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da l zij maa r doorgaat met de QQnmQQk van nieuw leven sgevaarlijk
afval, terwij l voor het opbergen van hel bestaan de afval nog
nooit een veilige plek gevonden is.

Eenmaal in de t wee
maanden komt deze
nieuws bri ef ui t met
a Ls doel: .
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- e l ka ar s teunen in
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- he t e l kaar op de
hoogte houden van
l andelijke en
regionale
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dat de Nederlandse regering haar ogen sluit voor het mens 
onterende leed dat zij berokkent aon de inheemse bevolking van
O.Q. Namibie en Niger.

dat zij de bestaande kerncentrales in Dodewaard en Borssele open
houdt, ondanks aangetoonde gebreken.

dat zij, terwijl 87 % van de Nederlandse bevolking, nog stu ds
tegen de bouw van nieuwe kerncentrales, doorgaat mei een her
bezinning over de mogeli jke uitbreiding van kernenergie in
Nederlan d.

• Het volk is dom ,· zegt WDkamerlid Broams, ...een bekend \'oor
stander ~'an kernenergie. Je kunt je afv ragen, wie er dom is.
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URANIUMWINNING

dat alleen is al een reden om direkt te
stoppen met de produktie van kernener
gie.

De uraniummijnbouw levert
stralingsgevaar op; werknemers in de
mijnen en de bevolking in de hele omge
ving raken besmet met radioaktiviteit.
De bergen aarde die onstaan door de
mijnbouw, waar het uraniumerts uit
gewonnen wordt, zijn radioaktief. Het
ligt open en bloot naast de mijnen en de
wind waait het besmette stof naar alle
kanten.
(Het is niet alleen stof dat gevaarlijk
is. Bij de uraniumwinning komt ook het
giftig gas Radon vrij, dat na korte tijd
vervalt tot een radioaktieve stof
(polonium) met een halfwaardetijd van
80.000 jaar! Dat betekend dat
gezondheidse ffekten gedurende duizenden
jaren waarneembaar zullen zijn. RED)
Er is bij de werknemers en omwonenden
dan ook een ernstige toename van kanker,
on vruchtbaarheid, misgeboorten en
misvormde kinderen geconstateerd. In
Europa is alleen Frankrijk nog een
uranium producent. Zweden, waar de
grootste afzettingen uranium in Europa
gevonden zijn, is gestopt met de
mijnbouw onder druk van de publieke
opinie. Maar elders in de wereld gaat de
uraniummijnbouw gewoon door,
voornamelijk in Canada, de V.S., Zuid
Amerika, Australie, ZuidAfrika, Namibie.

Inheemse volken

Vaak zijn het juist de gebieden waar
inheemse volken hun woonplaatsen hebben
waar o.a, uranium in de bodem zit. En
dat is niet toevallig.

Toen enkele eeuwen geleden de Europeanen
over de hele wereld uitzwierven en
andere werelddelen ontdekten, werden de
oorspronkelijke bewoners voor een groot
deel uitgeroeid en voor een deel
verdreven naar onvruchtbare gebieden. De
mensen werden niet ontmoet als mede
bewoners van deze aarde. Er werd totaal
voorbij gegaan aan de rechten van de
volkeren die ze daar aantroffen. De

eigenheid van andere culturen en mensen
werd niet gerespecteerd. Culturen werden
doelbewust vernietigd. De mensen werden
vermoord of gebruikt voor doeleinden ten
gunste van de Europeanen.
Wat er toen gebeurde, gebeurt nu weer.
Juist in de gebieden waar inheemse
volken dit alles nog overleefd hebben,
in die onvruchtbare gebieden, blijkt nu
dat er veel delfstoffen in de grond
zitten. En opnieuw wordt er voorbij
gegaan aan elk recht van de bevolkingen
die er wonen; alles moet op zij voor
Westerse behoeften en technologie, en
dat is o.a. de uraniumwinning.

Nu de gevolgen van onze technologie hoe
langer hoe meer duidelijk worden, de
aarde en al het leven daarop wordt
bedreigd in haar bestaan, zou een
interesse voor andere levenswijzen voor
de hand liggen. Onze cultuur is te
eenzijdig ontwikkeld en daardoor zijn we
in de fout gegaan.
We kunnen van andere culturen veel
leren.

Indianen en Aboriginals.

De geschiedenis van de Indianen en de
Aboriginals zijn voorbeelden van het
bovenstaande. Ze vochten en vechten nog
steeds voor hun bestaan. En ze weten dat
ze ons wat hebben te bieden.
Shorty O'Neill, een Aborigine uit
Australie, trok in 1983 door Europa om
meer bekendheid te geven over zijn volk.
Hij zei: "Voor dat de blanken naar
Australie kwamen, woonden er meer dan
drie miljoen Aboriginals hier. De een of
andere interlektueel heeft ooit bepaald
dat we nooit met meer dan 300.000 zijn
geweest, maar dat klopt niet. Er werden
500 verschillende talen en dialekten
gesproken, maar in geen enkele daarvan
bestond een woord voor oorlog. Ze
noemden ons onbeschaafd, maar alles ging
bij ons juist zeer beschaafd toe. Ruzies
werden meestal door derden opgelost,
maar als er toch gevochten werd, dan
hield men op als er iemand gewond was."
Kees Pels schrij ft over de Aboriginals:
"Basiswaarde bij Aboriginals is niet het
privebezit, maar het gemeenschappelijke
bezit. Konkurentie is hun onbekend. Ze



hechten meer aan culturele en religieuze
handelingen, dan aan dagelijks werk.

Tijdens het 4e RusselTribunaal dat in
1980 in Rotterdam gehouden werd konden
Indianen tegen de "ontwikkelde" wereld
zeggen: " Het is je eigen gevaar dat je
ons negeert, want wij zijn deel van een
gezamelijke mensheid, en als je doorgaat
met ons te vernietigen, zal je
uiteindelijk jezelf vernietigen, als je
weigert uit onze tradities over het
respekt voor de natuur en het leven in
een samenwerkende gemeenschap te leren,
dan zal je de wereld voor ons allen
vernietigen."
Indianen wijzen op de specifieke
waarden, die ze wensen te beschermen:
"De partnerverhouding tussen mens en
natuur tegenover de houding van de
blanke als ontwerper van de natuur; de
indiaanse samenlevingsvorm waarin de
noden van de groep het leven domineert
tegenover het streven van de blanke naar
individuele verwezenlijking,"

Wat kunnen we doen?

Er komt bij mij een gevoel van schaamte
boven, schaamte omdat ik deelgenoot ben
van de westerse cultuur. En die schaamte
heeft me iets te zeggen, ik kan er van
leren. Ik wil samen met anderen leren
hoe het anders kan.
Op welke manier?
In het verzet tegen o.a. kernenergie.
In het ontwikkelen van andere
produktiewijzen.

In het beoefenen van een levenswijze
waarbij
het verbruik van grondstoffen
verminderd.

In het ontmoeten en luisteren naar
andere culturen die ons op dit gebied
veel te leren hebben.

In formatie en citaten uit:
Albert Stol, "De strijd van moeder
aarde,"

Bijeen, maandblad over internationale
samenleving, bijzonder op het terrein
van godsdiensten en ontwikkeling,
feb.'79 en juni '80.

Tribaal, uitgave sti ch. werkgroep
Inheemse volkeren, dec. '82,sept.
'83,juli '84,mrt. '85.

Clic, nr.219, verschijnt 10x per jr.

Wiet v.d. Zijpp.

Een delegatie van de Mohawknatie opende
het tribunaal in de eigen taal met de
woorden die gebruikt worden voor de
opening van elke bijeenkomst van het
Mohawkvolk, zodat de geesten vereenigd
worden en een gemeenschappelijk besluit
bereikt kan worden. Jake Tekayonioneken
Swamp sprak de ceremoniele woorden:
"Wij die hier bijeengekomen zijn, zijn
er verantwoordelijk voor dat onze
kringloop doorgaat. Wij hebben de
plicht gekregen om met elkaar en andere
levende dingen in harmonie te leven. Ons
volk deelt nog steeds in de kennis van
onze cultuur en ceremonien en is in
staat die door te geven. Onze ouderen
zijn hier en ook de nieuwe gezichten die
nog geboren moeten worden, dat is de
kringloop van onze families en daar
danken en groeten wij voor. Nu zijn onze
geesten een.
Wij groeten en danken onze Moeder Aarde
zij die ons geeft wat ons sterk en
gezond maakt. Wij zijn dankbaar dat zij
doorgaat haar diensten uit te voeren
zoals ze was onderricht. De vrouwen en
Moeder Aarde zijn een, het geven van
leven. Wij zijn haar kleur, haar vlees
en haar wortels. Nu zijn onze geesten
een.
Wij groeten en danken de geneeskrachtige
planten van de aarde. Zij hebben van de
Schepper opdracht gekregen onze ziekten
en kwalen te genezen. Ons volk zal
tijdig hun inheemse namen kennen. Zij
zijn er in vele vormen en hebben vele
funkties. Via degenen die zijn begiftigd
met de kenneis van de geneeskrachtige
plant danken wij. Nu zijn onze geesten
een.
Wij danken en groeten het plantenleven.
In de planten ligt de kracht van de
essentie die vele vormen van leven in
stand houdt. Vanaf de tijd van de
schepping hebben wij de verschillende
vormen van plantenleven wonderen zien
verrichten. Wij hopen dat wij het plan
tenleven ook zullen blijven zien voor de
komende generaties.
Nu zijn onze geesten een.
De plantenwereld heeft ons drie
belangrijke voedselbronnen geschonken
mais, bonen en het vruchtvlees van
kalebassen de Drie Zusters.
Daarvoor danken wij en groeten wij in de
hoop dat ook zij zullen doorgaan Moeder
Aarde aan te vullen met de benodigdheden
voor de kringloop van het leven.
Nu zijn onze geesten een."



SAMENVATTING

RAPPORTEN HERBEZINNING KERNENERGIE
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Als Nederland besluit tot de bouw van nieuwe
kerncentrales, dan zullen bij een zeer ern-
stig ongeval met een van de nieuwe centrales
ook onder de meest gunstige weersomstandig
heden geen dodelijke slachtoffers onder de
bevolking vallen. Wel zal een beperkt aantal
mensen radioaktief kunnen worden besmet. De
ekonomische schade kan oplopen van 14 tot
17,1 miljard gulden. Deze schade is berekend
voor een ongeval met een kerncentrale op de
als referentiepunt genomen vestigingsplaatsen
Westelijke Noordoostpolder en Moerdijk.
Alleen als het Rotterdamse industriegebied
zou worden getroffen door een ongeval met een
op Moerdijk gebouwde kerncentrale kan dit
bedrag oplopen tot zo'n 30 miljard gulden.

Deze gegevens komen uit de "herbezinnings
rapporten" die ter informatie aan de Tweede
Kamer zijn aangeboden door de min. van Ekono
mische Zaken, van Volkhuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de
staatsecr. van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid en van Welzijn, Volkgezondheid en
Cultuur. In deze rapporten zijn div.
ongevalsscenario's uitgewerkt en beoordeeld
op hun mogelijke gevolgen.

Achtergrond

Het ongeval met de Russische Kerncentrale bij
Tsjernobyl in april 1986 was voor de
Nederlandse regering aanleiding besluiten
over de lokaties van nieuw te bouwen kerncen
trales op te schorten. Dit gebeurde in af
wachting van nadere informatie over de
veiligheid van kerncentrales en de gevolgen
van een eventueel kernongeval, op grond waar
van een herbezinning van het besluit tot bouw
van nieuwe kerncentrales zou dienen plaats te
vinden. Met het oog op het verkrijgen van
deze informatie werd een stuurgroep projekt
herbezinning (SPH) ingesteld. Deze stuurgroep
bestond uit vertegenwoordigers van de eerder
genoemde departementen en van de min. van
Landbouw en Visserij, van Verkeer en
Waterstaat en van Binnenlandse zaken.

De stuurgroep werd belast met het verzamelen
van informatie over en het doen uitvoeren van
onderzoek naar een vijftal thema's:

- het kernongeval in Tsjernobyl en de inter-
nationale reakties daarop;

- de veiligheidsaspecten van kerncentrales;
- de omgevingseffekten bij een kernongeval;
- de aanpak bij kernongevallen;
- de ekonomische gevolgen van een

kernongeval.

De resultaten hiervan zijn neergelegd in
twintig rapporten. De eerste negen daarvan,
die handelen over de eerste twee thema's zijn
op 10 mrt.'88 aangeboden aan de Tweede Kamer.
De overige el f rapporten, over de laatste
drie thema's zijn op 26 mei '88 aangeboden.
De resultaten van alle 20 rapporten zijn
opgenomen in een samenvatting.

Omgevingseffekten

In de eerste serie rapporten van de herbezin
ning is onder andere nagegaan wat de ernstig
ste ongevallen bij een nieuwe kerncentrale
kunnen zijn en wat de kans daarop is. Het
Energieonderzoekcentrum Nederland (ECN) con
cludeerde daarover dat de kans op een
ongeval, waarbij 0,1 % van de reaktorinhoud
vrijkomt, ten hoogste een maal in de miljoen
jaar bedraagt; de kans op een ongeval waarbij
1 % van de reaktorinhoud vrijkomt, bedraagt
ten hoogste een maal per 10 tot 100 miljoen
jaar. Ernstiger ongevallen worden door de ECN
uitgesloten genoemd. Een en ander geldt voor
nieuwe kerncentrales waaraan extra veilig
heidseisen worden gesteld.

In de tweede, nu voorliggende serie van de
herbezinningsrapporten is nagegaan wat de
gevolgen zijn voor mens en milieu als deze
ernstige nog in aanmerking komende ongevallen
toch plaatsvinden. Bij zo'n ongeval komt er
radioaktief materiaal in de atmosfeer te-
recht. Besmetting van de mens kan plaatsvin
den door bestraling uit de overtrekkende wolk
en vanuit de op de grond neergeslagen radio
aktiviteit, door inademing van besmette lucht
en door consumptie van besmet eten of
drinken.

Om deze besmetting tegen te gaan of de gevol
gen revan te beperken zal de overheid op een
gegeven moment maatregelen nemen. De ver
schillende mogelijke maatregelen bij kern
ongevallen zijn:
evacuatie, schuilen, het toedienen van
jodiumtabletten en het voorkomen van de con
sumptie van radioaktief verontreinigd voedsel
en drinkwater. De besmettingsnivo's waarbij
deze maatregelen worden getroffen, zijn weer
gegeven in zogeheten interventiewerkwaarden.
Deze werkwaarden zijn zoveel mogelijk geba
seerd op aanbevelingen van de Gezondheidsraad
en van internationale organisaties (bijv. het
Int. Atomie Energie Agency te Wenen.)



Het EeN concludeert dat bij de ernstigst
mogelijk geachten kernongevallen geen direkte
dodelijke slachtoffers onder de bevolking
zullen vallen, ongeacht welke vestiging-
splaats ook wordt gekozen. Op korte termijn
zullen zich ook geen ziektegevallen voordoen
als de noodzakelijke maatregelen worden
genomen en de weersomstandigheden gunstig
zijn. Bij ongunstig weer is er een kans op 0
tot 1000 ziektegevallen. Het gevolg op
langere termijn (50 jaar) is een verhoging
van de kans op overlijden door kanker. Voor
mensen die dicht bij de centrale wonen neemt
deze kans toe met 0,15 % bovenop de al
bestaande kans van 30 %. Op grotere afstand
is deze toenamen 0,05 %.

Aanpak bij ongevallen

Bij het thema "aanpak van ongevallen" wordt
aandacht geschonken aan evacuatie. In een
onder leiding vanhet min. van Binnenlandse
Zaken opgesteld rapport wordt bezien of en zo
ja welke knelpunten er kunnen zijn bij de
uitvoering van evacuatie. Deze analyse die
zich toespitst op de technische uitvoerbaar
heid van preventieve evacuatie (d.w.z, voor-
a fgaand aan het overtrekken van de radio
aktieve wolk), is bij elk van mogelijke
vestigingsplaatsen voor een kerncentrale uit
gevoerd. De conclusie luidt dat preventieve
evacuatie van de bevolking op deze mogelijke
vestigingsplaatsen uitvoerbaar is. Bij
Moerdijk kunnen zich echter
knelpunten voordoen door de aanwezigheid van
en kele verzorgingstehuizen; daardoor is niet
zeker of de evacuatie daarvan binnen de be
schikbare tijd kan worden voltooid. De omvang
van de gevolgen van een reaktorongeval hangt
niet alleen af van de omvang van de lozing en
de genomen maatregelen, maar ook van de
weerssituatie en de vestigingsplaats. De
gevolgen voor de mens zijn aangegeven bij een
ongeval op de "referentievestigingsplaats"
(een model voor een qua bevolkingsdichtheid
gemiddelde olaats in Nederland) en bij een
ongeval bij de lokatie Moerdijk. Voor deze
lokatie Moerdijk is gekozen ( evenals voor de
hierna te noemen lokatie Westelijke Noord
oostpolder) omdat in het regeringsstandpunt
over de vestigingsplaatsen kerncentrales uit
1986 hierover nadere studie was toegezegd.

Voorts is ook nog een analyse gemaakt van de
gevolgen voor het waarborgingsbeleid bij de
evt. bouw van een kerncentrale op Moerdijk.
Het waarborgingsbeleid betekent dat ves
tigingsplaatsen blijvend geschikt worden
gehouden voor vestiging van kerncentrales. In
deze analyse beziet de Rijks Planologische
Dienst vooral de bevolkingsontwikkeling bij
Moerdijk. Zij kijkt daarbij naar twee con
crete lokaties voor een kerncentrale op het
industrie- en havenschap Moerdijk. Maatrege
len blijken noodzakelijk om de bevolkingsom
vang niet te groot te laten worden.

Ekonomische effekten bij een ongeval

Het laatste thema betreft de ekonomische
schade bij een ernstig ongeval met een
kerncentrale in Nederland. De schade is be
rekend op basis van een aantal veronderstel
lingen. Drie scenario's zijn in beschouwing
genomen, elk met hun eigen specifieke
weersgesteldheden. In deze drie scenario's
wordt verondersteld dat de radioaktieve wolk
over Zuid-Holland (scenario Moerdijk - Zuid
Holland) trekt, over Utrecht (scenario
Moerdijk - Utrecht) resp. over het IJsselmeer
en de Waddenzee (scenario Westelijke
Noordoostpolder). De uitgevoerde berekeningen
zijn zodanig opgezet dat extreme gevolgen op
ekonomisch terrein, op landbouw-ekonomisch
terrein en op het terrein van de (drink)
watervoorziening in beeld worden gebracht.
Bij de kostenraming is uitgegaan van de eko
nomische situatie in 1985.

Bij een ekonomische schaderaming is een
onderverdeling gemaakt naar de volgende
kostencategorieen:
- verlies van de elektriciteitscentrale;
- gezondheidskosten;
• kosten i.v.m. onbewoonbaarheid van het

gebied.
- het totaal van de direkte en indirekte

verliezen in zowel de getroffen regio als
de rest van Nederland (toegevoegde waarde);

- kosten van maatregelen in de land- en tuin
bouw:

- exportverliezen in de land- en tuinbouw;
- overige effekten als extra reikosten voor

woon- en werkverkeer, verminderd buiten
lands bezoek e.d.

Gegeven de drie scenario's, de ernst van de
lozing en de te hanteren interventiewerkwaar
den zijn de schadeposten in een groot aantal
gevallen berekend. Afgerond bedraagt de eko
nomische schade in totaal vrijwel steeds 14
tot 17 miljard gulden. De helft van de schade
vloeit voort uit het verlies van de kerncen
trale en uit de kosten van vervangende
stroomlevering. De andere heJftvan de schade
is merendeels toe te rekenen aan veronder
steld exportverlies voor de land- en tuin-
bouw, omdat buitenlandse afnemers Nederlandse
produkten zullen wantrouwen..

In een geval bedraagt de schade aanzienlijk
meer. Dit is het geval indien de radioaktieve
wolk Moerdijk over het verstedelijkte en
industriegebied van Rotterdam en omgeving
trekt en de overheid een streng interventie
beleid voert. Dan bedraagt de schade bijna 30
miljard gulden. De extra kosten zijn daarbij
vooral het gevolg van evacuatie en vervangen
de huisvestging, transportkosten (wanneer in
het getroffen gebied wel weer gewerkt maar
nog niet gewoond mag worden), en verlies aan
produktie van goederen en diensten in het
besmette gebied en de doorwerking daarvan op
de rest van de ekonomie.



Voorts zijnook de effektenop de (drink)
watervoorziening geanalyseerd. Het op deze
invalshoek toegespitste scenario Westelijke
Noordoostpolderdijk geeft aan dat in de meest
ongunstige situatie gedurende drie jaar geen
drinkwater gehaald kan worden uit het
IJsselmeer. In deze situatie zal er voor het
Noordelijke deel van Noord-Holland een tekort
kunnen ontstaan van 20 tot 30 % van het
bestaande drinkwaterverbruik. Ook in de
overige scenario's zijn drinkwatereffekten
beschouwd, maar in geen daarvan is redelij
kerwijs te rekenen met een tekortsituatie van
enige betekenis.

Herbezinni ng

Aan de hand van de in formatie die de
Stuurgroep Projekt Herbezinning in de twintig
studierapporten heeft verzameld, zal de rege
ring begin 1989 haar standpunt over de evt.
bouw van nieuwe kerncentrales bepalen. Hier
bij zal zij zich ook baseren op de ad viezen
die door div. organisaties zullen worden
uitgebracht. Deze adviesorganen zijn:
• Commisie Reaktorveiligheid,
- Algemene Energieraad,
- Centrale Raad voor de Milieuhygiene,
- Gezondheidsraad,
- Raad van de Waterstaat,
- Raad voor de drinkwatervoorziening,
- Technische Commisie Bodembescherming,
- Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
- Brandweerraad,
- Coordinerend Politieberaad,
- Landbouwschap.
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Nijpels steR beslissing
nieuwe kerncentrales uit
• DEN HAAG .... Minister Nijpels van milieube
heer vindt dat het kabinet pas een beslissing
over de bouw van nieuwe kerncentrales kan
nemen als er bij het CDA,de VVD en de PvdA
overeenstemming bestaat over het energiebe
leid. Hij zegt dit in een interview met het blad
Ondernemingvan het VNO. Nijpels is daarmee
de eerste bewindsman die de belofte van het
kabinet om volgend jaar over nieuwe kerncen
trales te beslissen ter discussie stelt.

De minister noemt het "onverstandig om een
zobelangrijke beslissing met een krappe meer
derheid te nemen". De bewindsman ziet voor
een algehele overeenstemming nu meer moge
lijkheden dan een aantal jaren geleden, omdat
"de PvdA het energievraagstuk duidelijk min
der dogmatischbenaderd dan vroeger". Nijpels
constateert dat "een grote weerstand tegen
uitbreiding van het aantal kerncentrales dwars
door alle politieke partijen heen".

Met overeenstemming over het toekomstige
energtebeletd tijdens deze regerperiodewil
Nijpels voorkomen dat "een kabinet mei een
andere politieke samenstelling een geheel an
der energiebeleid gaat voeren", Voorlopig wil
Nijpels ;l;eU niets loslaten over zijn standpunt
ten aanzien van het bouwen van nieuwe kern
centrales.

ANTWOORDEN OP KAMERVRAGEN

NIJPELS ANTWOORDT:

Midden 1988 was 87 %van de Nederlandse
bevolking tegen de bouw van nieuwe kern
centrales. Dat antwoordt de min. van Milieu,
Nijpels op 21 oktober '88, op schriftelijke
vragen van de Tweede Kamer. Slechts 10 % van
de bevolking is voor de bouw van nieuwe
kerncentrales, 3 % heeft geen mening. Sinds
het ongeval in Tsjernobyl is het percentage
dat voorstander is van de uitbreiding van het
aantal kerncentrales stabiel gebleven,
schrij ft Nijpels. Vlak voor het ongeval in
Tsjenobyl was 40 % van de bevolking VOOR
nieuwe kerncentales.
De ·percentages:

Jaar Tegen nieuwe kerncentrales.

1982 80%

1984 40%

juni 86 80 %

juni 87 87%

juni 88 87%

OP 21 OKTOBER 1988 ANTWOORD NIJPELS:

De nader uitgwerkte notitie met betrekking
tot de ontwikkeling van een toetsingscrite
rium voor de ondergrondse opberging van
radioaktief afval zal in het begin Van 1989
verschijnen. In de brief van 23 december '87
over dit onderwerp is U medegedeeld dat in
deze notitie enkele alternatieven met hun
voor- en nadelen op duidelijke manier zullen
worden omschreven .
Deze notitie zal ten behoeve van de inspraak
worden gepubliceerd. Aan de organisatie van
die inspraak zal veel aandacht worden be-
steed. Daarbij zal een goede informatievoor
ziening aan gemeenteraden, lokale groepen en
dergelijke worden gewaarbord. De aankondiging
van de inspraak zal op de gebruikelijke
manier plaatsvinden.

NOG MEER VRAGEN ????

BEL NIJPELS

070 264201
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SEP presenteert nieuw elektriciteitsplan

'Met milieudoelstellingen maak je geel}
kilowatt-uurs'

Van onze redactie economie
ARNHEM - De politieke

beslissing over de uitbreiding van
het aantal kernenergiecentrales
in ons land moet nu zo snel moge.
lijk worden genomen. 'Den Haag'
moet die beslissing zeker niet
voor zich uitschuiven tot na de
verkiezingen van 1990. Die eis
hebben de aandeelhouders van de
SEP (Samenwerkende Elektrici
teits Produktiebedrijvenl gisteren
op tafel gelegd tijdens h\ITI verga
dering over het Elektrieiteitsplan
voor de komende tien jaar,

Een snelle beslissing over kern
energie is, meent de BEP, onder
meer noodzakelijk om de stroom
prijs voor de Nederlandse in
dustrie concurrerend te kunnen
houden met de industriële tarie
ven in het buitenland. De SEP is
voorstander van de bouw van een
derde Nederlandse kerncentrale
in het Zeeuwse Borssele, waar ook
al een staat (de tweede staat in
het Gelderse Dodewaard).

SEP wil snel fs
r-;

besluit over ~
I>

kernenergie ~

e.d, Deze groei is minder zicht
baar omdat het rendement van
de apparaten sterk is verbeterd.
De discussie over de houw van
nieuwe kolen- en kerncentrales
komt door deze groei de komen
de jaren duhbei" zo hard tcrua.
Tijdens de persconferentie
maakte Ketting bekend dat de
volgende centrale die wordt ge
bouwd in Borssele komt te staan.
de plaats waar de regering en de
elektriciteitsbedrijven de minste
weerstand tegen een nieuwe
kerncentrale verwachten. Ket·
ting: 'Kernenergie is beste oplos
sing voor de huidige milieupro
blemen.'
Sible Sdlnllt!

rorOSEP

keer zo laag zijn. SEr-directeur
Ketting hierover hij de presenta
tie van hel nieuwe plan: 'We heb
"en niets te maken met mi
lieudoelstellingen. daar maak je
geen kilowatt-uurs mee. De elek
triciteitshedrijven doen naar ver
houdinz al wel aan het mi
licuproblcern. Laat minister Nij
pels eerst maar eens naar de an
dere sectoren kijken.'
Ecn ander gevolg van dit Elektri
citeitsplan is dal de uitstoot van
CO: de komende jaren zal oplo
pen' an .1~ miljoen ton tot .tilmil
joen ton. Enkele maanden gele
den sprak minister Nijpels zich
op een congres over het broeikas
effect in Toronto uil VOor een te
ruedrincinn van de CO~-uitstoot

nret ~I) pràcent in het jäar 2(J()5.
Dat streven kunnen we dus in de
elektriciteitssector gevoegelijk
verseren.
No~ 'cel verontrustender is dal
het' elektriciteitsverbruik blijft
suieen. De SE!' verwacht zelfs
eei; hoeere groei dan in de voor
gaande" jaren. Hoofdoorzaak is
volgens de SE!' de groei van de
indusuièle bedrijvigheid. Daar
naa-a is er sprake van een sterke
groei in de consumptie van af
wasmachines. droogtrommels

IJl' nieuwe kolencentrale op de
Maasvlakte

dien zijn in het vorige Elektrici·
teitsplan al drie nieuwe kolen·
centrales gepland.
liet nu gepresenteerde Elcktrici
tcitsplan heeft tot gevolg dat de
uitstoot van stikstofoxiden in
1991l rond de 70.mo Ion zal lig
gen. Om de bossen Ie reddèn
moet de uitstool tenminste vier

De houw van "'jr nieuwe kolen
centrales naast de drie waartoe al
besloten was ls voorloplg van de
haan. De elektriciteil~hedrij"en

kiezen in plaats daarvan voor' ex
Ira warmtekrachtverrnugcn , de
import van aardgas ult Noorwe
gen en van eleklriciteit uit West·
Duitsland en Frankrijk, liet
geïmporleerde aardgas zal wor
den verstnokt in twee nieuwe gils·
eerurnles in de Eemshaven, Oe al
aangekondigde kolenvergasser
komt in Iluggennm.
Dat is de kern van hel nieuwe
Elektriciteitsplan 19119-1998 van
de Samenwerkende elektrici
teitsnroduktiebcdriiven. de SE!'.
De onverwachte keuze van de
SE!' voor aardgas in plaats van
kolen is een duidelijke verbete
ring vanuit milieuoogpunt. Bij
het stoken van aardaas ontslaat
geen vliegas en (vrijwel) geen
zwaveldioxide. De uitstool van
Slikstofoxiden is minder dan de
helft dan bi] een kolencentrale.
De CO,-uitstoot bedraazt de
helf!. - •
Toch is er voor de milieubewe
ging in feite weinig reden tot jui
chen. De geïmporteerde stroom
uit Frankrijk is atoomstroom en
de Duitse stroom wordt geleverd
door een kolencentrale. Boven-

Ongeluk nieuwe kerncentrale kan 30 miliard kosten
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DODEWAARD, SLUITEN OF MODERNISEREN?

Verder komen er dit jaar nog twee processen,
een van Milieudefensie in verband met het
OSARTrapport en waarschijnlijk belangrijker
een van Natuur en Milieu in verband met de
een jaar geleden verstrekte revisievergun
ning.

Naast de GRSstudies over Dodewaard en
Borssele zijn er twee maal drie andere ver
schenen over de veiligheid van deze twee
centrales: de inmiddels veelbesproken OSART
rapporten, studies naar de brandveiligheid
van de twee centrales en twee studies naar de
gevolgen van menselijk handelen in Dodewaard
en Borssele. Over deze laatste studies komt
nog een advies van de CRV.
Een kritische lezer(es) vindt ongetwijfeld in
al deze studies de nodige gebreken en 
minsten zo belangrijk de nodige aanleidingen
om de sluiting van Dodewaard en Borssele te
eisen. .

In 1990 bestaat de kerncentrale van Dodewaard
25 jaar. Volgens plan moet hij dan gesloten
worden. De vraag is echter of dit zal ge
beuren. Voorstanders van kernenergie zullen
ongetwijfeld gaan benadrukken dat de sluiting
niet nodig is. de staat van onderhoud is
goed, Dodewaard is van belang als onderzoeks
reactor, onze kennis moet op peil blijven
etc.
Het is te verwachten dat de eerste discussie
over al dan niet sluiting van Dodewaard
komende voorjaar zal plaats vinden. dan zul
len de elektriciteitsbedrijven, regering en
parlement spreken over de GRSstudie over de
kwaliteit van Dodewaard en Borssele en het
commentaar van de commisie reaktorveiligheid
(CRV) op deze studie. Op dat moment zal dan
besloten moeten worden of er nieuwe investe
ringen worden gedaan ter vergroting van de
centrales of niet. Die investeringen komen
natuurlijk als Dodewaard langer open blijft.

URANIUMKRISIS STAAT VOOR DE DEUR

Herman Damveld

Er zit weliswaar voorlopig nog genoeg uranium
in de grond, maar er wordt te weinig naar
boven gehaald om te voldoen aan de vraag.
Volgens het Internationaal Atoomenergie
Agentschap (IAEA) zal er daarom in de wereld
buiten de Oostbloklanden een tekort aan
uranium zijn van 1990. Dit tekort zal sterk
toenemen tot 44 % van de behoefte in 2000.
Als alleen voorraden uit bestaande en geplan
de uraniummijnen worden meegereken, zal het
totale tekort in het jaar 2000 zo'n 130.000
ton bedragen. Daarom moet volgens het IAEA
nieuwe mijnen worden geopend.
De praktijk is echter dat er uraniummijnen
worden gesloten. De uitgaven voor onderzoek
naar nieuwe uraniumvelden zijn gedaald van
760 milj. dollar in 1979 naar 130 milj.
dollar in 1984. De reden: de uraniumprijs is
gedaalt en bevindt zich al een aantal jaren
in de buurt van de 35 tot 40 dollar per kilo.
De uraniumvoorraden worden ingedeeld in twee
prijsklassen. Volgens het "Rode Boek" van het
IAEA van maart 1988 is de voorraad in de
prijsklasse tot 80 dollar per kilo 1,55 milj.
ton, en 0,68 milj. ton in de prijsklasse van
80 tot 130 dollar per kilo. De totale voor-
raad buiten de Oostbloklanden is derhalve
2,23 milj. ton. Bij de huidige prijs van
ongeveer 40 dollar per kilo blijft veel
uranium in de grond zitten omdat de kosten
van de winning hoger zijn dan de opbrengsten.
Daarom is er weinig animo om nieuwe uranium
mijnen te openen. Daarom worden er weinig
investeringen gedaan. Een uraniumkrisis met
sterkstijgende prijzen staat voor de deur. In
het "Rode Boek" staat dat het opgestelde
vermogen aan kerncentrales in de niet
Oostbloklanden zal oplopen tot 251.000
Megawatt in 1987 naar 342.000 Megawatt in
2000. Indien deze cijfers zouden kloppen en
uitgaande van een uraniumverbruik per kern
centrale van 1000 MW. van 150 ton uranium per
x jaar, kunnen we uitrekenen dat 'er tussen nu
en 2000, 600.000 ton uranium nodig zal zijn.
Bij de veronderstelling dat het aantal kern
centrales na het jaar 2000 gelijk blij ft, is
de nu bekende uraniumvoorraad in het jaar
2030 op. Uitgaande van de doelstelling van
het IAEA, namelijk groei van het aantal kern
centrales, zal de voorraad eerder op zijn.
Indien de Nederlandse regering zou besluiten
tot de bouw van nieuwe kerncentrales, zullen
die rond 2000 in bedrijf komen, en stroom
moeten leveren tot 2030. In een tijd derhalve
met hoge uraniumprijzen.

Sible Schonetot zover,



,
~

~
iJU'" •-, ,

I,'" ,.. ".. ~ •
KERNFUSIE

figuur
".rsprcidinc vu ufaDiUmarzellillc••• Herman Damveld
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Kernfusie is het proces waarbij door samen
smelting van lichte atomen een zwaarder atoom
ontstaat. Bij deze samensmelting komt energie
vrij, die gebruikt kan worden voor opwekking
van stroom. Het kernfusieonderzoek is vooral
gericht op het samensmelting van Deuterium en
Tritium. Maar atomen kunnen niet zomaar
samensmelten: ze stoten elkaar af. Daarom
lukt kernfusie alleen maar als de atomen een
zeer hoge bewegingsenergie hebben. Deuterium
en Tritium fuseren bij een temperatuur van
100 milj. graden. Bovendien moet een groot
aantal atomen lang genoeg zeer dicht bij
elkaar zijn, opgesloten worden, om voldoende
samensmeltingen te doen plaats vinden. Een
temperatuur van 100 milj. graden en een vol
doende "opsluitingstijd" zijn samen nog nooit
bereikt bij kernfusieonderzoek.
Als een vaste stof wordt verhit, wordt het
bij een bepaalde temperatuur een vloeistof,
bij verdere verhitting een gas en als de
temperatuur nog hoger wordt een "plasma". Het
kernfusiemateriaal, dat daarom plasma heet,
kan niet zonder meer in een reaktorvat lig
gen. Er is geen metaal tegen de hoge tempera
turen bestand. Het metaal zou smelten. Daarom
heeft men naar een andere oplossing gezocht.
Op het moment lijkt oipsluiting in een sterk
magnetisch veld het meest in aanmerking te
komen. Het kernfusiemateriaal zweeft als het
ware in het reaktorgebouw en wordt bij elkaar
gehouden door ronde magneten
In het begin van de jaren zeventig ging men
er van uit dat er rond het jaar 2000 kern
fusiereaktoren in bedrij f zouden zijn. Maar
die verwachting is niet uit gekomen. De EEG
heeft een onderzoekprojekt bij Culham in
Engeland, de Joint European Torus (JET), met
als doel onderzoek te doen naar de weten
schappelijke haalbaarheid van kern fusie.
Vanaf 1978 tot nu is daar 2 miljard gulden
voor uitgegeven en de EEG heeft onlangs
besloten om er tot eind 1992 nog een 1,7
miljard aan te besteden. Als het JET positief
uitvalt, kan overgegaan worden naar het vol-

SoO;«lI·;'1Sovjftt1nie
Indi.
Indis

S,il.n"
Indo""il

l·r·n.

SUIKh..twUen
Kanlschallra
Sin,bumdillliel
Madrn. r.lah••
MI.ar.
Oo..·Borfteo

NinIYO.T~••Tena

T,'«ho-Sl~kiil' n
Soyjet Unit 18
Sovjet Unit 19
SoYjel Unit 20
SoYjel Unie 2.
So"'jt-tUnie 22
Sovjcl Unie 2)
$G.,trtUftÎc

EnJ.r:bc1'ltc

"koti'"
AnC1lfl-lcbird
T Uflllll...·ICbicci
NOIillfr:
Tui'Muil"
)anskij
~ltmdS(!hI·btkUn

Eur:u.il!
rle\mjoldr. Noord·Zweden'
Om:nund (Àn"••I·Zwtdtn 10
R~Il\ud Zuid;Z*cdeD 11
o'\lroAkntcto. GUlfdl, .2
t'rJ:tlrin Ponu'I' ,t
.\\ ..I1.Jrt'Il' Splnit' 14
I.Cr(luJllIc. Umou1in, 15
F01U, veedëe, Mnrvsft 16

Fr.nkrijl
SI. rl'll:nc du Can•• I.
lodhc Fnnkriik

8 Z'Alnf "Cwd \l"nt-Duillbnd



gen de projekt, de Next European Torus (NET),
die in 2001 in bedrijf zou kunnen komen, met
als doel de technologische haalbaarheid van
kernfusie aan te tonen. Volgens de huidige
plannen moet in NET gedurende in totaal 100
dagen bewezen worden dat kernfusie echt
werkt. Na die 100 dagen is de centrale niet
meer bruikbaar. (En dan red.) De kosten van
het NETprojekt zijn 8 tot 9 miljard gulden.
Als het Netprojekt slaagt, zal er een demon
stratiereaktor gebouwd worden, waarmee bewe
zen moet worden dat met kern fusie tegen kon
kurerende prijzen stroom opgewekt kan worden.
Na dit proefprojekt kan de eerste normale
kern fusiereaktor gebouwd worden, die rond het
jaar 2050 in bedrijf zal kunnen worden.
Omdat het kernfusieonderzoek overal ter
wereld niet zo snel resultaten oplevert,
hebben EEG, Verenigde Staten, Japan en
Rusland in mei 1988 besloten tot het ITER·
projekt, International Thermonuclear
Experimental Reactor. Het doel is om voor een
bedrag van zo'n 500 miljoen gulden binnen
tien jaar een ontwerp voor een kernfusie
reaktor te maken. Die reaktor, die dezelfde
taak krijgt als de NETreaktor, moet begin
volgende eeuw gereed zijn. De bouwkosten
worden geraamd op 11 miljard gulden. Vanwege
dit ITERprojekt is het mogelijk dat het NET·
projekt niet door zal gaan. De op zichzelf
unieke internationale samenwerking toont
overgens aan dat het niet opschiet met de
kernfusie, want anders zouden nationale
industrieen de resultaten van het onderzoek
toe willen passen en zich derhalve verzetten
tegen pottekijkers uit het buitenland. De
ontwikkeling van kernfusie kost dus erg veel
geld en duurt erg lang. Het is niet zeker dat
er ooit een kernfusiereaktor zal komen. Als
die er toch komt hebben we te maken met
radioaktief tritium, dat als eigenschap heeft
door alle metalen heen te dringen. Bovendien
wordt de reaktorwand beschoten met neutronen
en daardoor zelf radioaktief en bros. Men
verwacht dat de reaktorwand daarom elke twee
jaar vervangen zal moeten worden. Die wand
heeft een hoge dosis straling en zal daarom
met afstandsbediening verwijderd moeten wor
den en opgeslagen als kernafval. Kernfusie is
dus ook niet alles. In mei 1988 is er een
studie verschenen over kernfusie die Colin
Sweet heeft uitgevoerd in 0 pdracht van het
Europees Parlement. Hij konkludeert daarin,
dat als de wetenschappers 30 jaar geleden
zouden hebben geweten wat ze nu weten, ze
waarschijnlijk nooit aan kernfusie waren
begonnen. Dat zou dus vele miljarden bespaard
hebben, die aan duurzame energie besteed
hadden kunnen worden.

KOEPELOVERLEG

Maandag 9 januari op de nieuwe vergader
zolder van de Milieuraad Drenthe

Hertenkamp 6
05929 12585

aanvang 20.00 tot 22.00 uur.
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INTERNATIONAAL A K B CONGRES

2 t/m 5 Februari 1989 Wageningen.

Informatie: Dick Bannink 08380 21414
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Uitgave:

STICHTING P.d:Y{d~1
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WAT IS DE STICHTI~G LAKA ?

Giftmullverbrenning an land? Nein Danke !!

14 Argumente fur die verbrenning und die
antworten darauf.

Uitgave Greenpeace
Greenpeace e.v, Vorsetzen 53
2000 Hamburg 11
tel: 040 31186 0

kran
ziJn
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Stichting LAKA (Landelijk Anti-Kernenergie Archief) heeft tot
doel zoveel mogelijk informatie over kernenergie toesankelijk
te maken voor een breed publiek; als onderdeel en als onder
steuning van een brede en effektieve anti-kernenergie beweging.
Het LAKA biedt daarom de mogelijkheid voor onderzoek in de haar
ter beschikking staande informatie en zal door eigen onderzoek
en publicatie uiting geven aan, en impulsen geven tot, het verzet
tegen kernenergie.

In de stichting LAKA zijn een aantal autonoom funktionerende
groepen te onderscheiden, te weten:

*- De archieEgroep. De meest voor de hand liggende. In het
archief is een gigantiese hoeveelheid informatie onderge
bracht. Inziçhtelijk gemaakt door goed gerubriceerde
onderwerpen. Het archief bestaat uit 4 delen:
-A- Knipsels: Er worden 25 binnen- en buitenlandse
ten en tijdschriften geknipt op kernenergie. Er
35.000 knipsels overzichtelijk onderverdeeld in
330 onderwerpen. Onderwerplijst verkrijgbaar.
-B- Bibliotheek: Een bibliotheek met zo'n 800 titels.
Varierend van algemene informatie tot techniese vak
literatuur.
-C- Tijdschriften: Enkele 10-tallen binnen- en buiten
landse tijdschriften over kernenergie.
-D- Video: Alternatieve produkties, dokumentaires, aktua
li tei ten rubrieken , journaal beelden. Deze video' s (op
VHS) kunnen gehuurd worden. Dit onderdeel is nog in
opbouw. Voor onderwerpen en titels even bellen.

De archiefgroep schrijft regelmatig artikelen in alternatieve
periodieken en bracht in '87 de brochure '1977-1986; 10 Jaar
verzet tegen kernenergie' uit. (80 blz. AS, f4,SO, nog verkrijg-
baar)

*- lJe-cquerel. Becquerel is een onderzoeksgroep die
hoar domicilie in het archief heeft. In april t 87 publiceerden
zij hun eerste speurresul taa t in de vorm van de brochure 'De
Nukl~aire Gids', een overzicht van bedrijven en instellingen
die zich in Nederland bezig houden met kernenergie. (produc tie,
toelevering, lobby etc.) Deze brochure is uitverkocht. Eind
'88 zal er een tweede, verbeterde uitgave komen. Verrij kt met
achtergrondartikelen over bepaalde sektoren in de nukleaire
wereld.



MáSSäál prótest tegen verbranding en 
dumping chemisch afval in Duitsland 
DOURTANGE - Naar schnltln~ een 
kleine vijfhonderd J>ult~l"$ en Neder• 
landers lijn zonda~ JO oktober op de 
Jtrtns van beide landen bij Oourlan~e 
bljeengtwt'tlil om een aktie te houden 
legen hel voornemen vPn de duilsers 
om een verbrandlng'öoven voor che
ml~h ah'al bij l)iil'p('n Ie houwen en 
de daaruil vrijkomende gifliRe restrn 
Ie dumpen In een zoutkoepel bij 

Jl'OIRIIm. -- - · • • 

Zoals bekend bestaan er vcrgevorder
de plannen om in Dörpen, vlak over 
de grens dus, een hoge-temperatuur 
verhrandings-oven te bouwen, waarin 
onverwerkbaar chemisch afval ver
brand zou moeten worden. Bezorgde 
milieugroeperingen wij1.en er echter 
op dat daarbij giftige dampen vrijko
men, die ,.de lucht lot in een straal 
van wel 200 kilometer kan bc?.wange
ren met voor de gezondheid schadelij
kc stoffen". Een ander probleem van 
deze vcrbranding is hel restant van 
dat proces. liet gaat om giftige zoge
heten ,slakken', die de duitsers in ge
noemde zoutkoepel willen dumpen. 
t>e aktivisten vre1.en echter dat er in 
de toekom~! behalve dit chemi~chc ar
val ook radio-aktief afval gedumpt 
zal worden. 

Van de overheid eisen wij : 

dat zij ophoudt haar burgers in slaap te sussen 
door de gevaren, die verbonden zijn aan een 
produktieproces, waarbij chemisch afval of kern
afval ontstaat, ·te ontkennen; 

dat zij door wetgeving die produktiemethoden 
verbiedt , waarbij onverwerkbaar afval ontstaat; 

dat zij afziet van haar plannen om chemisch- en 
radioaktief af val in zoutkoepels te dumpen; 

Wij moeten daar wat aan doen! 

Als wij ons konsumptiepatroon drastisch ~JZ1gen 
en geen produkten meer kopen waarbij ook afval 
gepr oduceerd wordt, dan vermindert op den duur 
de vervuilende produktie. 
Bovendien moeten we leren minder gauw di.ngen 
weg te gooien en vindingrijker te zijn 
in het hergebruik 

dat zij door wetgeving de ondergrond tegen dumping 
van onverwerkbaar afval beschermt; 

dat zij protesteert tegen de voorgenomen bouw 
van een hoge-temperatuur-verbrandingsoven in DÖrpen 
in de Bondsrepubliek, omdat ook het nederlandse 
gebied van de uitstoot van giftige gassen te lijden 
zal hebben; 

dat zij in EEG-verband drastische maatregelen 
bepleit tegen het produceren van chemisch- en 
radioaktief afval; 

dat zij bevordert dat de milieukosten in de prijzen 
van de produkten worden doorberekend; 

en dat zij het afvalprobleem aanpakt dáár waar 
het effektief is : aan de bron . 



111~ C, If. AI' 'J' II~I~ In Duitse Emden

Ván een onzer
Statenverslaggevers

GRONINGEN. De iprovincie
Groningen komt toch in beweging
tegen de transporten en de
overslag van radio-actief materi
aal in het vlakbij Delfzijl gelegen
Duitse Emden. Gedeputeerde Sta
ten schaarden zich gisteren tij
dens de begrotingsbehandeling
achter een motie van CPN en
PSP. Het college zal bij de Duitse
autoriteiten z'n bezorgdheid over
de transporten en de overslag in
Emden gaan uiten.

Tot nu toe heeft de provincie
zich stil gehouden over de recent
opgestarte transporten. Zo liet de
provincie zich bij een hoorzitting
van Greenpeace niet zien. CPN en
PSP wilden in hun motie ook de
mogelijkheid laten onderzoeken
om samen met gemeentebesturen
tegen de transporten kan worden
opgetreden. Volgens gedeputeer
de J. van Dijk heeft de provincie
daar evenwel geen enkele be
voegdheid toe. CPN en PSP stel
den daarop de motie enigszins bij.

Een andere motie van dezelfde
partijen tegen de opslag van che
misch afval in de zoutkoepels bij
Jengum en de bouw van een ver
brandingsoven bij Dörpen erd in
getrokken. Van Dijk noemde het
voorstel te voorbarig omdat nog
niet bekend is om welk afval het
exact zal gaan. Wel zegde hij toe,
de bezwaren van de provincie te
laten horen zodra er in Duitsland
een inspraakprocedure komt.

Provincie roert

zich tegen

atoomtransporten
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Wat is 'uE KERNGI\'OEf' , van plan de komerne tijd te doen
De zaak gaat met alleen GerkeskloosterlStroobos aan, maar ook de
omgevH\g. lJaarom ,nllen we via een soortvoorliChtlOgscampagne
de weerstand 10 onze bJurdorpen tegen de opslag van afval 10 onze
en andere zoutkoepeIs opvoeren.

Wij stellen ons eerst even voor I

Onze 'aktieg:roep is ontstaan op initiatief van het Plaatselijk
Belarg en stelt zich te weer tegen de plèlnnen om radioaktJef
afval op te e lean in zoutkoepels. De oprichting vorn. plaats m
maart 1988 naar aanle:idug van een lezing van Herman Damveld over
deze matene .

Op aiindrang van "DI:: K.FHf(;HQf..:P" bij cie 'Commissi.e openbere W~rken

en Welzijn van de gemeente Grootegast heeft deze zich in de
raadsve:rgadenng van ö juh 1988 UM01f!m uJtgesprokf!n t.egen elke
vorm van medeweriung aan opsle,g van kel''Tldfval m zoutkoepels ot
m welke vorm dan ook. .Een besluit dat ovengens door de
gemeenteraad van Achtkarspelen al eerder was genomen.



Folder met reductiebon V1h1J t.>f"v"tJ

Korting op spaarlampen

voor EGO-gebruikers
Van een onzer
Statenverslaggevers

GRONINGEN - Het Elektrici
teitsbedrijf voor Groningen en
Drenthe (EGO) gaat zijn gebrui
kers een korting geven bij de
aanschaf van energiezuinige lam
pen. Alle tweehonderdduizend
huishoudens krijgen binnenkort
een folder in de bus met daaraan
een reduetiebon waarmee bij elek
triciteitszaken maximaal twee
spaarlampen kunnen worden ge
haald voor tweederde van de nor
male prijs. Het EGD heeft
f.250.000,- voor de actie uit
getrokken.

Het elektriciteitsbedrijf in
Friesland nam enige tijd terug al
een soortgelijk initiatief. De Gro
ninger PPR-Statenfractie kreeg
in september nul op request van
het EGD als reactie op een notitie
om evenals in Friesland de
aanschaf van spaarlampen te
gaan subsidiëren. Het EGD som
de in het antwoord een groot aan
tal nadelen van spaarlampen op:
de starteigenschappen zouden
slecht zijn, armaturen zouden on
voldoende zijn ontwikkeld en de
elektrieiteitsdistributeur wilde
eveneens de winkeliers niet brus
keren. Het EGD wilde in ieder ge
val eerst de resultaten in
Friesland afwachten.

De PPR liet het er evenwel niet
bij zitten en droeg in een motie
het college van OS op bij het EGD
een spaarlampenactie te bevor
deren. De motie kreeg Statenbre
de ondersteuning.

Het EGD heeft GS bericht in fe
bruari/maart met een kortingsac
tie te zullen beginnen. De coupons
gelden voor elf Watts spaarlam
pen. Die lampen hebben dezelfde
lichtopbrengst als normale exem
plaren van zestig Watt. Hoewel
een spaarlamp aanzienlijk duur-

der is dan een gewone lamp, gaat
hij veel langer mee en gebruikt
dus veel minder energie. Het
EGD denkt dat veertigduizend
huishoudens van de aanbieding
gebruik gaan maken.

De actie van het EGD geldt
voor de provincie Groningen en
het grootste deel van Drenthe. In
woners van de stad Groningen
zien het voordeeltje aan hun neus
voorbijgaan. De stad heeft een ei
gen elektriciteitsbedrijf. In
Friesland is de actie een groot
succes. Daar kochten 38.000
huishoudens tot nu toe 75.000
lampen.
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WATERPOMP OP ZONNEENERGIE

VOOR DRINKWATER VOOR HET VEE

MET 40% SUBSIDIE OP AANSCHAfKOSTEN

Onthulling plan Nijpels

Energiegebruik
moetomlaag
Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - Een forse energiebesparing, ge
koppeld aan een drastische verhoging van een zo
doelmatig mogelijk gebruik van de beschikbare
energiebronnen. Dit is één van de belangrijke ele·
menten uit een nationaal milieubeleidsplan dat mi
nister Nijpels van Milieubeheer op 15 maart volgend
jaar vrijgeeft.

Dit hee~ dr. ir. B. Zoctemnn.
plaatsvervangend directeur-gene
raaI Milieubeheer, gisteren in
Den Haag gezegd op een studie.
dag van de Orde van Raadgeven
de Ingenieurs (ONRI). Onderwerp
was klimaatveranderingen door
de verontreiniging van de lucht
met verbrandingsgassen, name
lijk de uitstoot van kooldioxyde
(COe);



Regio JUsen krijg'Iesseismomelers

KNMI registreerl
Drentse schokken
Van een onzer verslaggevers

ASSEN - Het KNMI in De Bilt gaat binnenkort zes seismometers in de regio Assen
plaatsen. Met deze apparatuur worden trillingen en schokken in de bodem gemeten. Het
ministerie van Economische Zaken betaalt deze metingen uit de pot van het Staatstoe
zicht op de mijnen.

Dit .deelde gedeputeerde H.A.A. Lange van MUieuzaken gisteren mee tijdens de begro
t~ngsbehandelingdoor Provinciale Staten van Drenthe. Hij vertelde dat de provincie vo
rlge week een telefoontje met deze boodschap heeft ontvangen van het ministerie van
Economische Zaken.

Kamer wil gaspriis ,~

niet aan olie, maar t
aan kolen koppelen ~

DEN HAAG - Een Kamer- gen gas gaat importeren tegen de
meerderheid bestaande uit CDA prijs voor kolen. Mevrouw Rempt
en PvdA plaatst vraagtekens ach- (VVD)noemde dit slecht omdat de
ter de koppeling van de gasprijs Gasuniè, een marktbepalende er
aan de prijs van olie. Een koppe- ganisatie op de gasrnarkt, wordt
Iing van .de gasprijs aan de veel gepasseerd. Dat gebeurt op een
lagere kolenprijs ligt meer voor de moment dat de Gasunie probeert
hand. meer voor het gas te krijgen.

Dit bleek gisteren bij de behan- ..
deling van de begroting Ecenomi- Boers en ~lJlstra v~?egen oo~
sche Zaken 1989 in de Kamer om een beleid waarbij eeonotm
Mevrouw Boers (CDA) vroeg i~ sche- groei binnen vaste milieu
het debat om een nota over de normen moet plaatshebben. Boers
voor. en nadelen van een koppe- sprak in dit ver~and over. een
Iing tussen gasprijs en kolenprijs. ~uurz,,:~e economische entwikke-

Zijlstra (Pvdá) bepleitte de kop- lIng. Z~lstra noemde een energl~
peling van de gasprijs aan de ke- bf:spanng .,:an 50 .,rocent .~odlg
lenprijs om zo aardgas aantrekke- w.d het mdleg. te..rèdden lijn..In
lijker te maken als energiebron. dit v~rband.zei hIJ een ~perkl~"
Dat moet ook in de filosofie van de van energievretende industrie
sociaal-democraat omdat kerne- zoals de chemie, nodig te vinden ..
nergie afgewezen moet worden. Woordvoe~ers van de drie
Deze energiebron komt voor de grootste fracties vr08g'en~lIen om
PvdA pas weer in beeld als er to- e~tra accenten voor energiebespa
taal veilige kerncentrales te ma- rmg,
ken zijn en er een oplossing is
voor de berging van kernafval.

De discussie over het koppelen
van de gasprijs aan die van kolen
is in een stroomversnelling geko
men nu de organisatie van
stroombedrijven SEP uit Noorwe-

Meer soviet-kerncentrales
WASHINGTON Niette- de hoogste autoriteiten op het
genstaande de ramp met de gebied van nucleaire energie
kerncentrale van Tsjernobyl in in de Sovjetunie, gaf een voor
april 1986 is de Sovjetunie van zijn land zeer gedetail\eerde
plan voor het jaar 2000 het weergave van het Russische
aantal kerncentrales fors uit programma voor kernenergie.
te breiden. Dat heeft een hoge Volgens hem zal een aantal
Russische functionaris gezegd van de nieuwe centrales om re
op een internationale confe- denen van veiligheid ver weg
rentie in Washington. Nikolaj worden geplaatst in Siberië of
Ponomarov-Stepnoj, een van onder de grond.

GRONINGEN _ Het plan van .J
de Nederlandse Gasunie om aard- ~
gas op te slaan in zoutholtes in de 't
gemeente Veendam is rond. Het {)
bedrijf heeft voor de opslag eeN
overeenkomst gesloten met het-·
concern AKZO, dat beschikt over ~
een zoutwinningsconcessie voor .J
het gebied waar het gas zal wor- ~
den opgeslagen.

Er zullen in totaal tien caver-
nes worden aangelegd, waar in (11

1996 in totaal 500 miljoen kubie- ';:j
ke gas zal worden bewaard. De .,)
Gasunie wil in 1991'beginnen met ~
de aanleg van de ondergrondse ca- d
vernes. Met het project is een in-,'vW

vestering gemoeid van circa 500 ........)
miljoen gulden.

Opslag aardgas
in zoutkoepels
Veendam rond

statenlid M. van der Sluis. Die
heeft twee rapporten geschreven
over aardbevingen in Drenthe.
Van der Sluis huldigt de theorie
dat de trillingen een gevolg z\jn
van de activiteiten van de Neder.
landse Aardolie Maatschappij
(NAM). Hij is door de NAM en het
KNMI steeds voor een fantast uit
gemaakt. Van der Sluis heeft
voortdurend aangedrongen op on
derzoek. Dat deed hij ook tijdens
een bezoek aan het KNMI samen
met K. Zijlstra, Volgens Van der
Sluis is met zes seismometers
goed te registreren, op welke diep
te de trillingen in de bodem
ontstaan. Twee seismometers
staan al in de wijde omgeving van
Assen, namelijk in Witteveen en
Oosterwolde.

Volgens Van der Sluis hebben
hem meldingen bereikt van vier
aardsehokken in Dellzijl, Die von
den met korte tussenpozen van
enkele minuten plaats en zijn
door diverse personen waargeno
men. Volgens Van der Sluis
zwaaiden muren en kraakten pla
fonds.

standpunt gesteld dat het de aan
gekondigde vragen van het
PvdA-Kamerlid K. Zijlstra over
deze kwestie wilde afwachten. Die
vragen zijn in weerwil van eer
dere berichten nog steeds niet
gesteld.

De opstelling van de seismome
ters is een succes voor het Drentse

Lange zei blij te zijn met de me
tingen. Hij ziet ze als een bevesti
ging van het gelijk van Gedepu
teerde Staten. die zich tot nu toe
niet hebben willen bemoeien met
de trillingen in Drenthe en de
schade, die als gevolg daarvan
aan gebouwen zou zijn ontstaan.
Het college heeft zich op het



Kontaktadressen van A K B groepen in Noord Nederland

BORGER

GIETEN

GASSELTE

ROLDE :

EEXT

ANLOO

HOOGEVEEN/ZUIDWOLDB

ASSEN :

Milieuraad Drenthe

GRONINGEN :

Mileufederatie Groningen

DELFZIJL

Platform Eemsmond

ONSTWEDDE

NORG

WEENER Dld :

Deutsche Burger Initiatieve
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