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redactioneel 

Wij berichtten er U reeds eerder 
over; dat Dries van Agt het op 
zich had genomen om nog vóór de 
Staten-vergadering snel positie
ve reakties te kweken bij Brabants 
Zwijgende Minderheid. Maar tot nu 
toe zijn deze snelle kweek-reak
ties uitgebleven. "Krijgen we ze 
er v66r de bouw niet achter, dan 
desnoods ná de bouw maar erv66r", 
moet Dries verzucht hebben. En met 
dat vooruitzicht heeft Dries er 
toch maar van afgezien om zich 
twee maanden eenzaam te laten op
sluiten in een reaktervat. Onze 
korrespondent in Parijs meldde 
ons dat hij Dries op het Elysée 

"Allicht" is een uitgave van de Stichting Allicht. 
Deze zet zich in voor een democratisch, mens
en milieuvriendelijk energiebeleid. Geen 
"kernenergie of kolen" dus, maar doelmatiger 
gebruik van energie en zoveel mogelijk aan
wending van alternatieven als zon en wind. Aan 
regionale ontwikkelingen wordt in ruime mate 
aandacht besteed. 

Ingezonden artikelen of brieven kunnen door 
de redactie bekort worden. Ondertekende arti· 
kelen geven niet noodzakelijk de mening van 
de redactie weer. 
Overname van tekst met bronvermelding is 
toegestaan. Voor overname van illustraties 
dient men contact op te nemen met de redac
tie. 
Redactie: Hans Linders, Toon de Laaf, Wim 
Kersten, Joost van de Aalst, René Maagden

heeft gesignaleerd, in konklaaf 
met een hoge Franse veiligheids
speld. Sportvissers en surfeDS in 
de Biesbosch dienen hiermee te 
zijn gewaarschuwd! 

Er is de laatste tijd wel teenen
ander te doen aan het energie
front. In Zuid-Afrika staken de 
zwarte mijnwerkers tegen de witte 
overheersing. "Alles is mijn", 
zeggen de witmensen daar al eeuw
en en nou mogen zo mooi zichzelf 
zwart maken. "Mij mooi nie Zuid
Afrikaanse kool nie", is mijn de
vies. Hopelijk denken ze er bij 
de steenkool-overslag in Rotter
dam net zo over. Verder ben ik be
nieuwd of Lubbers deze staking zal 
aangrijpen om een nieuwe oliekri
sis in de wacht te slepen. "Onze 
diepe solidariteit en warmte gaat 
deze dagen uit naar onze zwarte 
broeders in Zuid-Afrika. Uit res
pekt voor hen en als protest tegen 
het Apartheidsbewind heb ik samen 
met van Aardenne besloten alsnog 
twee extra kern-centrales te bouw-
en ••• " 

By the way, U bent toch ook op 21 
juni j.l. wezen demonstreren bij 
de PNEM in Den Bosch ? Ik niet. 
Op die dag maakte ik deel uit van 
de zwijgende minderheid. En dat 
deel moet op die dag wel heel erg 
groot zijn geweest. Maar dat ik 
me die dag nou wat minder verne
derd en veragt heb gevoeld, nou 
nee. Zwijgen helpt ook niet. Ik 
denk dat ik binnenkort maar weer 
op pad ga om handtekeningen op 
te halen. Niet dat 't helpt. God
betert. Volgens MientJan moet ik 
er een half miljoen extra opha
len, vanwege dat nieuwe PvdA
partij-program. Ik vind dat Mient
Jan zich in de onderhandelingen 
met Joop wat harder had moeten 
opstellen. 'Jullie 'n openingetje 
naar plaatsing in jullie program, 
ok~, maar dan wij 5000 handteke
ningen-ophalers m~~r van de PvdA'. 

Maar vooruit, ik doe er dat half 
miljoen wel even bij. Het is wel 
wat meer werk, maar als ik er 
Lubbers mee een loer kan draaien, 
ach en ik hoef het tenslotte niet 
helemaal voor niets te doen. Om 
niet konkurrentie-vervalsend be
zig te zijri heeft de KKN besloten 
om handtekeningenlopers een on
kostenvergoeding te geven van 
f 1500,- per avond. Volgens een 
woordvoerder van de KKN hebben 
zich inmiddels 3.500.000 vrijwil
ligers aangemeld, waaronder geluk
kig 6ók Hans Sleeuwerihoek. 

En mocht er dan volgend jaar toch 
besloten worden tot plaatsing, 
dan heb ik nog 'n prima aktie
modelletje klaarliggen om die 
plaatsing nog met een aantal jaar
tjes te vertragen. Alle plaatse
lijke komit~•s en vredesgroepen 
moeten er bij hun respektievelij
ke gemeentebesturen op aandringen 
om plaatsing op hun gemeente
grond te eisen. Dus weg met de 
kernwapenvrije gemeenten. Indien 
56% van de bevolking eist dat die 
kruisvluchtjongens bij hen in de 
achtertuin geplaatst wordt en die 
andere 44% is het daar zwijgend 
mee eens, dan moet je eens kijken 
wat voor leuke beroepsprocedure
tjes er mogelijk zijn, als beslo
ten mocht worden tot plaatsing 
in bijvoorbeeld de achtertuin 
van Uw buren, waar u toch al mee 
op gespannen voet stond. 
Lubbers c.s. zullen peentjes zwe
ten en beseffen, dat plaatsing in 
hun eigen achtertuin zal worden 
uitgelegd als eigen bevoordeling. 
En omdat ze zich daarvan nooit 
iets aangetrokken hebben, zullen 
onze akties er uiteindelijk toe 
leiden dat 4lle kruisraketten bij 
van Aardenne in voor- en achter
tuin komen te staan. 

Is er iets mooiers denkbaar ••• ? 
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nog meer argumenten tegen kernenergie 

Het arrogante ritselwerk 
Kernenergie is in Nederland nooit een geliefd onderwerp geweest. 
Sinds de konkrete toepassing van het vreedzame atoan (in Dodewaard 
en Borssele) is de aversie alleen maar gegroeid. Alle pogingen van 
hogerhand via inspraakprocedures, voorlichting en brede maatschap
pelijke diskussie zLjn vastgelopen op een geducht wantrouwen bij 
een meerderheid onder de bevolking. 
De jongste geschiedenis leert dat de besluitvormers (regering, 
elektriciteitsmaatschappijen en provincie) t4gen beter weten in 
alles in het werk zetten om de bouw van nieuwe kerncentrales ge
realiseerd te uijgen. Daarbij worden methodes gehanteerd die in 
een open democratische samenteving niet mogen voorkomen. Niette
min lijkt de tandem van Aardenne-van Agt dwars door de demokra
tische spelregels heen te denderen. De gevolgen zijn hier en daar 
al merkbaar: het gaat al bijna niet meer om kernenergie, maar om de 
ondemokratische besluitvorming en om de arrogantie van enkele hoge 
heren. 

In oktober 197 4 Q8bateerde de 
TWeede Kamer over het kernener
giebe.leid. Ben van de Kamer
leden, J. Terlouw (toenmalig 
fractievoorzitter van D'66 ên 
kernfysicus) konstateerde een 
toenemende aversie van de be
volking tegen ketnenergie. 
"Soms zijn de argumenten vol
strekt irrationeél, maar soms 
worden er zeer zinnige argu.
menten aangedragen". Terlouw 
vroeg zich af of die publieke 
afkeer van voorbijgaande aard 
zou zijn. "Ik ben daar niet 
zo zeker van. men kome niet 
aanzetten met de bewering dat 
een aantal maniakken de bevol
king ophitst tegen de kernener
gie. Die verklaring loopt stuk 
op het feit dat er tot nu toe 
veel meer, en veel ge.zagheb
bender uitspraken zijn gedaan 
ter geruststelling dan ter alar
mering. Is het dan flat geheiJD.. 
zinnige dat de weerstand op
roept? De dodende straal? De 
lugubere sluipende gevolgen? 
Haaruitval, mismaakte kinderen? 
Of zit het in de manie.r waarop 
kernenergie bui ten het labora ..... 
torium bij de bevolking is ge~ 
introduceerd?" 

Terlouw stelde in 1974 vas-t dat 
het werkelijke gevaar schuilt 
in de opslag van radioactief 
afval en in de proliferatie, de 
versprèiding van kernmateriaal 
over de rest van de wereld. 
In feite raakte Terlouw in zijn 
betoog de kern van het probleem 
waar "we" in 1985 nog steeds mee 
worstelen: de gezaghebbende in· 
stanties (overheid en elektri
citeitsmaatschappijen) zijn er 

niet in geslaagd het verschijn· 
sel kernenergie aanvaarcllaar 
te krijgen onder de bevol.kinq. 
Bet is alleen nog maar "erger" 
geworden met de weerstand, 
gezien de enorme bloei van de 
antikernenergiebeweging na '74 
Deze beweging is er wêl in ge
slaagd om de bezwaren duide ... 
lijk en herkenbaar over te 
brengen. De stapel stencils, 
brochures, pamfletten en boekei 
waarin de argumenten tegen 
kernenergie staan verwoord, is 
imponerend hoog. De massale 
demonstraties in het verleden 
hebben hun sporen nagelaten in 
de opiniepeilingen: een steeds 
groeiender deel van de bevol
king kiest voor een ander ener· 
giebeleid., De Brede Maatschap
pelijke Diskussie Hee~t deze 
tendens bevestigd. 
Het lijkt achteraf allemaal 
vergeefse moeite ••••••••• 

van Aal"denne 

dwarsliggers 

De dwarsliggers van vroeger, 
de pioaiers van de antikern
energiebeweging, mogen tevre
den terugkijken. ze zijn geen 
dwarsliggers meer, gezien de 
brede steun onder het volk. 
Maar er zijn nieuwe dwarslig
gers opgestaan. 
De CDA-fractie in de Tweede Ka· 
mer gooide de knuppel in het 
hoenderhok. Woordvoerder A. 
Lansink heeft het aangedurfd om 
de diskussie over uitbreiding 
van het aantal kerncentrales 
weer aan te zwengelen. Deze dis
kussie werd overgenomen door 
het CDA-Noord-Brabant. Het re
sultaat was een onverholen •ja• 
voor kerncentrales. 
Ste\Dl werd gekregen bij de mi
nister van Economische Zaken, 
G. van Aardenne, die op zijn 
beurt weer wordt gedekt door 
premier Lubbers. Voo:malig mi
nister van Economische Zaken 
en in 1976 voorstande~ voor de 
bouw van drie nieuwe kerncen
trales. 
Deze methode om nieuwe plannen 
"bouwrijp" te maken is op zich 
niet nieuw. Bovendien speelt 
di~ gebeuren zich relatief dui
delijk af via Parlement en de 
media. 
Bet gaat om de onderstroom, om 
de afsp:aken en regelinqetl die 
een normaal mens nooit onder 
ogen krijgt. 
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onderlinge afspraken 

Uit de papieren die in juni 
boven water zijn gekomen wordt 
duidelijk dat er flink "om het 
parlement heen" is gelobbied. 
In die lobby speelt commissaris 
der Koningin voor Noord-Brabant 
een hoofdrol. De feiten zijn 
inmiddels belçend. 
Maar ook de direktie van de NV 
PNEM verdient een hoofdprijs 
waar het om "druk uitoefenen" 
gaat. De PNEM jaagt op het bin
nenhalen van kerncentrales. 
Er lijkt grote haast geboden, 
gezien de aankoop van 100 hec
tare op Industrieterrein Moer
dijk. Op 25 september a.s. moet 
het bestuur van Industrie en 
Havenschap Moerdijk antwoorden 
op het PNEM~vèrzoek. 
Vanwaar die haast? De inspraak
procedure "vestigingsplaatsen 
voor kerncentrales" is dan nog 
lang niet afgerond. Het parle
ment moet het uiteindelijke 
"ja-woord" geven. En de PNEM 
koopt nu al grond aan, en pre
senteert nu al maquettes van 
'haar' twee kerncentrales. 
Zou het dan allemaal al gere~ 
geld zijn? 
De flitsende maquette wekt een 
gezonde nie~sg.Erigheid op, om
dat de getoonde centrales veel 
lijken op het type dat in Frank 
rijk met tientallen wordt ge
bouwd. 
De heer Dams (PNEM) haalt ons 
uit de droom: "Deze maquette is 
volkomen willekeurig. Ze is be
doeld om te laten zien hoe het 
Moerdijkterrein er uit zou ko
men te zien àls er twee kern
centrales zouden komen. Dat be
slist de regering. De kranten 
hebben een verkeerde indruk ge
wekt, en dat is jammer". 
Op de vraag of de PNEM nog mé~r 
willekeurig voorwerk heeft ge
daan wordt resoluut geantwoord. 
"Wij hebben geen offertes in 
huis. Ons plan is momenteel 
niet meer dan een impressie." 

knutselwerk 

Twee koff~keltjes op z'n kop, 
twee pingpongballetjes in twee 
eierdopjes, beschilderde luci
fersdoosjes en een halve blok
kendoos, keurig gerangschikt op 
een stuk hardboard met veel 
groene vlakken. Ziedaar de im-
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J.v.Rooij (di~ecteu~ PNEM) bet~eedt het 
p~ovinciehuis in Den Bosch . Onopgeme~kt. 

pressie waar we verder niet te 
lang bij stil moeten blijven 
staan. Bij de presentatie van 
dit grote-mensen-speelgoed om
zeilt hoofddirecteur J . van 
Rooi j de kritieke vragen. 
"'In het jaar 2000 moet 40\ van 
de elektriciteit uit kerncen• 
trales komen. En dat komt niet 
van mij, maar van de regering". 
En misschien zal de regering 
beweren dat de PNEM graag kern
centrales wil bouwen op het 
Meerdijkterrein omdat van Agt 
dat zo graag wil. Enzovoorts. 
Iedereen lijkt zo in zijn of 
haar nopjes, omdat er genoeg 
zwarte pieten doorgespeeld 
kunnen worden. 
Eén partij in het elektriciteit 
spel houdt zich opvallend stil. 
De SEP (Samenwerkende Elektri
citeitsproduktiebedrijven) 
heeft weliswaar kribbig gerea
geerd op de "onderlinge afspra
ken" tussen Ministerie van Eco
nomische Zaken en PNEM, maar 
laat verder niets los over de 
positie van de PNEM (binnen de 
SEP). Misschien is ook daar 
alles al geregeld? 

de overvallenen 

ook de plaatselijke bevolking 
rond de lokatie Moerdijk er
vaart de besluiten rond kern
centrales èn kernafval als 
een overval. Het geritsel 
achter de schermen en de vol
dongen feiten laten een wrange 
smaak achter. Vertegenwoordi-

gers van aktiegroepen rond 
Moerdijk bespeuren een groei
ende onrust. 
"De bevolking komt echt in op
stand. Niet zozeer vanwege de 
bezwaren tegen kernenergie, 
maar juist vanwege de manier 
waarop er besluiten tot stand 
komen. Met name uit de hoek 
van de rechtse christelijke 
partijen (SGP,GPV) hoor je 
gerommel. Als een minister 
op eigen houtje buiten het 
parlement om, zaken regelt, 
dan komt de demoeratie is ge
vaar. Dat is voor die mensen 
erger dan kernenergie". 

In de regio Moerdijk opereren 
momenteel een zevental groe
pen die hun be-zwaren tegen de 
atoomplannen (centrales èn 
afval op Moerdijkterrein) niet 
onder stoelen of banken steken. 
De aanhang van de antikern
energiebeweging breidt zich 
weer uit. Volgens de groep uit 
Zevenbergen is dat zeer posi
tief: "In 1984 waren we met 
twee mensen, en nu komen we 
met vijftien bij elkaar. In 
het dorp zie je veel affiches 
hangen. Bij sommige mensen 
hangt er voor het eerst van hun 
leven een plakkaa,t voor het 

Niettemin wijzen de aktieve 
tegenstanders erop dat zij 
vrijwel allèmaal uit de Rand
stad afkomstig zijn. De ras
echte Zevenbergers doen niet 
mee: " De gewone bevolking 
w~et eigenlijk nog steeds 



niet goed wat er gaande is. 
Op het moment dat er sprake 
is van politiek, en dat is 
bij kernenergie duidelijk het 
geval, dan wordt de gewone man 
of vrouw moe." 
De Moerdijk-groepen willen in 
de naaste toekomst, met name 
tijdens de PKB-inspraakprocedu
re van september en oktober -
meer nadruk gaan leggen op de 
voorlichting onder de bevolking 
Vooral de medische aspecten van 
straling en gezondheid zouden 
dieper moeten doordringen. Dat 
lijkt geen over~ge luxe., ge 
tuige de ervaringen van de 
groep uit Oosterhout. -wij heb
ben aan 40 (huis)artsen hun me
ning gevraagd over de gevolgen 
van straling. Slechts Mn heeft 
gereageerd". 

prijsdaling woningen 

De Moerdijk-qroepen hebben n6q 
een troef om uit te spelen. 
"We moeten alle inwoners uit de 
omgeving d\lidelijk maken wat de 
gevolgen van kerncentrales op 
de Moerdijk zullen zijn. Een 
van de gevolgen is het feit dat 
de waarde van de huizen zal da
len. SOms wel met 30\. Dat 
raakt de mensen direkt, dan 
worden ze mogelijk aktiever. 
Misschien slaat zo'n argument 
harder aan dan allerlei verha
len over straling. 
Met behulp van taxateurs willen 
we gaan uitvissen wat de finan
ciêle gevolgen hiervan zullen 
zijn." 

Mo erdijkgroepen in vergadering 

Bij een rondgang door de dorpen 
blijkt een behoorlijk aantal 
woningen "te koop". Navraag 
levert op dat dit geen bizondex 
verschijnsel is. 
Maar nu gaat er een gerucht dat 
een Franse beleggingsmaatschap
pij al ge:fnformeerd heeft naar 
de prijzen van woningen in 
Klundert en Moerdijk. Dat zou 
mogelijk iets te maken kunnen 
hebben met de toekomstige bouw 
van twee kerncentrales door de 
Franse maatschappij Framatome. 
Wij hebben dit gerucht niet na
getrokken, omdat we het ant
woord al weten: onzin! 

Wim Kersten 

f oto René Maagdenberg 
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boekbespreking 

energiebewust ontwerpen van woningen 

Een hand reiking 
Ter ondersteuning van een serie workshops voor ontwerpers ,gericht 
op energiebewust ontwerpen van woningen met passieve benutting 
van zonne-energie , is door het Projektbeheerburo Energieonderzoek 
(PEO) een brochure samengesteld onder de titel: Energie.bewust 
ontwerpen van woningen. Het werkstuk is het resultaat van een 
door het Bouwcentrum met ondersteuning van het PEO uitgevoerd 
proje.kt . De publikatie biedt een globaal inzicht in elementaire 
zaken over het energiebewust ontwerpen en hoewel het is afgestemd 
op mensen uit de beroepssector kan ook de betrekkelijke leek met 
de geboden informatie zijn of haar voordeel doen. 

Het boek geeft in eerste in
stantie een uitgebreide uitleg 
hoe een warmtebalans moet wor
den opgezet en welke faktoren 
daarin een rol spelen.Zo gaat 
het achtereenvolgens i.n op de 
verschillende soorten transmis
sie - en ventilatieverliezen 
en de bijdrage van zoninstra
li.ng,interne warmteproduktie 
en verwarmingssystemen. Uit
gangspunt is de woning als to
taalsysteem. Maatregelen ge
richt op een van de afzonder
lijke faktoren hebben vrijwel 
alti.jd gevolgen voor de andere. 
Behalve met het energieaspekt 
heeft men ook rekening gehouden 
met andere faktoren die de woon
kwaliteit mede bepalen, zoals 
vocht, tocht en f r isse lucht . 
Het boek benadert de problema
tiek vanuit de positie van de 
architect die voor anderen een 
woning ontwerpt en daarbij moet 
uitgaan van wat in de woning
bouwwereld op dit terrein gebo
den is . Vaak is dit werk voor 
een woningbouwvereniging wat 
door een aannemer wordt uitge
voerd en waarbij de woningbouw
vereniging als eigenaar bepaal
de sleutels hanteert om tot de 
verkoops- c .q. huurprijs te ko
men. Met dit soort situaties 
zal de ge!nteresseerde leek re
kening moeten houden als hij 
het werk gebruikt om voor zich
zelf een keuze te maken over 
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een aan te brengen energiebe
spa.ringsmaatregel. Hij/zij zal 
dan tot. de ontdekking komen dat 
de situatie op de woningbouw
markt danig verschilt van zijn 
eigen realiteit. Om een voor
beeld te noemen : het aanbrengen 
van een serre. Het boek konklu
deert dat de energieopbrengst 
hiervan te gering is om all een 
op deze grond tot deze maatre
gel over te gaan. Een serre van 
30 vierkante meter moet volgens 
het boek dan ook f 16.440, 
kosten,een bedrag waarvoor 
elke doe-het- zelver zo'n ding 

pyramidewoning 

wel zal wi llen neerzetten. 
Die t 16.440,- bestaan echter 
voor de helft uit "toereke
ning woongenot een hal fjaar per 
jaar" ofwel: wat de eigenaar 
aan de huurder mag doorbereke
nen. 
Boewel voor de samenstellers 
bij het opstellen van een 
warmtebalans moest worden uit
gegaan van "het huis in zijn 
omgeving" is dit ook hier niet 
verder doorgetrokken dan tot in 
de nieuwbouwfase en zi jn alleen 
puur architectonische aspekten 
in de afweging betrokken. Dit 
is verklaarbaar vanuit de keu
ze van de doelgroep voor dit 
werk. Als men echter op langere 
termijnarchitecten probeert te 
interesseren voor simpele 
stadsplanologische aspekten als 
het aanplanten van bomen is 
hler een kans gemist. Voor de 
geïnteresseerde leek vallen ook 
de effekten die bomen kunnen 
hebben buiten het gezichtsvel d . 
Wel is er een bijlage waarin 
een voorbeeld over beschaduwing 
is opgenomen,maar deze schaduw 
wordt geleverd door in het huis 
opgenomen elementen. Dat het 
simpele planten van een of meer 
bomen zowel ene.rgiebesparende 
als klimaatverbeterende gevol
gen kan hebben,wordt in het 
gehele boek niet genoemd en is 
een duidelijk gemis. 

Verder kan ik het boek van har
te aanbevelen. Het geeft duide
lijk de essentie aan van het 
ruimtegebruik en het bewonen 
van een energie-arme woni ng en 
is teve.ns duidelijk in de te 
onderscheiden relevante aspek
ten bij bespa:ringsma.atregelen. 
Wie het boek aanschaft moet 
zich echter wel het bijzondere 
van de eigen situatie realise
ren en bereid zijn enig reken.
wer k te verrichten. 

Lowiev. Erk 



Xn de periode tussen april 1977 en september 1979 werd de hou.
ding ~ de Nederlandse bevolking ten opzichte van de grootscha
lige toepassing van kernenergie beduidend negatiever. Opinie
onderzoeken tonen dit aan. Vooral. het aantal tegenstanders nam 
drastisch tee : van 38\ tot 52\. Bet ongeluk bij Barrlsburq,dat 
eind maart 1979 plaatsvond,zal ongetwijfeld hieraan hebben bij
gedragen. Wat betreft de politiek& qezindheid ie de meerderheid 
van PvdA- en CDA-sympathisanten tegen kernenergie, terwij 1 in 
VVD-kringen de 'lOOrstanders een belangrijke minderheid vormen. 
Bet aantal voor- en tegenstanders in de Vereniqde Staten bedroeg 
respectievelijk 36\ en 26\,volqens een opiniepeiling in mei 1979. 
De bevolking in een straal van 32 kilOlileter rond de kerncentrale 
in Barrisburg was enigsziils negatief over kernene.rgie nadat het 
ongeluk had plaatsgevonden. Uit het bovenstaande kan worden ge
concludeerd dat de bevolking in zowel Nederland als de Vereniqde 
Staten hevig verdeeld is antrent het kernenergievraaqstuk. In 
ons land bestaat een overwicht aan tegenstanders, terwij 1 in de 
Verenigde Staten de voorstanders overheersen. 

De definitieve vestigingsplaat
sen voor nieuwe kerncentrales 
zijn nog niet bekend. Bet 
voormalige kabinet-Den Uyl nam 
in 1976 een planologische kern
beslissinq an centrales te 
plaatsen. Deze beslissinq. werd 
ui t:qesteld voor de Brede Ma.at
schàppelijke Discussie Ener~ 
qiebeleid in de jaren 1982 en 
1983. Begin 1985 heeft de re
qerinq weer een aanzet qegeven 
naar een dergelijke beslissinq 
met het noemen van mogelijke 
vestiqinqsplaatsen. waarschijn
lijk valt de besllssinq pas in 
1986,na de verkiezingen,wat 
noq te rijmen valt met de in
middels vastqestelde bouwplan
ninq. ZOdoende vexkeert men 
noq minstens een jaar in on-. 
zekerheid over demogelijke 
vestiqinqsplaats van een of 
meerdere kerncentrales . 
Bij het onqeluk in Barrisburq 
met de kerncentrale 'l'hree Mile 
Island-2 bestond er qrote on
zekerheid. over mogelijke radio
actieve besmettinq. Naarmate 
men dichter bij de centrale 
woonde,voelde men zich meer 
bedreiqd en vond men de ver
kregen infoxmatie eerder on
voldoende. Xn psychologisch 
opzicht kan zo'n situatie ver-

lies van beheersing veroorza
ken,wat op zijn beurt weer 
stress tot gevolq heeft. Er 
valt dus een overeenkomst vast 
te stellen met betrekkinq tot 
de onzekerheid over de lokatie 
in Nederland ,die een potenti
ele bron van radioactieve be-

SIDéttinq zijn en de onzeker
heid over de lozinqen van 
radioactief materiaal op zich 
bij Barrisburq,die onder meer 
afhankelijk was van de afstand 
tot 'l'hree Mile Island-2. Bet 
verschil is dat de vestiqinqs
plaatsen in Nederland noq niet 
vaststaan,terwijl in Barris
burq onzeker was of er gevaar
lijke hoeveelheden radioacti
viteit uit de kerncentrale 
waren ontsnapt. 

aktiviteiten van 
het electriciteitsbedrijf 

Het Zeeuwse elektriciteitsbe
drijf PZEM was erq duidelijk 
over het beleidsvoornemen van 
de regerinq . Men had ex: al
tijd al een tweede kerncentr4-
le bij qewild,bij de reeds be
staande in Borssele. Biervoor 
wilde men wel samenwerken met 
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de overige Zuidnederlandse 
elektriciteitsbedrijven. De 
vereniging van elektriciteits
bedrijven SEP liet binnen en
kele maanden na het regerings
beleid een nieuw Elektrici
teitsplan '88-'90 het licht 
zien. Hierin werd overigens 
zonder nadere toelichting de 
uitbreiding van het kernener
gievermogen opgenomen. 
Het Brabantse elektriciteita
bedrijf PNEM heeft door de 
tegemoetkomende houding van 
Gedeputeerde Staten al een 
mogelijke lokatie voor kern
centrales op het oog: het 
industrieterrein Moerdijk. 
Ook benadrukt de PNEM het 
prijsvoordeel van kernenergie. 
Hier bovenop kondigen de PNEM 
en het Limburgse elektrici
teitsbedrijf PLEM een fusie 
(in 1986) aan. Zodoende kan 
nieuwbouw, ook in de vo:rm van 
kerncentrales,tot de mogelijk
heden gaan behoren. 
Naar aanleiding van het onge
luk bij Harrisburg vond de 
omringende bevolking het elek
triciteitsbedrijf minder be
trouwbaar dan andere betrokken 
instanties en deze wantrouwen
de houding was ook terug te 
vinden bij het personeel van 
desbetreffende kerncentrale 
ten opzichte van overheidsin
stanties. In beide gevallen 
trekken de elektriciteitsbe
drijven zich weinig aan van de 
wensen van de bevolking. Bij 
Barrisburg ging men over de 
scheef waar het de veiligheid 
betreft, in ons land komt men 
niet tegemoet aan de wensen 
van de bevolking met betrekking 
tot de bronnen voor opwekking 
van elektriciteit. Het ver
schil is dat het in Nederland 
gaat om overheidsbedrijven en 
dat het in de Verenigde Staten 
om een particulier bedrijf 
ging. 

keuze van de bevolking 

Volgens de Stichting Energie 
en samenleving kan de energie
voorziening tot het jaar 2000 
toe zonder kerncentrales. De 
overheid is van mening dat er 
kerncentrales nodig zijn om 
een groei van het elektrici
teitsverbruik op te vangen. De 
belangrijkste meningsverschil
len tussen de stichting en de 
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overheid betreffen ~et inzet
ten van aardgas en de kosten 
van opwekking door kerncentra
les. 
In weerwil van het overheida
advies koos een qroot deel van 
de bevolking rond Three Mile 
Island-2 voor spontane evacu
atie. Naar schatting vertrok
ken er veertig maal zoveel men
sen naar eldersals dat de 
overheid op het oog had. De 
belangrijkste overeenkomst met 
Barrisburg is dat de bevolking 
van mening verschilt met de 
overheid omtrent het kernener
gievraagstuk. Bij Barrisburg 
gold dat voor een specifiek on
geluk met een kerncentrale,ter
wijl het in Nederland gaat om 
een nog te bouwen kerncentrale. 

gelegenheidsorgan isatie 

De overheid wil een Rijksdienst 
Nucleaire Veiligheid oprichten 
om een ongestoorde bouw van 
kerncentrales mogelijk te ma
ken. In deze dienst moeten de 
betrokken ministeries samen
werken onder leiding van de 
Kernfysische Dienst. Ook is de 
commissie-Geertsema ingesteld 
met een strak tijdschema om 
een opslagplaats te vinden 
voor het radioactief afval. 
Verder overweegt het Ministe
rie van Economische Zaken sub
sidie te verstrekken aan een 
nieuw kweekreactorprojekt in 

West-l)uitsland. Bij Kalkar zijn 
ook al Nederlandse bedrijven be 
trokken. Nieuwe kerncentrales 
zijn koren op de molen van deze 
bedrijven. Bij het ongeluk in 
Barrisburg liet de landelijke 
overheid een speciaal cOJIIIlUili
catienet opzetten tussen de 
diverse betrokken instanties. 
Verder gingen de technische 
ondersteuningagroepen van ver
schillende kanten samenwerken 
onder leiding van het elektri
citeitsbedrijf. In beide geval
len werd door de centrale over
heid hand- en spandiensten 
verleend aan de kernenergiebe
drijven. Bet doel van de over
heidsbemoeienissen verschilt 
echter nogal: bij Barrisburg 
was het om erger kwaad te voor
komen,in Nederland wil men de
finitief kernenergie lanceren. 

arbitraire 
evacuatieplannen 

De Rijks Planologische Dienst 
heeft bezwaren tegen een kern
centrale in Borssele vanwege 
de hoge bevolkingaconcentraties 
en de trechtervorm van Zuid
Beveland. Met name die laatste 
faktor kan evacuatie danig be
moeilijken. De Gezondheids~aad 
gaat uit van een direkte ont
ruiming binnen een straal van 
6 kilcmeter van een kerncentra
le waar een ongeluk is gebeurd. 



De regering liet weten dat er 
geen precieze normen voor de 
toegestane bevolkingsdichtheid 
rond een kerncentrale zijn aan 
te geven. Men neemt aan dat ten 
hoogste evacuatie nodig is tot 
10 kilometer en dat tot zes 
kilometer in de omtrek doden 
kunnen vallen. De evacuatie
plannen in Harrisburg hadden 
betrekking op een gebied van 
8 kilometer rond de centrale. 
Aangezien dit tijdens het on
geluk onvoldoende werd geacht, 
werden evacuatieplannen ontwik
keld voor een gebied van 32 
kilometer rond de centrale. 
Zowel in Nederland als in Har
risburg is het vaststellen van 
evacuatieplannen natte vinger
werk. Het verschil is dat het 
bij de Nederlandse plannen om 

denkbeeldige ongelukken gaat en 
dat zich bij Harrisburg een on
geluk voordeed. 

afval als 
lange termijnprobleem 

De regering geeft met het in
stellen van de commissie-Geert
sema aan dat het gaat om een 
opslagperiode van 50 tot 100 
jaar. Een definitieve oplossing 
heeft men nog niet voorhanden. 
Men wil het afval op den duur 
naar ~et buitenland afschuiven. 
waarschijnlijk verkijkt de re
gering zich op hiêrop,want 
Frankrijk wil het kernsplij
tingsafval van Borssele terug
sturen. 
De nasleep van het ongeluk in 
Harrisburg duurt al jaren door 
de schoonmaak van de kerncen
trale. Deze schoonmaakbeurt 
duurt al langer dan was ver
wacht. In plaats van in 1983 
denkt men nu in 1988 klaar te 
zijn. Of de kerncentrale dan 
weer in werking wordt gesteld 
of ongebruikt blijft,is nog een 
open vraag. 7..owel in ons land 
als in Harrisburg geeft de be
sluiteloosheid over het kern
afval aan dat men behoorlijk in 
z'n maag zit met dit lange ter
mijnafval. Men maakt verschil 
tussen het bedrijfsafval van 
Nederlandse kerncentrales en de 
Three Mile Island-2 centrale 
zelf als afval. Zie hiervoor 
ook het kaderstukje Opiniepei
lingen in Nederland over kern
energie. 

psychosociale reacties 
op het ongeluk 

De psychosociale reacties van 
de bevolking kunnen bij een on
geluk als volgt worden ver
klaard. 
De be:volkimg is bezorgd over de 
lozingen van radioactief mate
riaal. Met name de lllOgelijke 
gevolgen voor de gezondheid 
spelen hierin een belangrijke 
rol. Dit gezondheid.saspekt kan 
op psychosociaal vlak grote in
vloed hebben. Door een poten
tiêle lichamelijke verandering, 
het i119'Jiijpen van beschermende 
maatregelen in het dagelijkse 

leven en door onvoldoende aan-
dacht van de deskundigen hier
voor,kunnen zelfs bepaalde on
menselijke ervaringen optreden. 
De aankondiging van het onge
luk met bijbehorende maatrege
len wordt in sociaal verband 
verwerkt. In het gezin,bij de 
vrienden en bij kennissen 
wordt bevestiging gezocht over 
de beoordeling van deze berich
ten. Het zoeken naar relevante 
informatie,die door de over
heid nlet wordt verstrekt,be
vordert de noodzaak hiertoe. 
Luchtverontreiniging door een 
ongeluk maakt deel uit van de 
bezorgdheid. Voor waarneming 
van deze verontreiniging is 
men grotendeels afhankelijk 
van de massamedia,omdat radio
actieve straling niet recht
streeks gezien,gehoord of ge• 
voeld .kan worden. Berichten in 
de media over radioactieve lo
zingen in de lucht bevorderen 
dus de bezorgdheid over het on
geluk omdat luchtverontreini
ging negatief wordt gewaardeerd 
De psychische en gedragsmatige 
reacties van de bevolking op 
een ongeluk zijn afhankelijk 
van het gevoel of men de situ
atie al dan niet beheerst.De 
aanleiding van de bezorgdheid 
waren de radioactieve lozingen 
die uiteraard niet door de be
volking werden beheerst. Met 
name. ontstaát er een beheer
singsverlies over de kwaliteit 
van de lucht en de verblijfs
plaats. Hierdoor ontstaat een 
mogelijk beheersingaverlies 
over de lichamelijke gesteld
heid. Verder verliest men èl.oor 
overheidsmaatregelen deels de 
beheersihq over het dagelijkse 
leven. ·Het ontbreken van kennis 

over radioactieve straling en 
besmettingsgevaar verkleint 
het beheersingagevoel op per
soonlijk vlak. Door samenwer
king probeert men dit gebrek 
te ondervangen. 
Gesteld kan worden dat een be
heersingsverlies veroorzaakt 
wordt door het ongeluk. De mate 
van bedreiging wordt ook door 
persoon-ijke faktoren bepaald. 
Het hangt sterk van de persoon 
af of de bedreiging wel of niet 
wordt genegeerd. Als de persoon 
op welke wijze dan ook de be
dreiging niet kan verminderen, 
ontstaan er spanningen. De des
betreffende persoon krijgt dan 
onvoldoende vat op de dreiging, 
ofWel beheersing in ontoerei
kend. Als men de spanningen 
ter plekke niet meer aankan of 
wil,dan ligt evacuatie voor de 
hand. De plaatselijke dreiging 
wordt hiermee dan vermeden. 

verwachtingen voor 
naderland 

De ervaringen in Harrisburg 
zijn ook relevant voor Neder~ 
land voor zover het de psycho~ 
sociale reacties van de bevol
king aanqaat. Er kan een ana
loge ontwikkeling worden ge .. 
schilderd door het ongeluks
bericht van Harrisburg op te 
vatten als het plaatsingsvoor
nemen van de Nederlandse ke.rn
centrales. Immers,zowel lucht
verontreiniging als kerncen
trales worden negatief beoor
deeld door de bevolking. In 
beide gevallen zijn de berich
ten onverwacht. Men is zowel 
in Barrisburg als in Neder
land enigszins onzeker ove·r de 
mogelijke gevolgen~ bij 8arris~ 
burg was radioactieve besmet
ting mogelijk en in ons land 
komt er een kerncentrale in 
de buurt. Ook worden de mees
te gègevens via de media ve:~r
spreidislechts Geertsema trekt 
het land in. Of de bevolking 
voldoende informatie krijg~ 
over de vestigingsplaatsen, 
laat zich aan de hand van het 
kaderstukje Nederlandse auto
riteiten over de gevaren -van 

·kernenergie beantwoorden. 
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eenzijdige strategie 

Het voornemen van de rege
ring om nieuwe kerncentrales 
te plaatsen ,kan gezien wor
den als een strategische zet . 
Wat daaraan mankeert,zal nu 
worden uiteengezet. 
Aangenomen wordt dat de re
gering met nieuwe kerncen
trales een energieprobleem 
wil opl ossen. Voor het aan
bod van vestigingsplaatsen 
is in principe geheel Neder
land genomen. Gemakshal ve 
wordt vergeten dat een aan
tal plaatsen zich tegen nucle
aire install aties hebben uit
gesproken , zoals OVerijssel . 
Situatiegebonden faktoren heb
ben geleid tot een aant al mo
gelijke locaties. Volgens pla
nologische c r iteria zijn een 
deel van deze l ocaties echter 
ongeschikt. Met name kan het 
ecosysteem van IJsselmeer en 
Eeemshaven het zwaar te verdu
ren krijgen bij p l aatsing van 
kerncentrales. Moerdijk valt 
af vanwege de bevolkingsdicht
heid en het ontbreken van 
koelwater . Ook l oopt de drink
watervoorziening op een aantal 
plaatsen gevaar als tot pl aat
sing aldaar wordt overgegaan. 
Een zeer belangrijk gebrek van 
het voornemen om kerncentrales 
te p laatsen,is de onvoldoende 
afweging van alternatieven. 
Kernenergie is slechts één mo
gelijkheid in het energiebe
l eid. De regering maakt niet 
duidelijk waarom deze centra
les geschikter zijn dan aard
gas,besparing of het aanwenden 
van duurzame energiebronnen . 
Ter ondersteuning van het re
geringsvoornemen werd een pla
nologische kernbeslissing 
vastgesteld over de vesti gings
plaatsen voor de nieuwe kern
centrales. Tevens werd voor 
het radioactief afval de com
missie-Geertserna benut en zijn 
er plannen om een begeleidende 
dienst op te richten. Vooral 
de commissie- geertserna gaat uit 
van een strikte tijdplanning, 
Hierbij is de vraag gerechtigd 
o f de afkeuring van kerncentra
l es door een mee rderheid van 
de bevolking nog aandacht zal 
krijgen . De verkoopwijze van 
kerncentrales en kernafval aan 
de bevolking wijst op de voor
de len voor de werkgelegenheid, 
gebruik van verliesgevende 
indus trieterreinen en aanvul·-
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l ende voordel en. Deze tactiek 
blijkt vooral in Noord-Brabant 
aan te slaan, Om de bouwtijd 
te beperken,is zelfs voorge
steld om alternatieven te sti
muleren als het verzet tegen 
kernenergie wordt opgegeven. 
Het begin van de p lanologische 
kernbeslissing moet nog komen, 
waar het desbetreffende in
spraakorgaan l aat a l bij voor-
baat weten zich passie! op te 
stell en . De analyse van voor
en nadelen valt of staat voor 
het kabinet met de prijs van 
elektriciteit door kernener
gie opgewekt . Met betrekking 
tot deze kostprijs bestaan er 
de nodige onzekerheden en te
genstell ingen. Ook wordt vol
ledig voorbijgegaan aan de 
voorkeur van de bevolking,die 
zich in,meerderheid tegen meer 
kerncentrales uitspreekt . 

chaotisch 

besluitvorming 

Ook de besluitvorming van het 
parlement verdient aandacht . 
Los van de formele procedures 
wordt het uiteindelijke besluit 
voorgebakken door manipulaties 
van het Ministeri e van Econo-

mische Zaken,Gedeputeerde Sta
t en van Noord-Brabant en door 
de gr ootverbruikers. 
Van Aardenne was voor stander 
van de Brede Maatschappelijke 
Discussie om de kernenergie
kwestie makkelijker hanteerbaar 
te maken . Hoewel het terugstu
ren van kernafval door Frank
rijk al eind vori g jaar bekend 
was,wil hij dit feit nog steeds 
niet erkennen. Als de commissie 
Geertsema het moeilijker krijgt 
dan werd verwacht,komt Moerdijk 
op de proppen of komen er bui
tenlandse opslagplaatsen uit 
de lucht vallen . Het is duide
li j k dat kernenergie voor Van 
Aardenne een must is,tegen alle 
kosten,tegenstand en andersden
kenden in. Deze arrogante op
stelling ging uiteindelijk ook 
twee l eden van de commissie
Geertserna te ver : zij stapten 
op. 
Het Samenwerkingsverband Indus
triële Grootafnemers van Ener
gie (SIGE) speelt haar rol mee 
door op de lage e l ektricitei ts
prijs van kernenergie te wijzen. 
Van hoog tot laag vallen de re
gering en de partijen hun hier
in bij. Bet argument van de 
(al dan niet gesubsidieerde) 
kostprijs past zo goed in de 
industriepolitiek van het ka
binet dat andere argumenten 



nauwelijks meer worden gehoord. 
En passant doen enkele kabinets
leden in het geheim nog ver
gaande toezeggingen omtrent een 
zonodig zwaar gesubsidieerde 
stroomprijs aan een grootver
bruiker. Dat deze politiek meer 
gelnspireerd lijkt op crisis
management dan op wat anders, 
laat het Brabantse provincie
bestuur zien. Langs de commis
sie-Geertsema heen vindt een 
lobby naar Den Haag plaats cm 
de provincie van het zwaar ver
liesgevende industrieterrein 
Moerdijk te verlossen. 
Kerncentrales,opslaqplaatsen 
voor kernafval en een ondemo
cratische besluitvorming zijn 
hiervoor geen probleem,maar 
eerder een (gedeeltelijke) op
lossing. Het teqen alle argu
menten in plaatsen van Moer
dijk op Geertsemas lijstje, 
toont aan dat de kosten het 
belangrijkste arqument zijn. 
Met andere woorde•: er is alle 
reden om ongerust te zijn over 
de uitkomsten van de PKB,de 
milieu-effektrapportage en het 
definitieve kabinetsbesluit. 
Rest ons nog ~én simpele vraag: 
"Vuilnisman,kan dit beleid ook 
mee?." 

conclusie 

Als de regerin<J ook maar een 
klein beetje rekening zou hou
den met haar kiezers,dan liqt 
bijstelling van het regerings
besluit voorhanden. De bevol
king heeft overduidelijk géén 
behoefte aan meer kerncentra~ 
les. Ervan ui tqaande dat de 
beslissing van deze regering 
moeilijk terug te draaien dan 
wel bij te stellen valt,is de 
noodzaak aanwezig dat de be-

volking zich teweer stelt te
gen deze beslissing. 
De psychosociale aspecten van 
kernenergie geven richting aan 
dit verzet. Volgens de erva
ringen bij Harrisburg zijn de 

volgende faktoren van belang: 
- onzekerheid over de plaats 

van vestiging; 
- opstelling van het elektrici-
teitsbedrijf; 

- alternatief energiebeleid; 
- ongeschikte evacuatieplannen; 
- radioactief afval op langere 
termijn. 

De anti-kernenergiebeweging kan 
aan dit verzet bijdragen door; 
- juiste informatie te geven 
over bovengenoemde faktoren; 

- alternatieven aan te dragen; 
- begrip op te brengen voor d~ 
psychosociale problemen bij de 
omwonenden van vestigingsplaat
sen; 

- erkenning van sociale verban
den bij omwonenden als steun 
bij problemen; 

- mogelijkheden te geven om op 
gedragsmatige wijze invloed op 
het regeringsbesluit uit te 
oefenen~ 

Dit alles dient er ui teraard 
toe om achteraf de beheersing 
van de betrokkenen te herkrij
gen. Zodoende kunnen de veront~ 
rustende ontwikkelingen een ge
zonde wending nemen. 

een Jalhay 

De ~ege~kame~ van de PNEM 
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opiniepeilingen in naderland over kernenergie 

Ve NedeJti.a.nd6e bevotfUng .U 
ovvrweg.end .tegen meelt k..e~tn
c.e.ntlra.le.6 • Ve.ze opva.t::ting 
wo~ voo~ gemotive~ doo~ 
he.t l..tlr.a.U.ngl.gevaaJr.. en het a.á
va.t. Vo.lgenl. een ophûepei
.Ung va.n de NOS hee&t 4 3% bt 
a.pJLU 1977 en 47% ..in l.ep.tembelt. 
1919 he.t ovelt .!l.tlr.a.U.ng.!lgev~. 
Re.6pec.tievetljk. 33% en 38% 
vinden deze .!l~g een zeelt 
gJLOo.t geva.a.Jt. Vooll tOOt: be.t~Le6-t 
he.t a.6va.t liggen deze pe~tc.en
~ge.6 op 30% en 16%. 

Ve K.e.u.ze-e.nqu.Ue. t..Ut de BMV 
gee6.t ..in 1983;wm dtzX 68% va.n 
de menl.en he.t k.eJtna.6va.t een 
gMo.t .to.t zeelt giLOot nadeel 
v-indt. s.tec.ht4 t% vhtdt he.t 
een voollded. ~n e.en !tamp 
me.t een k.e~tnc.elf;tJc.ale weJu:1 he.t 
a.6va.t he.t meut nega.tie.6 be
oolldeei.d. 
Volgenl. he.t Ehu:llrappollt Slte.de. 
MtuLt:.6c.ha.ppetljk.e V.UCU6.!1-ie 
EneJlg.iebdeid wil. nog geen 
30% va.n de indiv.iduete ded
nemell.!l meelt k.eJtnc.~e.6 • UU 
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genoemde. K.e.u.ze.-enque.te b.Ujk.t 
da.t 64% uUbllud.ing va.n ke~tn
ene.Jtgie onaanva.altdba.a.Jt v-indt. 
Ook. de 8MV hee&t dul. een dui
de.Ujke. uU:.splla.a.k va.n de. be.
vo!Ung tegen meelt k.eJtneneJtg-ie. 
opgdev~. Tn 6~ta.pante. tegen
l.td.ung h.ie.~tme.e. l..ta.a.t de u1.t
.6 p1ta.ak. vh/JIL meelt k.e~tnc.e.n;t:Jutle.6 
doolt de Velte.nig..ing va.n Vmc.
teullen va.n Uek.tll.ic.U:eli:l.be.
dJUjven ..in Ne.deM.i.a.nd,Nella.toom 
en me.dweJtkell.!l bi.j o6 vooll de. 
c.~e bt Boll.!l.!!de üjdenl. 
de .inl.plla.a.k6a.u. BMV bt 1983. 

f oto Wim Kersten 

nederlandseautoriteiten over de gevaren van kernenergie 

Ve NedeJti.a.nd6e ovellheid toont 
WebU.g be.gll.ip VOOIL de. na.dden, 
cUe votgen6 de bevolk-ing kte.
ve.n a.a.n k.e~tne.neJtg-ie.. Me.t tta~t~e 
ne.ge.ellt o6 ba.ga.t~e.ellt men 
de gevMen va.n .!1~9 en de. 
op.6ta.g va.n ILa.cUoa.c.üe.6 ma.te.IL-i
a.a.t. 
Op 18 jun-i 1973 l.tei.de. de~
tell va.n Ec.onomi6ahe Za.ken da.t 
de .6.tlr.a.U.ng va.n Bolt.!ll.de ge.e.n 
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be.zwa.a~~. voiUJit omda.t elt op ta.nge. 
teiLmijn geen .!l~k.e gevol
gen vooll menl.en, en Pläli
ten te vJtezen v.ieh.n. 
Va.n Aa.lldenne gee.6.t op 18 a.pJLU 
1980 tegenl.ta.nde.IL.!I va.n ke~tne.nelt
g.ie. te Vell.!l.ta.a.n dtzX ui.tblleidbtg 
va.n de. op.6.lag va.n keJtna.6va.t in 
BoM.!Ide. iie.n Jte.den .Û VOOIL 
a.t .te SJtO ~~.tge.voëlëJïj • 
GeëïîL e.ma.bî 6i6!Wald 19 85 



ge.ve.n deze. u.i.:UpJta.ke.n wei.nig 
ltde.van.te. bt6o.lti1J4:t.ie aa.n de. 
bevolking. Ve. ~~ van Eco
nomi.6c.he. Za.ke.n vbidt ke.~tne.neJt.
g.û. hel.ema.a.l Met ge.va.a!LUjk. e.n 
Ge.e.JLt6ema. v~ da.:t e1t an
deJte. ~:toUe.n û..jn di..e. meelt. ge
Vaalt ople.veJte.n. Va.t eJt. nog an
deJte. cu.pe.k.:te.n aa.n de. keJtne.neJt.
g~üe. z-itan,~c.kijn:t beide. 
helt.e.n :te. on:tgaa.n. 
Van Aalu:ie.nne. .Ujk.:t de. eigen ge.
dac.ktwelte.ld ~e.ve.nd :te. a.c.h
:te.n VOOit a.ndeJte.n ah ki.j Op 
18 jwU. 1985 -in de. Tweede. KameJt. 
o pmeltk.:t da;t da;t e1t Me.:t meelt 
noJtmaa.l. gupJtoke.n kon waltden 
oveJt e.e.n geL«Jon 6v~.Uc.h veJt
~cki/Me.l. 

tegenstellingen van regeringsbeleid en voorkeuren bevolking 

1 n haalt. bufuitvo.ltlning .Ujk.t 
de. lte.ge!Ung U.C.h wein-i.g ge.le.
ge.n :te. la.te.n aa.n de. vooltke.uJte.n 
van de. be.volkblg. ~.teJr. 
Wwe.rn.iu.4 ~:te.tt i.n Ja.nua!U 198~ 
da;t de. lt.Uu.Ua.te.n van de. 8MV 
ni.e;t bi.nde.nd walten en he:tzet6-
de. getdt voolt de. komende. PKB. 
Volge.~ e.e.n e.nqu.e.:te. e.bld 19 84 
vbidt 42% da;t de. lte.ge.M.ng naait. 
aa.nleicUng van de. BMV ge.e.n e.x
:tlta. keJtnce.n:tlr.alu moe.:t plaa..t
~e.n. Ook. de. ~a.me.M:te.lUng van 

he.:t pa.kke.:t e.neJtgi.e.bltOnne.n VOOit 
e.le.k.:tJr.i.c1;teit6opAJekk.i.ng .ta.a,t 
nogal :te. We.Me.n oveJt. Ve. JLe.ge.
lti.ng fûU:t VOOit ke.JLne.neJtg.Û., 
:t~jl volgeM de. Keuze.
e.nqu.e.:te. uit de. BMV ~le.c.h:t4 
56% keJut.ene.~tgi.e. de. ~te.cl1-t6te. 
oplo~~i.ng vi.ndt. 
Economi.6 c.h di..lte.c;te.wr.-ge.nelta.a.l 
Ve.ltbeJtg ~:te.U op 15 ne.bJr.U.alti. 
1985 voolt om het ve.JLze.:t :te.ge.n 
keJtne.neJtg-i.e. :te. la.:te.n va!Wt om 
-i.n ltu.U h-i.eJtvoolt a..U.eJr.na,ti.ve.n 

VOOR 
Moerdijk, geen plaats voor een 
kerncentrale . Onder dit motto 
zullen de plaatselijke groepen 

in en rond lokatie Moerdijk in 
de ko.mende t.ijd akties voe.ren. 
Voor informatie: 

e.e.n ~ :te. ge.ve.n. 
Volg~ de. genoemde. Ke.uze.-e.nqu.e. 
:te. .U de. c.ornbbtaüe. wi..nde.nelt
g.û., e.neJr.gi.e.bupalti.ng e.n k.Vtn
e.neJtg-i.e. doolt ~le.c.h:t4 12t ge.
We.M:t e.n v-i.ndt 72% deze. keuze. 
0 Ma.allVa.aJr..dbaaiL. 
fe.n me.eltdeltheid van 56% .i.6 :te. 
vi.nde.n voolt de. eombi.na.tie. wind
e.neJtg.û., e.neJtgi.e.bupaM.ng e.n 
a.a./tdgcu, VOOit e.x.tlta. e.le.ktJLici
:teit6opve.kÜng i.n he.:t ja.a.lt 
2000. 

0 De groene Koepel Breda 
076-147957 I 418241 

0 Brabants Platform tegen 
Kernenergie 013-356225 
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ZOEK DE VERSCHILLEN~ KLEUR DE PLAATJES EN STUUR ALLES OP NAAR : 
Inspraak PKB Vestigingsplaat sen kerncentrales 
Postbus 97611 
2509 GA ' s - Gravenhage 
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Aan brabantse kolen kleeft bloed 
Terecht is bij de behandeling van 
het regeringsstandpunt over de 
elektriciteitsvoorziening,n.a.v. 
het BMD-rapport, vrijwel alle 
aandacht gericht geweest op de 
beslissing over nieuwe kern
centrales. Onderbelicht is daar
door gebleven dat deze regering 
ook de koleninzet bij de elek
triciteitscentrales een forse 
impuls wil geven. Dat zal o.m. 
gebeuren door de bouw van twee 
nieuwe kolencentrales en door 
de verdere ombouw van gas/olie
centrales. De PNEM werkt daar 
driftig aan mee1 ze hoopt zelfs 
ook !!én van de nieuw te bouwen 
kolencentrales te mogen neerzet
ten in een soort koppel verkoop 
met een kerncentrale in Moer
dijk. Naast de vele milieubezwa
ren en energiepolitieke bezwaren 
die tegen deze ontwikkeling zijn 
in te brengen, is er ook nog een 
ander fors politiek probleem. 
Een groot deel van de PNEM-steen-

kool wordt immers uit Zuid-Afrika 
gelmporteerd. Een belangrijk ar
gument daarvoor is ~t de zuid
afrikaanse steenkool een voor het 
milieu gunstig laag zwavelpercen
tage heeft. Maar uiteraard is de 
lage prijs, dankzij de uitbuiting 
van de vele zwarte mijnwerkers, 
een zeker zo zwaarwegend argument 

Nu de roep om sancties en de boy
cot van zuid-afrikaanse produk
ten sterker wordt onder druk van 
de groeiende onlusten in Zuid
Afrika en de (dreigende) mijn
staking in de zwarte kolenmijnen, 
zou de PNEM en de brabantse poli
tiek onder druk g·ezet moeten wor
den om volledig af te zien van de 
inzet van zuid-afrikaanse steen
kool. Nadat de PGEM daartoe in 
1980 besloot, heeft ook de PNEM 
aangekondigd deze invoer op ter
mijn te zullen stoppen. Maar er 
zijn sterke aanwijzingen dat er 
nog steeds aanzienlijke hoeveel-

heden besmette kolen bij de PNEM 
CJebruikt worden. Wellicht, zo 
suggereert de anti-apartheids 
beweging in Nederland, wordt er 
door handelaren steeds meer on
der valse vlag geleverd om hun 
handeltje niet in gevaar te 
brengen. 

Bet zou een goede zaak zijn en 
een blijk van solidariteit met 
de zwarte bevolking in Zuid
Afrika betekenen als de PNEM on
omwonden duidelijk zou maken dat 
zij geen besmette steenkool zal 
gebruiken en dat zij zich in de 
SEP sterk zal maken voor een ge
zamenlijke boycot hiervan. De 
gemeenten Rotterdam en Amsterdam 
hebben die uitspraak al gedaan 
en die verdient navolging. De 
brabantse deelnemers in de PNEM 
hebben weinig tijd meer te ver
liezen! 

Wilbert Willems 
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De energiecowboy is weg 
"Een intervieuw met mij? Ik voel me vereerd. Maar waarom met 
mij?," is zijn reaktié als ik hem uitleg dat ik graag een 
artikeltje over hem zou schrijVén. Tenslotte is hij jaren
lang een van de gezichten van de energiebeweging geweest en 
kan hij bogen op niet onaanzienlijke resultaten. Zijn ini
tiatief - Energie Anders - heeft "ENERGIE" dichter bij de 
mensen gebracht. Mogelijkheden uitgelegd dn laten zien en 
~rbij - waarschijnlijk de meest belangrijke prestatie -
andere mensen weten te bereiken dan de v6c5r die tijd gein
teresaeerde AKB-ers of geitenwollensokkendrag.ers. Energie 
Anders is ~r voor Jan-met-de-Pet, maar wordt ook door de 
Stropdas-met-het-samsonite-koffertje serieus genomen. 

Jip Lenstra is per 1 augustus 
Vértrokken bij Energie Ander~. 
Hij heeft er 8~jaar gewerkt, 
maar was ook daarv66r betrok
ken bij het energieqebeuren. 
Zijn vertrek sluit een periode 
af. Allereerst voor hemzelf 
natuurlijk. maar in symbolische 
zin misschien ook voor het 
karakter van de energiebewe
ging, waar tegenwoordig naast 
het meer aktiegerichte volk 
het gevecht vooral gevochten 
wordt door gedegen rapporten
makers en waar de vrijbuiter 
- waarvoor Jip Lenstra model 
heeft gestaan - in de doe-het~ 
zelf-sfeer is teruggewezen. 
Daarom dus dit intervieuw, of 
meer eigenlijk een babbe~tje 
van hoe het was, wat bete.r 
onder de stralende zon (die die 
dag toevallig scheen) op een 
terrasje en met een lekkere 
pint arbij had kunnen worden ge
houden dan in allerhaast door 
de telefoon. 
Op deze ui tle<j en na het uit
spreken van wat vriendelijk
heden terug gaat Jip akkoord. 

kringloophuis 

Wat weinigen weten is dat Jip 
in 1972 betrokken was bij het 
bouwen van het bol- of kring
loophuis van De Kleine Aarde. 
Samen met zijn latere E.A.
partner Fred Schellenberg had 
hij het koncept bedacht en de 
berekeningen gemaakt. Niet dat 
zij daar nou zo uitermate des.
kundig in waren (wat overigens 
uit het projekt wel gebleken 
is), maar het was een ideeên
rijke tijd en de sfeer was eer
de.r van "gewoon beginnen" dan 
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"voorzichtig, want het kan ook 
·mislopen", wat overigens uitste
kend bij Jips karakter paste. 
Hij vu bij DKA tenebt gekomen 
vanuit een belangstelling voor 
nieuwe energiebronnen. Vooral 
warmtepompen spraken hem aan. 
Zijn grootste interesse lag 
- en ligt - echter bij het 
raakvlak tussen techniek en 
maatschappij. Twee werelden die 
~eker toen~rtijd niet vaak in 
dên adem werden genoemd. 

Bij DKA heeft hij 2 jaar rond
gelopen. Zelf is hij niet zo 
bijster positief over die tijd; 
vindt het uitgevoerde achteraf 
niet zo serieus en kon bovendien 
niet geweldig goed opschieten 
met DKA-stichter Sietz Leeflang. 

de boot in en aan wal 

-Toen kwam het plan van de boot 
en het begin van Energie Anders. 
Een oud binnenschip werd opge
kocht en opgeknapt en na 4 à 5 
jaar knutselen als tentoonstel
lingsruimte ingericht. 1978 ging 
Energie Ande.rs te water. Eers.t 
werden de binnenwateren afgeva
ren met Nederlandse en Belgische 
vrijwilligers.In 1979 werd in 
Rotterdam een vaste ligplaats 
gezocht en gevonden . En ook dat 
duurde niet lang. want - na 
stevige onderhande~ingen - in 
1980 werd er verhuisd naar het 



huidige terrein in Hoek van Hol
land. 
Ze dachten daar uitgekiend te 
zitten. In hun dromen zagen ze 
drommen badgasten even op weg 
naar het strand het energie
paleis binnenwippen, op zoek 
naar de laatste snufjes. Dat 
het ook nog een sukses werd 
ook lag echter niet aan die 
badgasten, maar was gewoon 
een kwestie van volhouden, 
doorgaan en een grote dosis toe 
oeval. Al snel lag het jaar
lijkse bezoekersaantal van 
het voorlichtingscentrum rond 
de 30.000 en dat is - teleur
stellend, vindt Jip - nog 
steeds het geval. 

politieke koers 

Jip is van mening dat E.A. 
nergens anders had kunnen be
ginnen dan in de gemeente 
Rotterdam, naar zijn idee een 
van de weinige gemeentes die 
risiko durven lopen. De eerste 
subsidie die E.A. kreeg was ner
gens anders op gebaseerd dan op 
vertrouwen, bekendheid met het 
initiatief via de boot en met 
Jip Lenstra persoonlijk -een 
rasechte Rotterdammer. Later 
kwamen de eisen: meer en andere 
aktiviteiten. In 1982 is het 
onderzoeksburo gestart. De mees
te werknemers zitten echter nog 
steeds bij het voorlichtings
centrum. Ook kwamen er snel kon
takten met ECN en SVEN. De mili
eubeweging keek daar wat vreemd 
tegen aan. Het schijnbare gemak 
en de flair waarmee E.A. met de
ze instellingen in zee ging en 
latere plannen als de Flevohof 
en recentelijk Neeltje Jans heb
ben Jip zelfs benamingen bezorgd 
als "Energiecowboy" en "Pietje 
Bel van de energiebeweging" 
Voor E.A. was het als onafhanke
lijke gesubsidieerde instelling 
zonder achterban echter noodza
kelijk om een zorgvuldige poli
tieke koers te varan; tussen de 
partijen in. Kontakteh met de 
genoemde instellingen naast die 
met de milieubeweging kwam daar
in uitstekend uit. De naam van 
E.A. ligt momenteel uitstekend. 
Jip vindt overigens, dat de 
milieubeweging de boodschap te 
weinig aanpast. Hij heeft zich 
herhaaldelijk sterk gemaakt 
voor een minder stringente lijn. 

van tweeën een 

Met het groeien van E.A. (momen
teel 40 werknemers) groeide ook 
de drukte voor Jip Lenstra. Van 
hem werd leiding verwacht: pro
cessen bewaken enz., en daar 
gaat nogal wat tijd in zitten, 
vooral omdat er veel jonge men
sen werken met weinig werkerva• 
ring. Zijn persoonlijke interes
se ligt echter meer bij het in
houdelijke beleidswerk; meer bij 
het al eerder 9enoemde raakvlak 
techniek-maatschappij. Deze in
teresse kon hij kwijt in het on
derzoeksburo. Ook dat ging 
steeds meer tijd vragen. Al met 
al kwam het er op neer dat door 
de kombinatie van deze twee funk
ties er een situatie ontstond 
waarin het bestuur van E.A. aan-

toekomst 

drong op het uiteenrafelen er- 8~ jaar Energie Anders. Gemakke
van. Er moest een Algemeen Direk-lijk ga je dan natuurlijk niet 
teur komen en een hoofd onder- weg. Aan de andere kant was Jip 
zoeksburo. Bet direktaurabaantje wel aan een andere werkkring 
zag Jip niet zo zitten en het toe. In zijn nieuwe baan als be~ 
besef dat als hij - de oprich- leidsmedewerker bij VROM ziet 
ter - zou blijven als hoofd on- hij als uitdaging dat hij daar 
derzoeksburo een nieuwe direk- het belang van milieuvoorwaarden 
teur geen eerlijke kans zou in het energiebeleid groter kan 
krijgen deed hem besluiten bij helpen maken, ten koste van 
E.A. weg te gaan. vooral door EZ gehanteerde eko-

nomische kriteria. 
Bij denkt de tijd mee te hebben, 
want - wanneer rond 2000 de 002-
problematiek een beetje helder
der zal zijn geworden, zal het 
milieuaspekt in de energievoor
ziening nog belangrijker worden. 
Niet-fossiele energiebronnen 
gaan het dan helemaal maken. 
Ook ziet hij de duurzame ener
giebronnen zich sterk ontwikke
len (hoe kan het anders?), maar 
ze zullen een steeds meer high
tech-karakter krijgen, met aan 
de ene kant een blijvende schaal
vergroting bij bronnen die voor 
de outsvoorziening worden ge
bruikt (windparken, zonne-ener
gie, laserbeams, korte golf) en 
aan de andere kant een massapro
duktie van op kleine schaal toe 
te passen bronnen als brandstof
cellen, zonnecellen, thermo
koppels. Waarna we samen konklu
deren dat bij deze geschetste 
ontwikkeling het wel snor zal 
zitten met de energievoorziening, 
maar dat de toekomst van waar 
het voor hem (en mij) allemaal 
om begonnen is - dat raakvlak 
tussen techniek en m~atschappij 

f oto Wim Ke r s ten - nog een stuk onduidelijker 
ligt. 
Jip, tot kijk en 't ga je goed. 
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Inspraak: 
het is maar een wassen neus 

De Centrale Organisatie Radioactief Afval (COVRA) verzocht begin 
dit jaar de minister van VROM richtlijnen aan te qeven voor het 
opstellen van een lokatie-onafhankelijk milieu-effectrapport in
zake de opslag en verwerking van radio-actief afval. Dit rapport 
moet omstreeks 1 oktober 1985 gereed zijn. Nadat bekend is ge
worden welke lokaties door de Commissie LOFRA (van Geertsema) 
begin oktober uit de hoge hoed worden getoverd,zal het milieu
effectrapport (MER) nog op die vestigingsplaats worden toege
spitst. Vervolgens zal het opslaan en de verwerking van radio
actief afval nog een Kernenergiewetvergunning moeten krijgen. 

Iedereèn was in de gelegenheid 
om inspraak te leveren bij het 
vaststellen van de door de 
COVRA gevraagde richtlijnen. 
Er werden 143 inspraakreacties 
ingestuurd,waarvan 31 door ge
meenten,milieugroeperingen,po
litieke partijen en dergelijke. 
In totaal werd door ongeveer 
300 personen of instanties ge
reageerd.Op basis van de door 
de COVRA overlegde gegevens, 
alsmede van het advies van de 
Voorlopige Commissie van de MER 
en van het in verschillende Ka
merstukken neergelegde rege
ringsbeleid,werden de richtlij
nen opgesteld door het bevoegd 
gezag. Dit gezag wèrdt gevormd 
door de ministers van EZ en 
VROM en de staatssecretarissen 
van SZ en Werkgelegenheid. 

noodzakelijk kwaad 

viezen en de wensen van de co
VRA en dan tenslotte de in
spraak. We weten zo langzamer
hand wel dat het bevoegd gezag 
die inspraak als een noodzake
lijk kwaad beschouwt,maar er 
met goed fatsoen niet onderuit 
kan. Om dit te weten te komen, 
hoeft niet bij EZ te worden in
gebroken. De arrogantie van de 
macht is hier toonaangevend 
aanwezig! Er is nog nimmer een 
afweging van economische en mi
lieubelangen gemaakt waarbij de 
laatstgenoemde niet ongeschon
den uit de strij.d is gekomen. 

voorspelbaar patroon 

Eigenlijk is het niet zo bij
zonder verbazin9Wekkend dat de 
inspraak bij deze richtlijnen 
niet veel heeft uitgehaald: 't 
voorspelbare patroon werd ge-
volgd. Alle inspraak op een 

Als we het rijtje de revue la- hoop en daaruit per onderwerp 
ten passeren,wordt al snel dui- de grootste gemene deler ge
delijk dat de inspraak van de trokken,met als antwoord de 
burgers geen belangrijke posi- clichématige uitvluchten om 
tie inneemt. Eerst het regerings-niet serieus op de gestelde 
beleid,daarna de officië le ad- vragen te hoeven ingaan. De 
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gehanteerde argumenten zijn 
dan dat de Tweede Kamer en de 
regering hun beleid al hebben 
bepaald ten aanzien van de 
opslag van laag-,middel- en 
hoog vast radioactief afval. 

gerommel 

De MER is bedoeld om een bij
drage te leveren aan de be
sluitvoxming omtrent de verle
ning van een Kernenergiewet
vergunning. Uit de antwoorden 
van het bevoegd gezag op de 
inspraak van de burgers blij.kt 
dat de vergunning er zeker zal 
komen . Op de vraag naar de 
rechtvaardiging van de opslag
activiteit zegt men dat deze 
onderdeel uitmaakt van de toet
sing door de overheid. Maar 
een halve pagina eerder wordt 
al duidelijk gemaakt dat de 
regering en de Tweede Kamer 
hun beleid al hebben vastge
steld. Alles wat nu nog zal 
worden aangedragen,is dus ge
rommel in de marge. Vragen 
naar de beschrijving van de 
activiteit worden nu al door
verwezen naar de komende ver
gunningprocedure,zelfs als er 
een vaststaand verband bèstaat 
met mogelijke effecten voor 
het milieu. Ook de reacties 
van de insprekers op de samen
stellingvan de afvalscenario's 
worden niet in de richtlijnen 
opgenomen,omdat de opstelling 
van regering en Tweede Kamer 
~leidsbepalend is voor de 



·vaststelling van de ontwikke.,. 
ling der hoeveelheid radioac
tief afval. Vragen met betrek.,. 
king tot de beperking van de 
hoeveelheid radioactief afval, 
zoals door veel reacties te• 
recht werd benadrukt,konden 
evenmin genade vinden omdat 
het geen taak van de COVRA is 
na te gaan of toepassingen van 
dergelijke stoffen vermeden 
kan worden. Bet bevoegd gezag 
zegt dat het een specifieke 
overheidstaak is om de afval
stroom te beperken. 

Als we daarbij bedenken dat het 
bevoégd gezag en de overheid 
twee handen op één buik zijn, 
dan is de conclusie eenvoudig: 
dergelijke. reacties van inspre
kers moesten zoveel mogelijk 
worden omzeild. Natuurlijk zul
len ook veel reacties in de MER 
aan de orde komen;ee:r;lijkheids
hal ve moet dat 66k worden ge
zegd. 

met een standje op pad 

Veel milieu- en energiegroepen 
verkopen materiaal . Bijvoorbeeld 
met een stand op de aarkt, .bij 
informatieavonden of via een 
winkel. Bet verkopen van ma te
riaal heeft allerlei goede kant
en voor een groep. Je komt op 
een makkelijke manier met mens
en in kontakt en praat dan over 
"het milieu" en de aktiviteiten 
van de groep. Bet is een lage
drempel-aktiviteit. Daarbij le
vert het ook nog geld op, waar
mee nieuwe aktiviteiten mogelijk 
worden. Als derde punt valt er 
te noemen dat materiaalverkoop 
kontinulteit geeft aan het werk 
van de groep. Ook in een perio
de dat er geen altties zijn, kun 
je met elkaar aktief zijn en 
naar buiten treden. 

vervolg 

Voordat de richtlijnen tot stand 
kwamen,was er al een Nota Radio
actief Afval van de minister van 
VROM. In die nota ging dit on
derdeel van het bevoegd gezag 
er al bij voorbaat van uit dat 
"een dergelijke opslag op een 
mLlieuhygiênische manier is uit 
te voeren." 
Een duidelijk bewijs dat inspraak 
niet al te hoog wordt aangesla-

gen,wanneer het uitgangspunt al 
vastligt. 
De MER zal dan ook naar dit re
geringsstandpunt toegeschreven 
worden. En zo zal het straks 66k 
gaan met de inspraakprocedure 
PKB kerncentrales en de Kern
energiewatvergunning, zowel voor 
de afvalops.lag als voo.r de kern
centrales. 

Hans Bannink 

LEIDINGENSTROOK 
GRAVEN 

Aktie Strohalm verspreidt kri
tisch materiaal over de milieu
en energieproblematiek. Dit doen 
we onder meer door zoveel moge
lijk verkooppunten door het ge
hele land te zoeken. Om deze re
den onde.rsteunen we de materi
aalverkoop door plaatselijke 
groepen. Wij hebben daarvoor 
materiaal over milieu en ener
gie dat geschikt is voor verkoop 
in stands, op informatieavonden 
en dergelijke . De boekjes die 
we verspreiden zijn over het al
gemeen goedkoop en voor een 
breed publiek leesbaar. Behalve 
boekjes hebben we ook akti.emate
riaal zoals affiches, button.s, 
rugzakjes met opdruk. Dit aktie
materiaal loopt meeetal het 
beste en het trekt mensen naar 
je stand of winkel. We verspré.i
den materiaal van onszelf en •van 
andere organisaties als Stich-

ting Milieuedukatie, Stichting 
Ecologie, Nederland Gifvrij, 
werkgroep Energiediscussie. 
Alles wordt met korting gele
verd aan de groepen, zodat een 
groep er geld aan over houdt. 

we hebben oogeveer 50 depots 
in het hele land. Dat zijn 
winkels waar al ons materiaal 
ter inzage en te koop ligt. 

Voor alle informatie (over de
pots, materiaal, uitgavenlijst, 
mogelijkheden om eigen materi
aal te laten verspreiden) kun 
je bellen of schrijven: 

AKTIE STROHALM 
OUde Gracht 42 
3511 AR Utrecht 
030 - 314314 
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volkspetitionnement 

In september en oktober kan 
iedereen - die dat wil - zij n 
of haar handtekening zetten 
tegen het vooryenomen beslui t 
tot plaatsing van 48 kruisra 
ketten in WOl-msdrecht. 

VOLKS PETITIONNE.M ENT 

Doe mee met deze legale , in de 
Grondwet verankerde aktie . 
Als honderdduizenden demon
stranten niet helpen , dan mis
schien miljoenen handtek e n ing 
en . 
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Tuinkabouter 
eindelijk vrij 
DE~ HAA G (ANP) De 

tumkabou ter wordt uit de wet 
g(•sl ·h r :1pt Straks mag ieder
t-(·n 1.onder vergunning van de 
gt:mP(•n te de tuin verfr aaien 
mH E'Nl dergelijke kabouter. 
Ook \oor de zonnewijzer is 
geen vergunning meer nodig. 

Tot nu was een tuinkabou
ter volgens de wet een bouw
werk. En voor een bouwwerk 
moet je naar het gemeente
huis. want de buurt zou er last 
van kunnen hebben. 

Minister Winsemius wil 
?aar een einde aan maken. Hij 
1s van plan de Woningwet uit 
het begin van deze eeuw aan 
te passen. 

Ze beginnen met 
de tu inkabouter 
Di e mag vanaf nu 
zonder bouwve r 
gunning in de 
voor - of achter
tuin geplaatst 
worden . 
Ook zonnewi j ze.z:s 
zijn vrij ge
worden 
Geder eguleerd 
heet dat 
Als we nog even 
geduld hebben , 
mag i ede reen 
straks zijn/haar 
eigen kerncen 
trale in de 
t.uin bouwen . 
Zonder vergun 
ning . 
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