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redaktioneel 

Men noemt mensen zoals W~J soms 
smalend wereldverbeteraars, aan 
de toonzetting te horen te ver
talen in een warhoofdige soort, 
gespeend van werkelijkheidszin. 
We geven alleen toe dat we wel 
iets aan de wereld zouden wil
len verbeteren. Nu is het met 
de situatie in ons landje ge
lukkig nog niet zo slecht ge
steld, dat die past in de voor
spelling van Orwell, die een 
wereld voorzag van louter dic
tatuur: "Big Brother is watch
ing you". Grote broer die alles 
regelt, alles in de gaten 
houdt, alles onder controle 
heeft, ieder eigen initiatief 
de kop indrukt. Maar toch, een 
glimp van herkenning breekt 
door, ja, het beeld wordt dui
delijker: de energiemaatschap
pijen. In feite wat brothertjes 
bij elkaar. SEP, NAM, SHELL, 
GASUNIE enz. Eén systeem van in 

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. 

Redaktie: Hans Linders, Toon de Laaf, Wim 
Kersten, Joost van der Aalst, Joost Andrik, 
Jan Baltussen. Dtrk Stoop, René Maag
denberg, Ptet Horsten, Rob Oostelbos. 
Vormgeving: Frank Sengers. Hans Wetzer, 
Illustraties: Tik-Tak-Tekeningen, Cees Cha
muleau. 
Zetwerk: Zetcentrum De Vonder, 
Eindhoven 
Druk: Stichting Kringloopdrukkerij 
"de Werkwinkel", Tilburg. 

Redaktieadres: Postbus 8107, 5004 GC Til· 
burg. 
De redaktie is telefonisch te bereiken onder 
de nummers 040-453299 en 013-351535. 

Een jaargang 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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elkaar verstrengelde belangen, 
waarop je als, soms noodgedwon
gen, afnemer van hun producten 
nauwelijks invloed kunt uitoe
fenen. Pogingen om eronder uit 
te komen worden bestreden. Een 
voorbeeld :i:s de bedilzucht als· 
mensen willen proberen zelf 
energie op te wekken, met wind
molens, om maar wat te noemen. 
Wij huldigen het principe van 
voor ieder vrijheid, blijheid, 
zolang het de ander niet 
schaadt. Als je daarmee bij de 
leden van de SEP aankomt, wordt 
de redelijkheid onder een hoop 
vliegas bedolven. Vrijheid voor 
de SEP is blijheid voor de 
klant, denkt men daar. Toeval
lig hebben wij daar niet zo'n 
vertrouwen in. Ze kunnen niet 
eens rekenen, tenminste als het 
hen uitkomt. Ze manipuleren met 
cijfers om de aandeelhouders te 
bewegen nog meer in de bodemlo
ze put van de snelle kweekreac
tor te investeren. Laten ze 
liever geld in het plan Lieven-

se steken. 
Als u wilt weten, wat het eind
resultaat is van de Brede Maat
schappelijke Diskussie, dan ra
den wij u aan het binnenkort te 
verschijnen eindrapport te be
machtigen. De BMD lijkt op een 
ondernemingsraad in een be
drijf. Beide worden niet voor 
vol aangezien en nauwelijks se
rieus genomen. 
De GASUNIE heeft duizenden bra
ve burgers, die niet meer keu
rig de hoge gasprijs konden be
talen, afgesloten van verdere 
voorziening. Boter bij de vis, 
zullen ze daar denken. Toch 
schandelijk, als je bedenkt dat 
het gas voor en door een prikje 
uit de grond komt. 
Uw ALLICHT kost ook maar een 
prikje en wij rekenen er da~ 
ook niet méér voor. Wij zouden 
ieder beleefd willen verzoeken 
om, voorzover dat nog niet ge
beurd is, het abonnementsprikje 
voor 1984 over te maken op onze 
girorekening. 

Nieuw project WED 

De Werkgroep Energie Diskussie 
(WED) zoekt vrijwilligers die 
in de komende tijd werk willen 
maken van de verbetering van 
het plaatselijk energiebeleid. 
De WED verzorgt een twee jaar 
durend project ter ondersteu
ning van dit werk. 
Al meer dan tien jaar leeft het 
besef dat wij, ondanks het hoge 
peil van ons kunnen en kennen, 
heel verkwistend omgaan met de 
energie die wij opwekken en 
verbruiken, met de huizen die 
wij bouwen en het afval dat wij 
produceren. Die drie zaken wor
den in het leven van alledag in 
belangrijke mate geregeld door 
de landelijke, provinciale en 
plaatselijke overheid. 
In brede lagen van de bevolking 
bestaat steun voor een beter 
beleid op deze terreinen: beter 
voor het milieu (en dus ook 
voor de mensen), beter voor het 
zuinig gebruik van grondstoffen 
en energiebronnen, voor de 
werkgelegenheid en de kwaliteit 
van de samenleving. 
Mensen reageren vaak verbaasd 
als gezegd wordt dat er best 
wel iets te veranderen is aan 
het doen en laten van de ge-

meente. Voorbeelden uit de 
praktijk laten zien dat het 
lukt. Er is wel iets in bewe
ging te krijgen, als er maar 
hard en lang genoeg én met goed 
onderbouwde argumenten tegen 
het beleid wordt aangeduwd. 
Het WED-project "be!nvloeding 
plaatselijk energiebeleid" be
staat het komende jaar uit 
training en ondersteuning van 
plaatselijk kader. De training 
loopt van februari tot juni '84 
en wordt in dertig plaatsen, 
verspreid over het hele land, 
georganiseerd. Tien à twintig 
vrijwilligers kunnen per regio 
deelnemen. Alle kosten worden 
door de WED gedragen. Iedereen 
die zich in de doelstellingen 
van dit project kan vinden kan 
zich aanmelden! 
De training "beinvloeding 
plaatselijk energiebeleid" 
start in.februari 1984. Belang
stellenden kunnen zich aanmel
den bij het projectburo van de 
WED. Daar kunt u ook terecht 
voor antwoord op mogelijke vra
gen over het project. 
ADRES: Projectburo WED, Damrak 
28-30, 1012 LJ Amsterdam, tel. 
020-270328/271368. 



'Werk moet overgedaan worden" 
ALARMREGELING MOL 
Op 7 november j.l. werd de alarmregeling voor Mol officiëel aan 
de Commissaris van de Koningin in 's-Hertogenbosch aangeboden. De 
alarmregeling is er om eventuele ernstige ongelukken het hoofd te 
kunnen bieden. Zij beperkt zich tot maatregelen op Nederlands 
grondgebied; het is niet mogelijk gebleken om tot een gezamenlij
ke Belgisch-Nederlandse regeling te komen. 
Het-aanbieden van de regeling ging met de nodige publiciteit ge
paard. Bij het voorbereiden van de regeling zou nl. gebleken zijn 
dat de ongerustheid over de activiteiten in Mol sterk overdreven 
is; een ongeluk dat ook voor Nederland rampzalige gevolgen zou 
hebben, wordt uitgesloten geacht. Vandaar dat de regeling erg be
perkt van opzet is. Veel beperkter dan die voor Borssele en Doel 
en zelfs dan die voor het ECN in Petten. 

Verbijstering alom. Juist op 
het ~oment dat er vrijwel dage
lijks nieuws komt over de ver
vuiling rond de Engelse opwer
kingsfabriek in Windscale, 
krijgen wij te horen dat de in
stallaties in Mol vrijwel on
schul.dig zijn. 
Hoe kan dat? Het blijkt dat de 
alarmregeling alleen betrekking 
heeft op het Studiecentrum voor 
Kernenergie (SCK), waar drie 
onderzoeksreactoren staan. De 
rest is domweg buiten beschou
wing gelaten. Volgens de werk
groep die de al·armregeling 
heeft voorbereid, zijn de onge
lukken die in de andere fabrie
ken kunnen gebeuren, van minder 
gevaar dan die in het SCK. Hoe 
de werkgroep tot deze conclusie 
is gekomen, vertelt zij er ech
ter niet bij. 
De alarmregeling ligt nu op het 
Provinciehuis in 's-Hertogen
bosch; een exemplaar is te 
krijgen door een telefoontje 
naar de afd. voorlichting (073-
125454). Volgens het protocol 
moeten nu eerst de burgemees
ters in het betrokken gebied 
(Zuid-Oost-Brabant) hun commen
taar geven. Daarom hebben de 
Stroomgroep Stop Kernenergie 
Eindhoven en de Werkgroep Stop 
Atoomplannen Kempen een open 
brief aan deze Qurgemeesters 
geschreven, waarin ze hun be
zwaren uiteenzetten. We drukken 
deze brief hierbij af. 

"Edelachtbare, 
Onlangs is u door de Commissa
ris van de Koningin de concept
"Alarmregeling Studiecentrum 
voor Kernenergie te Mol" ter 

inzage toegestuurd. baarbij is 
U verzocht om Uw commentaar. 
Wij, de Stroomgroep Stop Kern
energie Eindhoven en de Werk
groep Stop Atoomplannen Kempen, 
hebben echter dringend behoefte 
om onze visie op dit concept 
aan U kenbaar te maken.. Wij ho
pen dat U deze visie zult be
trekken in Uw commentaar aan de 
Commissaris van de Koningin. 

activiteiten in Mol 
Het drieletterwoord Mol is met 
name in Brabant de laatste ja
ren uitgegroeid tot een vaag 
onheilsgevoeL Er gebeurt in 
dat Belgische pl.aatsje "iets" 
op het gebied van kernenergie, 
maar wát precies blijft in het 
ongewisse. Als gevolg hiervan 
zijn veel mensen tégen 'Mol', 
zonder te weten waartegenover 
ze staan, terwijl veel anderen 
v66r 'Mol' zijn, zonder te we
ten wáárvoor ze staan. 
Het lijkt ons derhalve nuttig 
nog eens een opsomming te geven 
van de nucleaire activiteiten 
in en rond Mol: 

SCK 
1. Het SCK. Met dit Studiecen
trum voor Kernenergie is het in 
de vroege jaren zestig allemaal 
begonnen. Een studiecentrum 
dus, dat beschikt over drie 
kleine kernreactoren. Naast het 
onderzoek naar de reactie van 
allerlei stoffen op straling, 
houdt het SCK zich bezig met de 
opslag en verwerking van laag
radioactief afval (ook van de 
andere bedrijven rond Mol). Te
vens bereidt het SCK de opslag 

van hoogradioactief afval in de 
Kempische kleilagen voor. De 
onlangs gepresenteerde alarmre
geling heeft uitsluitend be
trekking op dit studiecentrum. 
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FBFC 
Maar er is meer. 
2. FBFC. F.ranco-Belge de .Fabri
cation de Combustibles is de 
naam van een fabriek' die. ver
rijkt uranium verwerkt tot 
br4ndstofstaveri voor kerncen
trales. Het is hier niet de 
plaats om over mogelijke geva
ren te speculeren. Feit is wel 
dat er op industri~le scháal 
met radioactieve stof.fen ge
werkt wordt . 

Belganucleaire 
3. Belgonucleaire. Dit is een 
betrekkelijk kleine fabriek die 
eveneens brnadstofstaven/kem
splijtingselementen vervaar
digt. Er is echter een enorm 
groot verschil met FBFC, omdat 
Belganucleaire plutonium ver
werkt, en plutonium is een ui
terst giftig .goedje. In princi
pe geldt voor Belganucleaire 
bovendien dat er mogel.ijkerwijs 
een kritikaliteitssituatie kan 
ontstaan. 
4. Euratom. Weer een. groot on
de.rzoekscentrum, dat op labora
toriumschaal werkt. OVerigens 
werkt men hier eveneens met 
plutonium. 
5. · ~ansnubel is het kleinste 
bedrijfje. Het is een trans
portbedrijf dat gespecialiseerd 
is in het vervoer van radioac
tieve stoffen. 

de wegwijzers in Mol verbergen 
niets 

Eurochemie 
6. Eurochemie is d~ naam van 
e.en opwerkingsfabriek. Dit be ... 
drijf ligt .al jaren stil, maar 
de Belgische regering is van 
plan om de fabriek uit te brei
den en te heropenen. 

---4.------------

Dit wil nog niet zeqgen· dat er 
op dit moment bij Eurochemie 
geen ongelukken kunnen gebeu
ren! Men heeft immers nog een 
erfenis uit het ve~leden in de 
vorm van 865 ~ieke meter 
hooqradioaçtief afval in vloei~ 
bare vorm en 2000 kubieke metez 
middelactief afval . Dit laatste 
is inmiddels gemengd met bitu
men en in vaten opgeslagen in 
een aparte loods. Het vloeibare 
hoogactieve afval bevindt zich 
in een grote tank. Als een deel 
hiervan in het ~lieu terecht 
zou komen, dan zou dit een raJDI 
van ongekende omvang }?etekenen. 

Pamela 
Tot zover de werkende instel
lingen en bedrijven. 
Maar, er komt meer. 
7 . De Pamela-installatie is in 
aanbouw. Bedoeld wordt ~er een 

" fabriek die het hoogradi.oactie.f 
afval moet gaan verwerken. De 
bedoeling is om dit afval in 
kleine glazen knikkers te gie
ten. Deze ·zogeheten verglazing 
Vall hooqradioactie·f afval is 
een zeer omstreden procedá, dat 
men niettemin in Mol wil gaan 
proberen. 

heropening Eurochemie 
8 . Naar verwachting zal Euro
chemie over een aantal jaren 
zijn opwerkingaactiviteiten 
gaan hervatten. Een opwerkings
f~riek is iets heel anders dan 
een ke.rncentrale. In zo'n be
drijf probeert men uit de afge
werkte brandstofstaven van 
kerncentrales het nog b~ikbare 
uranium en plutonium terug te 
winnen . Zo'n bedrijf is dus de 
verz.ame).plaats van de brand
stofstaven van verschillende 
kerncentrales en bovendien wor
den daar de staven opengeknipt 
en de splijtstof zelf chemisch 
behandeld. Als we het hebben 
over een ergst ~ar onge
luk (en daar is een alarmrege
ling toch voor), dan gaat naar 
onze mening van een opwerkings
fabriek meer gevaar uit dan van 
een kerncentrale. 

ontoereikende alarmregeling 
Gezien deze lijst van nucleaire 
activiteiten zou men .mogen ver
wachten dat de be~tuurders een 
gedegen alarmregeling zouden 
maken, waarin al deze activi
teiten zouden zijn opgenomen, 

Eurochemic: links voor de opslag
tanks voor het hooq-rad.ioaktieve 
afval; op de achtergrond de op
slaggebouwen voor het gebitumeni
seerd middelactie.f afval 

66k de punten 7 en 8, want re
geren is vooruitzien. 
Dat is niet gebeurd. De alarm
regeling is geheel opgehangen 
aan het Studiecentrum voor 
Kernenergie (zie 1.) , de rest 
ziet men gemakshalve of per on
geluk over het hoofd. Naar onze 
informatie heeft de Werkgroep 
zel~s niet de moeite genomen om 
zichzelf bij de andere bedrij
ven op de hoogte te stellen. 
Tenminste, dat is ons gebleken 
uit gesprekken met o.a. Euro
chemie en diverse leden van de 
Werkgroep. 
De bedoelde alarmregeling is 
hierdoor ontoereikend. Men 
heeft niet alleen ver~uimd alle 
activiteiten in· ogenschouw te 
nemen- maar de betrokk.en ver
antwoordelijken hebben boven
dien de nucleaire transporten 
over het hoofd gezien. Van een 
goede en uitgebreide alarmrege
ling is dus geen sprake. 

Eurochemie in Mol 



geheimhouding 
Verder moet het ons van het 
hart, hoe moeilijk het is om 
als burger de werkzaamheden van 
de Werkgroep te controleren. De 
verantwoording die de Werkgroep 
aflegt in haar brief aan de 
Commissaris van de Koningin is 
ten enenmale onvoldoende. Uit 
deze brief wordt geenszins dui
delijk waarom de Werkgroep ge
meend heeft zich te mogen be
perken tot het Studiecentrum 
voor Kernenergie. De schatting 
van het grootst denkbare onge
luk is afkomstig van een vei
ligheidsstudie van het SCK 
zelf. Navraag bij het SCK leert 
echter dat deze studie niet 
openbaar is! Ook in dit geval 
kunnen wij dus niet nagaan of 

Giroblauw-nieuws 

Ries Eijkman 

Sinds 1980 zijn er mensen bezig 
met moeilijk betalen van hun 
energierekening,om zodoende tot 
sluiting van de kerncentrale in 
Dodewaard te komen. 
Het belangrijkste dat nu speel~, 
is het proces tegen de familie 
Kuiper. Deze familie moet op 
18 januari voor de rechtbank 
verschijnen in verband met hun • 
weigeraktie. Elke maahd betaalt 
men f 1 , - minder dan op de re
kening van het energiebedrijf 
staat vermeld. Het proces is 
belangrijk omdat verschillende 
gemeenten wachten tot na de uit
spraak om zodoende ook stappen 
te gaan ondernemen tegen weige
raars. 
De Koördinatiegroep Weiger Atoom 
stroom Friesland brengt nu een 
nieuwsbrief uit met daarin de 
laatste stand van zaken op giro
blauwgebied i n Friesland. Het 
blad verschijnt om de zes weken 
en de prijs bedraagt !9 ,- per 
kwartaal. Men kan een abonnement 
nemen door het bedrag (mé~r mag 
ook) te storten op gironummer 
5230463 ten name van het KWA, 
Furmerusstraat 470 , 8602 CD te 
Sneek. 
Daarnaast bestaat er ook nog een 
fonds,waaruit de kosten van het 
proces tegen de familie Kuiper 
moet worden bekostigd. In het 
ergste geval is hiermee een be
drag van f 15.000,- gemoeid. 

de conclusie van de Werkgroep 
verantwoord is. 

misplaatste geruststelling 
Bet enige gevolg van de bedoel
de alarmregeling is geruststel
lende publiciteit. Bij het aan
bieden van de concept-alarmre
geling aan de Commissaris van 
de Koningin heeft de Werkgroep 
niet nagelaten erop te wijzen 
dat haar studie heeft aange
toond dat de bevolking zich on
gerust maakt om niks. 
Wij zijn hierover ernstig ver
ontwaardigd. Het enige waar de 
Werkgroep zich op kan beroepen 
zijn haar contacten met het 
SCK. Van enig zelfstandig on
derzoek is geen sprake geweest. 
Naar ons oordeel zou het werk 

Elke bijdrage i s welkom op giro
nummer 5272727,onder vermelding 
van Proces weiger atoomstroom 
KWA,Furmerusstraat 470,Sneek~ 
Mocht het geld niet nodig zijn 
dan krijgt men zijn gelq teru9. 
Het landelijk secre~ariaat van 
de aktie Giroblauw is Oude Gracht 
42 te Utrecht. Zij geven ook een 
nieuwsbrief uit die informatie 
bevát over landelijke en plaat
selijke akties. Men kan een abon
nement nemen door een briefje te 
sturen naar de Aktie Strohalm 
op bovenvermeld adres. 

van de Werkgroep overgedaan 
moeten worden, met een grondige 
analyse van alle nucleaire ac
tiviteiten in en rond Mol en de 
daaraan verbonden gevaren. Bet 
is voor ons onbegrijpelijk dat 
de Werkgroep dit niet als een 
deel van haar taak heeft ge
zien. 
Wij hopen dat U deze overwegin
gen wilt betrekken in Uw com
mentaar aan de Commissaris van 
de Koninqin." 
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Mislukt initiatief in Breda 
... MET DE STOOKLIJN • • • 

In februari 1983 startte Energiewinkel Breda met een opmerkelijk 
experiment: de landelijke stooklijn. Door een speciaal telefoon
nummer te bellen, kon iedereen zijn eigen gasverbruik vergelij
ken met het verbruik van de familie Zuinig. Deze vergelijking 
zou elke maand woröen aangepast. 
Na een eerste stortvloed van telefoontjes bleef het opeens stil. 
De stooklijn werkt nu niet meer. 
'Alliche in gesprek met Boy Boer, initiatiefnemer van de stook
lijn, over de Bredase ervaringen. 

WimKersten 

"In mei '83 zijn we gestopt, na 
drie maanden 'stooklijrl. Er werd 
toen niet meer gebeld. Meteen 
na de start en de publikatie 
van het stooklijnnummer (076-
144344) liep het storm. We heb
ben dagen gehad dat er 130 keer 
werd opgebeld. De tekst was op
genomen op een bandje en werd 
via een antwoordapparaat afge
draaid~ 

teveel ineens 
"Ineens was het voorbij. Wij 

denken dat er teveel cijfers en 
getallen werden genoemd in qnze 
verhaaltjes. Bovendien zou an
derhalve minuut tekst te lang 
zijn. Teveel ineens. De opbel
lers konden de informatie niet 
goed bijhouden of verwerken. 
Het experiment is mislukt, vin
den wij." 

Welke oorzaken hebben geleid 
tot deze mislukking? 

---&-------------

"Er kwam geen feed-back, er was 
geen terugkoppeling. Het tele
foonnummer van Energiewinkel 
Breda werd steeds genoemd, maar 
daar is slechts één keer op 
gereageerd. Door iemand die al
les al wist van ene-rgie
besparing. Het verhaal op de 
stooklijn was te lang en te 
moeilijk. Het zou veel korter 
moeten, met minder getallen. 
Zo in de trant van: 1 Als u de 
afgelopen maand méér dafi zoveel 
kubieke meter gas heeft ver
bruikt, heeft u eigenlijk teveel 
gestookt. 
Daarnaast zouden er korte prak
tische tips genoemd moeten word
en, Heeft u de gordijnen dicht? 
Is de schoorsteen geveegd? Is 
de ketel geveegd dit jaar? " 
Zou het ook kunnen zijn dat de 
mensen alleen in het stooksei~ 
zoen bezig zijn met hun energie· 
verbruik? 

"Dat zou kunnen, • ja. Ik weet 1 t 
niet. Wij zijn er in elk geval 
mee gestopt. Het kost bovendien 

nogaï wat, een extra telefoon
aansluiting en een antwoordappa· 
raat. Het geld is er niet meer~ 

oproep 
Het Bredase initiatief is welis· 

waar mislukt,maar toch zou het zin
vol zijn om dit experiment als 
basis te nemen en nieuwe ini
tiatieven in het land te ont
wikkelen of op te zetten. 
Eventuelè geïnteresseerden (als 
Energiewinkels, Stroomgroepen, 
Energiekomitees en Gemeentelij
ke Energiebedrijven) kunnen 
kontakt opnemen met Energie
winkel Breda, Postbus 3845, 
4800 DV Breda. 
Het telefoonnummer 076-137024 
geeft wél antwoord. 



· SEP.wil meer geld voor Kalkar 
AANDEELHOUDERS BELAZERD 
~ zijn doel te bereiken citeert de duivel zelfs uit de Bijbel. 
~ze uitspraak wordt door de directie van de Samenwerkende Elek
triciteits Productiebedrijven wel erg letterlijk qpgevat. Om enke
le onwillige aandeelhouders te bewegen in te stemmen met een ver
hoging van het aandelenkapitaal in ~lkar manipuleert de SEP-di
rectie met feitenmateriaal. Door opzettelijk onjuiste informatie 
te verstrekken hoopt men de dissidenten voor hun plan te winnen. 
Gelukkig doorzag het Landelijk ~nergie Komit~e de bedoelingen en 
stuurde alle betrokkenen een brief met de juiste gegevens. 

Piet Horsten 

Zo schermt de SEP-leiding met 
subsidiebrieven van de Neder
landse Staat waarin volgens hen 
de samenwerkende elektrici
teitsbedrijven uit West-Duits
land, Belgiê en Nederland ver
plicht worden gesteld om 7,9 
procent van de bouwkosten te 
betalen. Omdat deze kosten voor 
het Kalakar-project inmiddels 
met 5 miljard mark zijn geste
gen, zou de SEP wettelijk ver
plicht zijn er meer geld in te 
gaan stoppen. 
Het LEK bestrijdt dit echter en 
stelt dat in de desbetreffende 
subsidiebrieven slechts gespro
ken wordt over vaste bedragen. 
Oo~ uit het door de SEP genoem
de Konsortialvertrag valt geen • 

enkele verplichting af te lei
den. 

brief 
In de door het LEK aan alle 
provinciale elektriciteitsbe
drijven, provinciale staten en 
de gemeenteraden van enkele 
grote steden gezonden brief 
worden de opgesomde waarneden 
ontzenuwd. Het schrijven begint 
met te wijzen op diverse vei
ligheidsstudies die zijn uitge
voerd met betrekking tot Kal
kar. Met name pleit het LEK 
voor het rapport zoals dat is 
opgesteld door de Forschungs
gruppe Schneller Brüter (Onder
zoeksgroep Snelle Kweekreactor). 
Hierin worden de gevolgen van 
een eventueel ongeluk met de 
reactor genoemd en die zijn 
niet mis. Vanwege de enorme ri-

sico's vóor mens en milieu, die 
net LEK onaanvaardbaar vindt, 
wordt opgeroepen om het project 
niet langer meer te steunen. 

duremisser 
Kalkar is absoluut niet noodza
kelijk en is in feite "een dure 
misser", schrijft het LEK. De 
hedendaagse technologie zou pas 
tegen het jaar 2050 rendabel 
gemaakt kunnen worden, de op
werkingscapaciteit is aanzien
lijk hoger dan vergelijkbare 
lichtwaterreactoren, en boven
dien bestaat er .bij de elektri
citeitsbedrijven momenteel een 
voorkeur voor het Franse Phé
nix-project. Minstens zo be
langrijk is het feit dat de 
kosten voor de SEP nu weliswaar 
nog beperkt zijn, maar dat die 
nu bij ingebruikname van de re
actor tot astronomische hoogte 
zullen gaan stijgen. In het 
gunstigste geval bedraagt het 
verlies voor de SEP maar liefst 
700 miljoen gulden. De SEP-di
rectie zegt te verwachten dat 
het risico-verzekeringamaximum 
door de regeringen van de drie 
betrokken landen in belangrijke· 
mate wordt verhoogd, maar deze 
hypothese raakt kant noch wal. 
Een verhoging van het Neder
landse maximum, groot 23,75 
miljoen· gulden, is volgens het 
~K politiek onhaalbaar . Minis
ter Van Aardenne zei onlangs in 
de Tweede Kamer dat het voor 
zover het Kalkar betreft, niet 
meer zal komen tot nieuwe af
spraken. 

======7= 
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"Een wonder dat de zaak nog bestaat. 
,, 

• • 
,~ 

~' ENERGIEKE VISIE 
In 1972 verscheen het boek "Energie op leven en dood" van G.A. 
Sanders, toenmalig direkteur van Energiebedrijven Dongen. In 
deze publikatie werd de vloer aangeveegd met de grootschalige 
elektriciteitsproduktie in Nederland. Twaalf jaar later ~oekt 
'allicht' hem op voor een gesprek, waarin enkele kernpunten 
uit het boek worden geplaatst in het licht van de huidige situ
atie op het terrein van de energ~evoorziening. 

Rem§ Maagdenberg WimKersten 

de Heer Sanders foto: B.Donker 

Als we uw boek teruglezen, 4an 
missen we enkele energiebron
nen die momenteel zeer aktueel 
zijn1 zoals windenergie. 

Dat klopt. Windenergie heeft 
sinds 1973 een enorme stimulans 
gekregen. Dat had ik niet voor
zien in 1972. Ook biogas en 
stortgas (gaswinning uit afval
begraafplaatsen - red.) staan 

nu sterk in de belangstelling. 
Mijn boek legt het accent op 
waterstof, zonne-energie, kern
fusie en kernsplijting. 

In h~t boek komt u niet naar 
voren als een tegenstander van 
kernenergie, Is dat inmiddels 
veranderd? 

Dat ligt nu heel anders, ja. 
Kernenergie is niet nodig, is 

~~ 
overbodig. Lijkt mij • Bovendien 
blijkt het een minder onschul
dige energiebron als ik toen
dertijd voorzag. Tevens is kern
energie onbetaa~aar geworden, 
kijk maar naar Kalkar. 

botte ezels 
We leven nu r.uim tien jaar na 
de beroemde 'oliekrisis'. Een 
Tilburgse wethouder beweerde 

onlangs dat de energiekrisis 
voorbij is, Er zijn, volgens 
die wethouder, voldoende voor
raden olie en gas. Deelt u dat 
standpunt? 

Botte ezels lopen er altijd 
rond. Dit is weer zo'n typisch 
voorbeeld van korte-termijn 
denken. Je moet steeds bedenken 
dat we met het verstoken van 
onze fossiele brandStoffen (gas, 
olie en kolen- red.) ons eigen 
huis afbreken om het te verwar
men. En morgen hebben we geen 
huis meer over. We zagen op die 
manier de poten onder onze 
stoelen vandaan. Energiebespa
ring blijft grote noodzaak. We 
moeten dat kortzichtige denk
werk radikaal opgeven. 

Beeft u iets met dat boek 
bereikt? 

Je ziet er erg weinig van terug. 
Althans, geen direkte ~esulta
ten. Zonder dat je 't merkt, 
raken bepaalde ideêen toch in
qeburqerd. Indertijd heb ik ook 

G.A. Sanders (geboren te Hel
mond in 1917) was werkzaam 
bij de NV PNEM. Bij trad in 
1957 in dienst bij .het Ge-

.meentelijke Energiebeddj'f 
Dongen, waarvan hij direk
teur w~s van 1965 tot 1980. 
In 1980 maakt hij gebruik 
van de VUT-regeling (Ver
vroegde UJ,ttreding op 63-
jarige leeftijd). en wordt 
full time vrijwilliger bij 
de Brabantse Milieu Federa
tie ·(bMF), waar hij reeds 
enige jaren deel uitmaakt 
van het bestuur. 
Publikaties: 
"Energie op leven en dood" 
<t~72) én "Elektriciteit in · 
Brabant, kan het ·ook anders?" 
·(1979). 
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niet zoveel reakti~s gehad. 
Ook niet in Dongen, waar ik di
rekteur was van het Gemeentel~k 
Energiebedrijf. Men beschouwde 
mijn schrijverij als een onge
vaarlijke hobby. Maar ik zie 
die hobby anders dan een zon
dagsschilder. Ik ben er gedre
ven mee bezig, nog steeds. Ik 
wil een vorm van zelfbevesti
ging. Vandaar de ietwat aggres
sieve publikaties van mij . 

U voorzag een ongelooflijk snel
le stijging van het stroomver
bruik in ons land. Dat is niet 
uitgekomen. 

Sinds het midden van de zeven
tiger jaren is de stijging van 
het ·elektriciteitsverbruik dui
delijk afgevlakt, en bijna tot 
stilstand gekomen in 1982. Dat 
komt door de economische krisis 
en door de stijging van de elek
triciteitstarieven. De mensen 
worden gelukkig iets bewuster 
en zuiniger. 

werkgeverspolitiek 
Maar je merkt nu duidelijk dat 
de industrie aan de bel trekt 
bij de minister om korting te 
krijgen op hun stroomprijzen. 
Helaas zit er een kabinet dat 
een werkgeverspolitiek voert. 
Ze willen de stroom inderdaad 
goedkoper maken voor de indus
trie, desnoods t~n koste van 
de kleinverbruikers. Die gaan 
straks nóg meer betalen. 
Maar je kunt de stroomprijs voor 
kleinverbruikers niet onbe
grensd laten oplopen. 

Heeft u een alternatief voor de
ze ontwikkeling? Mede gezien de 
onbetaalde energienota's en de 
woónlastenprobleaen bij klein
verbruikers? 

Ik pleit al jarenlang voor een 
progressief tarievenstelsel. 
Ook de industrié moet meer gaan 
betalen, als ze meer verbruiken. 
Voor gezinnen moet je denken 
aan een 'basishoeveelheid' gas 
en stroom, tegen een lage prijs . 
Daarna, als ze méér verbruiken 
dan die basishoeveelheid, gaat 
de prijs omhoog, 
Bij de industrie kun je de ba
sishoeveelheid bepalen per ar
beidsplaats • 

Welke hoeveelheden zitten er 
in dat basis-pakket ? 

Elk gezin krijgt 1000 kilowatt 
stroom en 1500 kubieke ll\9ter 
gas, tegen een laag tarief. 
Deze hoeveelheden liggen onder 
het huidige gemiddelde verbruik, 
maar daarmee geef je tevens een 
prikkel om zuinig om te gaan 
met ;Licht en gas, om nèt onder 
die basis-hoeveelheden uit te 
komen. In dit geheel speelt .de 
voorlichting uiteraard een be
langrijke rol. Ook denk ik -aan 
subsidies . Als een gezin met 

een laag inkomen toch forse hoe
veelheden gas verbruikt, dan 
moet je allerlei isolatiemaat
regelen in dat huis subsidi~ren. 
Ik zou geen korting geven op de 
gas-nota, maar de isolatie sti
muleren. De gasprijs zelf moet 
ook een prikkel blijven geven. 

pelijke Diskussie ? 

Je moet die Brede Maatschappe
lijke diskussie zien als een 
klankbord. Het is beter dat de 
mensen met elkaar praten dan 
dat ze vechten. Maar het is een 
vervormd kl'lJlkbord, want 90 % 

van de deelnemers was tegen
stander van kernenergie. Alweer 
een elite een kleine groep, 
want de deeln~e van het Reder
landse volk was niet b~jster 
groot te noemen. Weinig diskus
sie, dus. Straks wordt in de 
TWeede Kamer dat beeld een 
beetje recht getrokken. En de 
regering wil intussen toch maar 
3 of 5 nieuwe kerncentrales la
ten bouwen. Dat is de wens van 
de werkgevers. Het kabinet pre
velt dan wat over werkgelegen~ 
beid, en de· zaak is beklonken. 

Energiebedrijven van Tilburg foto: W.Kérsten 

democratie van elites 
Zijn er volgens u mogelijkheden 
om een energie- en milieubeleid 
van de grond te krijgen in ons 
stelsel van parlementaire demo
kratie? 

We kunnen nauwelijks spreken van 
parlementaire demokratie. De re
gering verzint een plan, en 
voert dat ook uit. Zonder dat de 
mensen in het land ergens van• 
af weten. Aan de andere kant 
maakt slechts een kleine elite 
zich druk om de problemen. 
We hebben te maken met verschil
lende belangengroeperingen. Ook 
de werkgevers vormen zo'n elite. 
En, volgens mij, op dit moment 
de belangrijkste. 

Wat is dan nog het nut en de 
funktie van de Brede Maatschap-

Komen die kerncentrales er ? 

Ik denk niet dat die er zullen 
komen, ondanks de druk van de 
werkgevers. Maar er zal opnieuw 
verzet moeten rijzen, met 
nieuwe impulsen. Aamleidingen 
zijn er genoeg. 

visies nodig 

Hoe. ziet u de toekomst voor de 
ailieu- en energiebeweging ? 

De milieubeweging legt het af 
tegen de grote massa. Ondanks 
een groeiend milieufront, inter
esseert de massa zich weinig of 
niet voor dit probleem. Als de 
stroom en het gas maar betaal-
baar blijft. De mensen hebben 
misschien wel een vaag beeld 
over de toekomst, maar ze hebben ------9-



geen visie. Geef ze een visie 
hoe het zou moeten worden en 
waarom dat zo zou moeten. De 
energiebeweging moet de mensen 
daarin helpen, en de krachten 
bundelen. 
De meeste mensen worden geleid 
door ~igenbelang, en door de 
slechte voorbeelden. Kijk de 
kranten er maar op na: fraude, 
diefstal, illegale chemische 
afvalstortingen, enzovoorts. 
Het is eigenlijk nog een wonder 
dat de zaak nog bestaat. 

Terugkomend op uw visie. Wat 
moet er de komende 25 jaar ge
beuren ten aanzien van de ener
gievoorziening ? 

Er dient een degelijk energie
beleid te komen, mèt visie, 
waarin de problematiek van de 
zure regen opgelost moet worden. 
Ik denk daarbij vooral aan ont
zwaveling van steenkool. Met 
behulp van steenkoolvergassing 
wordt schoon gas geproduceerd, 
voor direkt gebruik in het gas
net of als btandstof voor elek
triciteitscentrales. Dat staén
koolgas zie ik als voorloper 
van waterstofgas, zoals ik 12 
jaar geleden al aangaf in "Ener
gi~ op leven en dood". De pro
~uktie van waterstofgas kan 
geregeld worden met behulp van 
windenergie en zonne-energie. 
Vroeger dacht ik dat kerne~ergie 
en kernfusie daarin de hoofdrol
len zouden spelen. Maar die 
energiebronnen zijn voor mij 
niet meer relevant. 

duurzame energie 

Ook andere duurzame energiebron
nen kunnen een bijdrage leveren. 
Biogas voor gasproduktie en be
perking van het gigantische mest
probleem. Je moet deze energie
bron wel niet voor eeuwig zien. 
Dat geldt ook voor de winning 
van gas uit afvalstortplaatsen. 
Dat moet een tijdelijke zaak 

,bliiven, omdat we ook mqeten 
werken aan beperkingvan afval
produktie. 

Ziet u ook mogelijkheden voor 
waterkracht en aardwarmte in 
Zuid-Nederland? 

Waterkracht moet wel kunnen 
in de Maas en in de kanalen. 
Daarnaast kunnen oude water
molens gerestaureerd en gemo
derniseerd worden met moderne 
turbines voor opWekking van 
elektriciteit. Aardwarmte lijkt 
ook een aardig alternatief, -1o-------

maar dat hangt grotendeels af 
van de kosten en de prijs van 
ons eigen aardgas. 

Toch optimistisch voor de toe
komst ? 

Jazeker, want anders was ik er 
al lang mee opgehouden. Ik zie 
hier en daar hoopvolle liCht
puntjes en veranderingen in de 
goede richting. Dat houdt je 
bezig. 

zure regen affiche: Klaus Staeek 



Kernindustrie zoekt nieuw afzetgebied 
CENTRALES IN DERDE WERELD 
Eind vorig jaar meldde het Tilburgse dagblad Bet Nieuwsblad in 
een bericht op de voorpagina dat het slecht ging met de afzet 
van kerncentr.ales. De crisis is ook in die branche voelbaar. 
Energiebesparing,aanwending van alternatieve (goedkopere) ener
giebronnen,minder behoefte aan energie en geldgebrek zijn de oor
zaken. De Westerse markt is verzadigd. De voorspellingen van de 
geinstalleerde nucleaire capaciteit in het jaar 2000 zijn in 8 
jaar tijd met een achtvoud gezakt en er worden meer reactoren 
afgezegd dan besteld. Heeft de crisis dan toch nog nut ?. 

Rob Dostelbos 

Vergeet het maar. De Derde 
Wereld is ontdekt als potenti
eel afzetgebied voor kerncen
trales,een gevaarlijke stap 
verder in het technologisch 
kolonialisme. Eind 1982 ston
den er 260 reactoren in 27 
landen,waarvan 5·7 in Afrikaan
se en Zuid-Amerikaanse staten. 
Er waren bovendien nog 230 van 
die dingen in bestelling of in 
aanbouw. Gezien het agressieve 
reclame- en verkoopbeleid van 
firma's als Westinghouse,Fra
matome,General Electric en 
Kraftwerk Union zal dat laat
ste cijfer beslist niet zijn 
gedaald. Daar zullen ook de 
banken die als verschaffers 
van exportcredieten fungeren 
voor gezorgd hebben. 

civiel? 
Een handjevol particuliere on
dernemingen verspreiden aldus 
op commerciële basis kerncen
trales over de wereld en met 
hun brandstof en know-how. 
Veelal worden zij verkocht aan 
autoritair of dictatoriaal ge
regeerde landen die niet zo 
nauw rekening houden met men
senrechten, volksinvloed en in
ternationale afspraken. Kern
centrales verschaffen macht 
en aanzien,vooral in de ogen 
van buurlanden die zoiets even-

eens willen bezitten. Het be
kende sneeuwbaleffect in poli
tiek meestal onstabiele regio's. 
Dat laatste is vooral van be
lang indien landen er in sla
gen civiele nucleaire progr~ 
má•s aan te wenden voor mili
taire doeleinden. 

kernwapens 
In de lobby van kernenergie
deskundigen circuleren namen 
van landen die als potentiële 
kernwapenmachten genoemd worden. 
Argentinië,Brazilië,Pakistan, 
Irak,Libië,Taiwan en Zuid-Korea 
zijn hard op weg,terwijl ge
fluisterd wordt dat Zuid-Afrika 
en Israël (toevallig wel een 
democratie)de bom al hebben. 
De bestaande verdragen inzake 
de beheersing van nucleaire 
know-how en toepassing daarvan, 
zoals het Non-Proliferatie Ver
drag en het Verdrag van Tlate
lolco,blijken volkomen ontoe
reikend te zijn. 1984 zal er 
niet veiliger op worden. Dat 
gaat ook op voor het "normale" 
gebruik van kerncentrales. In 
de Derde Wereld worden regelma~ 
tig geldverslindende veilig
heidsmaatreqelen achterwege ge
laten. De situêring van de een-
frales is doorgaans natte vin-
gerwerk. Zo staan,er nogal wat 
in dichtbevolkte hoofdsteden en 

wordt niet al te veel rekening 
gehouden. 

geld 
Daarover blijken de genoemde 
firma's zich geen zorgen te ma
ken. Export van kerncentrales 
is een commerciële bezigheid, 
er moet winst worden gemaakt. 
In hun thuislanden worden zij 
door bankcredieten en overheids
subsidies op de been gehouden. 
Het kwade effect daarvan op de 
werkgelegenheid laat zich makke
lijk raden : er is bijna geen 
product dat zo weinig werk per 
geinvesteerde gulden oplevert 
dan een kerncentrale. In het 
verlengdevan de verkoop van 
kerncentrales ligt politieke en 
E)conanische macht. De arme Der
de Wereldlanden moeten veel 
geld lenen om centrales aan te 
kunnen schaffen. Dat gebeurt 
bij Westerse banken die niet 
treuren om strubbelingen bij 
de aflossing omdat schuld in
vloed oplevert en voordelige 
faciliteiten. Dit technologisch 
kolonialisme is fnuikend voor 
de ontwikkeling van arme landen. 
Het bevordert de afbankelijkheid 
van de machtige Westerse landen. 
De eigen economische ontwikke
lingen,waardoor de levensstan
daard verhoogd kan worden,komt 
niet van de grond omdat er geen 
aandacht en geld voor beschik
baar is. De regerende elite. 
heeft andere doelen voor ogen 
en worden daarbij in de rug 
gesteund door een aantal Wes
terse technocraten. 

met geologische breuklijnen _,.......;. ____ _..."1 
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111111ie hun goed recht 
ting Energie Anders gaat 

1 q94 aandacht besteden aan 
energievraagstUk in de 

Wereld. Met een perma
tentoonstelling i.n Hoek 

Holland (watermolen,kan-
roepomp,enz.) en een rei

tentoonstelling met een 
......... a.-·"uow en maquettes, wordt de 

in ontwikkelingslan-
belicht. "We proberen met 

Ene:t.qie ,hun goed recht" een 
IULliCl~LLjk verhand te leggen. 

de ontwikkelingen in de 
Wereld en de energieb 

die daar inpassen",aldus 
~-~~·n"•nDrder Coen de Jong. 

reizende tentoonstelling 
voorname~~jk gericht op s~u·vL•~u• 

wlu.L:.:.o::·u ,wereldwinkels, 
en kerken . Inlichtingen 

r dit project zijn te ver-
rijgen bij de Stichting Ener

Anders,stationsweg 91, 
150 AB Hoek van Bolland, tele-

01747 - 5241. 

balans van de b.m.d. 
Forumdiskussie 2 februari 
Katholieke Hogeschool Tilburg 

Rond 24 januari '84 wordt de 
publi.katie van het Eindrapport 
van de Brede Maatschappelijke 
Diskussie verwacht. Het karwei 
is dan geklaard; de Tweede Ka
mer ontvangt dan een belangrijk 
diskussiestuk met de opvatting 
en mening van de nederlandse 
samenleving ten aanzien van ons 
energi.ebeleid in de toekomst. 

Het Studium Generale van de Ka
tholieke Hogeschool Tilburg or
ganiseert op 2 februari een 
forumdiskussie om de "Balans 
van de BMD" op te maken. 
Deelnemers aan deze diskussie 
zijn: Jonkheer M. de Brauw (ex
voorzi tte.r Stuurgroep BMD) , 
dr. A. Lansink (lid CDA- fraktie 
Tweede Kamer), drs . A. van de 
Biggelaar (beleidsmedewerker 
van de FNV) en H. Verhagen (me
dewerker ~ereniging Milieude
fensie). 
Het centrale thema van de dis
kussie luidt: heeft de BMD vol
daan aan de verwachtingen, en 
in hoeverre is de hele opzet 
en uitwerking geslaagd om de 
betrokkenheid van de bevolking 
te laten meespelen. 
De toegang is gratis . 
Informatie: Studium Generale, 
Hogeschoollaan 225, 5037 GC Til
burg. Telefoon: 013-662166 

l~~~~~~~ 
signalen over energie 

documenlatle·cenlnlm 
Op 26 november j .1. opende in 
het kasteel Ravenhof te Putte
Stabroek (Belgiê) het documen
tatiecentrum "Ben de Klerk" var. 
de Belgisch-Nederlandse Vereni-· 
ging BENEGORA-leefmilieu v.z.w. 
Dit centrum, dat professioneel 
is uitgebouwd ên dat een uitge
breide waaier biedt van gege
vens over het leefmilieu vooral 
in Nederland en België, is van 
belang om milieugroepen , bestu
ren, politici, buurt- en wijk
comité's, studenten en gelijk 
welke belangstellende correcte 
gegevens te verschaffen over 
diverse sectoren binnen het 
leefmilieu en de ruimtelijke 
ordening. .De democratische be
sl~itvorming kan daar alleen 
maar bij winnen. 

centrum zal in de komende 
nog fors uitgebreid 

IW<:>r<1en, maar het is nu al ac-
tief bruikbaar . 

t adres is: Documentatiecen
trum Ben de Klerk, Kasteel Ra
venhof, Oud-Broek 2, 2090 Sta

lb:~o~~k--~ttte, België. Tel. 03-
6652137 (tot medio maart tel . 
03-6650549) • 



w~~idt 
signalen over energie 

nederlandse elektriciteitsvoor
ziening. Het doel van deze dag 
is om institutionele en organi

. satorische beleumeringen op te 
sporen, die de introduktie van 
duurzame energiebronnen in de 
weg staan. De diskussies moeten 
bruikbaar materiaal opleveren 
voor de energiebeweging. 
Ten behoeve van deze diskussie
dag zijn verschillende 'papers' 
geschreven, vanuit min of meer 
theoretische invalshoeken. Tij
dens de dag zal door vertegen
woordigers van vakbeweging, kon 
sumenten-organisaties en energi 
beweging worden gereageerd. 
Hiermee wordt beoogd de overgan 
te maken van theorie naar konkr 
te aktiedoelen. Op een (later t 
houden) vervolgbijeenkomst zal 
verder worden ingegaan op de r 

~~~~~~~~~i!~~~~[_..Jsultaten van deze diskussiedag. 

Diskussiedag (re)organisatie 
elektriciteita-sector 

Op 3 februari organiseert de 
Stichting Onderzoek Maatschappe
lijke Strategie Ontwikkeling 
(SOMSO) samen met de Vereniging 
Milieudefensie een diskussiedag 
over de (re)organisatie van de 

groep "50+ tegen kerngeweld" 
het plan opgevat een wind
te plaatsen in het Vredes 
Kamp te Woensdrecht. 

molen zal worden gebruikt 
de energievoorziening van 

vredskamp. 
Inmiddels is al opdracht gegeven 

de bouw en de plaatsing 
deze molen. Wat . nog ont-

or .... "'..::., is geld. De groep "50+" 
roept eenieder op om 1 gulden 
te storten op gironummer 
4295032 t.n.v. W. van Pesch, 
te Hilversum. Er is ongeveer 
4000 gulden nodig. 
veredere inlichtingen over 

en vredesk~ bij: 

Helly Maurik, 
Vechtstraat 147 (huis) 
1079 JG Amsterdam 
020-448294 

Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden bij Arnold Steenbrink 
of Peter Niemeijer, p/a Provin
ciaal Opbouworgaan Noord-Braban 
Stationsstraat 15, 5038 EB Til 
burg.(13-351535) 
Toegangsprijs per persoon f 35, 
Na aanmelding ontvangt men de 
papers. De diskussiedag wordt 
in Amsterdam gehouden. 
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ooENERGIE EN POLITIEK ooooo 

Wilbe rt Willems 

Het afgelooen jaar is er voor 
het eerst sinds jaren géén Ne
derl ands radioaktief afval in 
de Oceaan gedumpt . De atoom
lobby heeft er , met steun 
van de VVD, aJles aan gedaan 
om de dumpingen toch door te 
laten gaan . Opgeruimd staat 
netjes , niet waar? Maar de pu
blieke opinie in Nederland 
bleek , evenals rlie in Engeland , 
zo vastberaden in haar bezwaren 
tegen deze " oplossing" van het 
radioaktieve afval-probleem, dat 
naar andere wegen gezocht moest 
worden . In dece~)er werd voor 
de zoveelste keer minister Win
semius aan de tand gevoeld door 
de Tweede Kamercommissie voor 
Milieubeheer over zijn voorstel 
om de rotzooi tijdelijk (zo ' n 
5 à 10 jaar) op te slaan in de 
duinen bij Petten , in een nieuw 
te bouwen loods naast het ECN 
(Energieonderzoek Centrum Neder
land) . Er b l ijken nogal wat pro
blemen gerezen te zijn , en niet 
alleen door de talloze bezwaren 
die vanuit de bevolking zijn 
ingediend tegen de verschillen
de vergunningen voor die loods. 

o b e lazerdt o rJt..:: u o o (Jo oo o 

Op de eerste plaats blijkt het 
gemeentebestuur van Zijpe (waar 
Petten ontler valt.) gewoon bela
zerd te zijn door de minister. 
llen wercl immers - ten onrechte -
verzekerd dat uit bestuurlijke 
overeenkomsten met Borssele en 
Dodewaard zou blijken dat deze 
kerncentrales niet voor hun ei
gen afval zouden hoeven zorgen. 
Deze informatie deed de gemeen 
te r aad terugkomen op haar eerde
re uitspraken om nooit afval van 
de centrales te zul l en accepte
ren . De gemeenteraad had niet 
het fatsoen om later , nadat ze 
uit een door mij in de Kamer ge
houden interpellatie wisten dat 
er helemaal geen bestuurlijke 
overeenkomsten bestonden , op 
haar besluit terug te komen . 
Wel gingen ze zelf met de direc
ties van Dodewaard en Borssele 
praten . En wat bleek? Dat deze 
wel degelijk genoeg ruimte hadden 
om hun eigen afval tenminste 10 
jaar op te slaan . Even lang dus 

foto : r.erlo Bcernink 1Nijmeegs fotocollectJeF) 

a]s in de t~jdelijke opslagplaatsozwartepïet oooo o ooooo 
in Petten . Maar ze voelden daar 
niets voor , zoals de burgemeester 
van Zijpe ons op een hoorzitting 
kwam vertellen . Zo bang zijn ze 
er mee te b li jven z itten en het 
straks aan niemand meer kwijt 
te kunnen . 
Die angst wordt bevestigd door 
<le ruzie die de PZEM en de GKN 
nu met Winsemius u itvechten over 
het beheer van de nieuwe opslag
nlaats . Deze Centrale Opslagfa
c iliteit voor Radioaktief Afval 
(COVRA B. V.) zal ook de zorg 
voor het hoogradioaktieve en 
kernsplijtingsarval krijgen , a l s 
dat in de 90-er jaren wordt te
ruggestuur d vanuit Windscale en 
La Hague . Hoewe: vrijwel all e 
risiko ' s bij de staat komen te 
liggen, wil Winsemius wel het 
beheer en de meerderheid van de 
aandel en in handen geven van de 
afvalproducenten . ECN , GKN en 
PZEM hebben laten weten dat 
qraag te willen , mits de minis
ter hen garandeert dat het afval 
nooit meer b i j hen terugkomt . 
Zo bevreesd zijn ze blijkbaar , 
dat er geen oplossing komt voor 
de troep die ze ze l f achterlaten 
De ruzie is nu zo hoog opgelopen 
dat zelfs de CDA-fraktie in de 
Kamer gedreigd heeft dat de cen
trales dan maar zelf hun afval 
moeten houden en dat COVRA al
leen zal gaan zorgen voor het 
afval uit ziekenhuizen en labo
ratoria . En dat is ook het 
standpunt van " links" in de 
Tweede Kamer. 

De strijd van de milieubeweging 
tegen de atoomdumping mag er na
tuurlijk niet toe leiden dat 
zij (de milieubeweging) of de 
linkse politieke partijen zich 
mede-verantwoordelijk maken voor 
de opslag ervan op land , waar 
dan ook . We l is het van belang 
om het spelletje dat de kern
centrales nu met de overheid 
spelen over de interim-opslag, 
goed in de gaten te houden. De 
eigenlijke i nzet ervan is wie 
in de naaste toekomst de afval
berg - inclusief het hoogactie
ve afval - moet zien kwij t te 
raken . De k~rncentrales schui-
ven de z\._rarte piet liever door , 
om zo ongestoord mogelijk hun 
kernenergieprogramma te kunnen 
voortzetten en uitbreiden . 
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