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Borssel e heeft een afval
opslaggebouw om "stagnatie
in de afv oer te kunnen opvan
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de opslag defintief wordt. Pa ·
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Eurochemie

Brussel wil een over zicht van
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redaktioneel

In 1969 heeft EUROCHEMIC
slechts 27,5 ton splijtstof op
gewerkt. Men won daaruit ca.
115 kg plutonium. De kritische
massa van plutonium is 5 kg. Jé
hoeft dus maar 5 kg van het
spul bij elkaar te brengen om
een spontane reactie = bom te
verkri jgen.
In 1983 is in België een hevige
diskussie gaande over de winst
gevendheid - of niet - van de
fabriek in geval van herope
ning. Onze economische expert
bericht hierover in dit nummer.
Of in dezelfde kringen ook een
diskussie aan de gang is over
de vervuiling door een derge
lijke fabriek, weten we niet.

kolofon
"Allicht" is een uitgave van de Stichting Al
licht. Deze zet zich in voor een democra
tisch, mens- en milieuvriendelijk energiebe
leid. Geen "kernenergie of kolen" dus, maar
doelmatiger gebruik van energie en zoveel
mogelijk aanwending van alternatieven als
zon en wind.

Daarom richt "Allicht" een kritisch oog op
de energieproducenten. Aan regionale ont
wikkelingen wordt in ruime mate aandacht
besteed.
Ingezonden artikelen of brieven kunnen
door de redaktie bekort worden. Onderte
kende artikelen geven niet noodzakelijk de
mening van de redaktie weer.
Overname van tekst met bronvermelding is
toegestaan. Voor overname van illustraties
dient men kontakt op te nemen met de re
daktie.

Redaktié: Hans Linders, Toon de Laaf, Wim
Kersten, Joost van der Aalst, Joost Andrik,
Jan Baltussen, Dirk Stoop.
Vormgeving:' Wil Hendriks, Hans Wetzer.
Illustraties: Tik-Tak-Tekeningen, Cees Cha
muleau.
Zetwerk: Zetcentrum De Vonder,
Eindhoven
Druk: Stichting Kringloopdrukkerij
"de Werkwinkel", Tilburg.

Redaktieadres: Postbus 8107,5004 Ge Ti""
burg.
De redaktie is telefonisch te bereiken onder
de nummers 040-453299 en 013-361535.

Eenjaargang omvat minimaal zes nummers.
Een abonnement kunt U nemen door stor
ting van f 7~50 (steunabonnement: f 15,-;
voor instellingen: f 25,-) op gironummer
4208201 van penningmeester Allicht te Til
burg.
Oplage: 750.
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Volgens een officiëel rappórt
was er in 1969 de volgende uit
stoot in de atmosfeer van radi
oaktieve stoffen, met tussen
haakjes de norm: alfa-aerosolen:
2.10-2 Ci (1,5 Ci); bèta-aero
solen: 4.10-2 Ci (10 3 Ci); jo
dium-131: <1,6.10-2 Ci (1,3.102
Ci); krypton-85: 6.104 Ci
(6,3.106 cn ,
Vergeleken met de USA, over
schrijdt de norm van Eurochemic
die van de USA vele malen.
Voor de medewerkers in de fa
briek mag de maximaal te ont
vangen straling een factor 10
hoger zijn dan wat voor burgers
is toegestaan. De geaccumuleer
de dosis straling voor het le-

van een jaarlijkse produktie
van 872,5 ton•••• Volledig
heidshalve delen wij U mede dat
in de herziene uitgave begro
ting 1980 reeds een bedrag van
f 200.000,- is opgenomen en dat
in de begrotingen 1981 en 1982
het resterende bedrag van
f 4.700.000,- zal worden opge
nomen."

wordt wijzer!

Maar laten we even duidelijk
vaststellen dat er geen sprake
is van het opvangen van "stag
natie in dé afvoer", als er in
Petten een opslagmogelijkheid
komt die óók bestemd is voor
het radioaktieve afval van de
KCB, en waar men dit afval voor

ven mag zijn: Dosis = 5(N-18)
rem; N is de leeftijd. Ieder
jaar 5 rem erbij is dus toege
staan.
De effecten op lange(re) ter
mijn van lage doses straling
beginnen zich nu wellicht te
manifesteren. Hoe zou het zijn
met de medewerkers van toen?
Zijn ze nog wel gezond? Voelt
Detilleux zich nog wel lekker?
Leeft Heinz nog? En Pivato? En
Alderhout, Moeken, Bokelund,
Van Geel, Kroebel, Eschrich,
Salomon, hoe is het daarmee?
Enfin we vatten er nog ene.
Prettige vakantie.

een tijd van vijf jaar kwijt
kan.'
Als het wáár is dat er in die
periode van vijf jaar geen
zicht is op een afdoende oplos
sing voor definitieve opslag,
dan wordt het hoog tijd dat we
in Zeeland eens wat wijzer wor
den en stoppen met het produce
ren van radioaktief afval uit
kerncentrales.
De problemen die we straks ook
nog eens krijgen met het terug
kerende kernsplijtingsafval en
de daarbij behorende grotere
hoeveelheden hoog-, middel- en
laag radioaktief afval worden
ieder jaar groter, zolang de
kerncentrales hun radioaktief
afval blijven maken.



Defintieve opslag bij centrale gevreesd

BORSSELE EN ZIJN AFVAL
Rond de tijdelijke opslag van radioaktief afval in Petten z1Jn
ernstige problemen ontstaan, nu de PZEM de garantie van minister
Winsemius wil hebben dat ze het afval uit de kerncnetrale Borsse
le (KCB) niet terugkrijgt na vijf jaar opslag in Petten .
Die garantie kan de minister niet geven, omdat de gemeente Zijpe
(waaronder Petten valt) vasthoudt aan een opslagtermijn van vijf
jaar. Dumping in zee is politiek niet meer mogelijk en "er is
geen zicht op een afdoende oplossing voor definitieve opslag",
zegt de minister (in Het Parool van 18-3-'83).

Hans Bannink

Volgens het ministerie van Mi
lieubeheer gaat de PZEM er al
van uit dat het laag-radioak
tief afval in ieder geval in
het nieuwe opslaggebouw bij de
RCB kan worden opgeborgen .
De PZEM meent dat het afval be
ter bij de KCB zèlf kan worden
opgeslagen, wanneer de PZEM de
kans loopt om het over een
vijftal jaren toch weer terug
te krijgen uit Petten.

kernsplijtingsafval

Onlangs werd de Centrale Orga
nisatie Voor Radioaktief Afval
(COVRA) opgericht. Zij krijgt
tot taak om het laag- en mid-

delaktief afval van kerncentra
les, ziekenhuizen, laboratoria
en bedrijven te verzamelen, te
verwerken en voor vijf jaar op
het terrein van het ECN in Pet
ten op te slaan.
De deelnemers in de COVRA,
waarmee vele miljoenen guldens
gemoeid zijn, zi j n de producen
ten van het afval en de over
heid .
De direkties van Borssele en
van Dodewaard verlangen dat de
COVRA vanaf de jaren '90 ook de
zorg op zich neemt van het zeer
hoog radioaktieve kernsplij
tingsafval, dat dan uit de op
werkingsfabrieken wordt terug
gestuurd naar het land van her
komst. De direkties van de bei
de kerncentrales weigeren hun
miljoenen in de COVRA te steken

als dit niet gebeurt.
Hier is enige toelichting wel
op zijn plaats. Het college van
GS van Zeeland heeft op 30-9-80
op vragen in de Provinciale
Staten geantwoord: "Het afval
opslaggebouw zal niet dienen
voor teruggestuurd afval van
cogéma". Cogéma is de opwer
kingsfabriek in Frankrijk , waar
de afgewerkte splijtstofstaven
van de KCB heengaan.
Dit antwoord van GS van Zeeland
houdt dus in dat er géén kern
splijtingsafval in het afvalop
slaggebouw komt, dat zou in die
nieuwe bunker niet eens kunnen
zonder extra voorzieningen. Het
betekent echter 66k dat er geen
hoog-, middel- en laag radioak
tief afval, dat met de opwer
king van de afgedankte splijt
stofstaven ontstaat, in mag
worden opgeborgen! Het is goed
om te onthouden dat er straks
i eder jaar uit Frankrijk terug
komt: 3 m3 k.s.a., 12 m3 HAVA
en 34 m3 MAVA+LAVA.

bevolking bedrogen

Welke argumenten kreeg de
Zeeuwse bevolking ook al weer
te slikken om dit afvalopslag
gebouw bij de KCB te verteren?
Dit gebouw moest er zo nodig
komen om "stagnatie in de af
voer te kunnen opvangen".
Het laag- en middelaktief afval
werd tot nu toe in zee gedumpt.
Op 19-9-'80 schreef de PZEM
hierover aan haar aandeelhou
ders: "De akties die ieder jaar
opnieuw tegen deze stortings
methode worden gevoerd, zullen
er naar onze mening toe leiden
dat hiervan in de naaste toe
komst moet worden afgezien; dit
zal als gevolg moeten hebben
dat er een andere methode moet
worden gevonden om zich van dit
afval te ontdoen. Onze huidige
opslagcapaciteit is slechts
voldoende voor enkele maanden,
maar wanneer het nieuwe gebouw
beschikbaar zal zijn. is er
voldoende ruimte voor 8000 ton,
een hoeveelheid die overeenkomt
met de produktie gedurende ca.
9 jaar. Hierbij is uitgegaan

* lees verder op pagina 2 *
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Eén jaar infoprojekt
DE WED WERKT.
EN HOE!

• •

opening tentoonstelling Sociale Academie Breda

De WED (Werkgroep Energie Diskussie) is een paar jaar geleden op
gericht door diverse organisaties die aktief zijn op het gebied
van maatschappij, milieu of levensbeschouwing . Vanaf het eerste
moment heeft de WED zi ch op het standpunt gesteld dat bij een
energiediskussie een zo groot mogelijk deel van de bevolking be
trokken zou moeten worden, niet door deelname aan iets dat van
bovenaf zou worden uitgedacht, maar door een volwassen participa
t ie waaraan vanuit de bevolking zelf richting wordt gegeven.
De WED is ondertussen uitgegroeid tot een vereniging van 55 orga
nisaties. Die organisaties hebben elkaar gevonden in het streven
naar e en verandering in het energiebeleid in een richting die
niet bedreigend is voor mens en milieu, waar ook ter wereld , nu
en in de toekomst. Onderstaand artikel geeft een beeld van wat er
i n één jaar t ijd met het voorlichtingsprojekt bereikt is.

Marja de Ruiter (WED)

In juli/augustus 1982 zijn er
GO trainers geworven en gese
lecteerd op grond van inhoude
lijke kennis op energie/milieu
gebied en groepswerkervaring .
Gedurende vier weekenden zijn
zi j inhoudelijk en methodisch
voorbere id. Toen kwam het wer
ven van de voor lic hter s . Dat
gebeurde in eerste instantie
binnen de WED-organisaties
zelf. Toen er eenmaal een aan
tal voorlichters was, ging het
vanzelf verder via mond-tot
mond reclame en met behulp van
affiches en vrijwilligerscen
trales.
Van de 800 getrainde voorlich
ters zi j n er nu ruim GOO over
gebleven. Het grootste deel van
de "afvallers" stopte omdat ze
geen tijd meer hadden vanwege
een nieuwe baan, studie o. i .d .

regionaal netwerk
De GOO voorlichters z ijn ver
deeld over 38 regiogroepen. El
ke regiogroep heeft haar eigen
kontaktpersoon . De kontaktper
sonen zijn een soort spil waar
alles om draait. Zij krijgen
alle aanvragen voor voorlich
t ing binnen, weten wel ke akti
viteiten plaatsvinden binnen
hun regio, geven aanvragen door
aan daarvoor in aanmerking ko
mende voorlichters, rOepen
voorlichters bij elkaar voor
terugkomavonden en onderhouden
kontakt met het projektburo.

-4·.-·------

De voorlichters krijgen aanvra
gen om voorlichting vanuit de
WED-organisaties, maar daar
naast zi j n ze ook zelf aan de
slag gegaan om zoveel mogelijk
bekendheid te geven aan de
Werkgroep Energie Diskussie en
haar voorlichtingsprojekt.
Dat "werven" gebeur't voor een
deel binnen de WED-organisaties
zelf en voor een deel daarbui
ten, o.a . op scholen en in
buurthuizen.
Tot nu toe zijn er zo'n 1000
avonden , middagen of ochtenden
gehouden.

activiteiten
Daarnaast hebben voorlichters
zich intensief beziggehouden

met de Brede Maatschappelijke
Diskussie over het energiebe
leid: op veel BMO-avonden kon
je WED-voorlichters tegenkomen,
er werd een regeling met de
Stuurgroep MOE getroffen zodat
WED-voorlichters ook vragenfor
mulieren konden gebruiken, in
een aantal plaatsen werd samen
gewerkt met een coördinator van
de Stuurgroep.
Naast deze, veelal éénmalige
voorlichtingsavonden , werden
allerlei andere aktiviteiten
georganiseerd. Een greep hier
uit: ·

scholen
Op scholen (lagere scholen,
MAVO; VWO, LHNO, Studium Gene
rale enz.) werden series lessen
gegeven, veelal met behulp van
een diaserie, het energiedis
kussiespel of het onderwijspak
ket, dat speciaal door de WED
voor het LBO en de MAVO is ge
maakt. Een initiatief van een
voorlichter uit Zaandam leidde
ertoe dat er via de inspecteur
van onderwijs voor alle leer
krachten uit die omgeving twee

informatie-avonden gehouden
werden over de mogelijkheden
van voorlichting door de WED .
Zo vang je veel vliegen in één
klap. Veel scholen zijn blij
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De werkgroep Energiediskussie ~lED is een veren~g~ng

van 55 organisaties en instellingen, actief op het
gebied van milieuzaken, maatschappij, levensbeschou
wing of politiek. Samen streven ze binnen de WED naar
een ander energiebeleid.
Het landelijk projektburo van de WED is te bereiken
op het volgende adres Damrak 28-30

1012 LJ AMSTERDAM
tel. 020 - 2703281271368

Van hieruit kan men in kontakt komen met de regiona
le kontaktpersonen.

met deze (gratis) ondersteu
ning, omdat ze wel iets met
energie willen doen maar niet
zo goed weten hoe.

vrouwen
Bij vrouwenorganisaties (huis
vrouwen, plattelandsvrouwen,
vrouwen voor vrede, VOS-groe
pen, FNV-vrouwen enz.) lag de
nadruk vaak op het besparen van
energie in en om het hüis, de
hoeveelheid energie die gepaard
gaat met het bereiden van voed
sel, het al dan niet stoppen
van sokken (het gebruik van wol
en katoen i.p.v. nylon en de
relatie daarvan met de petro
chemische industrie: olie,
stank, vervuiling, afval). Door
middel van bewustwording van de
dicht-bij-huis-zaken kon over
gestapt worden naar de meer be
leidsmatige kanten. Zo werd bv.
na afloop van een koffie-och
tend van vrouwen uit een flat
een brief geschreven naar de
woningbouwvereniging om eens te
praten over de hoge stookkos
ten. Daarbij ging het niet om
de hoogte van de kosten, maar
om de energieverspilling die er
plaats vindt omdat men niet
zelf de verwarming kan regelen.

buurthuizen

In buurthuizen werd veelal via
een diaserie, het energiedis
kussiespel of een tentoonstel
ling de diskussie op gang ge
bracht. Het voordeel van een
buurthuis is dat je aan kunt
sluiten op aktiviteiten in de
wijk en de lagere drempel die
buurthuizen toch veelal hebben.

energiscafé
Verder waren er de politieke
partijen en de kerken die
plaatselijk avonden organiseer
den, o.a. om te praten over
scenario's, een andere levens
stijl, energie en derde wereld;
er werden praatjes gehouden
voor tuinders in de glastuin
bouw, er werden door het hele
land heen tentoonstellingen ge
houden, er stonden stands op
energiebeurzen, in bibliotheken
werden tafels ingericht enz.
enz. De resultaten van die
avonden komen o.a. tot uiting
in het feit dat men zich nu in
Friesland met het provinciaal
energiebeleid gaat bemoeien. In
Haarlem gebeurt hetzelfde, maar
dan op plaatselijk nivo. In

Zaltbommel is een energiecafé
opgericht. In Utrecht wil het
GEB samen met de WED voorlich
ting gaan geven en zo kunnen we
nog wel even doorgaan.
En nu we het toch over doorgaan
hebben •••

de WED gaat door
.De uitgangspunten van de WED:
streven naar een verandering in
het energiebeleid in een rich
ting die niet bedreigend is
voor mens en milieu, waar ook
ter wereld, nu en in de toe
momst, zijn natuurlijk niet in
één jaar te realisren. Dat is
ook nooit de bedoeling geweest.
Daarom gaan we in september ge
woon door.
om aan deze voortgang gestalte
te geven, is de WED begonnen
met de voorbereidingen voor een
congres (loktober) eh met het
maken van een werkboek. Het
thema van het congres is: voor
lichting en aktie op plaatse
lijk nivo, gericht op een mens
en milieuvriendelijk energiebe
leid. Het congres is bedoeld
voor alle WED-voorlichters en
verder voor iedereen die zich
betrokken voelt bij het WED-ge
beuren. Ter voorbereiding op

------&-



MILIEURAMA

Bond Beter Leefmilieu
Vlaanderen v.Z.W.

Aarlenstraat 25.

1040 Brussel

Ik vraag een gratis proefnummer aan

Ik abonneer me onmiddellijk en stort 300 fr op
rekemngnummer 427·9082201·48 met de
vermelding "MIlIeurama".

Nu meer dan ooit. blijkt een stevige mllieudefen·

sie nOdIg.De ekonoml$Che retance mag niet ten'

koste van ons reeds zwaar belast milieu verwe

zenlijkt worden.

Mlileurama IS het maandelijks tlldschrlft van de

Bond Beter Leefmilieu-Vlaanderen V.Z.w.

Dal dil geen holle slogan IS;bliJktreeqs UIl

de grOllende belangstelling van hel publiek maar

nog dUIdelijker In het buitenland. waar grote 011

1'8uorgl\nlsaties het overheidsbeleid daadwerke

liJkbeinvloeden.

MILIEURAMA

.Een algemeen milIeublad dat een breder doel

heeft dan slechts een klubblad te zijn. ontbrak tot

voor kort In Vlaanderen. Deze rol van breed infor

matiemedium en diskussieplallorm wil Milieura

ma vervullen. waarbij het een wapen wil zijn voor

een bredere (milieu) bewustmaking van de bevol

king.

het congres wordt een werkboek
gemaakt. Het werkboek is be
doeld om ervaringen en informa
tie aan elkaar over te dragen,
het geeft een inleiding op
thema's die op het congres be
sproken zullen worden en het
doet zo konkreet mogelijke
voorstellen voor toekomstige
WEP-aktiviteiten.
WED-organisaties zullen in het
vervolg meer betrokken worden
bij het infoprojekt. Hoe de rol
van de organisaties eruit zal
gaan zien, zal met hen binnen
kort besproken worden. Er zijn
plannen om de provinciale mi
lieufederaties (die allemaal
lid zijn van de WED) te betrek
ken bij de aktiviteiten van de
regiogroepen. Sommige regio
groepen zijn al bezig om een
provinciaal overleg van de
grond te krijgen. Voorlichters
hebben ~n het afgelopen jaar
kontakten gelegd met plaatse
lijke afdelingen van WED-orga
nisaties. Die kontakten kunnen
verstevigd worden en doorwerken
naar de top van organisaties.
Zo zou er op verschillende be
stuurlijke en beleidsnivo's een
goede samenwerking tussen WED
organisaties kunnen ontstaan.
Dan is er pas echt sprake van
een samenwerkingsverband en
kunnen we het unieke karakter
van de WED verder benutten.
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Opwerkers moeten huiswerk maken
EUROCHEMIC ECHT OPEN?
Eind maart zette de belgische Senaat het licht op groen voor de
heropening van opwerkingsfabriek EUROCHEMIC in Dessel, bij Mol.
Men verbond één voorwaarde aan dit besluit: Eurochemie dient
een aantal berekeningen op tafel te leggen, waarin de kosten en
baten van de heropening tegen elkaar worden afgewogen.
Zou één enkele rekensom de illusies van de belgische atoomlObby
aan diggelen slaan? I n elk geval wordt er buiten België steeds
harder getwijfeld aan de me.thode en aan het nut van opwerking.

Wim Kersten

Vijftienduizend demonstranten
eisten op 25 oktober •80 de de
finitieve sluiting van de op
werkingsfabriek in Mol. onder
de massale betoging bevond
zich slechts een handjevol bel
gische politici. Vertegenwoor
digers van vakbonden, kerken of

andere maatschappelijke organi
saties ontbraken. De plaatse
lijke atoomindustrie stelde
alles in het werk om de demon
stranten verdacht te maken en
om het belang van de opwerking
(werkgelegenheid, welvaart)
voorop te stellen.
Ruim twee j aar later, in maart
1983, besluiten het belgische

parlement en de Senaat dat de
opwerkingsfabriek heropend en
eventueel uitgebreid mag worden,
mits er een gedegen berekening
komt van de kosten en de baten.
Het lijkt, alsof ook de volks
vertegenwoordiging aan het twij
felen slaat. De twijfels hebben
echter geen enkele betrekking
op de mogelijke r isiko's en ge
varen voor werknemers en omwo
nenden. Integendeel : het proces
is volledig veilig en beheers
baar, zoals Eurochemic in het
verleden (1966 - 1974) hee f t
aangetoond met deze belgische
tlspits-technologie" van wereld
formaat.
De twijfel slaat op de onbere
kenbare en grillige kos t en .

kostbaar

De kosten van de heropening
worden geraamd op bijna 1 mil
jard gulden (17 miljard bel
gische franks). Dit bedrag be
tekent op zich al een enorme
aanslag op de (bijna) failliete
belgische staatskas . De meest
fervente voorstanders van de
opwerking wijzen op het beta
lingsbalans-voordeel, indien
België haar e igen kernafval
zou behandelen . In die situatie
zou men niet afhankelijk zijn
van de franse opwerkingsfabriek
Cogema in La Hague , die onrede
lijk hoge vergoedingen eist.
Frankrijk bezit momenteel een
volledig wereldmonopolie, dat
gretig wordt uitgehuit middels
eenzi jdige kontrakten met onder
andere Zweden; West-Duitsland,
Nederland en België.
België vertrouwt de fransen niet
en wil zich nadrUkkeli jk vrij
maken uit de franse wurggreep.
De prijs die men daarvoor wil
betalen lijkt van minder belang.
Niettemin wil Brussel een volle
dig overzicht van alle kosten,
verbonden aan heropening en uit 
breiding in Mol. Bovendien wil
men sommetjes laten maken over
mogelijke alternatieven: niet
opwerken.
Het is voorspelbaar dat de uit
komst van deze rekenpartij za l
ui tvallen in het voor dee l van
Eurochemie: de opwerkers maken
het huiswerk zelf:
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ALLICHT heeft een ldeurenaffiche gemaakt met op de
achterzijde een negental feiten uit de.periode ok
tober 1981 tot mei 1983 rond Eurochemic. Bij het
affiche hoort de brochure NUCLEAIRE CENTRA UIT DE
KEMPEN en een sticker. Voor f 3, SO wordt het mate
riaal thuisgestuurd.
GIRO 4208201, t.n.v. PENNINGM. ALLICHT, TILBURG

Terwijl België zich "rot" rekent,
groeit in de rest van de wereld
de twijfel OVér deze dure, moei
lijke methode van opwerking.
Opwerking vormt de sleutel voor
de kweekreactor, om het benodig
de splijtbare plutonium te win
nen en de levensduur van het
oorspronkelijke uranium te ver
lengen.
De toekomst van "snelle kwekers"
staat zeer ter diskussie, waarbij
èn de kolossale bouwkosten (Kal
kar, ruim 7 miljard gulden) èn
de onvoorspelbare risiko's de
voornaamste knelpunten vormen.
Anderzijds worden er experimen
ten uitgevoerd om splijtstof~

staven langere tijd in kerncen
trales te gebruiken. Door deze
langere "opbrandtijd" wordt het
rendement van uranium hoger. De
opgebrande splijtstofstaven worden
na gebruik opgeslagen in zoge
naamde ' compact-opslagplaatsen~

Deze opslagplaatsen worden nu
op grote schaal gebouwd, al dan
niet in de nabijheid van kern
centrales (Ahaus, Borssele),
omdat men het kernafval niet
kwijt kan bij de enige werkende
opwe~kingsfabriek in La Hague.
De "langer opgebrande" splijt
stofstaven wil men - na afkoe
ling - opslaan in bijvoorbeeld
zoutkoepels. Deze "wegwerpt'
methode, dat wil zeggen zönder
opwerking, heeft grote aandacht
in Zweden en Verenigde Staten.
Als West-Duitsland en Nederland
deze weg ook zouden kiezen, is
da t jammer voor Kalkar en voor
Cogema.

Tot begin 1984 heeft de bel
glsche en nederlandse energie
beweging de tijd om eigen alter
natieven naar voren te btengen
en bespreekbaar te krijgen in
Brussel en in Mol.

wereldwijde twijfels

België lijkt (nog) niet over
tuigd van dit alternatief. In
Mol wordt tevens veel onder
zoek verricht ten behoeVe van
de Kweekreactor in Kalkar,
waarbij 350 arbeidsplaatsen ge
moeid zijn. De uitkomst van het
rekenwerk is duidelijk voor
spelbaar. Het zou verstandig
zijn om het rekenwerk uit te
breiden met de maatschappelijke
voordelen (veiligheid, werkgele
genheid, enz s ) van de 'niet
nucleaire' alternatieven als
energiebesparing, windenergie,
zonne-energie en aardwarmte.

fOlP.Y, MMelfL
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Beslissen over stadsverwarming
SLIKKEN Of STIKKEN
Stadsverwarming is de laatste jaren in opmars. Een groot aantal
geme enten heeft plannen of l egt al stadsverwarming aan. Een klein
aantal heeft al nee gezegd. Stadsverwarming is een systeem waar
bij de overtollige warmte die vrijkomt bij produktieprocessen (in
elektriciteitscentrales , lndustri een of vuilverbrandingsinstalla
ties) wordt gebruikt om gebouwen "van warmte te voorzien. Er is
een centrale variant , waarbi j warmtel evering vanuit één e lekt r i 
citeitscentrale plaatsvindt . Bij de decentrale mogelijkheid zijn
meerdere kleine centrales ver spr e i d ovèr een stadswijk.

Ger Klaassen

Met de opkomst van stadsverwar
ming komt ook de besluitvorming
erover in de belangstelling .
Hoe besluiten over stadsverwar
ming tet s t a nd komen en wie er
invl oed op uitoefent, i s onder 
werp van ee n Ni jmeegs onderzoek
"Stadsverwarming e n ruimtelijke
ordening". Het onderzoek is
uitgevoerd door vijf planolo
giestudenten en gaat over zeven
gemeenten: Breda, Oosterhout,
Tilburg , Arnhem, Leiden, ZO,e
termeer e n Zwolle. De KEMA e n
de PGEM (Provinciale Gelderse
Elektriciteitsmaatsèhappi j)
noemden de konklusies van het
onderzoek "onjuist" en "ab
surd". Reden temeer voor Al 
licht om met drie van de onder
zoekers, Max Cramwinckel, Peter
Linssen en Okko Sc hook, te gaan
praten.

politieke invloed
Eén van de konklusies van het
onderzoek is dat de gemeentera
den de opvatting van B&W, de
elektriciteitsproducenten e n de
KEMA (onderzoeksburo) volgen.

stadsverwar.ming Tilburg '

Allicht : "Ki j ke n we naar de in
vl oed van pOlitieke parti j en .
Dan zien we dat tegen de tijd
dat besluiten genomen worden,
de keuzemogelijkheden sterk be
perkt zijn. De invloed van po
litieke partijen lijkt dan ook
gering . Het is toch meer e en
kwestie van slikken of stikken ?
Wat dan geslikt moet worden is
ee n hapklare brok i n de vorm
van de centrale manier van
stadsverwarming ."
Peter Linssen : IIVooral als het
financiëel maar i n orde i s en
de rapporten ogen goed, dan
wordt er al gauw v66rgestemd . u

Okko Schaak: "Er wordt t é veel
gekeken naar het financiële ge
doe . Het energetisch aspekt
komt toch een beetje op de
achtergrond. "
Max Cramwinckel: IIDat i s e e n
leuke dekmantel. u

Okko SChock,"Het is vaak de sub
sidietoezegging van het ministe
rie van EkonomisChe Zaken (EZ)
en de NEOM (Nederlandse Energie
OntwikkelingsmaatsChappij) die
uiteindelijk de doorslag geeft".
Peter Linssen:"He~ is inderdaad
voorgekookt eigenlijk. Ze krij
gen een rapport en een ontzet-

~
r>o..

stadsverwarming Tilburg

tende hoop papier en ze kunnnen
ja of nee zeggen. Nee kan dan
vaak moeilijk; het bouwprogramma
zit dan in een bepaalde fase , er
moet dan besloten worden anders
komt een aantal woningen op de
toCht te staan . Daarbij komt dan
nog de druk van andere i ns t an 
ties als de KEMA en EZ. De ge
meenteraad wordt onder tijdsdruk
gezet ll

•

"Bij Breda is dat heel duidelijk
met het Centrum voor Energiebe
sparing (CE). Die hebben een
maand de tijd gehad om een rap
port te maken terwi jl een KEMA
er al enkele jaren mee bezig is.
Dan wordt gezegd dat het rapport
van het CE niet goed uitgewerkt
is 11 •

Okko scncok i vnaar komt nog bij
dat in eerste instantie opdz'acht;
wordt gegeven aan de KEMA om te
onderzoeken. Onder druk van de
gemeenteraad wordt gepleit voor
een ander onderzoek. Dan is de
besluitvorming al aan de gang.
De aanbeveling die wij maken is
dan ook , zorg dat je helemaal
aan het begin de opdracht aan
verschillende instanties geeftil.
Max Cranwlnckel:"In Leiden zijn
ze er wel vroeg mee begonnen .
Daar zie je dat het in wezen
een schertsvertoning is, omdat
de gemeenteraad zich al vastge
bonden heeft aan een besluit
van enkele jaren daarvoor om
een bepaalde elektriciteits
centrale te renoveren. En daar
door zijn ze met handen en voe
ten gebonden aan wat het elek
triciteitsbedrijf wil".

de rol van EZ
De rol van EZ blijft niet be
perkt tot het geven van subsi
dies. Het ministerie beinvloedt
ook de keuze tussen bepaalde
varianten Van stadsverwarming.
Het beleid van EZ is er deels op
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gericht energie te besparen en
het meer gaan gebruiken van
verschillende brandstoffen. Ge
volg is wel dat voor elektrici
teitsopwekking geen gas beschik
baar wordt gesteld, terwijl dat
uit milieuoogpunt voor decentra
le stadsverwarming vaak de enige
mogelijkheid is. Gasbesparen is
kennelijk belangrijker dan ener
gie besparen. EZ beperkt dus de
mogelijkheden voor decentrale
stadsverwarming. Dat is echter
niet het enige.

de elektriciteitsproducenten
Allicht:"Als het erop aankomt,
als de druk voor decentrale va
rianten groter wordt komen de
elektriciteitsproducenten dan
niet met hun monopoliepositie
naar voren?"
Okko Schook:"oe elektriciteit
die vrijkomt willen ze niet
afnemen of ze geven er een te
lage prijs voor, zodat het niet
rendabel wordt" .
MaK Cramwinckel :"Die monopolie
positie speelt een sterke rol.
Ook in Leiden. In een geval
duwden B. en W. de raad een art.
onder de neus waarin stond dat
EZH (Elektriciteitsbedrijf Zuid

I

EEN
Vereniging van Exploi
tantenvan Elektriciteits

edrijveninNederland
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stadsverwarming Tilburg

Holland) ten a l l e tijde produk
tievermogen op kan stellen wan
neer dj dat wil. Met andere
woorden zij hebben het monopolie
wij, B. en W. kunnen niks doen~.

Vaak nemen de elektriciteitspro
ducenten het initiatief tot
stadsverwarming en oefenen op
die manier invloed uit.
Allicht: "Jullie suggeren ook dat
ze via de KEMA invloed uitoefe
nen. Daarvoor moet je Gunther
Walraff heten om te weten te
komen hoe dat precies loopt. Maar
het is toch geen toeval dat in
elk KEMArapport de centrale va
riant beter is?
Ma>< Cramwinckel:"Steevast is dat
het geval. Bij het CE is juist
de decentrale maiûer voordeliger.
In Leiden is geprobeerd tot over
eenstemming te komen. Dat is niet
gelukt omdat achter de uitgangs
punten heel verschillende poli
tieke visies zitten" .
Allicht: "Speelt een tekort aan
kennis en informatie aan de kant
van de gemeenteraad geen rol?
MaK Cramwinckel: "B. en W. is
meestal nog redelijk geinfor
meerd. In eerste instantie van
uit de kant van de elektrici
teitsmaatschappijen. Een hoop
beslissingen worden ook buiten
de formele struktuur om genomen,
waar je geen greep op krijgt".
Peter Linssen:"oe situatie in
ZWollè was wel erg duidelijk.
Daar is stadsverwarming afgewe
zen. oe fraktievoorzitter van
het CDA zat in de raad van com
missarisen van het streekgasbe
drijf GAZO. En het gasbedrijf
was tegen stadsverwarming, die
zagen hun afzet in gevaar komen.
Dus de CDA-fraktie heeft daar
helemaal tegengestemd. Dat is de
partijdiscipline in het CDA~.

onmacht

Allicht: "oe invloed van· Ib1lieu
groepen, bewoners en konsumenten
organisaties is gering. Hoe kun
je de invloed vergroten?
MaK Cramwinckel:"Financiêle ar
gumenten zijn belangrijk. Uit
gangsr·.mten als gasprijsstijging,
rentenivo etc bepalen de uitslag.
Je moet het prijskaartje door
prikken".
Okko Schook: "Besch1kl:>aarheid van
informatie speelt een rol. Vaak
wordt te laat ingesprongen".
Peter Linssen:"Milieugroepen kun
nen steun zoeken bij gasbedrijven
maar de invloed van gasbedrijven
houdt op een gegeven moment ook
op".
Ook de invloed van de gasbe
drijven lijkt dus vrij gering.
Tenzij deze persoonlijke banden
met de politiek hebben. Het
gasbedri j f is tevens geen be
trouwbare bondgehoot. oe kans
ls groot ·dat het gasbedrijf
van de stroomproducent de
distributie op zich mag nemen
en zodoende ook voor stadsver
warming "a la de PNEM" blijkt
te zijn.

~-.:a __ •
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Joost van der Aalst

Naar schatting 10.000 mensen
stapten mee op in Antwerpen,
15 kilometer van de centrales
in Doel. Een vredelievende be
toging die vooraf gegaan werd
door een kar met kinderen.
Géén rijen bussendie de deel
nemers van verre aanvoerden.
Bet Nederlandse aandeel zal niet
boven de twee-duizend zijn uit
gekomen. De stoet had iets weg
van een vrolijk keuvelend gezel
schap op weg naar een feesbDaal.
Er ging geen cfteiginc;J vanuit,
niets maakte duidelijk dat het
nu menens i s . Naar wie zou dat
bovendien duidelijk gemaakt
moeten worden? Doel-bewust-stop
pen, leus uit '79, klinkt als
een holle kreet in mijn achter
hoofd.

?•
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EK Bergen op Zoom. Postbus 248,
4800 AE Bergen op Zoom, 016040-37664
SSK Roosendaal, Spoorsti'aat 130,
4702 VN Roosendaal,01650-56331.

Werkgroep Kernenergie, Oarlnkveld 13.
4731 VK Oudenbosch, 01652-6685
Zevenbergse Energie Groep, Melljn 19",
4781 NM Zevenbergen. 01680-24295

EK Breda, A8se0astraat te.,
48'8 GR Breda, 076-1010064

S.S.K. Zundert, Berkenlaan 218 ,
4881 XG Zundert
Andr. v.d. Velden, Ujsterhol 23.
4821 VR Mada, 0182602.065
Energieburo de Knijpkat, Stationsstr. 15.
S038 EB Tilburg, 013035'536
Werkgroep Kalkar, Ueve Vrouweplein 8.
S038 TS Tilburg, 0'3-357058.
Stookkostengroep Tllburg-Noorci, corel.lIstr 10,
5049 EM Tilburg, 013-55<19381550708

Wereldwinkel Goirle. Molenstraat Sb,
5051 LD Goille, 013-345897

Enerolekommlssle, SChOutslraa.1 23a,
512' KA Rljan,OI812-C248
Kernenergie AlIlcht Niet, Grotestraat 51,
5'51 JC Drunen, 04183-72254
SSK Oen Bosch, Postbus 1.c.4.
5200 Bl 's-Hertogenbosch•.073-136308 .

SSK Oss, Hooghursst,aat 23~ '
53,Cl CD 0",04120-25673147214

SSK SChijndel, Kap, SChrO<le"'traat "
5<482 KA SChljndel,041.<14-74756
Werkgroep Stop Atoomplannen Kempen.
de Kranssen 37,
5581 AG Waalre, 04904-4609. .
SSK ElndhoYef1,_Smalle Haven 1,
5611 E!i EIndhovan, 0411453299
Energieburo, Grote Berg 39,
5611 .KH Eindhoven, 00I-c55190
Energiegroep Nuenen. Refellngse Erven 73, .
5672 TB .Nuanen, ll4Q.ll335«

Wim de Boer. J. Hendrikxstraat 22,
56&l XJ . Best, 04998-73125

Marlet de ëwert, Hogezijdeweg 17,
5756 PL VlIerden, 04930-18057

Brabantse Milleufederalie. Wlllem 11 stro15a.
S038 AB Tilburg, 0'3-358225
PPR BrabalJt, Jan van Beverwijkstraat za,
5017 JB Tllbu rg ,Ol3-364422 .. .
psp Brabant. Groenstraat 25,
5021 EJ Til burg, 013-357404

CPN Brabant, Tweede Donk 14.
5233HR ·s·Hertogenbç)sch.,073-410911 .
De Kle ine Aarde, Postbus 151,
52BO AD . Boxtel, 04116-84921

L1mbulll

Umburgs Energie Overleg, Mariastraat 13.
6211 EP Ma.astrlcht.043-5013O . ,

WSA Weert, luikstraat 37,
8004 VK. Weert, 04950-20302

EK Venray. Hubenhof 51,
5801 TS Venray, 04780-80025

SSK Venlo, Maasstraat 15.
59" CA Arcen. 04703-2358
Energieg'oep, Oranjest,aat 9,
5981 CA Panrilngen.04760-4097

REM,.Postbua 523,
BO«l AM Roermond,04750-18900

SSt< RoermOnd, Aoerslngel 2b,
6041 KX Roermond,04750-520U·
Kolleklief Rampenplan, Postbus 780,
6130 AT Sitlard, 04490-24803

'M lIleu Moet. Sterstraat 15.
6181 TM Geleen,044904-c8887
psp Geleen, NachtegaalsUaat 48,
6'65 SJ Geleen,04494-«'77. •
Agnes Hana, TentsUaat 7.
6291 BC Vaa ls, 04454-3603

Toon de Jong, wndefslraal 43.
6411 VA- Heerlen

Rogier Vossen. HoIzstraat .....
6461 HP . Kerkrade. 045-452183

Energiegroep Mook, Llndaboom 29;
658;5 BC Mooi<. 08ll96-3257

ZMI.nd
Energ ie Komltee Zeeland, POstbus 208.
4330 AE Middelburg, 011801,78399

stoP Borssele. Postbus 587,
4330 AN Mlddelburg,Ol'll().35683

Werkgroep Kernenergie zeeûws-Vlaanderen.
Postbus 11, I

4564 ~G St.Jansleen, 01142-433

5Q.PluS tegen kerngeweld.
Gasthuislaan.93a.

· 3817 EH Amersfoort, 033-631863

Stichting Greenpeace Nederland, Damrak 83.
1012 LH Ams.lerdam. 020-231843/236545

Vereniging Milieudefensie,
Tweede Welerlngplanlsoen 9.
t017 ZO Amsterdam. 020-221366

Landelijk Energ ie tÇ.omltee. '
Tweede Weteringplantsoen 9,
1011 ZO Amsle~dam. 020-221366
Cen trum voor Energle,besparing.

·OUde Delft 180,
2611HH Delft,015-13'280 .

Energ ie And~s. Stationsweg 91.
3151 HR Hoek van Holland; 01747·5242

Organlsafle voor Duurzame Energie (ODE),
Postbus 750, . - .
3500 AT Utrecht, 03Q-331328
Aktie Strohalm, OudegraCht 42,
3511 AR U,reçht,03O-3t431.

StIchtIng ·Natuur en Milieu. Oonkerstraat 17, '
.35 11 KB UtrechL030-33'328
· Worfd lnforrnatlon Service on Energy (WiSE):
,Czaar Peterstraat 1,
1016 NW Amsterdam, ~234160

Verenigde Aktlegroepen voor Kernstop fIIAKS)
Breughelstraat 31-33, '
2018 Antwerpen, 09 • 3? 321118592

Werkgroep Energiediskussie (WED)
Damrak 28-30. .-
1012 U Amsterdam. 020-2703281271368
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Postbus8025 5601KA EINDHOVEN Tel.040-523315

op 28 juli is er een rustdag
in Eindhoven).
Als je één of meer dagen mee
wilt lopèn, of helpen met de
voorbereidingen, neem dan
kontakt op met: Marie-José en
Jan Duffhaus, Romeinstraat
16, 5751 JS Deurne, tel.
04930-12541.

Tot 1 maart 1982 verscheen
het tweewekelijkse Bèta,
tijdschrift over technologie
en samenleving. Het blad was
aanvankelijk voor ingenieurs
bestemd, maar gaandeweg ver
wierf het zich ook buiten die
kring veel lezers door ~ijn

kritische blik op de rol van
de techniek in onze samenle
ving. Heel wat in het .buiten
land gevoerde diskussies zijn
dankzij Bèta in Nederland be
kend geworden, met name op
het gebied van kernenergie.
Vorig jaar werd het:- tijd
schrift door de uitgever ver
kocht en hield daarmee op te
bestaan, tot verdriet van re
dactie en lezers.
Maar nu is Bèta terug. Na ruim
een jaar voorbereiding ver
scheen onlangs het eerste
nummer van Nieuwe Bèta. De
nadrük ligt weer op de in
vloed van wetenschap en tech
niek OP. cultuur en samenle
ving. Nieuwe Bèta verschijnt
voorlopig 12x per jaar~ een
abonnement kost f32,-. U kunt
zich abonneren door een be
richtje naar: Nieuwe Bèta,
Postbus 108, 1135 ZK Edam.
tel. 02993-72039. U kunt ook
eerst een proefnummer aanvra
gen.

Op initiatief van vrouwen uit
het Ruhrgebied wordt in juli
en augustus een vredesmars
georgani.seerd. De mars start
op 9 juli in Dortmund en zal
Op 6 augustus, Hiroshimadag,
eindigen bij het hoofdkwar
tier van de NAVO in Brussel.
Het motto is: tegen de stati
onering van middellange af
standsraketten in Europa en
vóór atoomvrije dorpen, ste
den, landen, vóór bevriezing
van de atoombe''1apening, v66r
ontwapening in oost en west.
De laatste week van juli gaat
de tocht door Nederland, .waar
op de volgende plaatsen over
nacht zal worden: Venlo 23-7,
Deurne 24-7, Gemert 25-7,
Uden 26-7, Son en Breugel 27
7, Eindhoven 29-7 (op 23 juli
is het vertrek uit Venlo enz~

steunkaarten of geld overma
ken op giro 2836195 t.n.v.
Steunfonds Proloog.
KOMT ALLEN, PROLOOG HET EINDE
Overigens speelt Proloog tot
1 septemfilr gewoon door. Te
vens zint men op mogelijkhe
den om na die datum op één of
andere manier door te gaan.
Een nieuwe kernenergiestuk is
al in voorbereiding: Voorlo
pig kun je dus nog voorstel
lingen van Proloog bijwonen
en/of organiseren:

lh6~~id
signalen over energie

GRILLIG BELEID
De Maasvlakte-centrale wordt
voor de somma van ruim 1,5 mil
jard omgebouwd tot kolencentra
le. In 1973 waren er plannen
voor een kerncentrale op de
Maasvlakte. Dat ging niet door,
omdat kernenergie-uitbreiding
in die tijd ineens een hevig
diskussiepunt werd in Den Haag.
Uiteindelijk verrees er een
olie/gas-gestookte centrale,
die in '79 operationeel werd.
Omdat de prijs van steenkool
inmiddels zeer aantrekkelijk is
geworden, bsloot men kortgeleden
tot ombouw. Het
Wat hebben we nog meer aan mo
gelijkhed,en? Hout, turf, papier
snippers. Of meteen maar wat
zonnepanelen en windmolens op
de centrale plaatsen?

toneelwerkgroep Proloog

Toneelwerkgroep Proloog uit
Eindhoven is per 1 september
1983 door het Ministerie van
WVC opgeheven. Hiermee is een
van de belangrijkste politie
ke theatergroepen van de
kaart geveegd. Ook de anti
kernenergiebeweging heeft
veel aan Proloog te danken~

op talloze grote en kleine
manifestaties was de groep
present.
Op zaterdag 27 augustus a.s.
neemt Proloog afscheid van
zijn publiek. Op die dag
wordt van 12 tot 24 uur op
het St. Trudoplein in Eind
hoven een slotmanifestatie
gehouden. Proloog speelt dan
voor het laatst het volledige
repertoire van dit moment, en
fragmenten uit vroeger reper
toire. Daarnaast optredens
van collega-groepen, muziek,
aktieprogramma's, sprekers en
spreeksters, informatiestands
enz. Er is volop eten en
drinken verkrijgbaar. Ook
wordt er een kindercrêche ge
organiseerd.
De toegang is gra~is. Finan
ciële ondersteuning is moge
lijk door het kopen van
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