.
De regering wil dat de WMO op armlengte
functioneert van zowel de afvalproducenten als
de regering. Het bestuur moet echter wel
gekozen worden door de
elektriciteitsbedrijven.
In Canada vindt al vanaf 1977, na de
publicatie van het zogeheten 'Hare-report'
uitwisseling van informatie met de bevolking
over opslag van kernafval plaats. Het is daarbij
belangrijk dat de bevolking de opslag
aanvaardt. Er zijn verschillende Task Forces

geweest, evenals een panel.
Dit Environmental Assessment Panel over
opslag van kernafval, dat uit onafhankelijk
burgers bestaat, besteedde naast technische
aspecten aandacht aan maatschappelijke,
ethische, economische en milieu-factoren.
Degenen die kritisch stonden tegenover de
opslag kregen fondsen om hun standpunt nader
te onderbouwen. Ethische vragen zoals de
inherente waarde van het leven, de
verantwoordelijkheid voor natuur en milieu en
de verplichtingen tegenover toekomstige
generaties kwamen daarbij aan de orde.
Volgens de richtlijnen voor een Milieu-effect
Rapport van 1992 moeten bij een vergun
ningaanvraag ethische en maatschappelijke
aspecten volop aan bod komen naast de
technische, wetenschappelijke en economische
vraagstukken. Ook het Canadese ministerie
van Milieu stelde in 1992 vast dat ethische
kaders en maatschappelijke waarden openlijk
gerespecteerd en erkend moeten worden bij de
discussie over opslag van kernafval, ook in de
fase waarin de keuze voor één of meerdere
locaties nog niet is gemaakt.
Als uitgangspunten golden verder dat de
bevolking de gekozen procedure eerlijk moet
vinden, over alle informatie moet beschikken
en de mogelijkheid moet hebben om de
locatiekeuze te beïnvloeden. Het gekozen
discussiemodel had instemming bij zowel
'voorstanders' als 'tegenstanders' van de
opslag. Dat maakte het mogelijk om zinvol
over de voors en tegens van de opslag te
discussiëren. De consultatie ging zowel over
laag- als over hoog-radioactief afval.
De consultatie over laag-radioactief afval
startte in 1988 met een algemene discussie.
Daarop werd aan 850 gemeenteraden gevraagd
of men interesse had, waarvan er 21 positief
reageerden.

In deze 21 plaatsen werd een referendum
gehouden, met als uitslag dat er slechts drie
stemden voor het zoeken naar een specifieke
locatie.
In 1994 bleef alleen Deep River in Ontario
over, waar in 1995 in een referendum een
ruime meerderheid voor de opslag van laag
radioactief afval stemde. Deep River was de
enige gemeente die zich vrijwillig aanbood.
Het gaat hier om een stad die speciaal
gebouwd werd voor de verwerking van
uranium voor de eerste Amerikaanse
atoombommen, waar zich nu een omvangrijk
kernonderzoekcentrum bevindt: Atomie
Energy of Canada (ABCL) Chalk River. Een
voorwaarde voor het referendum was dat de
overheid een banengarantie voor 2050
personen bij het onderzoekscentrum zou
geven. Begin 1998 bevestigde de Canadese
regering een twee jaar eerder ingenomen
standpunt om die garantie niet te willen geven.
Daarmee is de opslag van laag actief afval bij
Deep River van de baan.
Maar ook met de opslag van de gebruikte
brandstofelementen uit de kerncentrales is de
Canadese regering nog geen stap verder
gekomen. Het plan is om voor een bedrag
tussen 8,7 en 13.3 miljard Canadese dollar een
opslagmijn op 500 tot 1000 meter diepte in
graniet aan te leggen. Bovengenoemd
Environmental Assessment Panel heeft in vijf
Canadese provincies tijdens hoorzittingen de
argumenten van 531 sprekers beluisterd en 536
geschreven commentaren ontvangen.

Het Panel heeft op 13 maart 1998 zijn
conclusies bekend gemaakt:
- Brede steun door de bevolking voor een
opslagconcept is een vereiste.
- Het opslagconcept moet passen binnen een
gedegen ethisch en maatschappelijk kader.
- Noch maatschappelijke aanvaardbaarheid
noch een gedegen ethisch en maatschappelijk
kader bestaan nu.
- Daarom beveelt het Panel aan om daar eerst
aan te werken en nu niet door te gaan met het
zoeken naar concrete opslagplaatsen..
De Canadese regering heeft hiermee inge
stemd. Dit leidde in april 1998 tot het ontslag
van de helft van de onderzoekers van de
Whiteshell-afdeling van Atomie Energy of
Canada Ltd (ABCL), waar gedurende vijftien
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jaar zo'n 500 miljoen Canadesedollars is
uitgegevenvoor onderzoeknaar opslag van
kernafval.
Het recente besluit van de Canadese regering
roept bij GreenpeaceCanada echter vragenop.
Daarbij gaat het vooral over de vraag of de
bevolking echt bij de besluitvorming
betrokken zal worden. Het regeringsbesluitom
de elektriciteitsbedrijven toch weer een
doorslaggevende rol te geven, wijst op de
zoveelstepoging om opslag van kernafvalhoe
dan ook door te drukken.

ftMega-probleem opslag kernafval niet
opgelost"
Zoutkoepelszijn ongeschikt voor de opslag
van laag- en middelradioactiefafval. Dat
stellen leden van een Duitse overheids
commissie die opslagplaatsenvoor het afval
uit de kerncentrales moeten zoeken. In
Nederlandbestaat al jaren het plan om alle
soorten kernafvalbij elkaar in zout op te slaan.
Giftig hoog radioactief afval mag om
veiligheidsredenen niet naast laag en
middelradioactiefafval worden opgeslagen.
Daarom moeten er twee opslagplaatsen
komen. Maar hoe moet je die vinden?
Daarover belegde de Advieswerkgroep
eindopslag (Akend) die door de Duitse
milieuministeris ingesteld, op 28 en 29
septembereen bijeenkomst.

Onder water
Buiten Frankfurt, in de buurt van het vliegveld
en een achtbaansautoweg, ligt een hotel met
grote zalen. Terwijl buiten de zon schijnt zijn
binnen de gordijnen dicht en vele lampen aan.
In deze kunstmatige omgeving kwamen 250
mensen bij elkaar om te praten over een
rapport van de Akend.
Wat is het probleem? In de Duitse deelstaat
Nedersaksen ligt de zoutkoepel Asse, waarin
tot 1978 zo'n 124.000 vaten licht en middel
radioactief afval zijn opgeslagen. Rond 1970
was het de bedoeling dat daarin ook
hoogradioactiefafval zou komen. Dit Duitse
plan was een belangrijke reden dat de
Nederlandseoverheid koos voor opslag in
zoutkoepels.
Het ging echter anders. De zoutmijn heeft drie
brede, diepe gangen naar beneden, de
schachten, waarvaner twee al lange tijd onder
water staan. De derde dreigt nu ook onder te
lopen.

De zoutkoepel te Morsleben in het vroegere
Oost-Duitsland had een vergunningvoor de
opslag van licht- en middelradioactiefafval.
Ook deze zoutkoepeldreigt vol water te lopen
en in te storten. Mede daarom heeft de Duitse
regering in mei 2000 besloten te stoppen met
de opslag in Morsleben.
De belangrijkstezoutkoepel in Duitsland is die
te Gorleben. Vanaf 1977wordt hier onderzoek
verricht. Men ontdekte daarbij dat de
zoutkoepel in contact staat met grondwater.
Daarmee voldoet de koepel niet aan een
centrale eis voor geschiktheid. Toch zette de
regering-Kohl het onderzoekdoor met als
argumentdater hoop was op gunstige
resultaten. De huidige regering-Schröder vond
Gorlebenechter ongeschikt en besloot op 14
juni 2000 het onderzoekvoorlopig te stoppen,
dat tot dan toe 2,2 miljard Mark (2,5 miljard
gulden) had gekost. De regering besloot tevens
dat er één opslagplaatsvoor al het kernafval
moest komen. Daarmeeleek de opslag van
licht- en middelradioactiefafval in de oude
ijzerertsmijnSchacht Konrad bij Salzgitter
tevens van de baan.

Twijfels
Een definitieveopslagplaats voor kernafval is
dus niet voorhanden, terwijl de hoeveelheid
toeneemt hoe langer men met kernenergie
doorgaat. Nu ligt zo'n 76.000 kubieke meter
kernafval in tijdelijke opslagplaatsenen dat
neemt toe tot 300.000 kubieke meter in 2040,
schrijft de Akend. Het hoog radioactiefafval
van de kerncentrales zorgt voor 99% van alle
radioactiviteitdie vrijkomt door toepassingen
in kernenergie, onderzoeken ziekenhuizen.
Desgevraagd deelt Heinz Laing van
Greenpeace mee dat "daaromdoorgaan met
kernenergie niet verantwoord en niet logisch
is".
Staatssecretaris Rainer Baake van het
ministerievan Milieu haast zich om het
bestaanderegeringsbeleid uiteen te zetten: "De
regering heeft een overeenkomstafgesloten
met de elektriciteitsbedrijven om de toepassing
van kernenergie te beëindigen. Ook al willen
sommigen meteen stoppen met kernenergie,
die overeenkomstis er en het parlement stelt
in deze weken de wetstekst hierover vast. De
kernenergiegeeft echter wel een erfenis. Die
erfenis, het radioactieveafval, is er. Aan de
omgang met dit mega-probleem valt niet te
ontkomen. Daarom moeten we een
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besluitvormingsproces mogelijk maken dat zo
helder mogelijk is. Het doel van de regering is
om in 2030 één eindopslagplaats ter
beschikking te hebben. Het werk van de
Akend zal daarbij een centrale rol vervullen."
Twijfels klinken duidelijk in zijn stem als de
staatssecretaris zegt: "Opslag van kernafval is
een wereldwijd onopgelost probleem. Het gaat
om een probleem waarvan we niet weten of er
een goede oplossing voor bestaat. Dus moeten
we zoeken naar de minst slechte oplossing en
ook dan blijven misschien nog vele vragen
open."

Afwezig
De staatssecretaris en de Akend hebben echter
ook nog een ander probleem. De zeer
omvangrijke actiegroepen uit de omgeving van
de geplande opslagprojecten Gorleben en
Konrad. willen niet aan de discussies
meedoen. De kernindustrie. die het liefst aan
de opslagprojecten vast wil houden. is
nauwelijks vertegenwoordigd.
De geoloog professor Klaus Duphorn, lid van
Akend, verdedigt zijn werkgroep: "De Akend
heeft van de milieuminister randvoorwaarden
gekregen. Verder opereren we
onafhankelijk en zijn we geen pionnen.
Belangrijk is dat onze werkgroep breed is
samengesteld, met mensen uit de kernenergie
en de milieuwereld. Wij willen een dialoog
met de belastingbetaler.
In het verleden kreeg de belastingbetaler te
maken met besluiten van de regering waar
geen enkele inspraak over was. Wij nemen de
bevolking als uitgangspunt en willen van
daaruit komen tot besluitvorming."
De opgelegde randvoorwaarden spelen het hele
weekend dwars door elke discussie heen.
Frank Musiol van de Natuurbeschenningsbond
Duitsland verwoordde voor vele aanwezigen:
"Ik. vind het werk van de Akend niet serieus.
zolang de mogelijke opslag te Gorleben en
Konrad niet van de baan zijn. Men zegt wel
een nieuwe start te willen, maar in feite houdt
men aan het bestaande vast. Ondanks alle
problemen die het onderzoek te Gorleben tot
nu toe aan het licht hebben gebracht. is deze
zoutkoepel niet definitief van de baan. En voor
wat betreft Konrad is er zelfs geen moratorium
of tijdelijke onderzoeksstop. Er komt binnen
kort zelfs een opslagvergunning. Dat kan ik
niet volgen." Laing van Greenpeace wees erop

dat in de vergunning opslag van 600.000
kubieke meter kernafval gevraagd wordt, twee
keer zoveel als er zal ontstaan uit de huidige
kerncentrales. Hij vroeg zich af hoe dat kon.
Daarop vroeg een vertegenwoordiger van de
kernindustrie het woord. Wolfgang
Hawickhorst heeft een topfunctie bij de Ge
sellschaft für Nuklear-Service, een consortium
van de bedrijven met kerncentrales. Hij ging er
van uit dat "er snel een vergunning voor
Konrad komt. En dan wil de kernindustrie de
opslag voorbereiden, opdat in 2010 het eerste
vat de schacht in gaat. Er is al 100.000 ton
radioactief afval verpakt in vaten die voldoen
aan de eisen voor opslag in Konrad. En er is al
een paar honderd miljoen uitgegeven aan
onderzoek en voorbereiding. Het doel van de
Akend is om de opslag aanvaardbaar te
maken."
Deze opmerking veroorzaakte zoveel rumoer
in de zaal, dat staatssecretaris Baake moest
reageren. Volgens hem "komt er inderdaad op
korte termijn een vergunning. maar mag de
opslag niet meteen voorbereid worden. We
scheppen dus geen nieuwe feiten." Hij erkende
overigens dat de regering niet af wilde zien
van Gorleben en Konrad "vanwege het belang
van geld; omdat de kernindustrie anders
schadeclaims in zou dienen."

Twee opslagplaatsen
Een volledig nieuwe invalshoek is de kwestie
van de gasvorming door de opslag van laag
en middelradioactief afval. Dit gas ontstaat
door de uitgezonden straling, roestvorming in
de vaten en het uiteenvallen van organische
bestanddelen in het afval. Door de gasvorming
neemt de druk rond en in de opgeslagen vaten
toe. Daarom kan men dit kernafval het beste
opslaan in een medium dat enigszins
doorlatend is, stelt de Akend. Maar doorlatend
betekent aan de andere kant dat er
gemakkelijker water naar binnen kan stromen.
Vaten met hoogradioactief afval mogen niet
aangetast worden door water. Stel dat je
kernafval in zout opslaat. Water en zout geeft
pekel en dat tast de vaten aan: ze roesten weg.
De Akend-werkgroep geeft op grond hiervan
aan een voorkeur te hebben voor twee
opslagplaatsen.
Professor W. Brewitz, lid van de Akend, werkt
bij de Maatschappij voor Reactorveiligheid te
Braunschweig. Hij steekt zijn mening niet
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onder stoelen of banken: "Opslag van licht- en
middelradioactief afval in zoutkoepels is
contraproductief. Dat afval is in cement
verpakt en dat bevat voldoende water om gas
te doen ontstaan. Dat probleem hebben we al
bij de opslag in Morsleben in de voormalige
DDR. Daarom ben ik tegen de opslag van deze
soorten kernafval in zoutkoepels of zoutlagen.
Persoonlijk ben ik voor de inrichting van twee
opslagplaatsen."
Daarmee schopt hij tegen het zere been van
staatssecretaris Baake, die herhaaldelijk
benadrukt dat het beleid voorziet in de
inrichting van één opslagplaats voor alle
soorten kernafval.

Vrijwilligheid
Zoals boven al aangegeven wil de Akend
werkgroep een nieuwe procedure. Daarin moet
vrijwilligheid een grote rol spelen. Maar
hoever moet de vrijwilligheid gaan? Professor
Detlev Ipsen van de Universiteit te KasseI is
het enige sociaal-wetenschappelijke lid van de
Akend, die verder uit technici en geologen
bestaat. Ipsen verklaart: "Uit recent onderzoek
blijkt dat 61% van de Duitse bevolking voor
het stoppen met kernenergie is. De helft van de
bevolking vindt de opslag een dringend
probleem. Maar op de vraag of men bereid is
in te stemmen met de opslag in de eigen regio
zegt 83% dat niet te willen."
En dit schetst het dilemma: "Hoe wil men een
gemeente ervan overtuigen danmen niet alleen
maar nadeel van de opslag van kernafval heeft.
Vrijwilligheid staat bij de Akend voorop.
We willen niemand dwingen om mee de doen
met een discussie, laat staan om in te stemmen
met de opslag. Aan de andere kant heeft de
regering de opdracht om een opslagplaats te
vinden. Wat moeten we doen als niemand mee
wil werken?", vraagt Ipsen zich af.
De wetenschapper laat zijn gedachten gaan
over de situatie dat er drie mogelijke
vestigingsplaatsen gevonden zijn: "Vrijwil
ligheid komt niet vanzelf. We moeten er dan
voor zorgen dat elke gemeente een eigen
wetenschappelijke staf krijgt, waar men alle
vragen kan onderzoeken en beantwoorden die
bij de burgers leven. En hoe doen we dat in
eenvoudige taal? Dat is nog niet zo simpel".
legt Ipsen uit.
Hij verwijst naar het idee om opslag van
kernafval samen te laten gaan met regionale

economische ontwikkeling. De Akend laat
daar onderzoek naar verrichten door het
Instituut voor Ecologisch Ontwikkeling te
Dresden. Gerd Lintz van dit instituut zegt:
"Het lijkt of we uit afval goud willen maken,
maar opent u zich voor wat er zoal mogelijk is.
De regio moet geld krijgen ter compensatie
van het nadeel van het kernafval. Geefdat geld
niet zomaar, maar verbindt er een regionale
innovatie-impuls aan. Men kan bijvoorbeeld
aanknopen bij de risico's. Waarom kan men in
de opslagregio niet een instituut opzetten voor
studie naar alle risico's waar de maatschappij
mee te maken heeft en naar de manier waarop
men met maatschappelijke conflicten om kan
gaan? Zo brengt men onderzoek op gang dat
op zich zin heeft en daarmee wordt de opslag
van kernafval eerder aanvaardbaar."
Pastoor Kruseuit de regio Gorleben hadgrote
moeilijkheden met dit verhaal: "Bij de opslag
te Gorleben was er geen sprake van
vrijwilligheid. Integendeel duizenden politie
agenten beschermden transporten. Waarom
wordt Gorleben dan toch nog gehandhaafd?"
Op deze vraag kwam geen antwoord.
Misschien dat een volgende bijeenkomst van
de Akend, eind volgend jaar. meer antwoorden
geeft.

Discussie kemafval Engeland
In Groot-Brittannië zijn er een aantal
vruchteloze pogingen geweest om een
opslagplaats voor kernafval te vinden. De op
slagplannen van de overheid en de
kemindustrie stuitten echter op veel verzet. De
bevolking ging de overheid en de kemindustrie
wantrouwen.
Om hier wat aan te doen heeft de minister van
Milieu van Groot-Brittannië. Michael
Meacher, heeft een voorstel gelanceerd voor
een breed debat over de opslag van kernafval.
Hij wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij
dit debat. Dat kan via opinie-peilingen,
internet, conferenties, dialogen tussen de
verschillende partijen en discussie-groepen op
plaatselijk en regionaal niveau. Een belangrijk
doel van het debat is het opbouwen van
vertrouwen bij de bevolking in de
besluitvorming.
De minister wil er de tijd voor nemen: "Elke
beslissing over het beheer van kernafval kan
en mag er niet doorgedrukt worden. De erfenis
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van een foute beslissing kan catastrofaal zijn."
Het duurt nog tientallen jaren voordat een
opslagplaats in bedrijf komt, maar "we moeten
nu beginnen met het nationale debat", stelt de
minister bij de aankondiging van het debat dat
zo'n zes jaar zalduren.
De minister borduurt met zijn plan voort op
een rapport van de Radioactief Afval
Adviescommissie (RWMAC) dat hij tegelijk
met het regeringsstandpunt publiceerde.
Volgens deze adviescommissie is de tijd van
de traditionele besluitvonning voorbij. De .
traditionele besluitvonning hield in dat eerst in
kleine kring van regering en kernindustrie een
aantal opslagplaatsen uitgekozen worden.
Deze keuze werd vervolgens openbaar
gemaakt. Er kwam protest. maar het enige wat
overheid en kernindustrie deden was hun
besluit verdedigen. dit leidde vaak tot heftige
conflicten. In plaats van de traditionele
besluitvonning stelt de advies commissie nu
een procedure voor waarbij het vertrouwen van
de bevolking teruggewonnen wordt.
Een belangrijk uitgangspunt bij de
voorgestelde procedure is het ethische
uitgangspunt van de gelijkheid en eerlijkheid.
Zowel de procedure als het overheidsbeleid
moeten voldoen aan deze eisen voldoen. Het
gaat er hier om dat de risico's van de opslag
van kernafval bij een bepaalde vestigingsplaats
worden neergelegd. In de visie van de
overheid heeft de hele bevolking voordeel van
de stroom uit de kerncentrales. Met het nadeel
van de opslag van kernafval wordt een
bepaalde regio opgezadeld. Daarom zou die
regio volgens de RWMAC gecompenseerd
kunnen worden. Een andere kwestie hierbij is
of de bevolking van een geplande opslagplaats
het recht moet krijgen om de opslag af te
wijzen, of dat de regering een opslagplaats aan
mag wijzen met het argument van het
nationaal belang.
De uitgangspunten van eerlijkheid en
gelijkheid slaan ook op toekomstige
generaties. De vraag is dan hoe we aankijken
tegen het doorschuiven van risico's naar de
toekomst.
Al deze vragen moeten aan de orde komen bij
het begin van de inspraakronde. Juist daar
moet de bevolking naar voren kunnen brengen
wat hun zorgen zijn en waarom men zich
zorgen maakt.
Dat geeft een heel andere discussie dan de

afgelopen 25 jaar in allerlei landen het geval
was. De discussie ging namelijk vooral over
technische kwesties van de opslag van
kernafval. In de nieuw voorgestelde
benadering gaat het meer om de vraag wat men
eerlijk en rechtvaardig vindt en waarom.
Sociale en ethische kwesties staan dan voorop
in een open discussie over hoe het verder moet
met de twee miljoen kubieke meter kernafval
die vrijkomt bij het bedrijf van de huidige
kerninstallaties.

ILONA, Groningen en Drenthe, de
Milieufederaties en het CORA-eindrapport
Binnenkort vergadert n...ONA. een
departementale'stuur' en adviescommissie
voor de regering over het CORA-eindrapport
dat dit voorjaar het licht zag. n...ONAzal naar
verwachting een advies aan de regering gaan
uitbrengen over de aanbevelingen van het
rapport. Op termijn, zo luidt een belangrijke
conclusie uit dit eindrapport, is ondergrondse
opslag van kernafval noodzakelijk. Dit rapport
van de Commissie Opslag Radioactief Afval is
in en eerdere aflevering van de Nieuwsbrief
besproken. CORA zelf bestaat als commissie
niet meer en het radioactieve afval is als
milieuprobleem van Economische Zaken naar
Vrom overgeheveld.
De geschiedenis van het verzet tegen de opslag
van kernafval in - voornamelijk - Groningse
en Drentse zoutkoepels is door Herman
Damveld bijgewerkt tot en met het rapport van
de CORA in het boek 'Touwtrekken om
Kernafval' dat deze zomer verscheen.

Na Drenthe (op 2 mei) sprak ook het
provinciebestuur van Groningen zich in een
brief van 11 juli aan de regering. uit tegen de
opslag van radioactief afval op Gronings en
Drents gebied. Beide provinciebesturen
spreken in een vrijwel identieke tekst
(opnieuw) hun verbazing uit over het feit dat
zij in en zo laat stadium op de hoogte zijn
gebracht van het CORA-eindrapport.
Opnieuw is een toevoeging van ons. omdat dat
er op gebied blijkbaar de laatste 25 jaar in Den
Haag nog niets is veranderd. Al in februari,
toen mevrouw Jorritsma het eindrapport aan de
Tweede Kamer aanbood. werden de
provinciebesturen geconfronteerd met
verontruste reacties van publiek en pers. Het
had voor de hand gelegen, vinden beide
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provinciebesturen, aan hen om een reactie op
bewust rapport te vragen. Dat laatste bleef dus
achterwege.

Beide provinciebesturen schrijven Den Haag
in eveneens bijna identieke bewoordingen dat
het verboden is om in Groningen en Drenthe
radioactief afval op te slaan. Groningen meldt
verder geen'ambtelijke en bestuurlijke
medewerking te willen verlenen aan
technisch-inhoudelijke discussies die
onderzoek, voorbereiding tot casu quo opslag
van dergelijke afvalstoffen in de diepe
ondergrond'. Het Groninger provinciebestuur
zal zich met alle mogelijke middelen verzetten
tegen alles wat met voorgenomen opslag van
radioactief afval te maken heeft. Voor Drenthe
is het van eenzelfde laken een pak. Kort
samengevat: het CORA-eindrapport met een
verkapte, goed gecamoufleerde aanbeveling tot
ondergrondse opslag van radioactief afval (in
zout of klei) bevat voor beide
provinciebesturen geen enkel argument om
bestaande standpunten te herzien.

De Milieufederatie Drenthe uit in een brief
voor de Milieufederaties Friesland, Groningen,
Drenthe en het Zoutkoepeloverleg uitstekend
onderbouwde kritiek op het CORA
eindrapport. Deze brief werd op 21 juni vanuit
Assen verstuurd aan de ministerraad in Den
Haag. Volgens de milieufederaties en het
Zoutkoepeloverleg wijkt CORA met haar
'tijdelijke terngneembaarheid' af van het
regeringsstandpunt van 'permanente
terngneembaarheid' zoals dat in 1993 door

Hans Alders werd geformuleerd. De
noordelijke milieufederaties vinden het
'zorgwekkend' dat CORA eerder
geconstateerde gebreken aan de
veiligheidsmodellen (OPLA, Commissie
Opslag te Land in 1993) niet aan de orde stelt.
De kostencalculaties van CORA zijn niet
helder en het advies van ÇORA voor het
opzetten van een maatschappelijke dialoog zijn
vaag. Blijkbaar ziet CORA geen rol
weggelegd voor de bevolking om mee te
praten.

Kritiek is er op de wijze waarop het rapport
'Kernafval en kernethiek' van Herman
Damveld en Robert Jan van den Berg door
CORA vrijwel onbeargumenteerd

CORA , nota bene in opdracht van CORA
geschreven, terzijde is geschoven. Volgens
CORA zou dat rapport geen aandacht besteden
aan ethisch maatschappelijke aspecten van
terngneembare opslag. De milieufederaties
vinden dat volstrekt onjuist. Zij stellen vast dat
de conclusies van het rapport klaarblijkelijk
CORA 'onwelgevallig' zijn. Echter, dal is
heel iets anders dan dat dit rapport niet
voldoende onderbouwd zou zijn. Voor dat
laatste voert CORA geen bewijzen aan.

Groningen oktober 2001
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