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redactioneel 

"AKB, waar zit je ?" Onder die 
kop mocht een drietal Allicht
redakteuren van het allereerste 
uur zichzelf in het voorlaatste 
nummer opwerpen als AKS
aktivist van het allerlaatste 
uur. Moest dat nou allemaal 
echt met zoveel realiteitszin ? 
Had er nou niet eentje gevraagd 
kunnen worden met het verstand 
op nul en de blik op oneindig ? 
Zit er dan geen enkele Spekki
aan meer in de Allicht-redaktie? 
Weet er in de Allicht-redaktie 
dan niemand meer hoe het socia
lisme er werkelijk uitziet ? 

'Allicht" is een uitgave van de stichting Al
licht Deze zet zich in voor een democratisch. 
mens- en milieuvriendelijk energie beleid. 
Geen "kernenergie of kolen" dus, maar doel
matiger gebruik van energie en zoveel moge
lijk aanwending van alternatieven als zon en 
wind. Aan regionale ontwikkelingen wordt 1n 

ruime mate aandacht besteed. 
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Mij hebben ze natuurlijk niet 
gevraagd, stelletje realo's. 
Terwijl ik toch mijn HX-10-
Home-Computer (64 K) heb laten 
uitrekenen, dat de grootste 
AKS-demonstratie nog moet gaan 
plaatsvinden. 
Vernuftig ding, mijn HX-10. 
Ik heb er weken over gedaan om 
alle relevante BMD-RARO-RIWA
VEWIN en KNIJPKAT-gegevens in 
BASIC in te voeren en dan heeft 
zo'n kunststoffen chip er maar 
welgeteld 0,0001 sekonde voor 
nodig om mij bits mede te delen 
dat in 1990 bij MOERDIJK liefst 
110.000 mensen zullen getuigen 
van hun weerzin tegen kernener
gie. 
Juist voordat ik dit hoopvolle 
resultaat op m'n floppy wilde 
vastleggen, flitste ie er nog 
razendsnel 'of meer ••• • aèhter
aan Dat'of meer •• ' verontrust
te mij wel een beetje. Maar hoe 
vaak ik ook de <Return> -toets 
beroerde, er verscheen steeds 
maar weer: 6f meer ••• ', 'of 
meer ... ', 'of meer ... '. 
Waarschijnlijk heeft mijn HX-10 
moeite het een en ander totaal 
te bevatten. Taal is niet de 
sterkste kant van zo'n bèta
wonder, En emotioneel weet hij 
(!) •• (?) zich al helemaal slecht 
te uiten. Dus heb ik in mijn 
allerbeste basic vriendelijk 
verzocht om het dan maar in een 
statistiekje uit te werken. 

,., ... 
~ ... 
........ 

Nou heb ik een ontzettende aver
sie tegen grote mensenmenigten, 
dus als U het niet erg vindt, zal 
ik er in 1990 niet bij zijn •••• 
hoop ik Ik laat het een beetje 
van de windrichting en van de 
vakantie-plannen van het kabi
net afhangen, waar ik me op 
dat moment ga bevinden. 

Overigens vind ik het in Bra
bant nou zo langzamerhand wel 
een beetje griezelig worden. 
Mijn HX-10 en ik begrijpen er 
niets meer van, dat alleen wij 

hier straks alle ellende ,zo
als SS-20's, kruisraketten-met 
valse-starts, laag-over-vlieg
ende kerncentrales, en wat al 
niet meer, over ons uitgestort 
gaan krijgen. 
Vooruit, dat liberalen,protes
tanten (=demonstranten tegen 
katholieken) en andere niet
katholieken nog steeds met de 
frustratie van de schoolstrijd 
opgescheept zitten, allah ••• ; 
en dat de VVD zich zo onder
hand wel 'ns wil bevrijden van 
het CDA-juk, allah ••• ; maar om 
dan maar gelijk een heel kie
zerspotentieel met uitroeing 
te bedreigen, dat gaat toch 
wel wat al te ver. 
Zijn de techniek en de politie 
ke wil dan echt nog niet zover 
dat ze zo'n kerncentrale zelf 
splitsen en eerlijk verdelen 
over het land; naar rato van 
bevolkingsaantallen, natuur
lijk. Om mijn goede wil te to
nen stel ik belangenloos een 
aantal HX-10-Computer-Uren ter 
beschikking om het 'n beetje 
eerlijk uit te rekenen. 
Dan gaan we misschien allemaal 
maar een heel klein beetje 
dood. 

Och, wellicht is het maar goed 
dat ze mij niet gevraagd heb
ben waar die AKB zit. Want dan 
kom je hoe je het wendt of 
keert toch bij de vraag uit 
waar je zelf zit. En wie heeft 
er dan ook maar IETS mee te 
maken in wat voor stoel ik 
naar het NOS-Journaal zit te 
kijken. Je zet jezelf toch 
niet te kijk. Maar gelukkig en 
helaas ben ik net zo'n beetje 
bang als Lowie en als al die 
andere duizenden, honderddui
zenden, miljoenen •••• Dus op 'n 
gegeven moment -liefst ruim 
v66r 1990- hijs ik me opnieuw 
omhoog uit mijn comfortabele 
fauteuil en dan komen die 
kruisraketten er niet, en die 
centrales niet en die •.•• Jezus, 
mijn üX-10 is kennelijk een an
dere mening toegedaan. Die 
blijft maar herhalen 'RUN' ••• 
'RUN:~ ••• 'RUN: ••••. ~ •••• 

Bij the way, voor de aller
schrandersten onder de komende 
Atheneum-eindexaminandi heb ik 
nog een aardig meerkeuze-vraag
je: 'Waar bevindt Commissaris 
van de Koningin Dries van Agt 
zich in 1990 ?' •••••• 
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c plannen voor Brabantse duurzame energie 
~ 
~ 

~Baren boos 
Heel Noord-Brabant is boos. Het ene deel (de minderheid) omdat 
de kansen voor een kerncentrale op het l-ioerdijk-terrein zeer mi
niem zijn geworden. En het andere deel van de provincie (de meer
derheid) is boos omdat de instelling van een Stuurgroep Nieuwe 
Energie volledig van de baan is. 
De politieke standpunten in Noord-Brabant blijven muurvast: 
kerncentrales voor de PNEM en alternatieve energie bij de PNEM. 
De bevestiging van een monopolie-situatie, die al 66 jaar voort
duurt. 

Op 30 mei 1985 dient het Sta
tenlid Cees van de Ven (PPR) 
een initiatietvoorstel in bij 
Provinciale Staten van Noord
Brabant. Het voorstel, "Nieuwe 
Energie", behelst de opzet van 
een Stuurgroep (met onder an
dere NV PNEM, Brabants bedrijfs
leven, Centrum voor Energie
besparing en Brabantse Milieu
federatie) die als taak krijgt 
opgedragen om nieuwe vormen van 
energieopwekking - in Brabant -
te inventariseren, nieuwe pro
jekten op te starten en initia
tieven te ondersteunen en te 
begeleiden. Voor de financier
ing van het Buro Nieuwe Energie 
~n voor de financiering van 
projekten wordt een bedrag ge
noemd van f 15 miljoen. Daar
naast wordt voorgesteld om 
jaarlijks nog eens f 2,3 mil
joen in Nieuwe Energie te ste
ken. Alle gelden moeten ont
trokken worden aan de gigan
tische reserves van de NV PNEM. 

trage start 

De Commissie van advies en bij
stand voor Economische zaken 
en Werkgelegenheid bespreekt 
op 22 november het PPR-voorstel. 
In grote lijnen gaan alle frac
ties (behalve de VVD) accoord 
met het initiatief. TUssen neus 
en lippen door wordt de provin
cie ondubbelzinnig verweten 
dat er nog steeds niets terecht 
gekomen is van de belofte (uit 
1975!) om een provinciaal ener
gieplan te presenteren. Het 
zou te gemakkelijk zijn om de 
provincie te beschuldigen van 
traagheid in energiezaken . 
Want, hoe i s het te verklaren 
dat de provincie Noord-Brabant 
zo voortvarend te werk gaat 
om een kerncentrale binnen te 

halen? Juist dit onderwerp 
heeft de laatste maanden zo
veel beroering opgeroepen, dat 
andere zaken als duurzame ene~ 
gie zijn vertraagd en zelfs 
gefrustreerd. Immers, op 21 
juni 1985 zou het voorstel 
"Nieuwe Energie" in Provincia
le Staten worden besproken. 
Dat is toen niet gebeurd, om
dat de Staten twee dagen lang 
over Brabantse kerncentrales 
debatteerden. Overigens is de 
term 'debat' enigszins mis
plaatst, omdat de meerderheid 
van Provinciale Staten een 
groot voorstander is van kern
energie. Zij schaart zich 

achter het standpunt van de 
Commissaris der Koningin, van 
Agt, en de directie van de NV 
PNEM. 
Enkele weken voor de vergade
ring in november probeert de
zelfde PNEM de vorming van een 
Stuurgroep Nieuwe Energie te 
dwarsbomen. De directie heeft 
een voorkeur voor een "klank
bord", waarin werkgevers en 
industrie de stoelen zouden 
bezetten. Men wil liever géén 
enkel advies van buiten, en 
zeker niet van de energie- en 
milieubeweging. Bovendien wil 
de ~~ geen cent weggeven uit 
haar reservepot, waar ongeveer 
1 miljard gulden ligt opgesla
ge'l. 

PNEM in het nauw 

Inmiddels is de bijna onaantast
bare positie van de PNEM ver
zwakt. Als de regering het ad
vies van de RARO (Raad van Ad
vies voor de Ruimtelijke Orde-
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ning) echt serieus neemt, dan 
valt Moer dijk als vestigings
plaats voor kerncentrales af . 
Ook het onttrekken van gelden 
uit de PNEM- spaarpot is een be
spreekbaar onderwerp gewor den, 
omdat een Adviescommissie voor 
Economisch Potentieel in Bra
bant ("een club frisdenkers en 
breinbazen" al~us van Agt) aan
beveel t om f 25 miljoen te be
steden aan de ontwikkeling van 
duurzame energiebronnen en ener
giebesparingsprojekten. Dat is 
zelfs f 10 miljoen mé~r dan het 
bedrag wat volgens het initia
tiefvoorstel Nieuwe Ene·rgie no
dig zou zijn. 
Ook de samenstel ling en positie 
van de Stuurgroep Nieuwe Energie 
lijkt een nederlaag voor de 
PNEM te worden. De meeste Sta
tenleden (in de commissie) zien 
geen bezwaren tegen het feit 
dat vertegenwoordigers uit alle 
maatschappelijke geledingen 
een zinvolle bijdrage kunnen 
leveren op het gebied van 
nieuwe energiebronnen. Alleen 
de VVD vindt dat dit een taak 
is voor de Rijksoverheid. 
Na de commissievergadering in 
november zijn de vooruitzichten 
gunstig, ofschoon de s l ag nog 
niet gewonnen is. Met name een 
a.antal CDA-Statenleden weet 
niet goed raad met het voorstel. 
In de regel komt het College 
van Gedeputeerden met voorstel
len, die voorgelegd worden aan 
de Statenleden. Dat levert nooit 
problemen op, o.mdat het CDA 
als grootste fractie ruim op 
tijd op de hoogte is van nieuwe 
plannen. En andersom, is het 
col lege van Gedeputeerde Staten 
op de hoogte van standpunten bij 
dezelfde CDA-fractie . 
Wann~er een eenmans-fractie 
een initiatiefvoorstel indient, 
wordt de zaak anders . Oe vol 
gende uitspraak van een CDA
Statenlid spreekt boekdelen: 
"Ik weet nog niet wat ik ·van 
dit voorstel moet denken , want 
ik weet nog niet ho~ Gedeputeer
de Staten hierover denken" . 

ommezwaai 

Het College van GS denkt inder
daad anders ov~r nieuwe energie 
Gedeputeerde J. van der Heijden 
geeft in november aan hoe het 
wel zou moeten: "Het gaat om de 
afweging van mogelijkheden . Dit 
voorstel geeft een weg aan. In 
juni hebben we een keuze gemaakt 
voor kernenergie, m:et in ons 

achterhoofd de gedachte van 
diversificatie ("spreiding"- wk) 
van energiebronnen. Daar in is 
ook ruimte voor windenergie . Bet 
gaat erom hoe je dit inpast in 
het Brabantse energieplaatje" . 
Met andere woorden : laat het 
maar allemaal over aan de PNEM. 

Op vrijdag (:) 13 december staat 
het voorstel "Nieuwe Energie" 
op de agenda van de vol tallige 
Stat envergadering . Zonder veel 
blikken of blozen wordt het voo~ 
stel met grote meerderheid ver
worpen door VVD en .11 .CDA.-
De teleurstélling bij de andere 
partijen is duidelijk. Weg met 
alle mQOie plannen. De voorzich
tige overwinningsroes van 22 no
vember maakt plaats voor een 
fikse kater 
Het leek er op dat het voorstel 
met steun van het CDA zou worden 
aanvaard. 1~ar het tegenoverge
stelde gebeurt . Tijdens de be
handeling worden uitspraken ge
daan die kippevel veroorzaken: 
"Al ternatieve energie mag niet 
in handen komen van alternati eve 
groeper ingen" . En meer van derge
lijke opmerkingen waren gericht 
aan bet adres van de (Brabantse) 
milieu- en energiebeweging . 

mislukt 

Navraag bij de Provincie met be
trekking tot de verdere gang van 
zaken met het voorstel Nieuwe 
Energie levert een kordaat an t 
woord op: "Daar gebeurt verder 
niets meer mee 11 Een poging om 
het voorstel aan te haken bij de 
discussie over het Econ.omiscb 
Beleid (van de 'frisdenkers en 
breinbazen 1 

) ~oopt ook al. spaak. 
Het commentaar van de provincie 
luidt:" Bet is niet meegenomen. " 
Een inter;essant onderwérp vormt 

de vraag wat er tussen 21 novem
ber en 13 december achter de 
sche.rmen heeft pl aats<Jevonden 
bij de CDA-sta t enf ractie. 
Niet bevestigde berichten merk
en op dat CDA- leden onder forse 
druk zijn gezet om hun sympathie 
met het voorstel Nieuwe Energie 
snel te l aten varen. Die in
greep heeft sukses gehad, ge
zien het stemgedrag van het 
CDA. 
Dan resteert nog bet antwoord 
op de vraag wie een dergelijke 
'koerscorrect ie' op gang heeft 
gezet . Daarover hoeft ni~t l ang 
te worden nagedacht • •• •• • 
Cees van der Ven, de indiener 
van bet initiatiefvoorstel , is 
teleurgesteld. "Onze eerste 
doelstelling is bereikt. De 
nota "Nieuwe Energie" is uit
gebr e.id aan de orde gekomen in 
de Staten. Maar het echte r e
sultaa.t is niet gehaald. De po
ging om een samengaan van brede 
gr oeperi ngen met verschillende 
denkrichtingen te realiseren 
is niet gelukt. De provincie 
blijft de economie op een ouder
wetse manier bekijken, met de 
PNEM als aanvoerder van het ge
heel." 
De boosheid van van der Ven is 
duidelijk gericht op het gedrag 
van de CDA- fractie:"De manier 
waarop bet CDA m.et dit voorstel 
is omgespron<Jen , daar was ik 
kwaad over. Eerst met de mond 
al le.rlei aardige dingen zeggen, 
en dan weigeren om in te stetn
men. Ze kunnen de politieke 
moed niet opbrengen om nieuwe 
kaders te scheppen voor nieuwe 
energievormen. Als puntje bij 
paaltje komt wordt er eerst 
overlegd met Jan van Rooij 
(president-directeur NV PNBM). 
D.ie t r ekt hier aan de t ouw
tjes. Dat vind ik hypocriet. " 

• 
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enkele verwaarloosde aspecten van de energie
discussie 

Fantasiecrisis 
ë De econoom J. Tinbergen {82) houdt zich al geruime tijd bezig 
~ met wereldwijde zaken als ontwikkelingssamenwerking, grondstof-

de energiebron die de wereld
zeeên vormen als gevolg van de 
bewegingen van de enorme water
massa~s waarom het gaat. Die 
zijn grotendeels ook aan de 
straling van de zon toe ·te 
schrijven, maar daarnaast ook 
aan de aantrekkingskracht van 
zon en maan, die bv. de eb- en 
vloedbeweging veroorzaken. Van 
deze getijdenwisseling wordt 

fenpolitiek en verdeling van welvaart en welzijn. 
Ook op het gebied van de energievoorziening heeft Tinbergen 
ideeèn en opvattingen die vaak als "tegendraadse bijdragen" 
worden genoemd. De Allicht-redactie vroeg Professor Tinbergen 
om een commentaar op de gebeurtenissen na de Brede Maatschappe
lijke Discussie. 

De Brede Maatschappelijke Dis
cussie over de toekomstige e
nergievoorziening heeft aandacht 
gegeven aan een groot aantal 
aspecten van die problematiek. 
Maar het komt mij voor dat som
mige aspecten onvoldoende aan
dacht hebben gehad. Daarvan 
wil ik er enkele noemen en aan 
die aspecten wil ik wat verdere 
aandacht geven. 

Het eerste betreft het meer ge
bruik maken van de zonnestra
ling, ongetwijfeld een prak
tisch onuitputbare bron. Er 
wordt al gebruik van gemaakt; 
en er wordt ook wel onderzoek 
verricht naar nieuwe manieren 
waarop dat zou kunnen gebeuren. 
Maar gezien de voordelen ver
bonden aan deze vorm van e
nergie is inijn indruk dat er, 
in vergelijking tot wat er be
steed wordt aan ander energie
onderzoek, relat.ief meer aan
dacht moet worden gegeven aan 
dit onderzoek. 

E~ .is nog een tweede reden 
waarom aan dit onderzoek meer 
aandacht moet worden gegeven 
en meer geld moet worden be
steed. Zonnestraling is vooral 
beschikbaar in tropische lan
den, en dat zijn grotendeels 
onderontwikkelde landen. Nu 
voeren deze al zonnestraling 
uit die als het ware verborgen 
is in allerlei tropische pro
dukten, zoals rijst, koffie, 
cacao, jute en andere. Doch 
desondanks is de zonnestraling 
nog altijd een hinderlijk e
lement voor de bewoners van 
die landen. Het zou een zeer 
natuurlijk exportprodukt van 
de Derde Wereld zijn- als wij 
maar manieren konden vinden 
waarop deze energie overge
bracht kan worden naar de ont
wikkelde landen. Het gaat om 

het opslaan van deze vorm ~an 
energie op een wijze die ook 
weer het afgeven er van open 
houdt, dus bijvoorbeeld door 
een (bijna) omkeerbaar natuur
kundig of scheikundig proces. 
Behalve op de al aangeduide in
direkte manier van het uitvoe
ren door ontwikkelingslanden 
van tropische produkten maken 
wij al lang gebruik van zonoe
energie in andere indirekte 
vormen: onze molens of water
krachtcentrales zijn voorbeel
den. In een recent rapport aan 
de Club van Rome door Professor 
E:lisabeth Mann Borgase ( 1) 
wordt de aandacht gevestigd op 

p~of . d~ . J . Tinbe~gen 

al gebruik gemaakt door één 
cent~ale bij St. Malo in Frank
rijk, maar er zou nog veel ~er 
mogelijk zijn,waarvan mevrouw 
Borgase er een aantal noemt, 
met schattingèn over de hoeveel 
hcàen energie waarom het gaat. 

permanente energiebron 

Zo zou uit de golfbeweging rond
om Groot Brittannië volgens Sal
ter de totale energiebehoefte 
van dat l.and bevredigd kunnen 
worden. Uit de uitwerking van 

( fo to: pe~sbu~o Ri en Sie~s: 
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stroomlijning in energieland? 

De nieuwe elektriciteitswet 
Er zullen in 1986 grote veranderingen plaats vinden in elektrici
teitsland . De grootschalige opzet van organisatie en produktie 
valt onmiddellijk op. r~ar ook een aantal andere elementen zijn 
"nieuw" in deze elektriciteitswet, die de oude wet uit 1938 moet 
gaan vervangen. 

Dat de Elektriciteitswet uit 
1938 niet meer voldoet aan dè 
normen en wensen uit 1986, 
s taat buiten twijfel. 
Echter, het voorontwerp voor 
de nieuwe Elektriciteitswet 
biedt genoeg stof tot discussie . 
Dat begint al bij het eerste 
artikel, waarin een aantal be
grippen worden gedefinieerd. 
Zo wordt er gesteld dat het 
verboden is om zonder vergun
ning een elektriciteitscentra
le te bouwen of i n werking te 
hebben. Belangrijke vraag is 
daarbij: wat is nu wel en wat 
i s geen elektriciteitscentrale. 
Daarvoor heeft men een strikte 
definitie gevonden: "alleen in
stallatie s welke fossiele 
brandstoffen verstoken of door 
middel van kernenergie elektri-

citeit opwekken". 
Andere energiebronnen Z~Jn daar 
bij uitgezonderd, zoals wind
molens en zonnecentrales . 
Dit betekent niet dat men nu 
dus zonder vergunning een wind
molen in de achtertuin mag . 
plaatsen. Men krijgt op z'n 
minst te maken met bouwvergun
ningen, hinderwet en andere be
palingen. 
De nieuwe Elektriciteitswet 
gaat nog verder met het stel
len van eisen : elektriciteits
centrales moeten bij de bouw 
zodanig z ijn ingericht "dat de 
som van het energetisch rende
ment van de opwekking van elek
triciteit en tweederde van het 
energetisch rendement van de 
produktei van nuttig aan te 
wendèn warmte meer is dan 55%, 

een en ander berekend op basis 
van de calorische waarde ••• " 
doen. Daarbij wordt in de 
eerste plaats gedacht aan toe
passingen als stadsverwarming 
en tuinbouwkassenverwarming. 
De gestelde rendementseis zal 
getoetst worden aan de hand 
van de installatie en de gehe
le opzet van de centrale. 
Een verder toezicht op de wer
king zou dan niet meer nodig 
zijn. 

Besloten Vennootschap 

Deze eis houdt in, dat het ren
dement van de meeste bestaande 
centrales drastisch verhoogd 
zou moeten worden. Voorts be
tekent dit dat de restwarmte, 
welke nu vaak als koelwater op 
oppervlakte-water wordt ge
loosd, gebruikt zal moeten 
worden om aan deze eis te vol
Volgens artikel 2 van de Elek
triciteitswet bepaalt de Minis· 
ter van Economische Zaken een 
'centraal orgaan' aanwijst 
voor de gehele elektriciteits
voorziening. "Behoudens het 
voor een BV (Bes loten Vennoot
schap) geldende voorschrift 
dat alleen aandelen op naam 
worden uitgegeve n is er immers 
vrijwel ge en verschil meer tu& 
sen beide rechts vormen" (men 
doelt hier op de Naamloze Ven
nootschap, NV) • 
Deze simplificatie gaat toch 
echt te ver. Als deze stelling 
juist zou zijn, dan is het 
vreemd dat het grootste deel 
van het bedrijfsleven toch 
voor de BV-vorm heeft gekozen. 
Een belangrijk verschil zit in 
de aansprakelij kheid: een BV 
kent een beperkte aansprake
lijkheid. In principe betekent 
dit dat bij mogelijke schade 
de BV uiteraard beperkt aan
spreekbaar is. Overigens geldt 
er ook een beperkt~ publikati& 
plicht voor de BV. In het 
nieuwe wetsontwerp wordt deze 
eis gedeeltelij k opgevangen 
door de we ttelijke plicht om 
een Elek t ric i t e itsplan t e pu
b licer en. Bet Elektriciteits
plan krijgt vi a deze wet een 
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(ingezonden mededeling) 

liever leren leven 
het is mogelijk te leren voortaan ten volle uit je leven te halen wat er In zit. 66k al 
schijnen je verleden en/ of toekomst optimaal funktioneren nu in de weg te staan. 

In 2 x 5 halve werkdagen achtereen. 
individueel of met partner samen. 
vla ontspanning I.p.v. inspanning. 
voor iedereen betaalbaar. (gratis) verblijf tijdens de trainingaperiode mogelijk. 

therapeuten met jarenlange praktljkemring en een methode die blijvend resultaat 
oplevert. 

therapiecentrum heleen en trederik vermoaten 
hoofdstraat 76, 9528 ph bulnen (tussen assen en emmen), telefoon 05998 - 1~. 

wettelijke basis. 
Ook in het hoofdstuk over het 
Elektriciteitsplan (artikel 12) 
staan een aantal opvallende za
ken : "Gezien het feit dat het 
0 Structuurschema0 (Elektrici
t~itsvoorziening) het toetsings
kader vormt voor een elektrici
teitsplan als bedoeld in arti
kel 13 van dit voorstel. heeft 
het onderhavige voorschrift, 
in aansluiting op de inhoud van 
het elektriciteitsplan alleen 
betrekking op installaties van 
de SEP (Samenwerkende Elektri-

.14) warm zeewater op ammoniak- of 
. propaangas verdampt de vloei
~ stof en werkt als .andere ver
~ 
~ dampingamotoren. De zee-stromi.n-
l:! gen kunnen wellicht na het jaar 
(j 2000 ook als energiebron ge-
~ bruikt worden . Tenslotte zouden 
~ verschill en in zoutgehalte voor 
o electrolyse gebruikt kunnen 
~ 
~ worden . Bij het overwinnen van 
~ de energieschaarste is er ten-

slotte nog een permanente bron 
werkzaam en wel aan de vraag
zijde. Deze bron is de mense
lijke vindingrijkheid. 
Deze heeft mogelijkbeden ge
vonden om met minder energie 
dezelfde behoeftebevrediging 
te bereiken. Een eenvoudig 
voorbeeld is het feit dat men 
allerlei transportmiddelen en 

met name spoorwegmaterieel nu 
van aluminium maakt, dat veel 
lichter is dan ijzer of staal, 
dat men vroeger gebruikte en 
even sterk. De lichtere wa
gens vereisen minder trek
kracht een daardoor neemt de 
vraag naar (voortbewegings) 
energie af. Andere , al be
kende en besproken, VQor
beel.den van een afname van de 
vraag naar energie worden in 
steeds hoger e mate toegepast, 
bv. isolatie van de wanden 
van een gebouw, verdubbeling 
van vensterrlliten (overigens 
in koudere landen al heel 
lang gebruikelijk) en gewoon 
meer alert zijn bij elke aan
wending van energie. Bij de 
isolatie moet overtgens wel 

citeits Produktiebedrijven) en 
produktiebedrijven." 
De zogeheten "zelfopwekkers", 
in bedrijfsleven als in parti
kultere handen, worden niet in 
de berekeningen betrokken. 
Wat moet er gebeuren als het 
zelf- opwekken een grote vlucht 
gaat nemen? Bet laat zich raden . 
Straks klopt er niets meer van 
de nationale elektriciteits
planning. 
Dit onderwerp zal in ~e naaste 
toekomst verder worden uitge
diept. 

• 
de kanttekening worden ge
maakt, dat deze soms leidt 
tot te weinig zuurstof in be
woonde kamers, waarom dan 
toch weer ee.n raam opengezet 
moet worden. Er is dus een 
grens aan wat hier bespaard 
kan worden. Wat meer alert
heid kan uitwerken wordt ge
illustreerd door het nieuws
bericht over de besparing bij 
Philips bereikt door een cam
pagne daartoe. 
Er zijn dus meer blijvende 
energiebronnen dan de kern
energie en door aan die an
dere bronnen meer aandacht te 
schenken-al jaren lang- had 
~en het verbruik van kern
energie krachtiger kunnen be
perken. Dan zou dus beter re
kening kunnen worden gehouden 
met de tegenzin die er bij 
onze bevolking bestaat tegen 
het gebruik van kernenergie. 

(1) De Duitse vertaling heet: 
"Die Zukunft der Weltmeere" en 
is gepubliceerd door het Europa
Verlag (Wenen, München, Zürich) 
in 1985. 

• 
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Bestrijding zure regen schept 
werkgelegenheid 

Het gaat niet zo goed met de I.Jederlandse bossen. Volgens het re
cente vitaliteitsonderzoek (Staatsbosbeheer, 1985) brokkelt de· 
gezondheid van boom en bos steeds verder af. En dát is slechts 
één terrein waar de schadelijke gevolgen van verzurende regen 
merkbaar en meetbaar zijn. Het roer moet om, juist en vooral om
dat een voorvarende bestrijding van de zure regen gunstig uit
pakt voor de Nederlandse economie. Extra investeringen in ener
giebesparing en luchtzuivering zullen een positief effect hebben 
op de werkgelegenheid. De uitstoot van verzurende stoffen kan dan 
al in 1990 gehalveerd zijn, tenminste wanneer de overheid het 
vraagstuk harder aanpakt dan ze van plan is. Dat zijn de belang
rijkste conclusies uit het rapport "Werk maken van zure regen" 
van de studiegroep 'Milieu en Economie' van het Landelijk Milieu 
Overleg. Ger Klaassen, samensteller van het rapport, maakte voor 
Allicht de volgende samenvatting. 

Zure regen wordt veroorzaakt 
door de uitworp van een drie
tal stoffen in de lucht: zwa
veldioxide,stikstofoxiden en 
ammoniak. Zwavel- en stikstof
oxiden worden vooral veroor
zaakt door de verbranding van 
fossiele brandstoffen. 
Electriciteitscentrales,raffi
naderijen,verkeer en industrie 
zijn de grootste bronnen. 
Ammoniak komt voor 90% vr.ij bij 
de productie,opslag en gebruik 
van mest in de veehouderij. 
De gevolgen van zure regen voor 
het milieu worden steeds om
vangrijker. Niet alleen verzu
ren vennen,sterven bossen,wor
den monumenten zoals de St.-Jan 
te Den Bosch aangetast,ook de 
schade aan landbouwgewassen en 
menselijke gezondheid is aan
zienlijk en neemt zienderogen 
toe. 
Bij een ongewijzigd beleid zal 
de schade door verzuring flink 
oplopen,zoals tabel 1 laat zien. 
De huidige schade bedraagt ruw 
geschat nu al zo'n 2 miljard 
gulden per jaar. In de nabije 

toekomst zal deze schade oplo
pen tot minstens 2~ miljard gul
den per jaar. Hierbij de kant
tekening dat een aantal schade
posten niet of nauwelijks in 
geld waardeerbaar zijn,zoals 't 
verlies van unieke natuurgebie
den en de verkorting van de men
selijke leeftijd. De tabel geeft 
dan ook eerder een onder- dan 'n 
overschatting van de werkelijke 
schade. 
De schade is groot en een ver
gaande bestrijding van zure re-

T.ABBL 1, SCHADE IJOOR ZURS REGm (Dilal llll:)oen qulélen per jaar) 

Soort sc:he.do& nu -· LandbouW! ext~a bekalking bodem 
en opbren9st.ver111nder1ncJ 
~sa~~m 580-705 580-705 

Natuurbeheer! beheer heidevelden. 
herstelkosten en 
kapitu.lvt'!rl1es 

3-30 13-55 
Kult.uu:r- a ... 
9Qbruiksgoederen ~ heirstal en 

praventia 
95-140 95-140 

BoabOIIW; kapltaalVilrUes,be'liee:rs-
kcsten 61'1 opbrenqstver-
minderinq hout ... 17D-550 

Dr:tnk- en industri-atervoorzie-

"' 20-SO ni .. 

!!iuhtotttal 700-800 1500 

Menlileli.:lke gezondheid: kosten ge-· 
ZC.ndheidezorg- en ziekengelduitb-
rinqen 100-2450 100-2-450 

TOTAAL B00-3250 1001)..39.5() 

(Bron: "Werk rnaken vélln zore regen" en IMPMLUeubeheer 198fi-199D 

gen is noodzakelijk. De Neder
landse regering wil de uitstoot 
van verzurende stoffen tegen 
h~t jaar 2000 halveren. De in 
het LMO samenwerkende milieu
organisaties vinden dat te 
laat. Nodig is halvering in 
1990 als eerste stap om de eco
logische functie van de bodem 
niet verder aan te tasten en 
herstel van bossen,voor zover 
dat nog kan,mogelijk te houden. 

halvering kan 

Uit het rapport "Werk maken van 
zure regen" blijkt die halve
ring in het jaar 1990 goed mo
gelijk te zijn. Om dat te be
reiken dient in de periode 
1986 tot en met 1990 wel meer 
te worden geinvesteerd in be
strijdingsmaatregelen. Op de 
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eerste plaats zal meer werk ge
maakt moeten worden van energie 
besparing. Logisch,ómdat het 
leeuwendeel van de zure regen 
door het verstoken van brand
stoffen wordt veroorzaakt. 
Brandstofbesparing vermindert 
de verzuring en levert andere 
voordelen op: minder uitstoet 
van kooldioxide,geringere aan
tasting van natuur en landschap 
minder snelle uitputting van de 
energievoorraden,enzovoorts. 
Bedrijven,gezinnen en overheid 
zullen de komende vij.f jaar ge
prikkeld moeten worden om zo'n 
10,3 miljard gulden extra te 
investeren in energiebesparing. 
Op de tweede plaats· zullen raf
finaderijen,automobilisten,vee~ 

houderij, (chemische) industrie 
en electriciteitscentrales meer 
luchtzuiver ingstechn ieken toe 
moeten passen. Daarmee .is een 
investering van 4,5 miljard 
gulden gemoeid." 

Door dit LMO-investeringspro
gramma van in totaal 15 miljard 
gulden zal het energieverbruik 
met 8% dalen en de verzurende 
uitstoot al in 1990 zijn gehal
veerd.Opgeteld bij de voorge
nomen investeringen bij een on
gewijzigd overheidsbeleid zal 
de komende vijf jaar in totaal 
20,1 miljard getnvesteerd wor
den: 14,8 miljard in energie
besparing en 15,3 miljard in 
luchtzuivering. 

werkgelegenheid 

De investeringen in luchtzuive
ringsmaatregelen leveren werk 
op in de bouw- en metaalnijver
heid (bijvoorbeeld bij ketelfa
brikanten en leveranciers van 
rookgasontzwavelingsinstalla
ties) ,ingenieursburo''s en der
gelijken. Dit leidt tot een 
stijging van de directe werkge
legenheid in de periode 1986 -
1990 van 6000 arbeidsjaren. In 
dezelfde periode treden echter 
ook al negatieve effecten op, 
met name goor de aanschaf va,n 
katalysatorauto's. Deze extra 
uitgaven komen namelijk voor 
75% in het buitenland terecht 
en leidèn in Nederland zelf tot 
daling van andere bestedingen en 
werkgelegenheid. Door de verdrin
ging van andere investeringen 
die optreedt,ontstaat al in de 
eerste vijf jaar per saldo een 
negatief effect op de werkgele
genheid. Zie tabel 2,regel la. 

In de periode 1991 - 1996 zijn 
de investeringen achter de rug 
en zal alleen door bediening en 
onderhoud nog blijvende werkge
legenheid be·staan. Negatief voor 
de werkgelegenheid is het stij
gen van de milieu- en rentekos
ten. De grote verzuurders,zoals 
raffinaderijen,chemische indus
trie en veehouderij,kunnen de 
verslechtering van hun concur
rentiepositie slechts gedeelte-

Door t986-1990 ,991-1996 

bU'a UitQD'en en kott:en1 

a. ~tz\d'ft:d.Jl9 -6650 -99360 
lt. aDarQleht~rift9 +78150 +11280 

.ubtotul +72100 - 8100 

l)?ln-oft2 .... ooo 470200 

tû.nder ec:b...s.2 +l600 

,..,.,.... +116000 -•JOO 
I• be·r•k.ni.ft9 dqor Mt. c.ntrul Pl.MI.bunau 
1- ber:ahnlnçr c;toor ~ Stu&..qro.p "lllliw eG .eonn.i.,.• ut0 

(ten ametcbjaar b ,Mn , .. , "..rk YOOT Hn pwn.»nl . 

lijk goedmaken door een stijging 
van de afzetprijzen. Al met al 
leiden de luchtzuiveringsinves
teringen tot een minder gunstig 
effeçt op de werkgelegenheid. 
Zie tabel l,regel la. De inves
teringen in energiebesparing 
leiden in de eerste vijf jaar 
tot een forse stijging ·van de 
werkgelegenheid. Ook in de peri
ode 1919 - 1996 neemt de werkge
legenheid toe. Dit komt vooral 
door de daling van de energiere
kening bij bedrijven in de land
bouw,chemische industrie en de 
raffinaderijen,die zo hun concur
rentiepositie verbeteren~ Zie 
tabel 2,regel lb. 
Zoáls tabel 2 laat zien is he~ 
e.f~ect van het totale LMO-inves
teringsprogramma op de werkge
legenheid de eerste vijf jaar 
duidelijk positief. In de daar
op volgende zes jaar is het to
tqle effect van de extra uitga-
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ven en kosten echter negatief. 
De negatieve gevolgen zullen in 
de praktijk echter minder groot 
zijn dan nu is voorgesteld. 

overdreven 

Ten eerste omdat in de praktijk 
de luchtzuiverinqskosten lager 
zijn dan in het LMO-plan is aan
genomen. Zo is er nog vanuit 
gegaan dat raffinaderijen voor 
rookgasontzwaveling 2500 gulden 
per ton verwijderde zwavel moe
ten betalen. Volgens nieuwe ge
gevens behoeven de raffinaderij
en echter via vergassing of con
versie,geen extra kosten te ma
ken óm de uitstoot van zwavel
dioxide vergaand te verminderen. 
Op de tweede plaats is het niet 
waarschijnlijk dat grote onder
nemingen,die nu beter in de 
slappe was zitten,bij de uit
voering van het LMQ-plan minder 
investeren in andere zaken. 
Tenslotte is ook het effect van 
het overheidstekort op de rente· 
lasten van bedrijven overschat. 
De negatieve effecten zijn in 
tabel 2,regel la en 1b dus over
dreven. 

spin-off 

Een tweetal positieve effecten 
is bovendien nog niet meegeno
men. Ten eerste zal de concur
rentiepositie van een aantal 
Nederlandse bedrijven verbete
ren. De producenten van ener
giebesparings- en luchtzuive
ringsapparatuur zien hun binnen
landse afzet toenemen en zullen 
daardoor in staat zijn betere 
en goedkopere producten te ma
ken. Door deze spin-off (tabel 
2,regel 2) zullen die bedrijven 
een voorsprong op de buiten
landse concurrenten verwerven. 
Exoort en werkgelegenheid zul
len daardoor toenemen. 

minder schade 

Ten tweede zal door het inves
teringsprogramma de schade aan 
het milieu verminderen. Deze 
schadevermindering bedraagt 
ruwweg 0,8 miljard gulden per 
jaar. Dit zal pas na 1990 goed 
merkbaar worden in de vorm van 
ondermeer hogere landbouwop
brengsten, lagere kosten voor 
bosherstel,minder grote uitga
ven aan gezondheids- en monu
mentenzorg. 

802-uitworp (x 1000 ton) (IMP = Indicatief Meerjaren Programma) 
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De werkgelegenheid zal hierdoor 
toenemen en het overheidstekort 
zal dalen. 
Rekening houdend met al deze 
effecten gaat de werkgelegen
heid er de komende vijf jaar 
flink op vooruit en loop~ begin 
90-er jaren iets terug. Doch 
niet alleen de werkgelegenheid 
wordt positief belnvloed,ook 
de consumptie en de productie 
van bedrijven zal toenemen. 
Het enige nadelige effect is de 
toename van het overheidstekort. 
Door de forse subsidies,maar 
meer nog de vermindering aan 
inkomsten uit aardgasverkoop, 
zal dit tekort 1n de periode 
1991 - 1996 gemiddeld 4 miljard 
gulden per jaar hoger uitkomen. 
In 1984 was dit tekort ongeveer 
30 miljard gulden groot. 
Tegenover het tekort van 4 mil-

. jard gulden staat echter wel een 

........ ::: ........... ____________ _ 
LMO '·-. ...._ -------~-

'85 '90 '96 2000 

grotere aardgasvoorraad; een 
bron van inkomsten voor de toe
komst. Voor de politici,die 
meestal niet verder kijken dan 
hun vierjarige neus lang is,zou 
het op korte termijn oplopen van 
het tekort wel eens onaanvaard
baar kunnen zijn. De volgende 
mogelijke oplossingen dienen 
zich dan aan: 
- vermindering van ongerichte 

subsidies aan het bedrijfs
leven,zoals de WIR; 

- extra aardgasinzet in de ja
ren 90 bij de electriciteits
opwekking (meer warmtekracht); 

- tijdelijke verhoging van de 
(loon- en inkomsten)belas
ting; 

- export van het bespaarde aard-
gas. 

Van de laatste twee mogelijkhe
den zijn de gevolgen geschat, 
zoals te zien in tabel 3 • 

TABEL 3. WERKGELEGENHEID BIJ BELASTINGVERHOGING EN AARDGASEXPORI' 
(in arbeidsjaren) 

Door- 1986:-1990 1991-1996 

1.LMO-investeringsplan (totaal van 
tabel 2) +116100 -4300 

2.LMo-investeringsplan én belas-
tingverhoging +70600 +18100 

3.LMO-investeringsplan én aard-
gasexport +119700 +53400 
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Een tijdelijke verhoging van de 
belasting leidt er toe dat de 
totale werkgelegenheidswinst 
minder groot is. Het overheids
tekort is gemiddeld slechts 
3 miljard gulden per jaar hoger. 
Als het bespaarde aardgas meteer 
geëxporteerd wordt,is de toena
me van de werkgelegenheid nog 
groter en neemt het tekort in 
het geheel niet toe. Nadeel is 
dan wel dat de aardgasvoorraad 
even snel raakt uitgeput als 
voorheen. Wel zou deze export 
als voordeel kunnen hebben dat 
de extra gasinzet in het buiten
land leidt tot een lager ge
bruik en minder snelle uitput
ting van andere energiebronnen 
als steenkool,olie en uranium. 

LMO-investeringsprogramma 

De komende vijf jaar kan dik 
10 miljard extra ge!nvesteerd 
worden in een energiebesparing 
bij het eindverbruik, de elec
triciteitsopwekking en in de 
verdergaande toepassing van 
duurzame energie. Een aantal 
energiebesparingssubsidies, zo
als de energietoeslag in de WIR 
(Wet Investerings Rekening.) en 
de non-profitsubsidies moeten 
daarvoor omhoog. 
Isolatienormen voor bestaande 
woningen en nieuwbouw moeten 
worden verscherpt. 
De overheid dient verder warm
tekrachtkoppeling te stimuleren 
door voor warmtekrachtinstalla
ties aardgas· tegen een tarief 
gelijk aan dat voor grote cen
trales ter beschikking te 

stellen. Een hogere vergoeding 
voor aan het openbare net te
rug- en doorgeleverde stroom, 
en uitbreiding van het aantal 
subsidiegerechtigden kan ~arm
tekracht en windenergie nog 
verder stimuleren. Naar ver
wachting zal door deze maatre
gelen de komende vijf jaar 300 
MWe aan windmolens en 1230 MWe 
aan warmtekrachtvermogen ge
bouwd worden. T;:lbel 4 geeft 'n 
o~rzicht van het energiebespa-· 
ringsprogramna. 
Omdat door deze energiebespa
ring de uitworp van verzurende 
stoffen nog onvoldoende is ge
dàald,diènt ook de directe be
strijding van luchtverontrei
niging voortvarend te worden 
aangepakt. Boeren gaan op gro
te schaal mestinjecteurs ge
bruiken om mest uit te rijden 

TABEL 4. ADDITIONELE ENERGIEBESPARINGSINVESTERINGEN 1986-1990. 

Categorie Investering Subsidie Besparing Vermeden 
(lord. gulden) (mrd. gld) (mrd.m3 emissie 

aardgas) (mln. kg) 

S02 NOx 
Industrie + 
landbouw 4,0 1,8 2,5 16 10 
Diensten 1,3 0,5 0,4 1 1 

overheid 0,3 0,3 0,1: 
Woningen 3,2 2,1 0,7 1 

Warmte/kracht-
koppeling 0,8 0,2 0,5 .11 -11 
Windenergie 0,8 0,3 0,2 4 2 

TOTAAL 10,"3 5,2 4,5 32 3 

Extra export hoeft niet op voor
hand te worden afgewezen,doch 
heeft niet de voorkeur. 

aan de slag 

Ongeacht de uitkomsten voor het 
overheidebudget is één ding 
duid.elijk: een halvering van de 
zure regen is al de komende 5 
jaar nodig. Zeker als deze 
wordt bereikt door extra inves
teringen in e.nergiebesparing in 
combinatie met .luchtzuivering 
is het resultaat ook economisch 
aantrekkelijk. Er kan derhalve 
meer en beter werk gemaakt wor
den van de bestrijding van zure 
regen dan de overheid nu van 
plan is. 

en grondfilters bouwen om de 
stallucht te reinigen. De raf
finaderijen leveren hun bij
drage aan het verminderen van 
de zwaveluitstoot. Ze passen 

·rookgasontzwaveling en/of ande
re technieken toe om hun uit
worp met 80% terug te dringen. 
De kolencentrale te Buggenum 
wordt toch ontzwaveld,evenals 
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jFIGUUR i . 

De uitworp van verzurende stoffen in 1980 en. 1990 
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Na uitvoering. 
LMO-investe
ringsplan 
( '86-'90)· 

1990 

een aantal oliegestookte centra 
les. Katalytische reiniging 
wordt op meer centrales en ook 
bij de raffinaderijen toege
past om stikstofoxiden te ver
wijderen. 
Speciàle branders verminderen 
de uitstoot van deze stof bij 
nieuwe en bestaande fabrieken. 
Ook de procesmissies en de zwa
velgehaltes in diverse brand
stoffen dalen verder . 
Automobilisten die een kataly
satorauto aanschaffen,krijgen 
de extra aanschafkosten meer 
dan vergo.ed. Tot en met 1990 
zul,len naar s-chatting zo'n 1,3 
miljoen katalysatorauto's wor
den verkocht. 
Tabel 5 geeft het overzicht van 
de extra investeringen in lucht
zuivering. 
Ten opzichte van 1980 zijn de 
verzurende emissies bij uitvoe
ring van het gehele plan al in 
1990 gehalveerd. Figuur 1 geeft 
de verschillen in uitworp met 
het huidige overheidsbeleid weer. 

C:.bl4)or1• tnvut.er1ft9M .raarltpr. 
' 86--'90 ta t..ten ' 90 
aln. I}Ulclea (x ala. 9 ll!) 

l tadouire - · __ .., 
lll5 285 05 

•lilawiWadd* 1145 350 183 
-st1Utolor:i4en 451 180 93 

Jlob1• 1• -· -Jatalysatot-.. .., 1950 301 33 

......... .. 81 lUS lel 126 45 

• 
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inspraak op een rijtje 

Kernenerg ie-geworstel 
~ Er komen spannende tijden voor de anti- atoombeweging in Neder
~ land. Deze maand beslist de regering waar twee nieuwe kerncen
~ les geplaatst zullen worden. De Raad voor Advies voor de Ruim
~ telijke ordening (RARO) acht Borssele de meest geschikte plek, 
c: gevolgd door de Noord- Oost Polder en de Eemshaven. Maar ook 
Cl) e Moerdijk is nog in de race, na aandringen van de Commissaris van 
CD de Koningin in Brabant, Mr. Dries van Agt. 
, De RARO is verdeeld ove~ de noodzaak van kernenergie. Een deel 

van de raad meende dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor 
nieuwe kerncentrales. Een groot deel van de Nederlandse bevolking 
deelt die mening, en heeft nog steeds de mogelijkheid om een 
spaak in de wielen van de voortdonderende kernenergiewagen te 
steken. Als het maar tijdig gebeurt. Allicht inventariseerde de 
mogelijkheden. 

21 mei 1986 is de belangrijk
ste datum waarop nieuwe kern
centrales nog tegengehouden 
kunnen worden. Het is ook de 
enige kans om dat landelijk 
en massaal te doen. Op die 
dag kiest Nederland een nieu
we regering, en kan defini
tief en afdoende duidelijk 
maken dat nieuwe kerncen
trales niet gewenst zijn, 
duidelij.ker dan in de Bre-
de Maatschappelijke Discus
sie Energie, of ande·re in
spraak wassen neuzen. Maar 
ook voor en na mei '86 zijn 
er verschillende mogelijk· 
heden om protest aan te te
kenen of inspraak te plegen. 

rollend balletje 

De aanvraag van een vergun
ning, nodig om kerncentrales 
te bouwen loopt over een 
groot aantal schijven. Een 
belangrijke schijf is al 
gepasseerd: de Raad van Ad
vies voor Ruimtelijke Orde
ning (RARO) • De raad wees 
Borsseleaan als meest ge
schikte plek, naareen rumoe
rige vergadering die regel
matig verstoord werd door 
anti-kernenergie demonstran
ten. Op de lijst prijkte ook 
weer Moerdijk, dat in de 
RARO in het pré- advies nog 
tot de slechts denkbare be
stempelde. ·Maar Moerdijk als 
vestigingsplaats heeft toch 
al een rare geschiedenis ach
ter de rug. Het industrieter
rein werd door het Ministerie 
van Volksgezondheid, Ruim
telijke Ordening en Milieu 
(VROM) al als ongewens t be-

schouwd : een te grote bevol
kingsdichtheid en waterwinge
bieden in de nabijheid (Bies
bosch). Dries van Agt stuur
de brandbrieven naar Den Haag, 
meldde Moerdijk aan voor de 
opslag van radioactief afval, 
en een kerncentrale. Minister 
Van Aardenne haastte zich 
Mo~rdijk weer op het lijstje 
te plaatsen. Reden: Moerdijk 
is bijna failliet, en het Rijk 
kan in ruil voor steun mooi 
een kerncentrale slijten. 
Moerdijk moet wel, en de pro
vincie wil wel. 
Zo ging het nu weer. Moerdijk 
werd aangewezen als de slechtst 
denkbare plaats voor een kern
centrale, maar na driftig lob
byen van Van Agt toch weer op
genomen. Je weet nooit hoe een 

RARO- hoorz i t tinfJ , ·Bredc:t 

balletje kan rollen,of hoe Van 
Aqt kan lobbyen. Goed kans dat 
Moerdijk alsnog, tegen het ad
vies, aangewezen wordt. Dan 
ontwikkelt zich de volgende 
procedure. 

ambtelijke behandeling 

Zodra bekend wordt waar de re
gering nieuwe centrales neer 
wil zetten moet de Tweede Ka
mer dit voorstel behandelen. 
Niet dat daar veel nieuws uit 
zal komen; een kamermeerder
heid oo~deelde in juni '85 al 
positief over de plannen van 
het kabinet. Toch is dit een 
vertragingsmoment: de moties 
en debatten kosten tijd, bo
vendien kan een hoorzitting 
aangevraagd worden. 
De Provincie heeft intussen 
het streekplan veranderd, om
dat een centrale nog ingete
kend moet worden in de toe
komst- en structuur-plannen 
van de provincie. Je kunt 
niet zomaar ergens een kern
centrale neerzetten , dat moet 
eerst keurig ambtelijk behan
deld worden. 
Die ambtelijke behandeling 
uit zich in een ontwerp- her
ziening van het streekplan, 
die in januari en februari 
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RARa-hoorzitt i ng, Breda 

ter inzage ligt op het Provin
ciehuis . Iedereen kan het 
daar in gaan zien, en eventu
eel protest aantekenen tegen 
deleh of het gehele plan. 
Eind februari, begin maart 
komt de regering met haar de
finitieve tekst over de 
vestigingsplaats: de Plano
logische Kernbeslissing. 

vergunningsaanvraag 

Als de definitieve ves·ti
qingsplaats eenmaal bekend 
is moet de betrokken elec
triciteitsmaatschappij,~e 

PNEM bijvoorbeeld, aan de 
regering meedelen dat zij 
voornemens is een vergun-
ning aan te vragen om een 
kerncentrale te bouwen. 
Want. bij de officiêle aan
vrage hoort een Milieu 
Effecten Rapportage (MER), 
waarin de gevolgen voor het 
omringe.nde milieu beschre-
ven staan. Om dat rapport op 
te stellen heeft de PNEM 
richtlijnen nodig die wee r 
door Den Haag opgesteld moeten 
worden. De regering is ver
plicht het voornemen tot ver
gunningsaanvraag openbaar te 
maken, en ook de richtlijnen 
waaraan de MER moet voldoen. 
Tegen die richtlijnen kan ie
dereen bezwaar maken, geduren
de de maand maart. ~ar alleen 
de mensen die in deze fase al 
pr o testeren mogen later door
gaan. Nieuwe k lagers worden 
buite ngesloten. 

In april buigt een commissie 
van onafhankelijke deskundigen 
zich over de richtlijnen en de 
ingebrachte bezwaren. Bet ad
vies van deze (MER-) coumis
sie gaat naar het Rijk, dat nu 
de definitieve richtlijnen op
stelt. 
Tegen die tijd is het mei . De 
Provincie heeft ondert~ssen 
ook niet stilgezeten. De in
spraakp~ocedure rond het 
streekplan is afgerond, en de 
res~ltaten kunnen behandeld 
worden door Gedeputeerde Sta
ten, die een ontwerpherziening 
van 'het strèekplan opstellen. 
Dat ligt twee maanden ter in
zage , en daar kan protest te
gen aangetekend worden. 

verkiezingen 

In mei 1986,vlak voor de ka
merverkiezingen vraagt de bou
wer van de centrale haar offi
ciële v~rgunning aan, en dient 
een Mi.li~u Effecten Rapportage 
in. Dan volgt de grote zetel
dans, en wordt alles onzeker. 
Een nieuw kabinet kan de pro
cedure stopzetten, en beslis
sen geen nieuwe kerncentrales 
te bouwen. 
In elk geval moet de vergun
ningsaanvraag en de MER ter 
visie gelegd worden. Gedurende 
één maand kan bezwaar gemaakt 
worden t egen de aanvraag. 
Daarna adviseert de MER- cqm
missie over zowel de rapporta
ge a ls de inspraakreactie . De 
r egering maakt een ontwerp-

besluit, en legt dit twee we
ken ter inzage voor het pu
bliek. In die periode kunnen 
bezwaren worden ingediend. Dan 
volgt de definitieve beslis
sing over de aanvraag, en kan 
alleen een beroep op de Kroon 
nog enig effect sorteren. 
Gedeputeerde Staten hebben 
tegen die tijd de inspraak~ 
procedure afgesloten, en leg
gen in september hun plannen 
voor aan de Provinciale Sta
ten, het 'parlement' van de 
provincie. Als die de plan
nen goedkeurt staat niets het 
.steken van de eerste spade 
meer in de weg. 

Spoorboekje 

Landelijk niveau 

feb. '86 Behandeling in de 
Tweede Kamer. Mo
ties en eventueel 
een hoorz!tting. 

Maart '86 Gedurende één 
maand inspraak 
over de Milieu 
Effecten Rappor
tage. 

21 mei ' 86 Verkiezingen voor 
de Tweèae Kamer. 

juni '86 Vergunningsaanvra-

juli '86 

juli/aug 

ge en Milieu 
Effecten Rappor
tage ter inzage. 
Alleen degenen 
die oP dit moment 
bezwaar maken kun
later nog deelne
men aan de pro
cedure. 

De regering legt 
het ontwerpbesluit 
ter visie. Twee 
weken lang kun
nen bezwaren wor
den ingediend. 

Gedurende één 
ma~nd kunnen men
sen die al aan de 
procedure deelna
men in beroep gaan 
bij de Kroon. 

------------------------------------------------------------------14-----------~------~------------------------------



De PKB-inspraakronde is in november '85 afgesloten. Bij de Raad 
van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO) ontving men bijna 
6.000 schriftelijke reacties op 's Rijks plannen voor de bouw 
van nieuwe kerncentrales . De meeste reacties waren standaard
brieven, met handtekening en adres. Uit de overige bijdragen 
stelde de RARO een bloemlezing sa.men, die haar eindadvies op
fleurde. Hieronder staan een aantal reacties opgenomen, afkom
stig uit concept-advies "Hoofdlijnen uit de inspraak over de 
PKB vestigingsplaatsen voor kerncentrales". 

Ik wil u even laten weten dat 
ik ondertussen behoorlijk ziek 
ben van hoe de regering met 
de reacties van insprekers om
springt. Kan de heer van Aar
denne zijn w c.papier niet ge
woon net als ieder ander in de 
winkel ~open? Waarom heeft hij 
steeds weer de inspraakreac
ties nodig om zijn kont mee af 
te vegen? 
Ik spreek ni~t meer in. Ik zal 
mij op alle mogelijke andere 
manieren verzetten tegen de 

Provinciaal niveau 

jan/feb '86: Provincie 
leqt voorontwerp 
herziening streek
plan ter inzage op 
het provinciehuis. 

mei ' 86 : Behandeling van 
het voorontwerp en de 
inspraakreacties. 

juni '86 : Gedeputeerde Sta
sten stellen de ont
werpherziening vast. 
Gedurende tweè maan
den inspraak. 

bouw van kerncentrales. 
Ik bedoel dan akties die de 
demokratie (voor zover we die 
nog hebben) niet ten goede zal 
komen. Van Aardenne zal dan 
niet kunnen zeggen: "Dat heb ik 
niet kunnen voorzien". Hij 
weet dat hij bezig is de demo
kratie te verzieken en hij 
weet dat dit grote gevolgen 
kan hebben voor de rust in ons 
land. 
KERNCENTRALES? NEE, NOOIT : 

"We hebben ook beslist niet de 
illusie dat u nu in deze nieuwe 
inspraakronde wel naar ons zult 
luisteren. Maar we willen niet 
dat u straks kunt zeggen: "Zie 
je wel, de mensen hebben hele
maal geen bezwaren tegen kern
centrales want ze hebben niet 
ingesproken" . We zeggen heel 
duidelijk: We willen geen kern
centrales, ook de oude willen 
we zo snel mogelijk gesloten 
zien. We kunneu echt met geen 
mogelijkheid zeggen waar we 
die nieuwe kerncentrales willen 
hebben; hier niet , daar niet, 
nergens niet!!!! ! ' 

We zijn u erg dankbaar 
dat we weer door u ge
hoord z.ijn, dat we heb
ben mogen inspreken en 
dat u weer niet naar 
ons luistert. 

Beste Gijs, ik hoef jouw kern
centrales niet. Ik weiger rnee 
te werken aan een energiebron 

, die duur en verkwistend is en 
die onze nazaten opzadelt met 
een onoverzienbare erfenis. Ik 
zie het nut van een dergeli jke 
monsterachtige energievoor
ziening niet, echt niet. Boven
dien, stoute Gijs, negeer jij 
met jouw plannetjes even de 
uitslag van de BI·~D. zomaar 
eventjes totaal . 
Dus weiger ik dan ook ten enen 
male antwoord te geven op jouw 
vraag, waar je die krengen wilt . 
Ik wil ze helemaal niet. 
Toch moet i k je wel mijn mening 
kenbaar maken, anders leg jij 
het zo uit dat ik voor kern
energie ben. En dat zou jammer 
zijn. Vandaar dit pissig 
briefje. 

De geschiktheid van de Moer
dijk als eventuele locatie is 
afhankelijk gemaakt van de 
miljoenen van het Min • v. Ec. 
~aken i .n plaats van de veilig
heid van milieu en individu. 
Blijken de Chinezen toch ge
lijk te hebben met hun zegs
wijze dat een Nederlander voor 
~eld bereid is zelfs zijn ei
gen moeder te verkopen? 

"Wij hebben dringend behoefte 
aan een wezenlijk andere manier ~. 

van denken , als wij willen 1:l 

dat de mensheid overleeft" . "... 
(Albert Einstein) PI 

~ . 

B~abantse StatenZeden 
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Geachte commissaris ... 
Commissaris der Koningin i.n Noord-Brabant, Mr. A. van Agt, trekt 

êh 'ro de halve wereld rond om de provincie te promoten. 
<( In zijn schaarse vrije tijd probeert hij het Moerdijk-terrein 
_, vol te bouwen met nieuwe kerncentrales. Daarbij worden argumen-
> ten genoemd die betrekking hebben op de positie van ontwikkelings
- landen. Afrika is nog niet bezocht door de reizende commissaris. 
~ Vandaar dit bericht uit Tanzania, door Joost van der Aalst, die 
0 zijn verhaal in november per brieÎ heeft verzonden naar het Pro

J 
vinciehuis in Den Bosch. Omdat elk antwoord uitbleef, volgt hier 
een herhaling in de vorm van een 'open brief'. 

Qet is voor mij ~nigszins ver
rassend, vreemd om bij mijzelf 
te ontd~kken dat de Nederlandse 
energieproblematiek nauwelijks 
meer bij mij leeft. Jarenlang, 
tot begin 1985,heb ik de 
diskussies hierover vanuit Til
burg gevolgd. Daarin speelde 
de besluitvormin·q over de toe
passing van kernenergie een be
langrijke rol. Hier,vanuit Tan
zania, is het onwillekeurig 
toch een VER-VAN-MIJN-BED-SHOW 
geworden, zoals dat t .rouwens 
ook voorkomt voor Nederlanders 
met betrekking tot de Derde 
Wereldproblematiek. 
Nu blijkt opeens dat de Derde 
Wereldproblematiek een link 
krijgt met het kernenergie
vraagstUk. Nederlàndse voor
standers van atoomenergie heb
ben de Derde Wereld ontdekt als 
verkoopargument voor uitbrei
ding van het aantal kerncentra
les in Nederland. Door te kie
zen vóór kernenergie beperkt 
het Westen haar steenkoolver
bruik ten gunste van de Derde 
Wereld. Nu is het voor mij on
mogelijk om mij een oordeel 
aan te mat~gen over het gebruik 
en de behoefte in alle ontwik
kelingslanden, maarnaar mijn 
mening is dit argument onzin
delijk, ongeloofwaardig ,en 
schijnheilig. Om deze bewering 
te staven wil ik u hierbij in 
het kort mijn ervaring met het 
energieprobleem van een Afri
kaans ontw~kkelingsland aange
ven. Daarbij mag worden aange
tekend dat Afrika in economisch 
opzicht het armste continent is. 

Zoals overal ter wereld is ook 
hier (Tanzania) het energiever
bruik in drie s~ctoren onder te 
verdelen. Het brandstofverbruik 
in het transport, de industrie 
en de huishoudens. Uiteraard -
daarom· worden ze ontwikkelings
landen genoemd - liggen de ab~ 

solute hoeveelheden veel lager 
dan in het westen • Daar kant 
nog bij dat de over het alqe
meen gunstige klimatologische 
omstandigheden geen extra 
brandstof voor verwarmingadoel
einden noodzakelijk maken. 
Door dit lagere energieverbruik 
lijken er ook veel meer alter
natieve bronnen praktisch toe
pasbaar. Voor de verschillende 
verbruik-sectoren gèef ik een 
extra toelichting met betrek
king tot hun problemen en mo
gelijkheden. 
De mees~e (arme) ontwikkelings
landen moeten hun brandstof im
porteren. Soms zijn er OPÈC
landen die reductie geven op 
de dure olieprijzen, die in 

Joost van der AA~st 

harde valuta betaal:d lDOeten 
worden. Dat veroorzaakt over 
het algemeen grote schaarste 
in deze landen, en dAardoor 
een gebrekkig transportsysteem. 
Bet zal duidelijk zijn dat 
steenkool voor dit probleem 
geen oplossing kan bieden. 
De ontwikkeling van een brand
stof uit aleohol is voor veel 
ontwikkelingsl.anden wel veel
beloVend. Vorige maand (okto
ber '85) is deze "Alcogaz" in 
Kenya op grote schaal in dis
tributie gegaan bij de pomp
stations. Dit mengsel wordt 
verkregen uit de afval-melasse 
van de suikerrietindustrie. 
Hoewel er altijd wel èen keer
Zijde aan de medaille zit -
verbouwing van suikerriet op 
grote schaal ten koste van 
voedingsgewassen - ka_n deze 
brandstof een positieve bijdra
ge lev~ren aan de 'self re
liance • van ~n De.rde Werela
land. 

De industrie is ook al niet te 
vergelijken met het Westen of 
het Oosten. De meeste Afrikaan-

foto: Toon de Laaf 
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se landen hebben een landbouw
cultuur met een zwak ontwikkel
de -zware- industrie. In de 
meeste concepten van IMF, We
reldbank, enz. voor een ont~ik
kelingsstrategie blijft de na
druk liggen op de traditionele 
landbouw. OVer het algemeen 
kampt de industrie in deze lan
den met andere problemen dan 
energietekorten: gebrek aan 
proceswater en/of reserveonder
delen voor onderboud van 
het machinepark. Veel indus
triêle energie is elektriciteit 
Daaraan is voorlopig nog geen · 
gebrek. In ·Afrika wordt op uit
gebreide sohaal gebruik gemaakt 
van witte steenkool. De huidige 
capaciteit van alle waterkracht 
centrales is g:raot qenoeg om 
een groeiende vraag tot aan het 
jaar 2000 te kunnen dekken. 
Daarbij zijn de mogelijkheden 
van kleine waterkrachtcentrales 
niet meegerekend. Voor de ont
wikkeling van het platteland 
zullen deze centrales echt be
langrijk worden omdat een 
grootschalig koppelnet in dit 
uitgestrekte continent onbe
taalbaar is. In de toekomst 
lijkt het belang van steenkool 
voor de industrie van Afrika 
klein te zijn. 

In de huishoudens wordt voor 
het energieverbruik voorname
lijk houtskool verbrand. Het 
is ongewtijfeld waar dat door 

deze energieconsumptie een 
enorme roofbouw plaats vindt 
die erosie en woestijnvorming 
in de hand werkt. Allerlei 
'hulpprogrammas' proberen aan 
dit ecologisch probleem een 
halt toe te roepen. In veel 
landen is daarom de aandacht 
gericht op boomkwekerijen met 
aanplant, irrigatieprojekten 
en voorlichting. Bij zijn ambts
aanvaarding ging de nieuwe pre
sident van Tanzania, Mwinyi, 
als volgt op dit probleem in : 
"De oplossing van het Tanza
niaans energieprobleem moet 
worden gezocht in een koppeling 
met het droogteprobleem. " 
Uit onderzoek is gebleken dat 
iedere Tanzaniaan twee kubieke 
meter hout per jaar c:;ebruikt 
voor energie en bouwaktivitei
ten. Dat geeft een jaarlijks 
h~utverbruik van 40 miljoen 
m terwij 1 de boomaanplant in 
een gemiddeld dorp niet hoger 
is dan 7500 ha,wat o~ereen• 
komt met 3 miljoen m hout. 
De boomaanplant is sinds 1975 
hard terug gevallen en ver 

(foto : Vivant Unive~se) 

achter gebleven bij de streef
data. Voor de aanpak van dit 
probleem zal door het minis
terie van Natuurlijke Hulp
bronnen en Toerisme een boom
plantprogramma gestart 
worden. 
De voorlichting aan de bevol
king richt zich ook op doel
matiger koken en stoken. 
Technologisch onderzoek heeft 
een aantal nieuwe houtkachel
tjes opgeleverd (stoves), die 
een veel hoger energie rende-
ment weten te bereiken (de 
TH Eindhoven heeft hieraan 
meegewerkt). De introductie 
en adoptie van deze stoves aan 
de Rurale Bevolking vergt veel 
tijd en een zorgvuldig bege
leidingsprogramma. Dat in de 
Afrikaans huishoudens in de 
naaste toekomst steenkool de 
plaats van hout(skool) gaat 
overnemen, lijkt uitgesloten. 
Daarvoor zij~ de problemen van 
deze brandstof te groot: 
1. het is een onbekende brand
stof, 
2. de kosten zijn altijd hoger 
dan de prijs van sprokkelhout, 
3. kolen zijn zwaar, 
4. er zijn andere, duurdere 
stoves nodig dan de nu ge
bruikte, 
s. de distributie van kolen 
over het hele l a nd stuit op 
transportproblemen. 

Nee, voor Afrika lijken de 
duurzame, vernieuwbare ener
giebronnen meer aangepast aan 
het klimaat en de mogelijk
heden van de bevolking. Daar-

bij denk ik aan waterkracht, 
windenergie, zonneënergie en 
biogas. Bet gebruik van witte 
steenkool voor de electrici
teitsproductie heb ik al ge
noemd. De belangstelling voor 
windmolens om water op te 
pompen stijgt ten koste van de 
dieselpompen(vanwege de steeds 
terugkerende brandstof
tekorten) . Voorbeelden van 
toepassingsmogelijkheden van 
zonneênergie voor dit zonover
goten continent hoef ik niet 
te noemen. Die zijn haast on
uitputtelijk zowel voor huis
houdelijk als voor industrieel 
gebruik. 

De fermentatie van menselijke 
en dierlijke afvalstoffen in 
biogasinstallaties biedt voor 
Afrika met de agro-cultuur 
een belangrijke vierde poten
tiële energiebron. Boeren op 
het platteland die het vee op 
stal moeten houden om het land 
optimaal voor akkerbouw te 
benutten, tonen hiervoor grote 
belangstelling. De toepassing 
van biogas heeft in de Volks 
republiek China een goed 
voorbeeld. 

Eigenlijk denk ik met deze 
informat ie weini g nieuws voor 
U aan te dragen; het is mis
schien toch zinvol alles even 
op een rijtje t e zetten om 
het geheugen op te f rissen. 
Ons pate rnalisme is al een 
belangrijkè bijdrage geweest 
aan de kloof tussen Noord e n 
Zuid. Het is immoreel om de 
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Derde Wereld als alibi te 
gebruiken voor uitbreiding 
van het kernenergiepark in 
Nederland. Geen valse senti
menten voor de zwarte mede
mens. 
Hierbij wil ik U vragen of U 
mijn mening in deze deelt ? 

Indien dit niet het geval is, 
verneem ik graag een reactie 
met daarin de argumentatie 
hoe een Nederlandse uitbrei
ding van het atoompark ten 
voordele van de bevolking in 
ontwikkelingslanden kan zijn. 

In afwachting van Uw antwoord, 

Hoogachtend, 

Joost van der Aalst 
Kibara Hospita! 
P.O.Box 87 
Kibara via Musoma 
Tanzania. • 
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Brabantse huichelarij over 
stroomtarieven 

Zou het er dan toch van komen, 
de fusie tussen PLEM,PZEM en 
PNEM ? • Nadat bijna 10 jaar ge
leden de plannen daartoe vast
liepen ,met name door het verzet 
van de werknemers die vreesden 
voor hun rechtspositie en werk
gelegenheid,is de discussie 
daarover nu in een nieuw en be
slissend stadium aanbeland. 
Bij de Raad van State is begin 
december door Van Aardenne de 
Elektriciteitswet 1986 inge
diend. Deze voorziet in nog 
slechts 3 productiebedrijven. 
Deze zullen hun stroom leveren 
aan de gereorganiseerde SEP, 
welke op haar beurt de stroom 
weer verkoopt aan de distribu
tiebedrijven tegen een uniform, 
landelijk tarief 
Tegen dat laatste onderdeel van 
de kabinetsplannen heeft de 
provincie Noord-Brabant protest 
aangetekend,bang als ze is dat 
de Brabantse stroomtarieven ver
hoogd zullen moeten worden. 
Aan de fusie wordt inmidde~s 
hard gewerkt. H~t belangrijkste 
motief daarvoor is dat Brabant 
dolgraag wil deelnemen aan het 
kernenergie-avontuur ,hetzij in 
Borssele,hetzij in Moerdijk. 
om in de toekomst nieuw groot
schalig (kern) energievermogen 
te mogen bouwen,is een fusie 
van de zuidelijke elektdei te i t 
bedrijven zelfs een voorwaarde . 
De zorg van PNEM-voorzitter Van 
Aqt voor lage e~ektriciteitsta
rieven doet wel erg hypocriet 
aan. Ik heb althans weinig ge
merkt van enig Brabants protes-t 
tegen de onlangs aangekondigde 
verhoging van de aardgastarie
ven voor kleinverbruikers. En 
de ook in de Brabantse Staten 
bepleite ontwikkeling van 
milieuvriendelijke alternatie
ve opwekkingsmetboden krijgt 
geen enkele provinciale steun. 
Terwijl juist warmte-kracht
koppeling en windmolenenergie 
erom bekend staan dat ze tot 

goedkopere stroom leidt,zelfs 
goedkoper dan de (veelal sterk 
onderschatte) prijs van kern
energie. 
De discussie over de toekomsti
ge elektriciteitsvoorziening 
wordt,mogen we rustig aannemen, 
meer bepa.ald door de belangen 
van de grote ondernemingen die 
behoefte hebben aan lage tarie
ven en leuke orders voor nieuwe 

geweldloos 

De Sticht.ing Voorlichting Aktie
va Geweldloosheid SVAG begint 
op 1 januari 1986 met een bro
churereeks over aktieve geweld
loosheid. Elk kwartaal zal een 
boekje verschijnen over een be
paald thema. 
De onbekendheid met betrekking 
tot de achtergronden en effec
tieve werking van een geweld
loze benadering,zowel in het 
dagelijkse leven als in de po
litiek,is enorm groot. Vandaar 
dat de SVAG middels deze reeks 

(kern)centrales dan voor de 
belangen van de miljoenen Ne
derlandse kleinverbruikers. 
Bet wordt tijd dat ook de buro
laden van PNEM-directeur Van 
Rooy geopend worden om er ach
ter te komen hoe de beslissin
gen over de toekomst van het 
elektriciteitswezen werkelijk 
tot stand komen. 

• 

- - - -- - -

het gesprek over de toepassing 
van aktieve geweldloosheid wil 
gaan stimuleren. 
om een stevige start te maken, 
zijn in december 1985 reeds de 
eerste twee delen verschenen. 
Bovendien kan men een kennis
makingaabonnement nemen voor 
slechts f 17,50. Het normal e 
jaarabonnement kost f 20,-. 
Na storting van f 17,50 op giro 
2238142 ten name van de SVAG 
te Zwolle,onder vermeld.ing van 
"Kennismakingsabonnement" wor
den de reed.s u.i t gebrachte boek
jes ook toegezonden. 
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schol ierenwedstrijd 

rsëHöLïEÄËNl 1 

De Stichting Mi l ieu Educatie 
bestaat 10 jaar . Om ,H:: jubi
leum te vieren , schrijft ze in 
samem·lerkin<J met VARA ' s jonge
renprogramma "Je ziet maar " en 
uitaevcri j Educaboek een wed
strijd uit . 
Het thema i s de toekomst . Een 
toekoffist waarin met plezier 
,,.,ordt <Jewcrkt , schone e nerg i e 
wordt gebru ik t e n e r e ten is 
voor iedereen op deze planeet . 
Het liat in de bedoel ing dat 
indivi<luele schol i e r e n of kop
nels , al dan niet geillustreerd , 
e en werkstuk maken , een plan 
voor de toekomst . In dat plan 
moet tot u itd rukkinq komen wat 
er zoal moet gebeuren om zo 'n 
leefbare wereld te krijgen . 
De hoofdprijs i s een surfplank , 
de t weede en derde prijs een 
fototoestel en racefiets . Elke 
deelnemer of - ster ontvangt als 
beloning cte humoristische SME
stri p "Vat je ' m". 
Inzendinqen voor de wedstrijd 
moeten uiterli jk op 20 maart in 
het bezit zij n van de SME . Mee r 
in format i e is te verkr ijgen bij 
Albert Berrnan , p/a SME , Oude 
Gracht 42 , 35 11 AR Utrecht , tele
foon 030- 333357 . 

r- ----------- --, 
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energiewensen 

.~ : (, , ; r_ t t • ( 4· - ~t f " {;,fl ]-'· ~ -

Maatregelen die daadwerkelijke 
introductie van duurzame ener
gie bevorderen , zijn mogelijk 
een noodzaak. 
Dat zegt de Organisatie voor 
Duurzame Energi e ODE in een 
brief aan de leden van de Twee
de Kamer bij de aanbieding van 
een we nsenpakke t, getiteld: 
"Duurzame energie : nu of nooi t " 
De ODE is teleurgesteld over 
het uitblijven van in hun nota 
genoemde maatregelen ,zoals ver
betering van t eruglevertarieven 
voor electri c i teit uit wind
energie , bevordering van gemeen
schappelijk bezit van windmo
lens,uitbreiding van de ver
huuractiviteiten van nutsbe
drijven (zonne boile r s) en een 
tijdelijke verbreding van sub
sidiemogelijkheden voor zowel 
nutsbedrijven als parti culie
ren . 
Het wensenpakket is te bestel
l e n door overmaking van f 2 , 50 
op qiro 4088288 ten name van 
ODE in Utrecht onder vermel ding 
van "Wensenpakket". 

Meer inlichtingen Z1Jn te ver
krij gen bij Kornelis Blok 
( 030 532907) en Bart Lips 
( 030 - 33 1328) . 

Woensdrecht 

De gemeente Woensdrecht is door 
de bocht . Het leek eroo dat 
B&W voet bij stuk zou houden en 
géén bouwvergunning zou afgeven 
voor de noodzakeli jke "infra
structurele" voorzieningen ten 
behoeve van 48 kruisraketten . 
Het Rijk (lees Ministerie van 
VROM én Defensie) dreigden in 
november dat er dan zènder toe
stemming van de gemeente Woens
d recht gewerkt zou worden . 
Inmiddels is de situatie duide
lijk: de gemeente Woensdrecht 
zal wel meewerken ... omdat ze 
anders 1.500 . 000 gulden aan 
bouwleges zou mislopen . 
Deze leges mag de gemeent e niet 
inne n wanneer de bouw onder 
Rijksdwang zou plaatsvinden . 

Milieu Educatie gaat tweede jaargang in 

Milieu Educatie , het blad voor 
iedreen die zich wil verdiepen 
in milieuvoorlichting en 
- onderwijs,heeft de eerste 
jaargang erop zit~en. 
Veel mensen uit de onderwijs
wereld en de natuur- en milieu
educatie hebben de weg naar ' t 
blad gevonden. Ook in 1986 zal 
Milieu Educatie doorgaan en 
het accent l eggen op theorie
en visievorming , zowel over h et 
milieu a l s over milieu-educa
tie , de verwerking daarvan,het 
uitgeven van lesmateriaal en de 
pedagogisch-didactisch e aspec-

ten van het vak . Daarnaast ook 
ruimte voor humor , satire en 
informatie uiteraard. 
In 1986 zal Mi l ieu Educatie 
niet gratis meer worden ver
spreid. De abon nementsprijs 
zal voortaan f 15,- per jaar 
(zes nummers) bedragen . Een los 
nummer kost f 4 ,-. 
Abonnementen kunne n schrifte
lijk of telefonisch worden be
steld bij de Stichting Mi lieu 
Edu cati e , Oude Gracht 42,3511 
Ar te Utrecht , t e lefoon 030 -
333357. 
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