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stichting Allicht. Deze zet zich in 
voor een democratiSCh, mens
en milieuvriendelijk energiebe
leid. Geen 'kernenergie of kolen' 
dus, maar doelmatiger gebruik 
van energie en zoveel mogelijk 
aanwending van alternatieven 
als zon en wind. Aan regionale 
ontwikkeling wordt in ru1me 
mate aandacht besteed. 
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bekon. Ondergetekende anike
len geven niet noodzakelijk de 
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Herinnert u zich Heleen en Frederik 
Vermoeten nog? Die van dat therapie
centrum ergens in een idyllisch ge
hucht in Drente met zo'n Simplisties
Verbonds-naam. Buinen was het, geloof 
ik. Zi1 beloofden u in een (inqezon
den) mededeling in het januari-nummer 
van Allicht onder het motto "Liever 
leren leven" ten volle uit het leven 
te halen wat er in zit,"ook al schij
nen je verleden en/of toekomst opti
maal functioneren nu in de weg te 
staan". 
Enfin, het is maar dat u het weet: He
leen en Frederik zijn verhuisd. En ze 
hebben Allicht geen verhuisberichtje 
gestuurd. 
Maar de uitgever van Allicht voelt 
zich toch verantwoordelijk voor de in
houd van haar blad. Uw verleden en/of 
toekomst schijnen 'n optimaal functio
neren nu in de weg te staan. En u her
innert zich het januari-nummer van 
Allicht. En u rent naar uw archiefkast 
voor het telefoonnummer van therapie
centrum Heleen en Frederik Vermooten. 
En u grijpt -eventueel samen met uw 
partner - zenuwachtig naar de telefoon. 
En u draait - in de hoop de twee laat
ste plaatsjes in deze Weltschmerzkur
sus nog te kunnen bemachtigen - 05998-
12444. En u hoort: "Tuututututu" ••• 
Allicht heeft het geweten! Zevenentwin
tighonderdvierendertig potentiêle ac
tievoerders voor de nieuwe antikern
energiebeweging hebben hun Allicht
abonnement opgezegd. ondanks Tsjerno
byl en ondanks de 'Eurokaart-actie'. 
Heeft Paul Kuypers devies om "vast te 
houden aan de actielijn" nu nog enig 
perspectief? "Hoe kwam het?", vraagt 
Kuypers zich in het vorige Allicht-
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Redactioneel· 
nummer af, dat de energiebeweging zo 
opvallend bescheiden op de kernramp 
in Tsjernobyl heeft gereageerd. "Zag 
men plotseling dat een moeizame strijd 
van jaren niet opgewassen bleek tegen 
de domme overtuigingskracht van een 
brandende kernreactor?" 
Inmiddels heeft een nieuwe ramp plaats
gevonden. De verhuizing van Heleen en 
Frederik Vermooten. Heeft 'Liever le~ 
ren leven' dan echt de plaats ingenomen 
van "Liever blijven leven"? 

Maar, zoals gezegd, de uitgever van 
Allicht aanvaardde de verantwoordelijk
heid voor deze ramp volledig. In een 
spoedvergadering van de aandeelhouders 
van de Holding Allicht in september 
j.l. werd besloten om alle zevenen
twintighonderdvierendertig opzeggers 
een alternatieve cursus "Met twee 
handen valt er meer te bèreiken" aan 
te bieden. De cursusleiding zou in 
handen komen van Paul Kuypers. En het 
resultaat? Zevenentwintighonderdtwee
endertig van de zevenentwintighonderd 
vierendertig opzeggers hebben een 
nieuw abonnement op Allicht genomen. 
Alleen Heleen en Frederik niet. Die 
waren verhuisd. 

Het verleden hoeft 'n optimaal func
tioneren geenszins in de weg te staan 
in de toekomst. ondanks of juist 
dankzij Tsjernobyl en de verhuizing 
van Heleen en Frederik • 
Het smeult al aardig in het huidige 
kabinet. Hopelijk verhuist het v66r
dat de brand uitbreekt. En Allicht 
hoeft het dan ook geen verhuisbericht 
te sturen. 
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na de Mol-misser een super-kweker 

Belgiö bakt ze bruin 
Een uiterste poging om de opwer
kingsfabriek in Mol te heropenen 
is gestrand. Het Deutsches Ge
sellschaft fUr Wiederaufarbeitung 
von Kernbrennstoffen (D.W.K.) 
durft het avontuur niet aan. 
Maar Belgi~ blijft streven naar 
nucleaire uitbreiding. Mol wordt 
dan misschien ontmanteld, de 
plannen voor een Belgische Super
Phénix beginnen steeds meer vorm 
te krijgen. 

In oktober maakte Der Spiegel bekend 
dat het D.W.K. uit Hannover interesse 
had in het opnieuw opstarten van de 
opwerkingsfabriek Eurochemie in het 
Belgische Mol. Deze fabriek, een ini
tiatief van dertien Europese landen, 
werd in 1974 gesloten omdat er gewoon 
geen behoefte aan was. Eurochemie was 
eigenlijk een proef-fabriek: er werd 
van alles uitgeprobeerd. Deze 'van
alles-een-beetje ''opzet was er de oor
zaak van dat de fabriek te klein was 
om de grote hoeveelheden radio-actief 
afval uit het buitenland op te werken 
en daarom gingen de orders naar Cap 
La Bague in Frankrijk en Windscalé 
(nu: Sellafield) in Engeland. Voor . 
het eigen afval was Eurochemie juist 
te groot om oommerci~el te draaien en 
na acht jaar werd de fabriek gesloten. 

De deelnemende landen gingen ieder 
hun eigen weg en lieten Belgi~ alleen 
achter. Die ging geduldig op zoek 
naar nieuwe kansen voor Eurochemie en 
veranderde alvast de naam in Belgo
proces. 

Gorleben en Wackersdorf 
west-Duiteland bracht haar atoomafval 
altijd naar Windscale. Daar zaten ze 
inmiddels tot over hun oren in de op 
te werken splijtstofstaven (ook uit 
het buitenland) en konden ze de hoe
veelheden die ze continu kregen niet 
ïtan. Daarop besloot West-Duitsland 
om een oplossing in eigen land te 
zoeken en men koos uiteindelijk voor 
de bouw van een opwerkinqsfabriek in 
Gorleben in het noordoosten van het 
land. Van begin af aan was eenter al 
duidelijk dat de (plaatselijke) bevol
king het niet pikte en al snel ont
stond massaal verzet. Niet alleen 
west-Dui tsers, ook oost-Dui tsland 
protesteerde fel tegen het voornemen 
en wel omdat Gorleben slechts enkele 
kilometers van de D.D.R. vandaan ligt. 
Toen het verzet alsmaar groeide 
sprong Beieren in de bres voor de 
Bondsregering. onder aanvoering van 
Franz Jozef Strauss bood de Zuidduit-

Thijs Belgers 
Wim Kersten 

"Entrée" Belgoprocess 
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Overzicht BelgiSChe kerncentrale
locaties 
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se deelstaat het stadje Wackersdorf 
aan als vestigingsplaats voor de op
werkingsfabriek. Eén van de motieven 
was dat zich daar geen ongeregeldhe
den zouden voor doen. D!t hebben ze 
geweten. Wie de beelden ziet van de 
grimmige veldslagen tussen demonstran
ten en politie op dit ogenblik, denkt 
er inmiddels anders over. Pas na 
verschrikkelijke gevechten is het de 
autoriteiten gelukt een bos te kappen 
en aldus ruimte te scheppen voor de 
Wiederaufarbeitungsanlage (W.A.A.). 
Oost-Duitsland laat nu niet meer van 
zich horen, maar haar rol is overge
nomen door Oostenrijk. Deze zuider
buur van West-Duitsland wil niets te 
maken hebben met atoomenergie, dus 
ook niet met een opwerkingsfabriek in 
Wackersdorf. De bouw van de W.A.A. 
heeft geleid tot een stroom van pro
testen van de OOstenrijkse regering. 
Z6veel zelfs, dat de Duitser nu drei
gen met economische sancties. 

de blinde en de lamme 
Behalve een opwerkingsfabriek in 
Wackersdorf, had de bouwer ervan, 
D.W.K., ook interesse in deelname aan 
Belgaproces in Mol. Belgiê hunkert 
min of meer naar opwerking, maar kan 
zoiets niet in haar eentje. West
Duitsland kan het wêl, maar ziet zich 
geconfronteerd met een grote oppositie 
tegen alles wat maar met kernenergie 
te ~en heeft. Zeker na de ramp in 
Tsjernobyl doen de Duitse politieke 
partijen hun uiterste best om zeer 
milieuvriendelijk te lijken. Daar 
komt nog bovenop dat er op 25 januari 
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aanstaande Bondsdagverkiezingen worden 
gehouden. 
"Misschien is het mogelijk om in 
plaats van in Wackersdorf in Mol te 
gaan opwerken", zo werd opeens geop
perd. De binnenlandse onrust ver
dwijnt dan en Belgiê zal tevreden 
zijn met de uitbreiding van haar nu
cleaire vermogen. Het klinkt als de 
ballade van de blinde en de lamme. De 
blinde Duitser neemt de lamme Belg op 
zijn rug en laat zich leiden over 
een glibberig pad. 
Te glibberig, vindt het D.W.K. uitein
delijk. Als het niet ééns lukt in ei
gen land, hoe moet het dan wèl lukker. 
in Belgiê ? Het is nog niet eens zeker 
dat Wackersdorf zal worden afgebouwd 
en zal opwerken, gezien het huidige 
verzet. De opwerkingsfabrieken van Cap 
La Hague en Windscala staan steeds va
ker aan scherpe kritiek bloot vanwege 
vele mankementen en of opwerking com
merciêel haalbaar is, staat niet vast. 
D.W.K. liet dan ook begin november we
ten niets te voelen voor deelname aan 
Belgoproces. Een bittere pil voor Bel
giê, temeer omdat het vrijwel zeker is 
dat ook de Zwitsers nu geen heil meer 

zien in de plannen. Zij wilden wel voor 
twintig procent meedoen, wanneer ook 
West-Duitsland minstens evenveel voor 
haar rekening zou nemen. 
Belgiê slaat de opwerkingaplank nu 
flink mis. Deelname van de Duitsers en 
Zwitsers was voorwaarde voor nieuwe op
starting. Het ziet er zelfs naar 
uit dat na twaalf jaar onzekerheid 
Eurochemic/Belgoproces zal worden ont
manteld. Dat is een (on)behoorlijke 
financ!ele aderlating. De kosten voor 
de ontmanteling worden geraamd op hen
der miljoen gulden, maar in de geschie
denis van kernenergie is het inmiddels 
regel dat dergelijke bedragen gigan
tisch uit de hand lopen. 

met open armen 
Nu 'Mol' het verder moet doen met on
derzoek naar opslag en verwerking van 
radio-actief afval, zint Belgiê op een 
ander prestige-project: een Super
Phénix-kweekreactor. 
Voor de voorgeschiedenis moeten we 
terug naar 1984. Toen ondertekenden 
Belgiê en Frankrijk een accoord waar
in stond dat Frankrijk mee mag helpen 
(= geld verdienen) aan de bouw van de 
achtste Belgische kerncentrale. Dat 
zou dan Doel-5 moeten worden. Sinds 
'Tsjernobyl' echter loopt de Belgische 
energiewereld niet meer zo warm voor 
uitbreiding van het aantal kerncen
trales en wil ze liever wat meer op 
kolen stoken. Om toch aan het verdrag 
te kunnen voldoen kan in plaats van 
een gewone kerncentrale een kweekre
actor gebouwd worden. Dat komt goed 
uit nu de Europese deelnemers in het 
Super-Phénixproject een geschikte 
vestigingsplaats zoeken. Frankrijk 
heeft al een Super-Phénix, bij Tri-



castin in het. RhOnedal. De tweede 
was bestemd om bij Kalkar in de west-
duitse deelstaat Nordrhein-westfalen 
te worden gebouwd. Het (politieke) 
verzet aldaar tegen de SNR-300-kweker 
van Kalkar is echter allesbehalve een 
warm welkom voor een Super-Ph~nix. 
Maar Belgiê, als .altijd qul en met 
open armen, staat te trappelen langs 
de zijlijn om mee te 100gen spelen. De 
electriciteitsmaatschappij Interoom 
heeft al bouwqrond voor een kweekreac
tor gereserveerd bij het Maasstadje 
Andenne, tussen Luik en Namen. Het 
gemeentebestuur was altijd tegen kern
energie, maar i• sinds kort 'pro'. 

grond te huur 
Voor de Belgische atoomlobby zal de 
Super~Phénix een welkome afwisseling 
zijn voor het Eurochemic-debAcle, of
tewel de Mol-misser. En in ruil voor 

de Franse medewerking aan de bouw in 
Andenne mag Belqiê, volgens het ver
drag van 1984, meebouwen aan de twee
de kerncentrale bij het Noordfranse 
Chooz. Belgiê wil er een groot stuw
meer aanleggen opdat de centrale ook 
bij een lage waterstand van het ri
viertje de Houille van koelwater is 
voorzien. 
Tegenstanders van kernenergie hebben 
nu grond gekocht op de plaats waar 
het stuwmeer gepland is. De grond 
wordt per vierkante meter verhuurd en 
elke verhuurder moet toestemming geven 
bij onteigening. 
Wie aan de actie wil meedoen, moet 
100 Bfr. overmaken op nummer 
001-1632317-77 t.n.v. Action Houille, 
26 Rue Basse Marcelle, B 5000 Namur 
(Namen in Belgiê). Daarnaast moet je 
dan een ingevulde machtiging opsturen 
(zie plaatje) naar hetzelfde adres. 
Zo wordt het de Belgische (en Europe
se) atoomlobby knap lastig gemaakt. • 

llpwatingsfabriek Eutochemic . 
IBelgoprocessl bij Mol 
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De beleving van 
windmolenparken 

Buro Schöne uit Assen,een adviesbu
reau voor landschapsarchitectuur en 
milieuplanning,kreeg van de Rijlts
planologische Dienst opdracht om de 
landschappelijke aspecten van grote 
windturbines te onderzoeken. 
De studie diende een tweeledig doel: 
het onderzoeken van de visuele wer
king van grote windturbines in het 
Nederlandse landschap en het doen 
van aanbevelingen betreffende de 
plaatsing ervan. Het onderzoeksge
biéd beperkte zich tot het windrijk• 
ste deel van ons land,omdat de plaat
sing van dergelijke turbines aldaar 
het meest rendabel kan z:tjn. Hiermee 
wordt tevens een te.rrein afgebakend. 
Als criterium gold namelijk een po
tentieel gemiddelde windsnelheid van 
meer dan 6 , 6 meter per seconde op 
een hoogte van 60 meter. Aan deze 
eis voldeden de provincies Groningen, 
Frl.esl.and,Noord- en Zuid-Holland, 
Zeeland en de lJsselmeerpolders. 
Een van de belangrijkste conclusies 
van deze studie is dat het op visu
ele gronden mogelijk is om grote 
windturbines in het Nederlandse 

landschap te integreren en wel op 
zodanige wij z.e dat er geen sprake 
hoeft te zijn van een aantasting van 
het bestaan.de landschapsbeeld,mits 
er wordt gekozen voor "passende" op
stellingsvormen. Dus windmolenparken 
waar het kan en enkele molens waar 
het landschap dit vereist. 

ver-van-mijn-bed-show 
Niet alleen de landschappelijke ge
volgen van het plaatsen van grote 
windturbines werd onderzocht,ook de 
mening van mensen die wellicht in de 
toekomst met dergelijke windmolens 
te maken krijgen,was onderwerp van 
een onderzoek. Het werd uitgevoerd 
door vier medewerkers van de Vak
groep Sociale Psychologie van de 
Rijksuniversiteit te Groningen. 
Zij ondervroegen omwonenden van een 
in aanbouw zijnde proebfindcentrale 
in het Priese Ooste.rbierum en in 
Ferwerderadeel,waar men overigens 
op dat moment nog geen enkele erva
ring had met deze vorm van energie
opwekld.ng. Zowel dorpelingen als 
plattelandsbewoners werden bij het 
onderzoek betrokken. 
Middels een gestructureerd interview 
werd hen gevraagd naar hun houding 
ten opzichte van windenergie in het 
algemeen en van het proefwindpark 
in het bijzonder. De resultaten van 
dit zogenaamde inventarisatie-onder
zoek lijken op het eerste gezicht 
vrij hoopgevend: men ziet veel voor
delen,weinig nadelen en de weerstand 
is te verwaarlozen. 
Toch moet worden gewaakt voor een al 
te groot optimisme •. In een later 
stadium kan de balans net zo goed 
naar de andere kant overslaan. Op 
het moment dat het onderzoek plaats 
vond,nam windenergie een nog zeer 
bescheiden plaats in in de energie
huishouding. De positieve resultaten 
kunnen derhalve drastisch wijzige.n 
als windenergie op grotere schaal 
wordt ingevoerd en voorstanders kun
nen hun "voordeel van de twijfel" 
laten varcm. 
Bet onderzoek leverde verder een 
nogal opmerkelijk gegeven op:platte
landsbewoners uit Ferwerderadeel 
staan vrij positief tegenover de 
aanleg van windmolenparken,maar hun 
mening verandert radicaal als het 
gaat an een dergelijk park in de 
eigen omgeving. Plattelanders uit 
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Oesterbierum vertonen deze ommezwaai 
in veel mindere mate. Mogelijk hebben 
zij zich reeds verzoend met het 
overheidsbeslui t of hebben ervaren 
dat de aanwezigheid van een windmo
lenpark in de directe omgeving kan 
leiden tot persoonlijk voordeel. 
Tenslotte blijken dorpelingen posi
tiever te denken over grootschalige 
windenergie in de eigen omgeving en 
blijken plattelanders meer geporteerd 
van kleinschalige toepassing. 
De onderzoekers doen de aanbeveling 
om in de nabije toekomst meer ener
gie te steken in voorlichting om
trent windenergie en windmolenparken. 

windmolenparken 
De Stichting Energie Anders en het 
Planologisch Studiecentrum van TNO 
hebben gezamelijk twintig plekken uit
gezeefd, die geschikt zijn om windmo
lenparken te realiseren. Uit een ooq
punt van spreiding zijn er in de meest 
windrijke provincies (aan de kust) elk 
drie locaties aangewezen. Voor Noord
Brabant slechts twee. 
Overigens zal het aantal locaties uit
eindelijk worden teruggebracht tot 
vijf. Bet Ministerie van Economische 
zaken wil daarover in de loop van '8 7 
duidelijkheid hebben. Dat wijst er op 
dat men in Den Haag bereid is de IPW
regel ing (Investering s Premieregeling 
Windenergie) ook voor 1987 te laten 
gelden. 

Windmolenperken zullen gerealiseerd 
worden door de grootschalige elektri
cit eitsmaatschappij en. oat staat vast. 
Bet eerste park-in-aanbouw (in Sex
bierum(Oosterbierum)is een project van 
de Samenwerkende Elektriciteitsproduc
tiemaatschappijen (SEP). De Raad van 
Commissarissen van de Ijsselcentrale 
start nog dit jaar met de aanleg van 
een windmolenpark bij Urk. Vijfentwin-

tig molens {van Belgisch fabrikaat) 
zullen over een jaartje een vermogen 
van 8 MegaWatt opleveren. Daarmee zou 
'Urk' in een klap het grootste wind
mol~park van EUropa worden. Uiteraard 
hoopt de Ijsselcentrale op een subsi
diebijdrage van Economische Zaken. 
De NV PNEM liet in juni van dit jaar 
doorschemeren 66k gelnteresseerd te 
zijn in een "kleiner park" met acht 
windturbines. Met drie collega-he-· 
drijven is binnenskamers een windmo
lenproject opgesteld, waarbij de "ge
zamenlijke aankoop van windmolens" 
een centraal theua is. Dat zou er op 
duiden dat ook de Zeeuwse en Zuid
Hollandse elektriciteitsmaatschappi~ 
en zich sterk maken voor het binnen
halen van windparken. De PNEM is 
niet erg scheutig met nadere infor
matie over de vorderingen. woordvoer
der Willemsen: "We onderhandelen met 
leveranciers. Bet làatste woord is 
aan de windmolenfabrikanten". Het 
PNEM-project had al eerder vorm moe
ten krijgen, maar "prijstechnische 
problemen" gooien roet in het eten. 
Over de toekomstige locatie valt 
nog niets met zekerheid te zeggen. 
Bet Industrieterrein Moerdijk "zou" 
een geschikte plek kunnen zijn. Dat 
is niet zo verwonderlijk, omdat de 
PNEM reeds 50 hectare terrein heeft 
aangekocht. Die oppervlakte was/is 
bestemd voor de bouw van "een of 
meerdere kerncentrales". 
Als er van de twintig locaties maar 
vijf in aanmerking komen, dan is het 
niet vreemd dat de elektriciteits
maatschappijen in aller ijl nog wat 
plannen in elkaar knutselen om 'aan
gewezen' te worden èn om de subsidie 
op te strijken. 
Eigenlijk is het triest dat de ram
melende geldbuidel van Minister De 
Korte beweging in de windenergie 
moet brengen. Te hopen valt dat de 
ingediende projecten nie t rammelen. 

LOKATIES VOOR 
WINDHOLENPARKEN 

• 

1. Eemshaven 2.Pieterburen 3.Ferwerd 4.Sex
bierum 5 .Kimswerd 6 .Pingj um 7 .Noord-Oost pol 
der 8. Cbst Flevoland 9. Almere 10 .Medem
blik ll . Den oev~r 12.Amstelmeer l3 .Den Hel 
der 14. Calandkanaal I5.Haasvlakte 16.Her
kingen 17.Neeltje Jans 18. Sloegebied 19. 
Perkpolder 20. Bergen op zoom 21. Hoerdijk 
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Toon de Laaf 

zware kritiek van hoogste adviesorgaan 

Raad van State over 
electriciteitswet 1987 

De nieuwe Elektriciteitswet 1 87 
is door de Raad van State van 
commentaar voorzien. Veel kant
tekeningen en veel vragen om 
nadere toelichting en uitleg. 
Tussen de autonomie van de elek
triciteitsmaatschappijen en de 
positie van de Minister van Eco
nomische Zaken ligt een verborg
en 'niemandsland'. 

In het ontwerp stelt de minister van 
economische zaken (Van Aardenne) voor 
het aantal productiebedrijven van vijf
tien terug te brengen tot drie. Als 
motief voor deze schaalvergroting voer
de de minister aan, dat dit beter uit
komt voor de verbeterde inzet van de 
capaciteit. Ter illustratie: beter éên 
centrale op 80% capaciteit laten werken 
dan twee op 40%; centralisatie van de 
inzet werkt rendementsverhogend en bo
vendien kostenverlagend. Een ander ar
gument is, dat men grootschalige inves-

. teringen beter aan kan. De investerings
kosten variêren van. een miljard voor 
een kolencentrale tot drie en een half 
miljard voor een kerncentrale. Dit alles 
klinkt zeer indrukwekkend, maar niet 
voor de Raad van State. Naar haar me
ning zijn de genoemde voor- en nadelen 
van grootschalige electriciteitspro
duktie niet overtuigend aangetoond. 
Een nadere, meer bedrijfseconomisch 
georiênteerde onderbouwing zou niet 
misstaan. Daarbij is onder meer aan
dacht te besteden aan de afboekings
kosten welke kunnen voortvloeien uit 
het (eventueel vroegtijdig) buiten ge
bruik stellen of raken van bestaande 
of eventueel toekomstige kerncentrales. 
Het Nader Rapport (als antwoord op het 
advies) geeft als reactie:"De regering 
blijft bij de schaalvergroting naar 
drie produktiebedrijven in verband met 
de efficiencyverbeteringen en vergro
ting van het financieel-economisch 
draagvlak, dit vanwege de sterk getegen 
omvang van de investeringen." 
Mogelijk doet het laatste argument van 
de minister alleen opgeld omdat er ten 
aanzien van de betere inzet geconsta
teerd mag worden dat dit is achterhaald: 
reeds jaren doet de SEP aan een betere 
inzet van centrales. 

zelf opwekken 
Jver de eigen electriciteits-opwekking 
door de gebruikers de volgende opmer
king: in het voorstel wordt gesugge-

reerd de verbruikers van electriciteit 
de vrijheid te laten om zelf electri
citeit op te wekken of te importeren. 
De minister acht dit uit oogpunt van 
versterking van de marktgerichtheid 
van de sector en mitigering .(verzach
ting) van de monopolipositie wenselijk. 
Het College meent dat dit standpunt in 
algemene zin in de praktijk alleen voor 
zeer grote verbruiker van belang kan 
zijn. Daarom acht. de Raad het wense
lijk dat de memorie van toelichting 
een uiteenzetting bevat omtrent de ge
volgen die een eventueel wègvallen van 
de zeer grote afnemers van de electri
citeitsbedrijven zou kunnen hebben 
voor deze bedrijven, alsmede mogelijk 
ook voor andere afnemers. De Raad acht 
het niet onmogelijk dat het wegvallen 
van een deel van de afzet tot hogere 



kosten voor de kleinverbruikers zal 
kunnen leiden evenals voor andere af
nemers, en dus wellicht voor een be
langrijk deel van het bedrijfsleven. 
In zijn antwoord moet de minister dit 
alles erkennen. De Memorie van toe
lichting wordt aangepast. 

verlaging electriciteitskosten 
In de Memorie van toelichting wordt 
op vele plaatsen gesproken over moge
lijke kostprijsverlagingen door ver
groting van productie-eenheden, ver
groting van efficiency in productie 
en distributie, vermindering van de 
kosten van de openbare electriciteits
productie en verlaging van de electri
citeitskosten voor de burger en het 
bedrijfsleven. Z.o wordt een belangrijke 
kostenbesparing voor burgers en be
drijfsleven gesuggereerd. Ook al acht 
de minister kwantificering van die 
effecten niet mogelijk. Volgens de Raad 
worden hiermee ongetwijfeld verwach
tingen gewekt. Anderzijds wordt ge
steld dat de tarieven voor de zeer 
grote verbruikers (de giganten) zo 
goed mogelijk moeten aansluiten bij de 
tarieven in de omringende landen. 
Weliswaar betekent dat volgens de mi
nister niet dat de tarieven voor de gi
ganten op het buitenlandse nivo kunnen 
woreden gezet door een afwenteling van 
kosten op andere categorieên afnemers, 
maar in dit verband wijst hij er toch 
op dat volgens de VEEN (de Vereniging 
van Electriciteits Eh1>loitanten Neder
land) enige verhoging van de kleinver
bruikerstarieven verantwoord is ten 
gunst~ van een verlaging van de groot
verbruikerstarieven. Bet College ech
ter dat niet wordt aangegeven wat de 
gevolgen voor bijvoorbeeld de kleinver
bruikers zullen zijn. Volgens de Raad 
verdient het aanbeveling om 6fwel een 
aantal verwachtingen omtrent het ver
loop v.an de tarieven -ook in de tijd 
gezien- beter te onderbouwen. 6fwel 
enkele passages in de Memorie van toe
lichting terughoudender te formuleren, 
teneinde té optimistische verwachtingen 
die verbruikers aan die passages zouden 
kunnen ontlenen, te voorkomen. 
De minister zegt toe dit nader te be
kijken. 

positie van de minister 
De in het voorstel beoogde herverkave
ling van de electriciteitsproductiesec
tor kan volgen de Raad worden aange
merkt als een gigantisch ~roject. Bet 
spreekt dan ook van. zelf dat de cen
trale overheid een belangrijke taak 
moet krijgen in de door het kabinet 
begeerde overgang na~ een nieuwe elec
tricitei tsproductiestructuur, en ook 
daarna. Een rol, die in ieder geval 
omvangrijker zal dienen te zijn dan de 
bescheiden functie die ze vervult in 
het huidige bestel. Dat de huidige 

structuur zonder duidelijke centrale 
sturing borg heeft kunnen staan voor 
ononderbroken en toereikende electri
citeitsproductie, legt getuigenis af 
van de bijzindere deskundigheid en zin 
tot samenwerking, die de electriciteits 
wereld siert (sic) en zonder welke de 
op handen zijnde manoeuvre tot misluk
ken gedoemd zou zijn. Een en ander 
maakt voor de Raad echter minder be
grijpelijk waarom er een zo overheer
sende positie moet worden ingeruimd 
voor het centrale gezag, te dezen ge
presenteerd QOOr de Minister van Eco
nomische Zaken. Mede gezien de grote 
bevoegdheden die de minister reeds 
heeft bij de winning, het transport, 
de distributie en de prijsstelling van 
die andere energiedrager, aardgas, 
meent de Raad dat zo een concentatle 
van bevoegdheden zou kunnen ontstaan, 
wat bedenkelijk is. Reden te meer voor 
zo'n heroverweging, omdat degenen die 
tot nu toe in vrijwillige samenwerking 
en met open oog voor de gemen zaak el
ectriciteit hebben opgewekt, geen grond 
lijken te hebben gegeven voor het ver
moeden dat aléén door de ordenende hand 
van de minister de toekomstige electri
citeitsproductie voldoende gewaarborgd 
zal kunnen worden. Mocht het kabinet 
menen de gevraagde heroverweging niet 
te maken, dan zou in elk geval over
wogen moeten worden om de noodzaak van 
deze s terke en dominante positie van 
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Welnu, de Memorie van toelichting wordt 
aangepast. Iets dat niet met de positie 
van de minister gebeurd. 

gemeenten en provincies 
De centralisatie van de electriciteita
wereld heeft nogal wat gevolgen voor de 
lager overheden in Nederland. Tengevol
ge van de nieuwe wet zullen dezen hun 
invloed verliezen en een belangrijke 
bron van inkomsten zien opdrogen. In de 
Memorie ven toelichting wordt met geen 
woord gesproken over de orde van groet
te van de compensatiemaatregelen. De 
centrale overheid dient dit punt uit 
minstens het oogpunt van rechtszeker
heid tegenover de lagere overheden te 
verdedigen. Een nota van wijzigingen 
zal de wet in positieve zin voor de 
lagere overheden veranderen. 

tarief-uniformiteit 
Met het wetsvoorstel wordt beoogd een 
grote mate van tarief-uniformiteit te 
bewerkstelligen. Regionale verschillen 
in de kostenstructuur van de gehele 
maatschappelijke dienstverlening kunnen 
als zodanig echter een goed raqument 
zijn voor een gedifferentieerd tarie
venbeleid. Dit punt is in de toelich-

ting nog te behandelen. Tevens zou aan
gegeven kunnen worden welke (groepen 
van) gebruikers en producenten baat of 
nadeel zullen hebben bij een uniform 
(landelijk) tarief. Bet komt de Raad 
verder voor dat volgen het voorstel, 
anders dan nu, een distribuerende pro
vincie of gemeente het tarief niet 
langer zelf kan gebruiken als instru
ment in haar industrieel vestigings
beleid. Elke tarief-afwijking ten aan
zien van bijzondere grootverbruikers 
dient volgens art. 28, tweede lid, de 
instemming te krijgen van de SEP, en 
wordt daar als vanzelf vooral getoetst 
aan landelijke maatstaven. oe beleids
ruimte van lagere overheden wordt zo 
verder ingeperkt. De Raad meent dat 
mede met het oog op de door het kabinet 
nagestreefde decentralisatie v.an beleid, 
nader verduidelijkt zou moeten worden 
waarom zulks wenselijk danwel onvermij
delijk is. In de Memorie van toelich
ting wordt ingegaan op het advies van 
de Raad van State. 

Voor degene die het een en ander willen 
nalezen: 
Bandelingen TWeede Kamer de Staten Ge
neraal bijlagen nr. 19591, blauwe stuk
ken. 
Alle overige stukken aangaande dit on
derwerp hebben hetzelfde nummer. oe 
Kamerstukken zijn in te zien op de ge
meenten en grote bibliotheken. 



mogen Borssele en Dodewaard omgeploegd 
worden? 

Boeren tegen kernenergie (?) 
De "onmogel ijke" ramp in Tsjerno
byl is hard aangekomen bij de 
boeren. Geleden schade wordt 
niet of nauwelijks vergoed. De 
pijn wordt geleden in de porte
monnaie . Dat zou een reden 
kunnen zijn voor de l andbouw
organisaties om hun standpurtt 
("pro") te her- overwegen. 

De waterleidingbedrijven wijzen 
uitbreidinq van kernenergie in 
Nederland af vanwege de mogelijke 
gevaren voor ons drinkwater. 
Misschien gaat de agrarische 
wereld zich zorgen maken over 
ons voedsel. 

Superheffingen, "drijfmest-beperkingen" 
en de schade als gevolg van de radio
actieve wolk in mei. De boeren worden 
steeds vaker geplaagd door zowel poli
tieke maatregelen als ongrijpbare ge
beurtenissen. Oe Tsjernoby-affaire 
heeft aangetoond dat een kernramp 
zelfs over een afstand van 1800 kilo
meter gevolgen kan hebben. 
Bet graasverbod, de doorgedraaide 
spinazie, 'verdachte 1 asperaes, afge
keurde melkpoeder (Phi.llipijnen, Sri 
Lanka en Braziliê) : de gevolgen van 
'Tsjernobyl' worden geraamd op een 
schadepost van enkele tientallen 
miljoenen guldens . De verzekerings
maatschappijen zwijgen in alle 
talen, omdat de kleine lettertjes 
uitmaken dat schade a . g.v. nucleaire 
rampen buiten de aansprakelijkheid 
valt. Bet niet- verzekerbare risico, 
zoals dat heet, wordt afgewenteld 
op het Ministerie van Landbouw en 
Visserij. 

afwachten 
"Kernenergie is een aanvaardbare 
vorm van energievoorziening, omdat niet 
valt weg te praten dat kernenergie 
- met name internationaal gezien -
inmiddels een belangrijke bron van 
energievoorziening is geworden. 
Nederland kan deze ontwikkeling 
- ook uit economisch oogpunt - niet 
negeren". 
Dit citaat stamt uit het standpunt van 
de Zuidelijke Landbouw Maatschappij 
(ZUl) in haar brief (5 juli 1983) aan 
de Stuurgroep Maatschappelijke Discus
sie Energiebeleid, Een volmondig "ja" 
voor kernenergie , dat mede lijkt ge
lnspireerd door de ligging van zeeland: 
"Vooral in het Zeeuwse komt de nega
tieve houding t.o.v. kerncentrales 
nogal onwezenlijk over: net over de 
grens - in Doel in Belgil - is inmid
dels (in 1983, red. ) een vierde kern
centrale in aanbouw" . 
Na 'Tsjernobyl' i .s de wind duidelijk 
anders gaan waaien. De ZLM beseft nu 
dat land- en tuinbouw een kwetsbare 
sector vormt bij nucleaire calamitei
ten. Secretaris Oggel (van de ZLM) : 
"Bet leeft enorm in de landbouworgani
saties. Veel mensen zijn aan het den
ken gezet, Je kunt wel allerlei normen 
stellen, maar je zult dit soort rampen 
moeten voorkOmen. Ander s hoeft het he
lemaal niet meer. De continuiteit van 
de land- en tuinbouw komt in gevaar". 
Voor een definitief "neen" tegeh kern
energie is het nog te vroeg. Daarvoor 
wordt eerst een rapport van het Land-

Wim Kersten 
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bouwschap afgewacht. 
De Noordbrabantse Christelijke Boeren
bond (NCB) zal pas nà bestudering van 
rapporten (van het Landbouwschap) 
overwegen om een standpunt in te nemen 

WIJ voegen ons ... 
"Het uitgangspunt voor ons is gezond 
voedsel. Als kernenergie veilig en het 
afvalprobleem opgelost is, dan hebben 
wij geen enkel probleem met kernener
gie. Regering en Parlement beslissen 
daarover, Wij voegen ons naar de over
heid. Ja, ook nà 'Tsjernobyl'"· 
Aldus secretaris Boekstra. van de Friese 
Centrale Boeren- en Tuindersbond 
(CBTB) . 
De Koninklijke Nederlandse Boeren- en 
Tuinderbond (KNBTB) weet nog niet wat 
ze wil met kernenergie. Voorzitter 
Joris Schouten: "Ook voor de KNBTB 1-s 
die discussie (de BHD, red.) geen ba
sis om een standpunt in te nemen. En 
'Tsjernobyl' is voor ons geen aanlei
ding om onze opstelling te wijzigen. 
Wii hebben dus geen. standpunt over 
kern.energie" . 
Datzelfde geldt voor het Nederlands 
Agrarisch Jongeren Contact (NAJC), een 
organisatie voor jonge boeren en boe
rinnen:"Bet heeft mensen in de land
bouw nooit zo aangesproken" . 
Op basis van bovenstaande opmerkingen 
van woordvoerders ui.t landbouwkri-ngen 
is men geneigd te concluderen dat de 
boeren en tuinders zich niet erg druk 
maken over kernenergie. Pas als de in
komens in gevaar komen (bij aantoon
bare schade) rinkelt de bel. "Wanneer 
radioactieve besmetting van land- en 
tuinbouwproducten volgens de overheid 
behoo.rt tot de nozmale bedrijfsrisi
co's, dan is die landbouw geneigd te 
zeggen: weg met die kern.energie", al
dus Leeuwsma van de Groninger Land
bouw Maatschappij. 

boeren in discussie 
"Het uitgangspunt voor ons is gezond 
voedsel". Daar is niet veel van te 
merken in het .boeren-en-kernenergie
debat. Toch zijn er enkele organisa
ties in de landbouwwereld die al 
langer (v66r 'Tsjernobyl') hun gegron
de twijfels uiten. "Boeren en boerin
nen tegen kernenergie" in de Noord
Oostpolder proberen al jaren overheid 
en collega's te overtuigen van de on• 
betrouwbaarheid van kerncentrales. 
In Noord- Nederland ijvert de Werkgroep 
Veenkolonieên evene.ens voor stopzetting 
van kernenergie:"Gezond èn voldoende 
voedsel is belangrijker dan goedkope 
energie met stralingsrisico' s". 
De Werkgroep Beter Zuivelbeleid (WBZ) 
wijst kernenergie af vanwege de kwets
bare positie van de landbouw. Ten 
tijde van het graasverbod (mei '86) 
hebben enkele WBZ-leden juist hun koe
ien in de wei laten grazen "om op die 

manier de discussie over kernenergie 
een extra impuls te geven. Bet graas
verbod dient alleen om de ongerustheid 
onder de bevolking weg te nemen. Een 
schijnmaatregel om de mensen te laten 
geloven dat de volksgezondheid geen 
gevaar loopt• . 

water en voedsel 
De standpunten in agrarisch Nederland 
zijn bekend: de grote landbouworgani
saties zijn beducht voor de niet
gedekte schade, en klei-nere groepe
ringen i jveren voor een atoomvrije 
samenleving met veilig en gezond voed
sel. Kwet.sbare beurzen tegenover kwets
bare voedselproducten. 
Veler ogen zijn gericht op een studie 
van het Landbouwschap, die in het na
jaar "uitsluitsel n moet geven. 
In dit verband is het belangrijk te 
wi jzen op het advies van de RARO 
(RAad van advies voor de Ruimtelijke 
Ordening) inzake de locaties voor 
(nieuwe) kerncentrales 1-n Nederland. 
oe RARO vraagt daarin an "aanvullend 
onderzoek met betrekking tot de gevol
gen voor de landbouw". Dat pleidooi 
dat.eert van v66r de Tsjernobyl- ramp. 
In feite doet de RARO -.en beroep op het 
Ministerie van Landbouw en Visserij om 
êên en ander zorgvuldig uit te pluizen. 
Ongetwij fel.d werd de RARO geinspireerd 
door de Nederlandse drinkwaterleiding
maatschappijen die eind 1985 onder
zochten welke gevolgen kerncentrales 
kunnen hebben voor het drinkwater. Het 
resultaat is "vernietigend" voo.r de 
regeringsplannen die voorzien 1-n uit
breiding van het aantal kerncentrales. 

winterlectuur 
Het is te hopen dat de (grote) land
en tuinbouworganisaties gezamenlijk 
druk uitoefenen op het Landbouwschap 
om alles op een ri j tje te zetten. 
'Tsjernobyl' mag als aanleiding dienen 
om te bewijzen. dat kernenergie in 
eigen land 66k niet k,an. 
"Bet uitgangspunt voor ons is gezond 
voedsel• . Dat zou wel eens de titel 
kunnen worden van een omvangrijk 
werkstuk dat de komende winter door 
!lle boeren en boerinnen stukgel ezen 
wordt. • 



van kernwapenvrije tot kernvrije gemeente? 

De uitstraling van Tsjernobyl 
Van 9 tot en met 12 oktober vond 
in Perugia (Italië) de derde in
ternationale conferentie van 
kernwapenvrije gemeenten plaats. 
Mede naar aanleiding van het on
geluk in Tsjernobyl werd er druk 
gediscussieerd over de verbre
ding van de beweging: van kern
wapenvrije gemeente tot kern
vrije gemeente. Welke overwegin
gen spelen een rol, wat zou de 
betekenis zijn van deze ontwik
keling voor de Nederlandse situ
atie? Dion van den Berg, voor 
het IKV in Perugia aanwezig, be
licht het verloop van de discus
sie en schetst de Nederlandse 
positie. 

Op deze derde internationale conferen
tie van kernwapenvrije gemeenten waren 
ruim 200 vertegenwoordigers en waar
nemers aanwezig, uit vrijwel alle 
Westeuropese landen, de Verenigde Sta
ten, Canada, .Japan, Austráliê en 
Nieuw-Zeeland. Vanuit Nederland waren 
naast het IKV ook de gemeenten Delft, 
Enschede, Wageningen, Deventer, Rot
terdam, Zaanstad en Den Haag vertegen
woordigd. 

vierkleurendruk 
Het ontvangende gemeentelijk en pro
vinciaal bestuur van Perugia had zeer 
veel aandacht besteed aan de vervaar
diging van fraai gecomponeerde fol
d.ers, maar de inhoudelijke voorberei
ding liet enigszins te wensen over. 
Voor alle aanwezige Nederlanders was 
het een verrassing in Perugia te kun
nen vernemen dat Maarten van Traa, 
internationaal secretaris van de PvdA 
en tevens Tweede-Kamerlid voor de 
partij, in de plenaire openingazitting 
een inleiding zou verzorgen. Evenzeer 
kwam de discussie over de verbreding 
van de beweging van vredesgezinde lo
kale overheden toch als een verras
sing. De strategische discussie over 
de wenselijkheid van deze verbreding 
stond nergens geagendeerd. Dat leidde 
ertoe dat de discussie overal gevoerd 
werd en zich wat chaotisch ontwikkel
de en onqrijpbaar werd. Uiteindelijk 
werd een concrete tekst opgesteld en 
als resolutie voorqeleqd op de slot
dag van de conferentie. 

inhoudelijk pleidooi 

Met name de vertegenwoordigers uit de 
Verenigde Staten, Australië, Nieuw
Zeeland en Italiê bepleitten uit
breiding van de doelstelling van de 
conferentie en verbreding van de acti
viteiten van de lokale overheden. De 
ervaringen van de burgemeester van 
Middletown (bij Three Miles Island) en 
de Australiër die inging op de ura
niummijnen in zijn land (•wij hebben 
Biroshima al enkele honderden malen 
meegemaakt") maakten veel indruk. Het 
verband tussen civiel en militair ge
bruik van nucleaire technologie werd 
door zeer velen gelegd. Het werd dui
delijk dat met name in de Verenigde 
Staten, Australië en Nieuw-Zeeland de 
gemeenten hun strijd tegen de kernbe
wapening in de praktijk al gecombi
neerd hebben met de strijd tegen kern
energie. Met name bij deze landen wek
te het bevreemding dat vanuit West
Europa met zichtbare reserve gerea
geerd werd op de door ben zo gewenste 
verbreding. 

strategische beoordeling 
Eén van de Australiërs raakte zo ge!r
riteerd door deze terughoudendheid dat 
hij op een gegeven moment "Europa" 
verweet onvoorbereid naar de conferen
tie te zijn gekomen. Dat verwijt ging 
velen te ver, diverse sprekers maakten 

Dion van den Berg 
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duidelijk dat het grootste probleem 
niet een .inhoudelijk verschil van me
ning maar de strategische beoordeling 
vormde. De meeste Westeuropese landen 
kennen én een vredesbeweging (vaak: 
een anti-kernwapenbeweging) én een 
anti-kernenergie beweging. Deze bewe
gingen ontwikkelen zich autonoom maar 
werken ook punten ook samen (denk aan 
de discussie over het NPV (Non-proli
feratieverdrag), Dat leidt ook tot 
twee min of meer gescheiden maatschap-

pelijke discussies . De nationale dele
gaties staan voor de vraag zich a.f te 
vragen wat verbreding van de beweging 
in z'n geheel en de lokale activitei
ten in hun eigen situatie voor conse
quenties heeft . Zeker mede vanwege de 
gebrekkige inhoudelijke voorbereiding 
duurde het enkele dagen voordat deze 
vraag op tafel kwam. 

standpunt 
De Nederlandse delegatie was vrijwel 
unaniem in haar standpunt. In eerste 
instantie was duidelijk dat alleen al 
om procedurele redenen protest aange
tekend zou moeten worden tegen de 
voorgestelde verbredingJ de gemeente
lijke vertegenwoordigers waren immers 
niet gemandateerd om zich namens de 
gemeente over deze belangrijke kwes
tie uit te spreken. Maar nadrukkelijk 
wilden we niet volstaan met een pro
cedurele afhandeling. In de Neder
landse situatie is het gemeentelijk 
vredesbeleid een algemeen erkend fone
meen. Regering, ministeries en Vere
niging van Nederlandse Gemeenten heb
ben aangegeven dat de gemeenten auto
nome bevoegdheden hebben om op een 
aantal punten activiteiten te ontwik
kelen7 in de Nederlandse gemeenten be
staat voor gemeentelijke vredespoli
tiek doorgaans een zeer breed draag
vlak. Uitspraken en activiteiten ge
richt tegen kernenergie behore.n zeker 
ook tot de gemeentelijke huishouding, 
maar zouden de brede steun voor het 
gemeentelijk vredesbeleid kunnen doen 
verdwijnen . Daarbij geldt dat in de 
Nederlandse situatie op dit moment de 
besluitvorming over nieuwe kerncentra-

les is vooruitgeschoven en eventuele 
sluiting van bestaande kerncentrales 
geen centraal punt van politieke dis
cussie vormt. Naar de mening van de 
Nederlandse delegatie kunne.n - samen
gevat - lokale overheden standpunten 
en activiteiten ten aanzien van. kern
energie innemen en organiseren, maar 
is het niet gewenst om de internatio
nale conferentie zelf zoals voorge
steld ook in zijn uitgangspunten te 
verbreden. 

besluit 
Uiteindelijk nam de conferentie onder 
andere een resolutie aan waar in veel 
aandacht besteed wordt aan bet verband 
tussen civiel en militair gebruik van 
de nucleaire technologie; tevens werd 
verwoord dat •nog niet iedere loka
le overheid een standpunt heeft inge
nomen ten opzichte ~ het gebruik 
van nucleaire technologie voor civiel 
gebruik". De conferentie nodigt alle 
kernwapenvrije gemeenten uit om de 
de discussie over dit thema te start
en en een stan~punt in te nemen. 
Deze 'onderzoeksopdracht • was mede 
door de Nederlandse delegatie toege
voegd aan de conceptresolutie die in
ging op het kernenergieprobleem. 

vervolg 
:Ia hiermee de discussie feite.lijk op 
een zijspoor gezet en wordt bij de 
vierde internationale conferentie van 
kernwapenvrije gemeenten (oktober • 88) 
er nog nauwelijks een woord aan be
steed? Dat is waarschijnlijk niet het 
geval en dat zou ook jammer zijn. Bet 
is evenwel duidelijk dat met name de 
Nederlandse delegatie voortdurend 
erop gewezen heeft dat de discussie 
over de bijdrage die kernwapenvrije 
gemeenten kunnen ~everen aan ontwape
ning en ontspanning (contacten met 
gemeent.en in Oost-Europa) voor Europa 
dé centra.le discussie moet zijn. In
dien de vierde conferentie naar Neder
land gehaald kan worden (Delft is in 
de race), zal hier veel nadruk op ge
legd worden. 
Los hiervan blijft het van belang dat 
gemeent.en inderdaad hun gedachten la
ten gaan over de vraag boe zij de dis
cussie over kernenergie kunnen bevor
deren en de bewustwording terzake kun
nen vergroten. Een aantal Nederlandse 
gemeenten heeft aangegeven dat in het 
kader van vredesonderwijs en brede 
mondiale vorming zeker ook aan het 
energieprobleem aandacht besteed moet 
worden. Daar zit een concreet aankno
pingspunt. In hoeve.rre Nederlandse ge
meenten ook zelf inhoudelijke stand
punten zullen kunne.n en willen inne
men is echter toch met name afhanke
lijk van de ontwikkeling van de dis
cussie over kernenergie in onze eigen 
natio.nale conte:~et. • 



Aardige warmte 
In een vorige Allicht (maart/april 
1984) is uitvoerig ingegaan q> de 
m::gelijkheden van aardwarmte in Ne
derland. Er is hierover nieuws te 
nelden en wel vanuit Asten ten oosten 
van Eindlx>ven. NQg dit jaar narrelijk 
wordt er daar geboord naar aa.rdwann
te. Dit ante kijken of er m::gelijk
heden zijn voor tuinders aldaar. In 
een gesprek licht de Heer Aarts, 
een van de tuinders, de plannen toe. 

Aardwarmte, oftewel Geothermische 
Energie is warmte uit de aarde zelf. 
Gaan we (in Nederland) dieper de 
grond in dan blijkt dat de tempera~ 
tuur ge~ddeld 1 graad stijgt per 
30 meter. Dus op 3 km diepte zal de 
temperatuur ongeveer 100 graden be
dragen. Deze warmte ontstaat uit 
radioaktieve vervalprocessen in het 
binnenste der aarde. De aardkorst 
vormt een grillige verzameling van 
schillen, plaatsen met stoffen zo
als klei, zand en zout en eventueel 
plekken met water, olie of gas. 
Het moge duidelijk zijn, dat er voor 
de toepassing van aardwarmte een 
"bron" aanwezig moet zijn. Niet te 
diep en redelijk bereikbaar. Geo
thermische energie kan dan in de 
vorm van warm water opgepompt wor
den. Via een warmtewisselaar wordt 
de benodigde warmte onttrokken. Een 
tweede pijp voert het afgekoelde 
water weer terug in de grond. 
Bij vulkanisme wordt gesteente als 
magma naar boven gestuwd. In Re~k
javik (Ijsland) en in Parijs wordt 
aardwarmte gebruikt voor verwar
mingsdoeleinden. 
Aardwarmte wordt vaak tot de zg. 
alternatieve energiebronnen ge~ 
rekend. Echter het is geen on
eindige energiebron, omdat door 
warmteonttrekking afkoeling optreedt. 
De toepassing is echter redelijk 
milieuvriendelijk en op lokaal nivo 
mogelijk en kan in eigen beheer wor
den gehouden. 

nationaal onderzoeksprogramma 
In Nederland is er sings '79 een 
Nationaal Onderzoeksprogramma Aard
warmte. Verantwoordelijke hiervoor is 
het Ministerie van Ekonomische Zaken. 
Technische, ekonomische en geologische 
mogelijkheden worden onderzocht. 
Speciale boringen naar aardwarmte zijn 
zeer sporadisch geda an. De oliemaat-

schappijen hebben wel veel geboord, 
maar meer vanuit olie- en gasinteres~ 
se. 
In '79 is een proefprojekt in Spij
kenisse afgeketst. In '84 is er een 
proefprojekt geweest in Maasdijk 
(Delftland) • Ekonomische Zaken heeft 
echter geen toestemming gegeven voor 
voortzetting van dit onderzoek. 
Een paar knelpunten zijn intussen wel 
duidelijk geworden : Bij een rendabele 
toepassing van aardwarmte in kombinatie 
met stadsverwarming moeten er veel goed 
gelsoleerde nieuwbouwwoningen aanwezig 
zijn. In de glastuinbouw met hun enorme 
energiebehoefte lijken wel mogelijkhe
den VQOr aardwarmtegebruik. Boe dieper 
een boring hoe astronomischer de kos
ten. In Maasdijk is geboord op 2500 me
ter diepte. Tegenwoordig denkt men dat 
de toepassing van aardwarmte haalbaar 
moet kunnen zijn bij minder diepe bo
ringen in kombinati e met bijverwarming 
of een warmtepomp. 

proefboring 
In Asten/Heusden zijn vijf tuinders , 
die zeer gelnteresseerd zijn in geo
thermische energie voor hun bedr ijf. 
Op basis van oude boringen naar gas, 
olie en kolen vermoedt men hier ex
ploiteerbare hoeveelheden aardwarmte 
aan te t reffen. I n opdracht van de 
stichting Projektbeheerburo Energie
Onderzoek (PEO) laat de Dienst Grond-

Joost Andrik 

Aardwarmtebron te Melum, om
geving Parijs. Links de produc
tieput waar het werme water 
boven komt, rechts de injectie
put waar hat afgakoelde water 
weer teruggepompt wordt naar 
de watervoerende aardlaag. 
Fotografie: Stichting Energie An
ders. 
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waterverkenning van het TNO nog dit 
najaar een proefboring doen. 

een tuinder aan het woord 
De heer Aarts, een van de betrokken 
tuinders heeft in een (telefonisch) 
gesprek een en ander toegelicht: 

De 5 tuinders tezamen hebben een to
taal kasoppervlak van 7 hectare. Zij 
verbouwen hierin komkommers, tomaten, 
sla en wat bloemen. Zij stoken op gas 
en hebben een jaarverbruik van 3,4 
miljoen kubieke meter gas. Hiermee kun 
nen 600 woninqen een jaar lang worden 
verwarmd. Zaden van tomaten en komkom
mers worden onder andere geëxporteerd 
naar sonqarije. Vandaar dat vanuit dit 
land interesse bestaat voor de Neder
landse bedrijfsvoering. Een stel Hong
aarse landbouwingenieurs zijn daarom 
op bezoek qeweest in Asten. Nu bleek 
dat bij de teelt in Honqarije aard
warmte wordt gebruikt voor de verwar
ming van de kassen. Hierdoor werden de 
Peelse tuinders op het idee gebracht. 
Op eigen initiatief is contact ge
zocht met allerlei instanties, waar
onder TNO. Subsidieverzoeken werden 
gehonoreerd door Ekonomische Zaken 
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en door de Europese Gemeenschappen. 
Er wordt een put aangelegd tot op 
1600 meter. 
Men hoopt 200 kuub water per uur 
met een temperatuur van 60 graden 
op te kunnen pompen. Isdit inderdaad 
het geval dan wordt het een zoge
naamd proefprojekt op ware grootte. 
Het projekt kan dan daadwerkelijk in 
gebruik worden genomen. Men ver
wacht dat de afnamekapaciteit kleiner 
zal zijn dan de opbrengst. En het 
glastuinbouwgebied is een prima af
zètgebied. Bij negatieve res~ltaten 
gaat men gewoon op de oude manier 
verder. Aardwarmte zou als basislast 
ongeveer 70 % voor haar rekening moe. 
ten nemen. Gasaansluiting en -verbruik 
blijft noodzakelijk voor piekopvang. 
Met het gasbedrijf Peelland is goed 
overleg geweest. De PNEM is bij het 
geheel niet betrokken. Een uitbrei
ding van het sisteem met een warmte
pomp wordt overwogen. 
De heer Aarts verwacht met de toepas
sing van aardwarmte zijn stookkosten 
aardig te kunnen drukken. 

OVer een tijdje zullen we weten hoe 
aardig de warmte voor de tuinders is. 

DIENST GRONOWA TERVERKENNING \iCI) 
Principe van aardwormtewinning 
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energiezuinig plan voor Moerdijkgemeente 

Schone energie in Zevenbergen 
Het Centrum voor Energiebespa
ring heeft op verzoek van de Ini
tiatiefgroep Zevenbergen tegen 
Kernenergie, de Brabantse Milieu
federatie en het Brabants Plat
form tegen Kernenergie een nota 
opgesteld met als titel "Moge
lijkheden voor een milieuvrien
delijk energiebeleid in de ge
meente Zevenbergen". De Zeven
bergse initiatiefgroep strijdt 
al jaren tegen de eventuele bouw 
van een kerncentrale op het Moer
dijkterrein. 

Na de ramp bij Tsjernobyl is het voor
lopig rustig aan het kernenergiefront 
en wil de Initiatiefgroep milieuvrien
delijke alternatieven voor kernenerqie 
gaan stimuleren: energiebesparing en 
decentrale energieopwekking. 
Zevenbergen is als deelnemende gemeen
te aan het Industrie- en Havenschap 
Moerdijk direct betrokken bij de kern
centraleplannen van de NV PNEM op dit 
industrieterrein. In alle omliggende 
gemeenten zijn groepen actief tegen 
kernenergie. De groep in Zevenbergen 
geeft voorlichting aan de plaatselijke 
bevolking, voert acties en schrijft 
bezwaarschriften. Nu de bouw van kern
centrales is uitgesteld, wil zij een 
ander energiebeleid in haar eigen woon
plaats gaan realiseren. 
Zevenbergen is met zo'n ruim 15.000 
inwoners een doorsnee plattelandsge
meente in West-Brabant. De gemeente 
heeft weinig industrie en lijkt mis
schien op het eerste oog weinig aan
trekkelijk voor energiebespaarders. 
Dat is echter niet het geval. Als Ze
venbergen de beleidsmogelijkheden goed 
benut, kan zij in de toekomst nagenoeg 
zelfvoorzienend worden voor haar stroom
voorziening. Energiebesparing zal het 
huidige stroomverbruik met éénderde 
terugbrengen; met windturbines kan aan 
de resterende vraag nagenoeg geheel 
worden voldaan. 

eigen energiebeleid 
De nota geeft aan dat er voor gemeen
ten voldoende beleidsruimte is om op 
energiegebied een eigen beleid te voe
ren. Zevenbergen heeft hiervan tot op 
heden geen gebruik gemaakt. De volgen
de beleidsinstrumenten staan Zevenberg
en ter beschikking: regelgeving, deel
name in instellingen, ondersteuning, 
vertegenwoordiging, overleg en voor-

lichting. Het zou te ver voeren om in 
dit artikel de mogelijkheden per in
strument te gaan uitspitten. Daarvoor 
kan men beter de nota zelf lezen. Met 
enkele voorbeelden zal ik een aantal 
instrumenten eruit lichten. 

De gemeente heeft als taak bestemmings 
plannen op te stellen. Bij nieuwbouw 
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wordt in deze plannen de toekomstige 
verkaveling en het stratenpatroon va~
gelegd. Als men in de toekomst opti
maal gebruik wil maken van 'passieve 
zonne-energie' dan moet een dusdanig 
stratenpatroon en verkaveling worden 
gekozen dat het gros van de woningen 
een noord-zuid-oriëntatie kan krijgen. 
Hiermee kan de gemeente de voorwaarden 
voor energiezuinige woningbouw schep
pen. Zonder extra kosten. 
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Wllldmolen op industrieterrein 
Moerdijk 
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Een volgende stap kan de gemeente Ze
venbergen zetten door middels regel
geving ervoor te zorgen dat er inder
daad energiezuinig wordt gebouwd. De 

gemeente kan bijvoorbeeld in het "pro
gramma van eisen" van een woningbouw
project een energie-eis opnemen. Dit 
houdt in dat architecten wordt ge
vraagd woninqen te ontwerpen die min
der dan 1000 m3 gas per jaar voor de 
verwarming nodig h~bben. In een ge
meente als Schiedam is deze werkwijze 
succesvol gebleken. Momenteel hanteert 
Schiedam een energie-eis van maximaal 
800 m3 gas per jaar voor verwarming. 

Op het gebied van decentrale energie
opwekking kan Zevenbergen het volgende 
doen. V~a haar vergunningenbeleid kan 
de toepassing van decentrale energie
opwekkers mogelijk worden gemaakt. Wil 
iemand een windmolen plaatsen, dan 
heeft hij of zij een hinderwetvergun
ning: nodig. De gemeente kan een "wind
molenverordening" opstellen, zoals in 
de gemeente Tilburg is gebeurd. Hierin 
staan de voorwaarden vermeld, op basis 
waarvan de gemeente een hinderwetver
gunning wil afgeven. 
Behalve voorwaardenscheppend, kan ze
venbergen oOk een meer actieve rol 
spelen om de bouw van windmolens te 
bevorderen. De gemeente kan initiatie
ven ondersteunen in de vorm van advies 
goedkope huisvesting 1 bespoediging van 
vergunningen en het aanztellen van be
geleiders. 
Tenslotte kan Zevenbergen ook zelf in
vesteren in windturbines, zoals de ge
meente Den Helder heeft gedaan. Dit is 
de eerste gemeente die een windturbine 

in eigen beheer heeft geplaatst. 
In de bijlagen van de nota wordt aan
gegeven wat er mogelijk is op het gè
bied van energiebesparing in de woninq
bouw en hoeveel windenergie er poten
tieel kan worden opgewekt. Voor de 
duidelijkheid: de uitkomsten in de no
ta zijn schattingen, die gebaseerd 
zijn op gedetailleerde studies tn an
dere gemeenten. 
In bijlage 1 zijn de mogel.ijkheden 
voor energiebesparing in de bestaande 
woningen berekend . Deze berekeningen 
zijn gebaseerd op een studie naar de 
besparingsmogelijkheden in Delft. 
In Zevenbergen staan momenteel 3. 500 
woningen, waarvan éénderde particulier 
bezit is en tweederde in handen is 
van de gemeente en de woningbouwvere
niging. In de zevenbergse woningen 
kan f 14,1 miljoen rendabel worden ge
ïnvesteerd in energiebesparende maat
regelen. De terugverdientijden van 
deze projecten liggen tussen 7 en 8 
jaar. Hierdoor kan per jaar 3,2 mil
joen kubieke meter aardgas worden be
spaard. Dat wil zeggen: 600 kubieke 
meter gas per woning. 

windmolenpark Moerdijk 
In de 'windbijlage' wordt het plano
logisch plaatsin~spotenti~el van 
windturbines becijferd. Het geeft dié 
plaatsen aan, die voldoen aan een aan
tal géschiktheidscriteria zoals wind
vang en veil.igheid. 
Bet huidige jaarlijkse stroomverbruik 
van. zevenhergen bedraagt 25.013 Mega
Watt-uur. Bij een goed besparingsbe
leid kan dit dalen tot 16.521 MWh. 
Een 'gemiddeld' plaatsingsbeleïd van 
windturbines (tussen de intensieve en 
de extensieve variant) kan circa 
15.633 MWh aan elektriciteit oplever
en. Dit alles tegen concurrerende 
stroouprijzen. 
Tevens worden in de nota de mogelijk
heden onderzocht voor een windmolen
park op het Moerdijkterrein. 

Dit alles is nog een plan. De vraag 
die voorlopig nog open blijft is: wat 
doet de gemeenteraad van Zevenbergen 
met dit voorstel en wat zal de hou
ding van PNEM en provincie Noord-Bra
bant zijn? 
Tussen het schrij ven van dit artikel 
en het verschijnen van dit blad zal 
naar verwachting duidelijk worden of 
Zevenbergen 'in' is voor een milieu
vriendelijk energiebeleid. Uit oog
punt van milieubehoud, energiebespa
ring, woonlastenverlaging en werkge
legenheid zou dat een goede zaak zijn. 

De nota "Mogelijkheden voor een 
milieuvriendelijk energiebeleid 
in de gemeente Zevenbergen" i s 
te bestellen bij: Brabantse Milieu
federatie, Spoorlaan 434b, 5038 EB 
Tilbur~ (013-356225) • 



Moerdijk de mist in? 
Op dit moment zijn de voorbereidi.n
gen voor de Statenverkiezingen in 
maart 1987 in volle gang. Kandidaten
lijsten worden opgesteld, ontwerp
programma's besproken, en specula
ties over de gevolgen van de ver
kiezingsuitslag voor de samenstel
ling van de eerste kamer moeten het 
nationaal belang ervan onderstrepen. 
Het is natuurlijk heel begrijpelijk 
dat er zo weinig gepraat wordt over 
wat de verschillende politieke par
tijen in hun statenverkiezingsprogr~
ma opschrijven1 daarvoor staat h.et 
statenwerk wel erg ver van ons bed 
en beweegt het zich ongeveer in de
zelfde luwte als de aktiviteiten van 
de eerste kamer. Zelfs de region.ale 
media besteden er vrijwel uitsluitend 
aandacht aan als er ruzies of con
flicten spelen. Toch is er voor de 
milieu- en energiebeweging alle re
den om met meer dan normale aandacht 
deze maanden de uitkomst van de pro
gramma-diskussies te volgen. Op de 
eerste plaats omdat Noord-Brabant, 
als een van de meest vervuilde pro
vincies, een gigantische bodemsane
ringsoperatie voor de boeg heeft en 
de provincie op dat terrein het voor
touw in handen heeft . Op de tweede 
plaats, en daar wil ik het hier over 
hebben, omdat in de komende vier jaar 
een beslissing zal vallen over de 
verdere invulling van Moerdijk en dan 
met name over de vraag of daar een 
kerncentrale danwel een andere grote 
kolen-, gas- of combinatiecentrale 
moet komen. De beslissing daarover 
wordt niet uitsluitend op landelijk 
nivo, in SEP-verband en door de mi
nister van Ekonomische Zaken, ge
nomen maar wordt in belangrijke mate 
be!nvloed door de regionale belangen 
van de PNEM, van Moerdijk en van de 
orovincie. 
De Brabantse Milieufederatie heeft al 
op 1 augustus een brief aan alle po
litieke partijen in de provincie ge
stuurd met suggesties voor de op te 
nemen energie-paragraaf. Dreigend 
voegt ze daaraan toe dat ze de defi
nitieve programma's aan deze wensen 
zal toetsen! In het BMF-verhaal wordt 
vastgesteld dat Noord-Brabant met be-

hulp van windenergie en warmte-kracht
koppeling in twee-derde van haar e
lectriciteitsbehoefte kan voorzien. 
Daarvoor moet wel een aktief ene.rqie
besparingsprogramma worden gereali
seerd. Toch houdt de BMF de mogelijk
Kijken we tenslotte naar de ontwerp
programma's van de twee grootste 
partijen in de provincie, dan moeten 

we vaststellen dat in ieder geval het 
CDA noch de eisen van de BMF noch 
die van Natuur en Milieu serieus 
heeft genomen. Er wordt wel qepleit 
voor een stimulerend beleid t.a.v. 
alternatieve energiebronnen, maar te
gelijkertijd wordt de beslissing over 
een kerncentrale opengehouden "tot 
na de analyse en evaluatie zoals door 
de regering is toegezegd" en wordt 
heid open dat "de noodzaak wordt aan
getoond van nieuw te bouwen centraal 
ve~en" . zij het dat daarvoor dan 
geen kernen.erqiecentrale maq worden 
neergezet ma.ar eventueel Wel gas
gestookte eenheden of een kolen
vergassingsinstallatie . ZO'n keuz.e 
is uit milleu-ooqpunt prima te ver
dediqen, maar lijkt me vanuit ener
giepolitiek oogpunt niet logisch. 
Terecht heeft onlangs de stichting 
Natuur en Milieu een brief aan re
gering en parlement geschreven 
waarin ze aantonen dat het uitstel 
van de beslissing om al dan niet 
nieuwe ke.rncentrales te bouwen, geen 
alibi mag zijn om nu in het nieuwe 
E1ectriciteitsplan wel de bouw van 
kolen- of zelfs gascentrales te plan
nen. Met energiebesparing en klein
schalige energieopwekking kan vol
ledig teqemoet worden gekomen in de 
behoefte aan 5000 Megawatt extra 
vermogen in de komende jaren. 
Het mag dan een financiêle tegenval
ler voor de provincie en Moerdijk 
worden als d.aar de PNEM-gronden niet 
kunnen worden benut, de milieu- en 
energiebelangen dienen in mijn ogen 
toch zwaarder te weqen. 

de kolenopt.ie niet afgewezen: "cen-
trales moeten zo worden ingericht 
dat ze op kolen ên gas kunnen bran
det1". Bet ontwerp-programma van de 
PvdA maakt er zich nog gemakkelijker 
vanaf. Niet dat ze de bouw van een 
nieuwe kerncentrale niet zou afwij
zen, dat gebeurt natuurlijk wel. 
Maar verder vinden we niets over de 
grootschalige invulling van Moer
dijk of Geertruidenberg. Misschien 
moet de passage "het provinciaal 
energiebe~eid moet zich richten op 
ehergie-opwekking en -distributie, 
energtebesparing en onderzoek en 
ontwikkeling van alternatieve e
nergiebronnen" zd worden verstaan 
dat de provincie voortaan alles 
mag. Hopelijk is het voor de 
PvdA nog niet te laat om iets meer 
helderheid te scheppen, in het 
voetspoor van haar gedeputeerde 
Brugman, over de toekomst van 
Geertruidenberg en Moerdijk. 

Wilbeft Willems 
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