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Maar dat schuldgevoel, hè.
Jezus, lange tijd heb ik ge
dacht dat ik dat nou wel zo' n
beetje ontgroeid was. Maar nu
zit ik er weer mee. in verhe
vigde mate. Opeens voelde ik
het: Ik ben schuldig.
Maar waaraan dan verdulleme?
Ik vloekal lang niet meer. OOk
heb ik geen uitkering mee:r.
Overigens was er aan mijn
buitenkant nog niets te mer
ken. Zo las ik dat de PvdA op
grote verkieziligswinst stond.
En echt, ik dacht dat ik blij
was. Maar dat was enkel mijn
buitenkant. Van binnen voelde
ik die~ schuld. Vooral als ik
iets zuurs at of dronk voelde
ik mij hopeloos schuldig.
Maar onlangs zag ik het. Heel
duidelijk. Je ziet zoiets na~

tuurlijk niet ineens. Dat moet
groeien in je. Je moet rijpen.
Van binnen. Je moet er voor
open staan. Er ontvankelijk
voor zijn. Maar pas g&leden
.voelde ik het: Ik was open en
ontvankelijk. Ik aanvaardde
m1,jn schuld. Maar waaraan was
ik dan toch schuldig? 'Ik sliep
nog maar nauwelijks. Steeds
dat vermanende vingertje en
die dreigen!1e maar tegelijker
tijd vaderlijk-bezorgde blik.
Ik wist zeker, dat ik dat ge
2:ioht u:gens van kende. Zo'n
bleek uitgeslagen gezicht,
brede jukbeenderen spits af
lopend tot wat je nauwelijks
nog kin noemen kunt. Even
flitste het studentencorps
door mijn droan. Badend in het
zweet werd ik dan waJcker,bar
stend van schuld. Steiner,
Baghwan, Cees de Boer, alles
heb ik verslonden, maar ner
gens vond ik het antwoord van
mijn schuld.
En toen, ineens zag ik het.
_cht vé6r mij."Op een affiche,

inhoud

oqenschijnlijk daar neergehan
gen door Jan ter Schure zelf:
"IEDEREEN HEEF'l' SCHULD".
God, wat was dat bevrijdend.
Ik liet mijn auto voor wat ze
was en haastte mij naar de
plaats waar ik vroeger weke
lijks werd verlost van mijn
schuld. Binnengekanen zocht ik
in het donker de weg naar de
plek van reiniging, waar al
een paar oudjes g$knield zaten,
kennelijk ook getroffen door
het affiche. Kunnen zij zich
een automobiel ~rmitteren,

dacht ik nog. Eindelijk was ik
aan de beurt. Boe ging dat
toch? "Vader, in uw handen be
veel ik mijn•••• •
"Wat mag het zijn, mijn jong",
onderbrak hij mij. Een derge
lijke kruideniersgeestltwam mij
wel enigszins vreemd voor,
maar ach, voor hem is het ook
crisis, mijme1de ik.
"OOK IK BEN SCHULDIG·, begon
ik. "Vertel verder, mijn jong",
ho(!)rde ik. Kijk, en dat 'Vind
ik nou zo enorm misselijk, hè.
Kom je eindelijk tot inkee:r,
schraap je al je D1Qed bij el
kaar aD je te aoen ver~ en
dan beginnen ze d6&:' te vragen.
Het deed me wel weer denken aan
vroeger toen ik tezelfderplaats
stamelde dat mijn handjes niet
altijd boven de dekens rustten.
Dan vroegen ze ook zo lekker
door totdat ze uiteindelijk
zelf een zucht slaakten te
mijner verlichting.
Enfin, ik wilde wel van mijn
schuld af, dus !IlOJQP8lde ik
iets van "zure regenn en "U
toch ook" en "het. openbaar ver
voer is toch ook niet alles"
en toen zag ik het gezicht weer
maar nu duidelijker dan ooit.
Woedend rende ik naar buiten
en schreeuwde: "WinséeJDius,
hypokriii~ét===
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MILIEUBEWUSTE HOBBY VAN

EINDHOVENSE FAMILIE

Het echtpaar Boskman uit Eindhoven is erg energiebewust bezig,
om er maar eens een cliché tegenaan te gooien.
Hoe het bewustwordingsproces op gang kwam en waartoe het alle
maal zou leiden, vertellen ze u in dit verhaal.

naar kranten, kamerleden,
energiebedrijven , enzovoorts.
Kortom, ons rustige leventje
was wel wat veranderd.

ZonnecoLLectore n voor het verWarme n v a n water .
f oto : Kon. Inst ituut v. d . Tr op en, Amste r dam.

Ons verhaal begint in 1973 . We
zagen op de televisie in het pro
gramma Werkwinkel dat in West
Duitsland, in Kalkar , een kweek
reactor zou worden gebouwd.
Nederland nam een aandeel in de
kosten en een gedeelte daarvan
werd rechtstreeks doorberekend
aan alle energleafnemers, en wel
door hen 3% van de verbruikte
electriciteit te laten betalen
voor die kweekreactor, de zoge
naamde Kalkarheffing.
Wij zaten met stijgende ve r ont 
waardiging dat programma te be
kijken. Een beetje overdreven
gezegd : door dat televisiepro
gramma werden we wakker geschud:.

energiebewusteloos

Tot dan toe waren we nameli jk
·'enerqiebewusteloos" geweest, we
waren druk bezig met onze banen,
elkaar, trouwen, kinderen kri j
gen, huis kopen, etcetera.
Op dát moment besloten we om die
Kalkarheffing niet te betalen.
We hadden nog nooit gehoord van
"burgerlijke ongehoorzaamheid"
en dachten heel nalef ook niet
aan eventuele gevolgen. We vroe
gen bij Strohalm in Utrecfit wat
i nf ormatiemat e r i aal aan van de
net gestarte Stroomgroep Stop
Kalkar.
Enfin, i n november 1973 kwam de
jaarafrekening van het Gemeente
lijke Energiebedrijf Eindhoven,
met daarop f 4,08 Kalkarheffing.
We stuurden netjes een brief naar
het GEB met onze argumenten om
die f 4,08 niet te betalen.
Na enkele aanmaningen werd
onze weigering doorgespeeld
naar de kantonrechter. De
Vereniging Milieudefensie
bood ons een advocaat aan, die
met de procedure begon . We
moesten voorkomen en we wer
den uitgenodigd op een hoor-

zitting van de Commissie Be
roep- en Bezwaarschriften;
toen waren dat behoorlijk
spannende momenten voor ons.
Uiteindelijk kwam de regering
met een ontheffingsr~geling

voor gewetensbezwaarden en de
procedure eindigde onbeslist.
Inmiddels zaten we tot over
onze oren in de actiegroepen
BBK en anti-Kalkarcomitee in
Eindhoven.
We demons t ree rde n in Kalkar,
Borssele, Almelo, Doel en
Dodewaard , schreven brieven

I

voorbeeld

Uiteraard gingen we ons ook
bezinnen op ons eigen ener
giegedrag. We waren (en zijn
dat nog) têgen kernenergie,
maar als je e~gen têgen bent,
betekent dat ook vóór iets
anders zijn. We vinden het
beste alternatief voor kern
centrales nog steeds energie
besparing in de eerste plaats
en dan natuurlijk wind- en
zonne-energie, die in Neder
land goed toe te passen zijn.

:;/
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kostenbesparing

De z onneool lectopen op het dak van
fami lie Boskm an.

We begonnen met de energiebe
sparing: dubbele ramen, iso
latie van dak en alle lei
dingen, we kochten de CV
pompschakelaar en de koel
kastautomaat van Volksener
gie. Onze energierekening
werd j aar op j aar lager,
ondanks de hogere prijzen
voor gas en electriciteit.
Maar we wilden verder gaan :
op een beurs troffen we de
mensen van Zonnevang uit
Eindhoven (een Memo-bedrij f)
en lieten ons informeren
over zonnecollectoren. Na
een gesprek thuis besloten
we tot de aanschaf van een
HR-ketel (Nefit-turbo) , drie
zonnecollectoren en twee boi
lers , van respectievelijk 115
en 80 liter inhoud. In novem
ber 1983 werd alles geplaatst.
Zonnevang beloofde ons een
gasbesparing van 1000 m3 bij
een mooie zomer. We hebben ui
teraard regelmatig de stand
van de gasmeter opgenomen en
bij de jaarafrekening van '84
bleek dat we 981 m3 bespaard
hadden en de zomer was toch
echt niet zo geweldig geweest:
weinig zon i n het voorjaar,
pas in juni kwam het water in
de zonneboiler boven de 60 gra
den. De hoogste temperatuur die
we vor i g jaar hebben genoteerd
was 84,7 graden.

techniek
In ons dak (zuidkant) liggen
drie zonnecollectoren van elk
165 x 85 centimeter, die zijn
aangesloten op een boiler van
115 liter. Als de zon door
komt,wordt water uit die boi
ler in de buizen van de collec
toren gepompt en daar verwarmd.
Het warme water stroomt terug
in de dubbele wand van de boi
ler en geeft de warmte af aan
het koude water binnenin. Dat
water wordt door ons afgetapt
voor alle huishoudelijk gebruik
zoals douche , bad , afwas, was,
enzovoorts. De wasmachine wordt
gevuld met twee emmers warm wa
ter (besparing electriciteit).
Beneden in de gang hangt een
digitaal-thermometer, waarop we
de temperatuur van het water in
de zonneboile~ kunnen aflezen.
Komt dat in de buurt v an de 50
graden, dan lopen we even naar
de zolder om de kraan/schake
laar tussen de twee boilers om
te zetten. We tappen dan recht
streeks uit de zonneboiler van
115 liter. Maar natuurlijk is
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het water, vooral in de winter,
niet altijd zo warm. Dán staat
de schakelaar gericht naar de
tussenboiler van 80 11ter, die
verwarmd wordt door de HI\-ketel.
Bijverwarmd moeten we zeggen ,
want de warmte van het water
uit de zonneboiler wordt altijd
afgestaan aan de tussenboiler,
zodat er misschien maar 15 of
20 graden hoeft te worden bij
verwarmd. Dus de warmte van het
water uit de zonnecollectoren
wordt altijd benutl.
In de afgelopen winter is het
een paar keer voorgekomen dat
we rechtstreeks uit de zonne
boiler konden tappen, in de
zomermaanden is dat bijna con
stant. Tussen april '84 en
eind september hebben we
slechts in twee korte perioden
de CV-ketel moeten inschakelen
om over warm water te beschik
ken. In de zomer verbruiken we
dus alleen gas om eten te ko
ken.
OOk in 1985 hebben de collec
toren al volop gedraaid: in
februari 5 maal boven de 50
graden, in maart 3 maal en in
april tijdens de twee mooie
dagen in de paasvakantie werd
het water 63 graden en 72,3
graden~ •
We hebben natuurlijk moeten
wennen aan onze nieuwe instal
latie . Douchen doen we voort
aan bij voorkeur I s avonds,
omdat het water dan warmer is.
Het gebeurt wel eens, als de

het huis van de
f oto: Boskman

kinderen bijvoorbeeld wat te
lang onder de douche staan,
dat de volgende doucher plot
seling koud water over zijn of
haar hoofd krijgt. Ook laat de
zon het wel eens een dagje af
weten. Dan wassen we ons maar
aan de wastafel met koud water
en zetten we voor de afwas een
ketel water op het gasfornuis.
Dat went snel.

~ hamvraag die iedereen ons
meteen stelt als we praten over
onze zonnecollectoren,is: "In
hoeveel jaren halen jullie de
kosten er weer uit?"
In het begin legden we geduldig
uit dat het ons daar niet in de
eerste plaats was begonnen : wij
willen energie besparen.
Momenteel stellen we vaak een
tegenvraag : "Vraag je je ook af
in hoeveel jaar je nieuwe auto,
video of stereoinstallatie is
terugverdiend?"
Het lijkt wel of alleen bij
het onderwerp energie wordt
gedacht aan rendement, inves
tering, terugverdienen. Voor
ons was de aanschaf van deze
installatie allereerst iets
waar we .naar toe zijn gegroeid ,
een logisch gevolg van ons ac
tievoeren en energie-bewust
worden. Je zou het ook een hob
by kunnen noemen : we wilden het
érg graag hebben.



We hebben geen behoefte aan een
auto (we zijn in het bezit van
5 goede fietsen en een fiets
kar), een vaatwasmachine, een
droogtrODlllel, een diepvriezer
of andere electrische appara
ten. Het lijkt wel of we onze
aanschaf moeten verdedigen: Te
gek eigenlijk.
We betaalden voor de HR-ketel,
twee boilers, drie zonnecollec
toren en het installeren een
bedrag van f 9192,79. Voor dit
bedrag kun je niet eens een
nieuwe auto kopen.
In 1984 bespaarden we 981 m3

gas á 52,5 cent,. ruim f 500,
dus. Als de gasprijs blijft
stijgen zoals in de afgelopen
jaren (van 8 cent in 1973 tot
bijna 60 cent nu) halen we dat
bedrag er inderdaad in 15 - 20
jaar wel uit. Maar nogmaals:
daar hebben WE> vantevoren hele
maal niet aan gedacht. We zijn
er gewoon trots op dat wij ge
bruik kunnen maken van zonne
enerqie en dat we op onze ma-

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

gas

4560
3979
3555
3300
2971
2964
3143
2801
2698
2604
2283
1302

electriciteit

3041
2351
2152
2156
1988
1875
1803
1606
1647
1473
1459
1395

nier een (kleine) bijdrage le
veren aan energiebesparing.
Nu volgt een overzicht van ons
verbruik van gas en electrici
teit.
We hebben nu bijna l,S jaar
ervaring met zoone-energie. In
die tijd zijn we de zon met
andere ogen gaan bekijken.
"Vroeger" betekende een zonni
ge dag fijn je jas uit, lekker
wandelen, fietsen, zwemmen,
buiten zitten.
Nu is er een aspect bijgekomen:
de zon is voor ons ook een
energiebron, waar we dankbaar
gebruik van maken.
Het enige wat we jammer vinden
is dat we niet veel eerder tot
die aanschaf zijn overgegaan.

Mieke Boskman

vragen om tekst en uitleg.
Ruim 70.000 woningenworden nu
verwarmd middels stadsverwar
ming en wanneer in de toekomst
alle zeventien projecten vol
tooid zullen zijn, is 6 per
cent van het Nederlandse wo
ningbestand aangesloten.

en Tweede Kamer om spoedig een
nationale stadsverwarmingscom
missie in te stellen. De finan
ci!!le nood lijkt hoog. "Veel
mensen worden echt getild",
aldus een vertegenwoordiger
uit AlJnere, "Met name de men
sen die de afrekening niet be
grijpen en niet in verweer
durven te komen tegen die in
genieurs en andere deskundi
qen."
Niet alleen de tarieven blijken
ergernis op te wekken, ook de
opstelling van Energiebedrijven
en andere exploitanten geeft
aanleiding tot onvrede. Er
wordt vaak niet ingegaan cp

Stadsverwarming kreeg op het eind van de jaren 70 een enorme
stimulans. Diverse electriciteitsmaatschappijen projecteerden,
met steun van het Ministerie van Economische Zaken, talloze
projecten om met behulp van "afvalw~rmte" afkomstig van elec
triciteitscentrales, woningen, kantoren en andere gebouwen van
warmte te voorzien. Momenteel telt ons land zeventien gereali
seerde projecten, die gezamenlijk 70.000 woningen bedienen.
Het verwarmingssysteem lijkt nu bijna volmaakt, na de gebruike
lijke kinderziekten en mankementen. Maar de verbruikers zijn
dik ontevreden over het tarievensysteem. De oprichting van de
LOSAN (Landelijk Overleg Stadsverwarming Afnemers in Nederland)
moet een eind maken aan de ongelijkheid.

Ruim 100 verontruste klanten
van stadsverwarmingssystemen
uit Breda, Leiden, Den Haag,
Tilburg, Nieuwegein, Rotter
dam, Helmond, Bergen op Zoom,
Utrecht en Almere wisselden op
20 april jongstleden in Breda
ervaringen uit. Op initiatief
van het Stedelijk Overleg
Stadsverwarming Breda was deze
bijeenkomst qeorganiseeerd,
met als voornaamste doel de
"verontrusten verbruikers te
organiseren in een landelijk
overleg (LOSAN).
De LOSAN stortte zich meteen
op haar eerste activiteit: een
dringend verzoek aan regering

stadsverwarmingsgebruikers organiseren zich
landelijk

ROODGLOEIEND
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hoofdleidingbuiaen Van SV·Tilburg

tarieven

Het tarievenbeeld is onduide
lijk, verwarrend en ongrijp
baar. Het hele stadsverwarming
idee berust in feite op een
heilige wet: de ve r br uike r s
mogen niet duurder uit zijn
dan bewoners van woningen met
een individuele centrale ver
warming. Dit principe ("niet
duurder-dan") is zelfs in de
Tweede Kamer vastgelegd op
25 november 1981. Men zou ver
wachten dat een dergelijke af
spraak gemakkelijk uit te voe
ren is. Niets is minder waar.
Er bestaat niet zoiets als een
landelijk tarief. Elk stadsver
warmingsbedrijf hanteert een
eigen rekenmethode met ver
schillende uitkomsten en
tarieven. Dat heeft onderm~er

te maken met het feit dat er in
de loop der tijd (1978 - 1985)
he r en der projecten zijn ge
start waarbij men op een of
andere manier een tarief moest
bepalen. Dat is op zich een
moeilijke materie, omdat steeds
vergeleken moet worden met
woningen met een eigen cv-ketel
Bewoners van SV-woningen beta
len voor een cv-kete l die er
niet is. Ook voor het onder
houd van de niet-bestaande
ke t e l wordt jaarlijks een be
drag gevraagd. Daarnaast is ook
de prijs van de geleverde warm
te onderwero van he vige dis
cussie , waarbij het t echnische
jargon (rendement op onder
waarde, Giga-Joules) het zicht
ve r t roebe l d .
De afgelopen jaren hebben tal
loze bewonerscomités en indi
viduele SV-verbruikers zich
verdiept in deze moeilijke en
ongrijpbare materie. De waar
heid komt stukje bij beetje
boven water , met als voorlo
pige conclusie dat i n de mees 
te gevallen het va s t re cht te
hoog is, dat de warmteprijs

6
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niet overal klopt met de af
spraken en dat de meting van
het warmteverbruik vaak on
nauwkeurig en onterecht ge
schiedt. In een aantal geval
len (Almere en Tilburg) wordt
het verbruik gemeten via een
warmtemeter. Zo'n i ns t rument
registreert het aantal kubieke
meter water dat door de woning
stroomt, maar kan niet bepalen
of er sprake is van warm of
van koud water. Een bron van
ergernis en onzekerheid.
Het plaatsen van warmtemeters
wordt te duur, vinden de ex
ploitanten. "En dan zou het
SV-gebeuren nooit meer ui t de
rode cijfers komen", vullen de
geêrgerde verbruikers aan.

zwarte qaten
en rode cijfers

Het vermoeden van de verbrui
kerq wordt beve stigd door E.
de Beer (Consumentenbond):
"Als alle tarieven redelijk
zouden zijn, en dat zijn ze nu

Boy Boer
f o t o: Wim Kersten

niet, dan zouden de verliezen
van alle SV-bedrijven wel eens
in de miljarden kunnen lopen.
De vraag is dan wie voor deze
verliezen moet opdraaien. Nu
doen de verbruikers dat. De
Haagse overheid moet bijsprin
gen omdat Den Haag indertijd
het stadsverwarmingsidee toe
juichte en stimuleerde in het
kader van de nationale ener
giebesparing. "
De aanwezigen stellen daarop
vast dat de VESTIN (Vereniging
van Exploitanten van Stadsver
warming in Nederland) met Den
Haag moet onderhandelen over
een eenduidig ndelijk tarief,
gebaseerd op het "niet-duurder
dan-principe" •
Van Teefelen (namens het Minis
terie van Economische Zaken)
licht de vergadering toe dat
dat niet de bedoeling is: "Een
nationaal tarief s trookt niet
met het Rijksbeleid. Wij gaan
ervan uit dat elke gemeente
haar eigen tariefbeleid vast
stelt. Daar zijn afspraken
over gemaakt tussen gemeenten
en Ministerie . tI

Volgens berekeningen van Ste
delijk Overlegorgaan Stadsver
warming Breda betalen SV-ver
bruikers jaarlijks f 214,- te
veel i n vergelijking met cv
verbruikers.

succes
De eerste ~~AN-bijeenkomstis
een succes geworden. "Maar we
zijn er nog lang niet", aldus
organisator en dagvoorzitter
Boy Boer (Breda), "Er is nog
een lange weg te gaan voordat
het monopoliespel van de VES
TIN is afgelopen. De landelijke
overheid moet gaan beseffen wat
eraan de hand is. Vandaar ons
appel aan Den Haag om orde op
zaken te stellen, om een na
tionale stadsverwarmingscom
missie in te stellen en de
VESTIN terug te fluiten."
Het LOSAN komt in juni weer
bijeen, in Utrecht. Maar het
is zeker de bedoeling om el
kaar eerder te zien, op 24 mei
in Nieuwegein. Dan vergadert
de VESTIN over nieuwe tarie
ven . "We hebben spreektijd
aangevraagd om onze wensen toe
te lichten en nogmaals de VES
TIN dringend verzocht het
"niet-duurder-dan-principe"
daadwerkelijk en goed toe te
passen."

Wim Kersten



Stichting Kritische Massa ontplooit juridische
tegenakties

KERNENERGIE IN
BEKLAAGDENBANK
Reeds jaren wordt er verzet qepleeqd teqen kernenerqie. Als het
aan Van Aardenne liqt met weiniq succes. Het eerste protest qe
beurde door middel van een demonstratie op een koude winderiqe
dijk voor de kerncentrale in Borssele . Deze vorm van protest
vond haar hooqtepunt on een krachtiqe blokkade bij Dodewaard.
Naast deze protestacties kwamen ook de minder qeruchtmakende
acties op qanq : de juridische acties teqen kernenerqie in de
vorm van processen. De eerste, wat meer bekende, actie van smit
te Leeuwarden leverde het alternatieve f onds van Lubbers op, zo
dat er niet meer op leqale manier qeweiqerd kon worden de bij
draqe aan Kalkar te betalen . Het bedraq in de a l ternatie ve pot
werd weliswaar niet voor Kalkar qebruikt, Maar een zelfde bedraq
werd uit de alqemene middelen alsnoq bestemd voor de bouw van
de snelle kweekreactor. Deze materie val t echter buiten het ka
der van dit artikel. Bedoeld is wat te vertellen over juridische
acties teqen kerninstallaties in welke vorm dan ook .

strafklacht

Hier volqt de inteqrale tekst.
"Geachte Leden van de Tweede
Kamer der Staten Generaal!
A) Hierbij dien ik , namens de
Stichtinq Kritische Massa te
Arnhem een strafklacht in je
qens minister G.M.V. van Aar
denne, en verzoek ik de Tweede
Kamer deze strafklacht te on
de rzoeken, teneinde in over
weging te nemen de Procureur
Generaal van de Hoge Raad een
l ast te qeven tot vervolqinq
terzake van het pleqen van een
ambtsmisdrijf, zoals bedoeld
in a rtikel 92 Re en artikel
483, lid 2 Sv.
B) De strafklacht behelst het
misdrij f van opzetteli jke op
lichtinq zoals bedoeld in ar
tikel 326 Sr., waarbij betrok-

Wieqel heeft uit de school qe
klapt over wat reeds jaar en
daq binnen de anti-kernenerqie
beweqinq werd qevreesd: de
Brede Maatschappelijke Discus
sie over kernenergie was niets
meer dan een politiek r ookqor
dijn, of liever een zoethou
dertje, au in werkelijkheid
druk verder te qaan met plan
nen voor nieuwe kerncentrales.
Meniqeen voelde zich op z'n
zachtst gezegd te grazen gen~

men , De reeds twee j aar oude
stichtinq Kritische Massa liet
deze kans tot. het aankaarten
van de qanq van zaken niet aan
haar voorbij qaan. Op 27 fe
bruari 1985 diende Kritische
Massa een strafklacht in bij
de VOQrzitter van de Tweede
Kamer der Staten Generaal. foto Wim Kersten
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kene misbruik heeft gemaakt
van zijn positie als minister
van Economische Zaken geduren
de de kabinetsperiode 1977 tot
1981, en in zijn huidige minis
terschap. Diens positie geldt
als een strafverhogende om
standigheid ex artikel 44 Sr.
C) De strafklacht is gebaseerd
op de navolgende overwegingen :
1.Dat ondermeer op voordracht
van de eerstverantwoordelijke
minister van Economische Zaken
d.d. 2 juli 1981 (nr. 681/548
WJA) bij Koninklijk Besluit
d.d. 3 juli 1981 is ingesteld
de stuurgroep Maatschappelijke
Discussie Energiebeleid, met
betrokkene als eerste onderte
kenaar (KB .81-76).
2.Dat aan deze energiediscussie
als democratisch novum welis
waar geen dwingende politieke
gevolgen werden verbonden, doch
dat zij beoogde de bevolking te
raadplegen om dusdoende voor
de besluitvorming over de toe
passing van kernenergie een
bredere legitimatie te bewerk
stelligen.
3.Dat vervolgens, niettegen
staande het feit dat deze ener
giediscussie als duidelijke
uitkomst heeft opgeleverd dat
er nu geen nieuwe kerncentra
les moeten komen, het kabinet.
vooral door toedoen van minis
ter G.M.V. van Aardenne, heeft
besloten om minstens twee
nieuwe kerncentrales te bouwen
in Nederland.
4.Dat een en ander voeding
geeft voor het vermoeden dat de
energiediscussie een farce is
geweest.
S.Dat in de Haagse Post van
19 januari 1985 de heer H.Wie
gel onthult dat de toenmalige
minister van Economische Zaken,
de heer G.M.V. van Aardenne,
geenszins ooit de bedoeling
heeft gehad ook maar enige be
tekenis toe te kennen aan de
energiediscussie. Het artikel
citeert de heer Wiegel (p.26):
"Maar Gijs van Aardenne vond
het destijds nog te vroeg. Dan
gaat het waarschijnlijk mis,zei
hij en als je zag hoe de vlag
toen ook wapperde,had-ie zeker
achteraf groot gelijk." Dus
werd realpolitisch besloten
tot de BMD (Wiegel: "Hup voor
uit maar met de geit, prima
idee.") Het kostte een slordi
ge 25 miljoen, maar als win
dow-dressing, als cover-up
zou het zijn geld vast en zeker
opbrengen.
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6.Dat de heer Van Aardenne, ge
bruik makend van zijn positie
als minister van Economische
Zaken, a. het Nederlandse parle
ment heeft bewogen 30 miljoen
aan deze discussie te spenderen
en b, vele mensen heeft bewogen
aan deze discussie dee te nemen
en c, een deel van de milieu
beweging heeft bewogen op al
lerlei manieren te participeren
en d, een stuurgroep heeft be
wogen een evenwichtig rapport
samen te stellen.
7.Dat de heer Van Aardenne
steeds heeft voorgespiegeld
dat dit inderdaad een betekenis
volle discussie betrof, wat nu
in het licht van het vooraf
gaande gezien moet worden als
een "samenweefsel van verdicht
sels", teneinde de tegenstan
ders van kernenergie monddood
te maken en te komenin een an
der politiek vaarwater, waarin
uitbreiding van kernenergie weer
wel mogelijk was .

8.Dat de heer Van Aardenne zijn
handteken Jng heeft geplaatst
onder de voordracht, alsmede
het Koninklijk Besluit tot in
stelling van de Stuurgroep,
waarbij hij zich blijkbaar heeft
laten leiden Ooor realpolitische
overwegingen, en geen moment de
opzet had aan het naar buiten
toe gepretendeerde doe L ook
daadwerkelijk betekenis toe te
kennen.
9~Het vorenstaande leidt tot de
conclusie dat er een ernstig
vermoeden is dat de heer Van
Aardenne zich heeft schuldig
gemaakt aan opzettelijke o~

lichting. Dat de heer Van Aar
denne niet in zijn eentje deze
discussie op poten heeft gezet,
is juist, maar neemt niet weg
dat hij als eerstverantwoorde-

lijk minister hiertoe het ini
tiatief heeft genoemn, als
eerstverantwoordelijke zijn
handtekening onder het KB heeft
gezet en ook als eerstverant
woordelijke het kabinetsbesluit
naar aanleiding van de energie
discussie zal verdedigen.
0) Ik verzoek U het onderhavige
verzoek serieus op zijn maritis
te beoordelen. Door de bijzon
dere positie van de ministeriêle
strafrechtelijke verantwoorde
lijkheid is de normale weg om
aangifte te doen van een straf
baar feit bij het Openbaar
Ministerie, afgesloten. Uit het
oogpunt van rechtsgelijkheid
verdient het aanbeveling deze
strafklacht niet a priori af
te wijzen. Ook uit het oogpunt
van politieke zuiverheid is
strafrechtelijke vervolging
van minister Van Aardenne op
portuun. Geconstateerd kan
worden dat er een tanend ver
trouwen is in het fUnctioneren

van de parlementaire democratie
Bet is strijdig met de poli
tieke ethiek wanneer een mi
nister zich kan per.m1tteren
ongestraft, althans zonder dat
daarnaar genoegzaam onderzoek
kan worden verricht, de poli
tieke spelregels te negeren
en de beginselen van behoor
lijk bestuur te bruskeren. Het
algemeen belang is er derhalve
mee gediend, ook ter vermijding
van het beeld van vriendenpo
litiek en klassejustitie, dat
de Tweede Kamer haar rol als
Officier van Justitie serieus
opvat en niet zonder meer de
zaak seponeert. Ik verwijs U
hiervoor met name naar artikel
18 Wet Min. Verantw.
In het vertrouwen••••••Hoog
achtend. "

vervo lg pagina 13



WAAR GAAN WE NOU
EENS NIET NAAR TOE?
De (zomer) vakantie wordt door iedereen gezien als het ideale mo
ment om er helemaal "uit" te zijn. Lekker niks doen in het "douce
France" of klauteren in de Alpen. De ongerepte natuur••••
Maar de natuur wordt steeds meer geweld aan gedaan. Vooral in
liest-Duitsland en het gebied rond DDR, Tsjechoslowakije en Polen
zijn de gevolgen van het verschijnsel ' zure regen I goed te z i en .
Ook kernenergie vormt voor velen een bedreiging van mens en milieu.
En juist in een aantal Europese landen krioelt het van de atoom
i nstallaties .
De redaktie van Allicht heeft een oud idee uitgewerkt : een Europe
se landkaart met 131 l okaties die mogelijk vermeden moeten worden.

Bijgaande kaart is een soort
'blinde kaart I I met daarop de
plaatsen waar zich kernener
giecentrales, uraniummijnen
~ andere atoomenergieinstal
laties bevinden. Om de pre
cieze plek terug te vinden
is het van belang vooral te
letten op de ingetekende
rivieren. Per land zijn de lo
katies genummerd; de nummers
zijn terug te vinden in het
register op de achterzijde
(bv, Frankrijk, 3 : La Hague,
opwerkingsfabriek).
Kernenergieinstallaties zijn
soms moeilijk terug te vinden.
Er zijn prachtige voorbeelden
van verscholen kerncentrales,
zoals in Flamanville (Frank
rijk, 16). Ook de vorm kan ver
schillend zijn: koepels (zoals
Borssele) en vierkante gebouw
en (.zoalS in Dodewaard).

onoverzichtelijk

Het was oorspronkelijk de be
doeling om nog méér 'objecten'
in kaart te brengen. Kernwapen
opslagplaatsen, chemische in
dustrie, gifbergen, verzuurde
gebieden en dergelijke . Dit
bleek onmogelijk, omdat sommige
delen van Europa dan niet meer
zichtbaar zouden zijn. vandaar
deze beperking tot slechts kern
energieinstallaties. I n bepaalde
landen (met name Frankrijk en
West-Duitsland) is de s ituatie
al bijna onoverzienbaar.
De Oosteuropese landen vormen
een apart probleem, aangezien
de schaarse informatie weinig
vermeldt over de precieze plek
ken. Met behulp van talloze
bronnen is een enigszins betrouw
baar beeld opgebouwd.

rivieren en kusten
Een aantal Europese rivieren
(Donau, RhOne, Rijn, Elbe en
Maas) fungeren als een soort
leidraad. De meeste kernenergie
installaties zijn gevestigd ~an

dergelijke rivieren in verband
met koelwater. Daarnaast zijn
ook een aantal kustgebieden
zeer in trek, om dezelfde rede~

ongerepte landen
Een aantal Europese landen is
nog ongerept, wat betreft de
toepassing van kernenergie.
- Ijsland
- Liechtenstein
- Monaco
- Andorra

- San Marino
- Vaticaanstad
- Portugal
- Ierland
- Oostenrijk (:)
- Denemarken
- Albanii!
- Noorwegen
- Griekenland

Maar ook hier dient met voor
zichtig te zijn. In Kopenhagen
(Denemarken) zijn de Zweedse
kerncentrales van Bärseback en
Ringhals b.ij helder weer zicht
baar. Over de toestand in Alba
nié is niets bekend••• en Monaco
ligt akelig dichtbij het RhOne
dal.

Wij h~~den ons graag aanbevolen
voor correcties, kommentaar en
andere suggesties.

ge raadp l eegde bronnen I

No Nukoa /Bos - atl as/Readers Di gest at las/
Atomwlrts ch b.ft /Euro s ta.t jaarboeken/cene ra l
St4t1st ics lor F.urope . UN/Der AtOlllkonfllkt /
Xernenergie in beweging/Ongelukken met kem
energ te /Wi se News Communiques/Milieude fensie
Alli cht-archie f/Hal l waq- kaarta n!Mi che l l n
kaarten/Autolllapa CSSR/te le fon i s che mede de 
linge n/
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Alle i ns t a l l a t i e s zij n per
land genummerd. Het r egis te r
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(I)

ZWITSERLAND

1. Kaiseraugust (1)
2. Leibstadt (1)
3. Beznau (2)
4. Gösgen (1 )
5. Mühleberg (1)
6. Lucens (1, stilgelegd)

ZWEDEN

1. Ringhals (4)
2. Bärseback (2)
3. Oskarshamm (3) en tij

delijke opslag radio
actief afval.

4. Forsmark (3) en plan
voor opslag afval in
graniet

1SJECHOSLOWAIWE

1. Leviece (2)
2. Dukovany (2)
3. Jaslovskê Bohunice (3)
4. Jáchymov (uraniummijn)

WEST DUITSLAND

1. Kalkar (kweekreactor)
2. Jdlich (onderzoek)
3. Lingen (2)
4. Grundremmingen {2}
5. N.iederaichbach (I)
6. Grossweizheim (I)
7. Kahl (1)
S. Obrigheim (I)
9. Karlsruhe (onderzoek)
10. Hamm/Uentrop (1)
11. Biblis (2)
12. Mdlheim/Kärlich (1)
13. Gronau (uraniumverrij

king)
14. Ahaus (opslag radio

act.ief afval)
15. Gorleben (definitieve

opslag in zoutkoepel)
16. Grohnde u )
17. Salzgitter (zoutmijn

voor opslag afval)
IS. Brokdorf (1)
19. Landshut/Uhu (2)
20. Schwandorf (opwerkings

fabriek gepland)
21. Meuzenschwand (uranium-

mijn)
22. Philippsburg (2)
23. Neckar Westheim (2)
24. Grafenrheinfeld (1)
25. Krdmmel (1)
26. Brunsbdttel (I)
27. Hanau (splijtstof

stavenfabriek)
Stade (1)
Würgassen (1)
Esensham (1)

2. St. Maria de Garona
3. Valdecaballeros (2)
4. Almarez (2)
5. Triilo (2)
6. Cofrentes (1)
7. Lemoniz (2)

JOEGOSLAYE

NEDERLAND

Borssele (1)
Dodewaard (1)
Petten (1)
Almelo (uran.iumverrij
king)
Arnhem (1)
Delft (1)

SPANJE

1. Asco (2) en
Vandellos (2)

1. Krsko (1)

2S.
1. Cernavoda (1) met plan 29.

voor tiental nieuwe kern- 30.
centrales

2. Olt (1)

HONGARIJE

1. Paks (4)
2. Pêcs (uraniummijn)

POLEN

1. Zarnowitz (1)

OOSTENRIJK

Zwentendorf. Deze kerncen
trale wordt binnenkort ont
manteld, zonder ooit in be
drijf te zijn geweest.

SC*lET UNIE

1. Pavilosta (4)
2. Leningrad (4)
3. Kola (4)
4. Rowno (3)
5. Chernobyl (2)
6. Kmelnitsky (1)

De overige tientallen rus
sische kerncentrales staan
niet op de kaart.

9. Dungeness (4)
10. Sizewell (2)
11. Winfrith (1)
12. Hunterston (4)
13. Trawnsfynydd (2)
14. Heysham (4)
15. Torness Point (2)
16. Hartlepooi (2)
17. Wylfa (2)

ITALIE

1. Ispra (onderzoeksinsti-
tuut)

2. Trino Vercellese (1)
3. Mezzanone di Caorso (1)
4. Latina (2)
5. Garigliano (1)
Plannen voor kerncentrales
in provincies Puglia, Pie
monte en Lombardije.

BELGlE

FINLAND

FRANKRIJK

Btl.GARIJE

1. Kos loduj (4 )

1. Olkiluoto (2)
2. Loviisa (2)

GROOT BRmANNE

1. Windscale/Sellafield
(opwerkingsfabriek)

2. Calder Hall (4)
3. Chapel Cross (4)
4. Dounreay (1)
5. Berkeley (2)
6. Oldbury (2)
7. Hinkley Point (4)
S. Bradweil (2)
12

1. Doel (4)
2. Mol (2 reactoren, op

werkingsfabriek, opslag
radioactief afval)

3. Tihange (3)
4. Chooz (1, 2 in aanbouw)

1. Marcoule (3, opwerkings
fabriek, kweekreactor)

2. Caderache (kweekreactor
Rhapsodie, stilgelegd)

3. La Hague (opwerking) 1.
4. Chinon (4) 2.
5. St. Laurent des Eaux (4) 3.
6. Monts d'Arrées (1) 4.
7. Gravelines (6)
S. Cattenom (2) 5.
9. St. Alban/St. Maurice(2) 6.
10. Cruas (4)
11. Pierrelatte (Eurodif-

uraniumverrijking)
12. Belleville sur Loire(2)
13. Nogent sur Seine (2)
14. Golfech (2)
15. Penly (2 gepland)
16. Flamanville (2)
17. Paluel (4)
IS. Creys Malville (Super-

Phénix kweekreactor)
19. Bugey (5)
20. Fessenheim (2)
21. Dampierre (4)
22. Tricastin (3)
23. Blayais (4)
24. Vendée (uraniummijn)
25. Limousin (uraniummijn)
26. Forez (uraniummijn)
27. Blanzy (uraniummijn)
2S. Hérault (uraniummijn)

DDR

1. Greifswald (4)
2. Magdeburg/Stendhal (4)
3. Dresden/Rossendorf (2)
4. Bartensieben (plan voor

zoutkoepelopslag)
5. Zwickau (uraniummijn)
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voor de overheid betekenen. De
procedure vervult dan de rol
van een moeilijk te verwijderen
"juridische blokkade". Er kan
voorts een vergunning worden
aangevochten bij de afdeling
Rechtspraak van de Raad van
State, daar kroonberoep buiten

passing van kernenergie geen
belangrijke rol. Van meer be
lang zijn de vergunningen die
in de Kernenergiewet vereist
zijn. De Woningwet geeft
bijvoorbeeld aan onder welke
voorwaarden een bouwvergunning
moet worden verleend dan wel
geweigerd. De Kernenergiewet
laat deze kwestie open. Op
grond van de Wet Algemene Be
palingen Milieuhygiêne is een
bepaalde procedure voor de ver
gunningverlening van toepassing.
Bet overheidshandelen in verband
met kernenergie hoeft de burger
niet lijdzaam te ondergaan.
In een aantal gevallen kan een
rechtsbeschermingsprocedure
een aanzienlijke vertraging

. -

Mr . A. F.M. Brenninkmeye r

De minister mag bij voortduren
van het verzet zálf een bouw
vergunning verlenen. De bouw
vergunning speelt in verband
met de problematiek van de toe-

juridische blokkades

11anUilJl 1982

-.. -.",,,.'.

als burgers zullen een kern
centrale makkelijker aanvaar
den indien hij maar ver weg
staat. Dat kan in Nederland nu
eenmaal niet. Vandaar dat een
besluit op nationaal niveau
noodzakelijk is om de locatie
aan te wij zen, teneinde loca
le en regionale weerstand te
overschaduwen. In Nederland is
besloten een afzonderlijke PKB
in de procedure te brengen.
Een belangrijk aspect van de
PKB-procedure is dat gemeenten
en burgers hun zegje kunnen
doen. Er wordt echter op cen
traal niveau beslist. De raden
van de gemeenten kunnen van
hogerhand gedwongen worden hun
bestemmingsplan aan te passen.

KRID".CHE
MI ~SA

korte gedingen

Het echtewerk zal nog moeten
beginnen. Er zal een inventari
satie plaatsvinden van moge
lijke procesingangen . De rege
ring heeft haar standpunt dui
delijk gemaakt : er moeten min
stens twee kerncentrales bij
komen. Hoe dit tegen te gaan?
Voor de vestigingsplaats van
de nieuwe kerncentrale zullen
er aan aantal procedures door
lopen moeten worden. Er zal
een planologische kernbeslis
sing moeten worden genomen.
Brenninkmeijer zegt daarover :
"Een kerncentrale is geen ge
liefd object in landschap en
woonomgeving. Zowel bestuurders

Wie en wat is Kritische Massa?
Uit voorgaande blijkt dat Kri
tische Massa als rechtspersoon
de stichtingsvorm heeft geko
zen. ze kan dus procederen,
iets wat van het begin af de
bedoeling was. De medewerkers
zijn juristen, studenten rech
ten en personen welke minder
direct bezig zijn met het juri
dische vak. Of deze strafklacht
tegen Van Aardenne werkelijk
tot vervolging zal leiden ,
lijkt menigeen te benieuwen.
De stichting heeft er in ieder
geval mee te kennen gegeven
dat zij de mogelijke nieuwbouw
van kerncentrales niet zomaar
aan haar voorbi j zal laten
gaan. Kamervoorzitter Dolman
heeft inmiddels de ontvangst
van de strafklacht gemeld. Ze
ligt nu ter inzage. Deze klacht
is niet de enige gebleven: reed>
eerder spande deze juridische
actiegroep een kort geding aan
tegen Geertsema, die beweerde
dat een griesmeelfabriek veel
gevaarlijker was dan een opss
slagplaats voor radioactief
afval.
Zoals uit de landelijke pers
kon worden vernomen, verloor
Kritische Massa dit K.G.
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Lijst van- qebru1kte atkortinqen.:

Voor w1e nog wat w11 lezen:

ambtelijke wirwar

... Alqemene .bepalJ.ngen: van administratief recht, ZWolle 1984

.. AmlDerlaan, G.A.B.M.: M1lié\lhyg'ilne en wet, Den Haal) 1982

.. Angennt, J.A.M. van : De gewone 'RChter en de a.4a1n1atraUeve
. ~m~e~,~~~1~

- Bnmninkme1jec', A.F ..K.: Kernttnerqle. democratie..,. .rechtstaat:
een C8SG' ....'tUdy over redltllbeschera1D9.
ZWolle 1983

- coxneU., J.Ch. :htteU.'ke bepaUll9e1l voor bet gebruik. 'ltiU\
racUoactieve stoffen, tJIIut4en 1982

- Bffect1ave redltsbeaehendng en consUtut1.onel. rechtsorde,
ZWoUe 1984

De Stichting Kritische Massa
heeft nog volop menskracht
nodig, uit welke discipline
dan ook. Ook niet-specialisten
zijn zeer welkcim. Men kan zich
aanmelden via het telefoonnum
mer 085 - 515069. Voor het
voeren van processen is veel
geld nodig. Stort Uw gulle
gift daarom op giro 5345842
ten name fl1an Kritische Massa
te Arnhem.

nieuwe kerncentrales moeten
worden aangeschaft. De minister
zet er vervolgens zijn handte
kening onder (waarom weet ik
niet terug te vinden in het
Nederlandse recht), en stelt
vervolgens het Kroonberoep
buiten toepassing. Ik vraag me
af wat de kritiek van de over
heid op dit door een particu
lier opgestelde electriciteits
plan en mag een zo essentieel
goed zomaar door de overheid
aan een particulier met haar
belangen overlaten?
Met andere woorden: de minister
stelt wetten buiten toepassing
om plannen van particulieren
te verwezenlijken. Wat kan het
afvalargument van waarde toe
voegen in een eventueel pro
ces? Hoe zijn de garanties
voor het eigendomsrecht van
omwonenden welke de waarde van
hun huis of anderzins onroerend
goed zien dalen of onbruikbaar
(landbouwgrond) ;z:ien worden?
Er zijn dus nog legio zaken
uit te zoeken~

- anergt.recht. i!fljmegen 1980
- B11k. hans van t lCernenerqierecht 1n Nederland, utrecht 1981
- Green. J.J. de ; Overzicht van. het Nederlands IIdlieuftCht,

Zwolle 1974
- ItortJteft,. A.; Een ûp)pulaire bes1:1.sing,&t kracht van de BND,

in: Bestuur 19$5, nr 3, pag 8 - 11
- xo.ngr...-p &0.. s.l... 8.ft•• c1rca 1974
- Llmben. c.: MlUeurecht, Deventer 1977
- Net, S.J. van der : Bn1qe signalen inzaJce cSe toe~ung van

k.mene~, 1n: ftjc1schrift~ Openbaar
Bestuur, 6 U9qO),. nr. 20, pag. 491 - 497
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leggen aan de president van
de rechtbank via een K.G.
Er blijft nog de procedure van
het administratieve K.G., waar
in via een schorsingsprocedure"
een bouwstop gevorderd kan wor
den. Als laatste blijft de
mogelijkheid terzake van een
onrechtmatige daad bij de bur
gerlijke rechtbank aan te klop
pen. Er zijn dus diverse ver
tragingsprocessen mogelijk.
Mogelijk zelfs verboden tot de
bouw van nieuwe kerncentrales.

Thema' s welke onderzocht moeten
woX'den zijn: In hoeverre de
aanvragers van de vergunning en
de vergunningverleners zich
aan de juiste procedure en wet
telijke normen. zullen houden en
of zij daarbij de juiste afwe
ging van zaken amken. Te denken
valt aan de kostencalculatie,
de maatschappelijke kosten-door
berekening, de status van het
object, de rol van de atoom
lobby, de inpasb~arheid in de
energiepolitiek met de daarin
beschreven diversificaties,
enzovoorts.
In hoeverre maakt de overheid
zich schuldig aan een onrecht
matige daad terzake de afgege
ven vergunning van een nieuw te
bouwen kerncentrale: er bestaat
immers geen wettelijk kader
voor het energiebeleid. De mi
nister schijnt zich een soort
van ratificatie-bevoegdheid te
hebben verworven voor de vast
stelling van het electriciteit
plan. Een particuliere NV te
Arnhem stelt het electriciteit
plan op met daarin opgenomen de
stelling dat er minstens twee

toepassing is verklaard.
Buiten toepassing van het Kroon
beroep? Wie en wat is de Kroon
en een beroep op de Kroon? De
Kroon is een rechtsprekende in
stantie die doelmatigheid en
rechtmatigheid toetst van het
gevoerde beleid. De Kroon wordt
gevormd door de verantwoorde
lijke minister en de Koning. Men
gaat in feite dus te biecht bij
de duivel: de minister oordeelt
dus of Zijn eigen beleid doel
matig en rechtmatig is. Voordeel
van buiten toepassing verklaarde
Kroonberoepen is dat men de be
twiste vergunning kan voorleg
qen aan de Raad van State of
de burgerlijke rechter. Zij kun
nen zich niet niet-ontvankelijk
verklaren als ware er een goede
beroepsmogelijkheid via Kroon
beroep. De laatste twee rechters
toetsen eohter alleen op recht
matigheid. Het is hun niet toe
gestaan op doelmatigheid te
toetsen, daar zij anders op de
stoel van de administratie zou
den gaan zitten. Zij zijn echter
ook niet gebonden aan het ge
voerde beleid, immers het is
niet hun beleid.
Helaas kan zich bij de burger
lijke rechter er toch het pro
bleem van de niet-ontvankelijk
heid aankondigen. Overigens:
niet-ontvankelijk verklaren bete
kent dat de rechter in kwestie
de b~twiste zaak niet mag be
oordelen omdat dat niet ~ot

zijn bevoegdheid behoort, of
liever hij mag geen keilnis nemen
van de zaak.
Niet-ontvankelijk voor de bur
gerlijke rechter zijn algemeen
belang dienende zaken, niet te
verwarren met de collectief
belang dienende zaken, welke
wel ontvankelijk zijn. Het be
treft hier dan een kwestie met
een belang voor een af te per
ken hoeveelheid mensen.
De Vereniging Milieuhygiëne
Zeeland heeft daarop het vol
gende gevonden: zij stelde
dat ingeval van een kernongeval
veroorzaakt door de bestreden
kerncentrale te Borssele haar
kantoorinventaris kans liep
ernstig beschadigd te worden.
Helaas zijn deze juridische
cOnstructies noodzakelijk op
straffe van niet-ontvankelijk
verklaring door de rechter.
Een andere mogelijkheid is dat
natuurlijke personen als mede
eisers optreden in het proces.
In geval van spoedeisende za
ken kan men de kwestie voor-

14



MOERDIJKS VERVOLGVERHAAL
Rinus is een zachtaardige, enigszins verlegen overkomende man van
voorin de dertig. Binnenkort hoopt hij af te studeren aan de TH
ln Eindhoven. Bepaald niet volgens het prototype van de TH-stu
dent legt hij een opmerkelijke aandacht en invoellngsve~enaan
de dag voor de denkbeelden waarmee hij bij zijn neven-studie-ak
Uvlteiten te maken krijgt. Terwijl je van een techneut een strak
afgemeten denktrant verwacht verdwaalt Rinus - mede door zijn
voorliefde voor filosoferen - geregeld ln zijn ze l f ver zonnen
spinsels, die hij dan ook vaak volledig de vrije teugel geeft.
Al deze sympathieke trekken beletten hem echter niet duidelijk
organisatorische talenten aan de dag te leggen in het gebeuren
rondom Moerdijk.

geen alternatief voor
anti-kernenergie

Rinus zit bij De Groene Koepel,
de milleuklub van Breda. Samen
met Bart en Martin verdiept hij
zich ln het energleqebeuren. Ze
ecuden zich liever met de alter
natieven bemoeien, maar als je
zo dicht bij Moerdijk woont kun
je niet om de kerncentrale heen.
Sinds 21 november van vorig
jaar - toen het Brabants Plat
form tegen Kernenergie in Breda
een informatie-avond had - be
tekent dat vooral het koördine
ren van wat er rondom Moerdijk
wordt bedacht om een kerncentra
le of opslagplaats voor radio
aktief afval daar tegen te hou
den.

Ze puffen nu een beetje uit, de
drie van Breda . Net een drukke
periode achter de rug. De lande
lijke en provinciale vergade
ringen, een VHD-weekend in Arn
hem, de demonstratie in Middel
burg en de wervingsaktiviteiten
daarvoor; dit alles betekende
ruim een maand lang bijna om de
dag bij elkaar komen voor over-

Eerste aktie~ j anuari '85

leg, s tandpuntsbepaling, het
versturen van oproepen en het
doorgeven van informatie enz••
En dat terwij 1 Rinus en Martin
druk aan de studie zijn en Bart
pas aan een baan begonnen is.

lering

Ondanks een jarenlang aktiever
leden doe je dan toch vaak nog
nieuwe ervaring op. De werving
voor de demonstratie in Middel
burg was bijv. zoiets . Er zou
een bus moeten gaan rijden van
uit Breda. Affiches gemaakt en
her en der opgehangen in kafees
opgehangen. Resultaat : nagenoeg
geen kip. Kwamen ze in Middel
burg verscheidene Bredanaars
tegen die op een andere manier
aan de weet waren gekomen dat
daar iets te doen was. Blijkbaar
leeft er meer i n Breda, dan
er zo op het eerste oog was
voorzien. OOk andere Bredaase
aktiegroepen blijken dit effekt
te kennen. Het idee is nu om
een gezamelijk publiciteitsteam
te gaan opstellen wat schrifte
lijk , maar vooral ook mond-op-

foto: Wim Kersten

mond laat weten wat er wanneer
gaande is en wie dat organi
seert.

gefaseerde aanpak

Even terug naar 21 nov. van vo
rig jaar. Bart bad toen een 0p

roep gedaan om te komen tot een
samenwerkingsverband van aktie
groepen en aktieve mensen rondom
Moerdijk.
Vraag : Boe is dat verder gegaan?
Rinus; Een week na de informa
tie-avond kwamen er zo'n 20 men
sen bij elkaar, vanwege die 0p

roep . De regering had toen nog
geen uitspraak. gedaan . Bet pro
bleem was dan ook welke aktivi
telten we zouden moeten doen in
deze tussenfase . Je kunt dan
moeilijk de straat op gaan met
spandoeken.
We hadden wel allemaal het idee
dat het nog een lange tijd kon
duren voordat er echte akties
zouden moeten komen. Wat we af
gesproken hebben zou je "denken
in fases· kunnen noemen • Een
eerste fase waarin je probeert
mensen te mobiliseren; jezelf
te verbreden met informatie
avonden of stands op de markt.
Een tweede fase waarin je je
organisatie en kennis verder
opvijzelt, kontakten legt met
overheden en uiteindelijk tegen
spel leveren en de publieke
opinie bespelen . Natuurlijk
loopt het allemaal door elkaar.
Het ls een kwestie van waar
ligt de nadruk op . We zijn
nu nog in de eerste fase bezig.

eerste fase

V: Boe loopt de eerste fase?
R: Er zijn al een aantal infor
matie-avonden geweest . Vooral
in Lage Zwaluwe was het druk.
Zo'n 100 aanwezigen. Bij deze
bijeenkomst was de burgemeester
van die gemeente voorzitter en
~adden politieke partijen zich
achter de organisatie gezet,
wat waarschijnlijk vertrouwen
wekkend heeft gewerkt.
Ook in KIWldert en Zevenberqen
hebben dit soort ak.tiviteiten
plaatsgehad. En in Breda heeft
de antikernenergiebeweqing zich
verbreedt totbuiten Oe Groene
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Koepel, met voornamelijk men
sen uit politieke partijen.
Bet aantal aktieve mensen is
nu ongeveer 50. Pakweg de helft
daarvan komt uit de politiek.
Bier op De Groene Koepel pro
beren we dit geheel te koörd!
neren. Tenslotte hebbeb wij
daarvoor een buro en vergader
ruimte en vaak ook nog wat meer
ervaring dan veel verse AKBers.
Wij nemen deel in de provinci
ale en landelijke platforms
om daar spreekbuis voor Moer
dijk te zijn en omqekeerd geven
wij de landelijke en provincia
le informatie terug naar het
samenwerkingsverband. Eán keer
in de zes weken is er in Breda
een bijeenkomst. Behalve infor
matie-uitwisseling bespreken
we dan zaken als: wat kunnen we
voor elkaar betekenen, hoe lun
nen we elkaar stimuleren, welke
aktiemodellen?

politieke aktivistenl
dorpsvriendelijke dagen

V: als de helft van je mensen
uit de politiek komt, ls het
dan niet moeilijk om tot eens
luidende aktiemodellen te ko
men? Niet dat politieke mensen '
dat zouden dwarsbomen, maar
zij kiezen toch vaak eerder
voor papieren akties, terwijl
ik me voor kan stellen dat
de anderen de boer op willen.
R: Ja, dat klopt. Zoiets zie
je inderdaad gebeuren. Voor-
al de groep uit Kltmdert werkt
veel via politieke kanalen.
In die groep zitten ook voor
namelijk PvdA-mensen. In Zeven 
bergen zitten geen politiekers.
Die verspreiden affiches, zijn
een knipselkrant aan het opzet
ten en sturen brieven naar De
Stem (dagblad, red.).
Maar diskussie roept di t toch
niet op. Dat zou ook niet zo
best zijn . Wat vooral speelt
is de angst voor t;eweld. We
hebben geprobeerd een tenten
kamp van de grond te krijgen
bij Moerdijk . Dat was een idee
vanuit het landelijk platform.
OVerigens bleek toen dat we
nog een te zwakke ploeg voor
zoiets hebben. We zijn wel wat
campings afgeweest, maar konden
niet tot een afronding komen.
Het tentenkamp komt er wel,
maar aan de overkant. Mensen
uit Dordrecht doen die organi
satie nu .
Maar wat er bij dit idee duide
lijk speelde was dat de mensen
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in het samenwerkingsverband
bang waren dat bij zo' n lan
delijke aktiviteit ekstreme fi
quren zouden komen aanwaaien.
Dat moeten ze niet. Ze willen
het heft in eigen handen hou
den, zodat ze weten wat en wie
er komt.
Het idee wat bij ons meer
speelt zijn dorpsvriendelijke
aktiviteiten. Demonstraties
willen we voorlopig niet. Dat
brengt voor veel mensen paniek.
Marktachtige gebeurtenissen,
met za~, dans, toneel, poppen
spel en noem maar op, wat je
maar te pakken kunt krijgen.
Een kultureel gebeuren. Er
was al een idee om dan ook
taartjes rond te delen. Het
doel van zo'n dag blijft na
tuurlijk om daarmee je bood
schap uit te dragen.

groeiproces

V: Je zegt dat de groep te
zwak was voor het organiseren
van een tentenkamp. Toch ben
je met 50 mensen. Zoiets moet
dan toch mogelijk z1jn?
R: Je vergeet dat het geen men
sen zijn die al een aktieverle
den hebben. Klundert is iets
heel anders dan Nijmegen. In
di t geval moet er noq een
groeiproces plaatsvinden voor
dat zij van zichzelf vinden
dat ze het kunnen. En boven
dien : het zijn dan wel 50 men-

' .

sen, maar een groot deel daar
van heeft al een volle dagtaak.
Dan is er s~pelweg te weinig
tijd voor.
Om dat groeiproces een beetje
te helpen gaan we bijvoorbeeld
zo'n dorpsvriendelijke dag
eerst hier in Breda doen. Met
De Groene Koepel . En met dat
als voorbeeld en met de erva
ringen die we daarmee opdoen
proberen we het daarna in een
van de andere plaatsen. Maar
dat zal zeker niet voor septem
ber gaan gebeuren.

basisgroepen
V: Boe kijken jullie aan tegen
de basisgroepen tegen kernqe
weld? Uit je verhaal over het
tentenkamp zou ik kunnen opma
ken, dat jullie die er niet zo
nodig bij hoegen. Haar het
zijn wel mensen die tot aktie
bereid zijn.
R: We hebben het er niet zo
over gehad, maar wat mij be
treft kunnen die er net zo
goed bij. We weten alleen niet
hoe die te bereiken zijn. Het
is zo amorf, zo I n weinig ge
profileerd geheel, met zo'n ei
gen dynamiek. Daar hebben we
niet zo'n kijk op.

Lowie van Erk



TILBURGSE GASBEL
Er 1s de laatste tijd een toenemende belangstelling te bespeuren
voor biogas. Dit gas wordt gevormd door microbiologische activi
teiten in het afval opeen afvalstortplaats. De productie van
biogas treedt in de natuur daar op waar de groeiomstandigheden
voor methanogene bacteriën het gunstigst zijn. Voorwaarden hier
voor zijn de beschikbaarheid van organisch materiaal, een goede
vochtvoorziening en de afwezigheid van zuurstof.

Naast economische zi j n er ook
een aantal belangrijke milieu
hygiënische voordelen aan het
biogas verbonden. Zo leidt de
onttrekk1ng van het gas aan
het afval·tot een versnelde af
braak van organisch materiaal
en van verontreinigd percola
tiewater en levert het minder
stank en schade aan de beplan
ting op.

mogelijkheden

In beginsel kan biogas op een
drietal manieren worden aange
wend. Allereerst als brandstof
gas • Voor bedrijven die nu een
aanzienlijke hoeveelheid aard
gas verbruiken, kan biogas een
interessant alternatief zijn.
Een tweede mogelijkheid is het
opwekken van electriciteit,
middels een door een gasmotor
aangedreven generatorset. De
aldus opgewekte stroom kan aan
de industrie worden geleverd of
worden toegevoegd aan het open
bare net.
Tenslotte kan biogas, na ver
wijdering van zwavel, halogeen
en C02 als aardgas worden toe
geleverd aan het gasdistribu
tienet van de gemeente.

vee l he i d , waarbij werd uitge
gaan van een ge11jkblijvend
afvalaanbod. Eind juni van het
vorig jaar werd dit onderzoek
afgerond en de resultaten
vastgelegd in een eindrapport.

rendement

Bij de bepaling! van de te win 
nenhoeveelheid biogas 1s men
uitgegaan van een percentage
tussen de 40 en 50. Het is nu
eenmaal niet mogelijk om alle
in het stort11chaam aanwezige
gas te winnen. Er dient dus
rekening te worden gehouden
met exploitatieverlies.
De cijfers in het rapport zijn
gebaseerd op een ongewijzigd
beleid ten aanzien Van de
verwerking van met name orga
nisch afval. De hoeveelheid
winbaar biogas is afhankelijk
van de gestorte hoeveelheid
afval. Inzameling aan de bron
van anorganisch materiaal,
zoals plastic, glas, metalen
en probleemstoffen, heeft na
genoeg geen enkele invloed op
de biogasproductie. Op basis
van de beschikbare gegevens

aangaande het afval wordt de
gaswinning gjraamd op 11 tot
14 miljoen m in 1984 en van
15 tot 19 miljoen m3 1n 1994.

~_ ...-

-
In dit jaar wordt het maximum
van de productie bere1kt.
Curve I in de grafiek geeft
dit verloop aan.

afvalverwerking

In 1984 werd op De Spinder
3.170 .000 ton afval opgeslagen.
Het is aannemelijk dat ontwik
kelingen in de nabije toekomst
met betrekking tot de afval
verwerking ertoe zal leiden
dat er een verminderd aanbod
zal ontstaan. Dit brengt di
rect consequenties met z i ch
mee: de productie zal dan
uiteraard verminderen.
Kiezen voor biog4swinning
dient derhalve gepaard te gaan
met een structurele keuze
v66r aanvoer van organisch af
va l en niet-verg1st sUb. De
duur van de exploitatie wordt
geschat op 10 tot 15 jaar.
Curve 11 toont de ontwikkeling
zoals die zal verlopen wanneer
na 1990 geen stortingen meer
zullen plaatsvinden en curve

despinder
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stortptaa t s Ti tbur g

Centrale afvalbegraafplaats De
Spinder in Tilburg Noord is
één van de ongeveer 20 locaties
in Nederland waar op oommerci
ele basis biogas kan worden
gewonnen. Het voldoet aan alle
te stellen eisen en de progno
se luidt dat er een dusdanig
grote hoeveelheid biogas kan
worden geproduceerd dat exploi
tatie een rendabele zaak is.
In de tweede helft van 1983 is
door Grontmij NV een onderzoek
verricht naar de hoeveelheid
en samenstelling van het bio
gas op de stortplaats De Spin
der. OOk werd een prognose ge
maakt omtrent de winbare hoe-



III wanneer vanaf 1985 slechts
de helft van het te verwachten
afvalaanbod wordt gerealiseerd
en er na 1993 geen stortingen
meer zullen plaatsvinden.
Beide laatstgenoemde varianten
leiden tot de conclusie dat
voor de eerste 10 jaar op zijn
minst een constante productie
mag worden verwacht.

aspecten

Aan de winning en exploitatie
van biogas is nog een drietal
aspecten verbonden.
Het huidige bestemmingsplan is
niet gericht op de winning van
biogas. Het is immers een ge
heel nieuw fenomeen, dat boven
dien nogal verschilt met het
gebruik als stortplaats. Door
biogaswinning zal een bepaalde
vorm van bebouwing nodig zijn,
die qua omvang afhankelijk is
van de keuze welke bewerking
het gas moet ondergaan alvo
rens het kan worden afgeleverd
aan de afnemers. Een bouwwwerk
moet daarom worden getoest aan
het bestaande bestemmingsplan.
Indien het daarmee niet in
overeenstemming is, kan geen
bouwvergunning worden verleend.
Voor de winning en behandeling
van het biogas zullen zodanige
installaties benodigd zijn dat
er sprake is van een inrich
ting zoals bedoeld in het Hin
derbesluit. Daarom ls een ver
gunning nodig op grond van de
Hinderwet.
Ten behoeve van het gastrans
port is het leggen van leidin
gen noodzakelijk. Belangrijke

ENERGIEKRANT.

"Tegen de wil van de bevolking
in wil de regering toch nieuwe
kemcentrales. Dat 1s onaan
vaardbaar."
De Energiekrant (extra editie
van Opstart) geeft aan waarom
kernenergie niet mag én waarom
het makkelijk anders kan met
energiebesparing, warmtekracht
koppeling en duurzame energie
bronnen. Talloze praktijkvoor
beelden laten zien dat het ook
anders kan.
De Energiekrant is te verkrij
gen bij het Landelijk Platform
tegen Kernenergie, Tweede We
teringplantsoen 9, 1017 Zd te
Amsterdam (020 - 221366) en
bij het Brabants Platform tegen
Kernenergie, Postbus 591,
5000 JIN te Ti lburg.
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"gasfZessen"

punten daarbij zijn dat des
betreffende leidingen door de
grond van derden moeten worden
gelegd en dat men verantwoor
delijk is voor onderhoud en
veiligheid hiervan. Voor het
eerstgenoemde is het nodig
een concessie op grond Van de
BeleDlDeringenwet Priv...atrecht
lO,M te vr...gen. Wat het tweede
betreft zal deze verantwoor
ding moeten worden gedr...gen
door de gasproducent die hier
voor de benodigde vergunningeh
heeft verkregen.

eigendom

Van wie is het biogas eigenlijk
het eigendom? De F...eulteit der
Rechtsgeleerdheid van de Kat
holieke Hogeschool Tilburg.
hield zich op verzoek van het
Samenwerkingsverband Mi dden
Brabant met deze vraag bezig.
De zakenrechtelijke aspecten

ENERGIEFONDS•

Het Fonds Milieuvriendelijk
Energiebeleid is opgericht van
uit de Nederlandse milieubewe
ging om geld bijeen te brengen
voor een ander energiebeleid.

~,
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zijn dat de grond waar het af
v...l wordt gestort, eigendom is
van de gemeente Tilburg. Het
gestorte afval vormt, gezien
de wijze waarop het is ver
werkt, een bestanddeel van de
grond. Dientengevolge is het
ontstane gas verenigd met de
grond en berust het eigendom
bij de gemeente Tilburg.
Aan wie komen nu de opbreng
sten van het biogas toe?
Zakenreahtelijk is het gas dus
eigendom van de gemeente Til
burg, maar verbintenisrechte
lijk kan zij de opbrengsten
van de exploitatie hiervan
niet claimen. Op grond van de
artikelen 2 en 6 zijn de kos
ten van exploitatie van De
spinder voor rekening van het
Stadsgewest, aan wie derhalve
ook de eventuele opbrengsten
ten goede moeten komen. .

Piet Horsten

De bedoeling is dat met geld
uit het fonds projecten worden
gesteund die .ene r gi eb espari ng
en de toe&ssing van milieu
vriendelijke energiebronnen
zoals wind- en zonne-energie
bevorderen • Op korte termijn
staan vanzelfsprekend de acti
viteiten tegen de kernenergie
plannen van de regering cen
traal. De bouw van kerncentrales
vraagt zoveel geld dat de ont
wikkeling van milieuvriende
lijke b~nnen en investeringen
in energiebesparing ernstig
zullen worden belemmerd. Giften
kan men storten op giro 101100
ten name van het Fonds Milieu
vriendelijk Energiebeleid te
lImsterdam.



REGIONALE
ENERGIEKONFERENTIE
Op 30 mei a . s . za l in de zaal van de Harmonie , Stationsstraat 26
te Tilburg, de " Regi ona l e Konferentie Energiebeleid Noord Brabant"
gehouden worden . He t onderwerp: Decentrale energievoorziening en
-opwekking zal op verschillende manieren worden toegelicht en uit
gespit. Bekeken wor dt wat de (on) mogelijkheden en de eventuele
knelpunten zi jn. Hieronder volgt meer over deze dag.

De organisatie van de dag i s in
handen van de Werkgroep Energie
Diskussie , de Brabantse Milieu
feder atie, het centrum voor E
nergiebesparing en energieburo
de Kni jpkat.
De opzet is om voor beleids
mensen, de politiek" het be
drijfsleven en andere belang
stellenden eens duidelijk te
krijgen waar het aan schort
bij de invoering van decentra
le energieopwekking.

programma

's Morgens wordt er een nota
gepresenteerd, o. a. geschre
ven door het centrum voor E
nergiebesparing. Hierin wordt
een regionaal energieplan ge
schetst voor Noord Brabant. De
ze plannen gaan over de invoe
ring van zonne-energie in wo
ningen, biogas , warmte-kracht
koppeling, windenergie, water
kracht, aardwarmte e .d. Het
potentieel in de provincie is
er evenals de mogelijkheden,
dus waarom gebeurt er dan niet
meer? Aan iemand van het ener
gieburo van de PNEM zal dit
ook gevraagd worden.

Na deze inleiding is er de mo
gelijkheid om nader kennis te
maken met ee n drietal decentra
le energie-toepassingen : Warmte
k r achtkoppel i ng , windenergie en
biogas . Mensen uit de praktijk
zullen over hun ervaringen hier
mee spreken .

In de pauze, die hierop vo l gt
is er de gelegenheid om infor
matiestandjes van bedrijven in
deze sektor te bekijken.

f oto 's Wim Kers t en

Na de middag wordt in drie groe
pen bekeken wat de knelpunten
zijn bij de onderwerpen van 's
morgens. Als dit boven water is
gekomen, wordt het voorgelegd
aan de voltallige groep en aan
een forum, waarin vertegenwoor
digers zitten vanuit verschil
lende hoeken.
HOpelijk draagt deze konferentie
bij tot een gewogen inschatting
van de mogelijkheden van decen
trale energieopwekking en een
versnelde invoering ervan.

Voor informatie :
Energieburo de Knijpkat ,
Stationsstraat 15, Tilburg.
01 3-351535.

Joost Andrik

In het pinksterweekend van 26
en 27 mei wordt bij Moerdijk
een tentenkamp gehouden. En wel
op camping "de aalfuik" in 's
Gravendeel , aan de dordtse Kil.
Op zondag wordt informatie ge
geven over de opzet van het
werkweekend. Na een diskussie
over vier aktievoorstellen is
er ' s avonds feest.
Maandag worden de voorstellen
uitgewerkt en vervolgafspraken
gemaakt.
Informatie bij :
Energieburo de Knijpkat,
Stationsstraat 15, Tilburg.
013-351535 .
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SPLIJTSTOF IN JE ACHTERTUIN

f oto Wi m Ke r e t e n

Helaas geeft dat cont r act geen
uitslui tsel op onze kl emmende
vraag. Daarin i s imme r s alleen
vastgelegd dat er rekeni ng mee
moet worden gehouden da t het af
val zal worden teruggestuurd .
Navraag bij de Stem-journalist
die he t bedoelde int e r vi ew af
genomen he e f t, l i e t er geen en
kele t wijfel over bestaan dat
de Frans autori teiten di t le
vensgevaar l i j ke spul zu l len t e 
rugsturen .
La t en gemeentebes t uren die t ot
nu toe niet afwijzend stonden
tegen een ops lagplaats voor r a
dio-actief afval , zich e r goed
van bewust zijn dat zij materi 
aal binnen haar poorten kri j gt
dat even giftig en riskant is
als een kerncentrale zelf .
Di t materiaal produceert nog
t iental len jaren warmte en
b l ijft daarna nog vele duizender
jaren zo actief dat het onge
stoord opges lagen moet blijven .
Je moet er maar trek i n hebben:
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nergie atomique (CEA) , Monsieur
Phi l i ppe Girard , onder wie de
opwekingsfabriek COGEMA valt .
Deze gaf onomwonden toe dat vast
staat dat de bewerkte splij tstof
staven in 1990 t erug naar Neder
land zullen komen .
In een onlangs i n de Tweede Ka
mer gehouden commissievergade
r i ng over de nota Radio-actief
Afva l , weige r de de Minister
(van Aardenne) di t ber icht te
bevestigen of te ontkennen t oen
i k he m daarnaar vroeg .
Wat l igt nu meer voor de hand
dan Mr. Girard zelf maa r te vra
gen wat e r waar is van dat be
richt . Op 28 maart ontvi ng i k
een brief t e r ug. Daarin werd i k
voor verdere i n f o rma t i e doorver
wezen naar de PZEM, die Borssele
beheert . Want h e t contrac t tus
sen COGEMA en de PZEM i s geheim .

Nu zij n die con t r a c t e n ook wee r
niet zo geheim , dat we n~et zou
de n weten wat daari n staat .
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I n de diskussie , die nu gaande
i s , b l ijft steeds onderbe l icht
dat de ops lagplaatsen ni e t a l 
l een moeten dienen voor he t
l aag- en midde lact ief a fval van
l abo ra t oria en ziekenhuizen ,
maar ook voor he t spl i jtstofaf
val van Borsse le dat zich i n de
opwerkingsfabriek van Cap de l a
Hague bevindt . Vorige maand pu
b l iceerde Dagbla d De Stem een
i nt e r v i ew met de di r e kteur van
het Fr ans e Commissar iat a l ' é -

De diskus s ie over een ops lag
p laats voor r adio-actief afval
ergens in Nederl and begi nt in
e en be sli s send s t ad i um te komen.
De Commis s ie Gr i e smee l , of tewel
Geer tserna, heeft er f l inke vaar t
achter ge ze t . In apr il voert de
commiss ie overl eg me t ge ï nteres
s eerde provinciebe s turen , waar
onde r Noord-B r abant . De 5 door
de commissie ge s e l ectee r de Bra
bant se l oka t i e s bli jken vo l gens
he t I n te r i m- rapport hoge ogen
t e goo ien . Onda nks het feit dat
s ommige gemeent ebesturen , zoal s
Oos ter hout , weinig be r eidhe i d
tonen daar aan mee t e werken .

... --"", ".., ...
I ·;.,..··· e-·· ,"""", "

- • • • • 0" _ . _~• • • • ••••_

Wilbert Willems
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