
6 
nov./dec. 199 1 
jrg. 11 . f 2.50 



REDACTIONEEL 
Het m111eu baart zorgen. 
In de zojuist 'Verschenen tweede Nationale Milieuverkenning 1990-2010 van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheld en Mtlteuhyglme (RIVM) wordt geconcludeerd dat op een flink aantal 
punten niet wordt voldaan aan de normen die het Nationaal MJlleubelekbplan (NMP) formuleert. 
Ondermeer door de massale stook van fossiele brandstoffen loopt de concentratie kooldioxyde 
snel op en dit leidt weer tot vergroting van het broeJkas-effecl De prognoses van het RIVM over 
de toekomstige uitstootvan deze stof zijn uiterst somber. De overbeid zet haar eJgen woorden en 
nota's biJjkbaar niet Jn daden om. Moot-weerpraatjes verkopen Js altijd al een speclalJtett van 
haar geweest. Dit Is dus niets nieuws onder de zon. 
De zon zèlf zou wel nieuws voor de overheld moeten zijn. 7Jj 1s namel1jk een geweldJge 
energiebron: schoon en eindeloos. Toch wordt er veel te weinig gebruik van gemaakt Het meest 
simpele 1s om hutzen op zuid te bouwen en goed te Isoleren. Dit heet passleve zonne-energle. Dit 
bespaart direct al energie (tot zestig procent zelfs). Niets lijkt eenvoudJger dan nieuwe woningen 
op deze manier te bouwen. Maar wat wil het geval: praktisch nergens wordt dit 1n Nederland 
toegepast. Zelfs voor de toepassing van passieve zonne-energte 1s de overheid te passJef. 
Niet het m111eu, maar de overheid baart zorgen. 
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KLIMAATNOTA VAN VROM TELEURSTELLEND 

Aiders rekent zich rijk 
Begin september heeft mlnlater Alders de Nota KlJmaatverandering 
over het broeikasprobleem gepubUceerd. De nota is een teleurstel
lend verhaal geworden, zoala ook eigenlijk al was verwacht. De 
regeringheeft nameUjkafgesproken. dat pas biJ hetvolgende Nationale 
MlUeubeleidsplan over eenaanscherpingvan de milieudoelstellingen 
en over nieuw beleid mag worden gesproken. Nota's die In de 
tussentijd venchljnen mogen zich alleen richten op de uitwerking 
van al aangekondigd beleid. 

Een nogal treurig uttgangspunt voor de eerste 
regeringsnota over dit mJlleuprobleem, dat In 
·~ voor motyeTi nog wordt omsclueven 
als een bedrelging voor het voortbestaan van 
de mensheid. 
In feite dwingt dit Uitgangspunt Ald~ het 
huldlge beleid te verkopen als een adequaat 
broetkasbeletd. Dat kan natuurlljkaUeen door 
zich fors rijk te rekenen. Dat gebeurt dan ook 
volop. 

De Nota Klimaatverandering begtnt met de 
formulering van een mllleukundige doelstel
ling. Doel van het broelkasbele1d Is dat de 
çoncentratte van broeikasgassen op een ni
veau ndm beneden een verdubbeling van de 
p*-lndust:d!le concentraUe blljft. Prlndpleel 
gezien schiet die doeJstelllng vanuit milJeu
oogpunt tekort Wie ~ k1lmaatwranderl 
en een zeespiegelstijging met onoverzienbare 
gevolgen wil voorkomen moet s~n naar 
terugdringingvan de concentraties tot op het 
P*-lndustri!le n.tveau. Praktisch gesproken 
bad de doelstelling slechter kunnen ziJn. De 
Klimaatcommtsste van de Verenigde Naties. 
de JPCC, zegt namelJJk dat .de C01-eJ;Dfssles 
wemdwtjd vanaf nu met 1 - 2 procent omlaag 
om l:lomlgenoemd doel te bereiken. Om die 1 
- 2 procent per Jaar wemdwljd te bereiken 
moeten de rijke Janden veel verder terug. met 
zeker 3 procent per Jaar. 
Aiders trekt deze conclusies helaas met. HIJ 
beweert rustig dat het huidige beleid - stabi
ltsatle van de emissies 1n 1995 en 3 -5 procent 
reductie 1n 2000 - voldoende Is om dit doel te 
bereiken als de co.-emJssles na 2000 maar 
met 1 - 2 procent per Jaar afnemen. Aiders 
beroept zich daarbiJ nota bene op bovén
staande conclusie van de IPCC. Hij ziet daar
biJ dus even over het hoofd dat de IPCC het 
heeft over een wereldwijde reducUe en dat 
deze commlssJe oproept om meteen te begin
nen. 
DebenaderingvanAldersstaathlermeehaaks 
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op dievanziJn collega en partiJgenoot Pronk In 
de nota •Een ~van verschtt. Pronk kiest 
daarin wel voor een eeriJjke verdeling van de 
DdlleugebrulksruJm.teperwereldbewoner. E'.en 
treurige zaak. temeer daar deze twee m1nl8-
tera zich nogal eens Jn&enteren als het kriti
sche duo dat geza-
menUjk aan de rest 
van .bet ~btnet de 
dUUJZaiDe ontwikke
ling probeert te sliJ
ten. 

Ook In andere opzich
ten rekent Aidera zich 
rijk. HIJ wekt de In
druk dat met het ge
voerde beJeld een sta
bUisatle van de ezms.. 
stes 1n 1995 en 3 -5 
procent reductie 1n 
2000 kunnen worden 
bemlkt. Dat Is echter 
van geen kanten het 
geval. zoaJs ook uit de 
samenvattingvanZa
gen voor morgen 2 
blijkt. D1t rapport ver
wacht eerder een sta
bl1lser1ngvan de eml&
stes tussen nu en 
2000 en 1n 2010 zelfs 
een forse toenamevan 
10 - 20 procent tn de 
Jaren daarna. En dat 
terwiJl, aldus dit rap
port. bet energiever
bruikpereenheid pro
dukt 1n 2010 wel 35 -
40 procent lager lJgtl 
Oorzaken ziJn dat de C01-emtssles door de 
industrieveelsterker toenemen dan verwacht 
doordatdemeestvervullendemdustrtetakken 
het hardst groeten. In het verkeer Js geen 
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vereniging 
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sprake van stabilisatie van de emissies: het 
autoverkeer groeit sterker dan verwacht van 
de groei die het NMP accepteert (35 procent 
tussen 1986 en 2010) was tn 1990 reeds 
~nderde deel verbruikt. Bovendten worden, 
tn tegenstelltngtotdeverwachtlngen, de auto's 
niet zu.tntger, maar ze hebben juist meer 
benzine nodig omdat ze alleen maar groter en 
zwaarder worden. 
Dan de bouw. Het NMP had voor deze sector 
de meest ambitieuze doelstelling geformu
leerd, 25 procent C02-reductle tn 2000. Om 

dit te bereiken Is naast energtezutruge nieuw
bouw een gigantisch Enovatle-programma 
nodig: op energiebesparing gertchte renova
tie. In werkelijkheld fa er geen sprake van een 
dergelijke grootschalige op energiebesparing 
gerichte woningverbetering. Integendeel, de 
regering heeft haar belangrijkste instrument 
om hieriets te bereiken, de woningverbetering
regeling, juist afgeschaft in het kader van de 
deregulering. In plaats daarvan hoopt ze met 
een achttal voorbeeldprojecten woningbouw
verentgingen en partlculie:~;en over de streep 
te trekken. 

Ook met betrekking tot de CFK's geeft de Nota 
Klimaatverandering een te mooie voorstelling 
van zaken. De Nota houdt geen rekening met 
het snel toenemende gebruik van de zachte 
CFK's, die de komende jaren een sterk 
broeJkaseffect moeten hebben. 

Vereniging_ Milieudefensie en de Stichting 
Natuur en Milieuzullen bovengenoemde pun
ten bij de Tweede-Kamerbehandeling van de 
Nota onder de aandacht van de Kamerleden 
brengen. Er moet snel een regulerende 
energieheffing komen en normstelling voor 
elektrische apparaten en de woningbouw. 
Onderzocht moet worden of op basis van de 

eerder genoemde voorbeeldprojecten voor re
novatie ook op dit terrein een vorm van norm
stelltng kan worden gelntroduceerd. Voorts is 
het absoluut nodig dat er maatregelen komen 
die de groet van de grootverbruikers van 
energie, zoals de glastuinbouw, het auto- en 
vliegverkeer, de basis-chemie en de alwn1Iit
umtndustrte omzetten in krimp. 

De Kamerleden lrunnen ondersteuning Vin
den voor deze wensen in een van de weinige 
lichtpuntjes van de Nota Klimaatverandering. 

een bUlage waarin vooralsnog geheel vrijblij
vend het Energie-onderzoek Centrum Neder
land (ECN) twee manteren heeft aangegeven 
om 20 procent C0

2
-reductle in 2005 te berei

ken•. De ene áanpak concentreert zich meer 
op techntsche verbeteringen, by de andere Is 
ook naar volumemaatregelen gekeken (ver
plaatsing helft kastuinbouw naar Zuid-Eu
ropa, verplaatsing alumlnlumindustrte naar 
lokaties, waar C0

2
-arme elektriettelt Is, ver

mindering lrunstmestgebruik met 70 pro
cent). Wanneer deze twee pakketten worden 
gecombineerd en her en der wat worden 
aangevuld (verkeer, verpakkingen, een 
produktbeleid dat recycling mogelijk maakt) 
beginnen deze voorstellen aardig te lijken op 
de plannen van Natuur en Mtlieu en 
Milleudefenste utt het rapport 'Het broeikas
effect, erop of eronder'. In dit rapport wordt 
aangegeven hoe 30 procent C02-reductie In 
2000 en 60 procent in 2010 kan worden 
gerealiseerd. 

• p.A. ÛKKI!N E.A. EEN Ul'IWERKINGVOOR NEDERLAND 

VANDETOOONIO-DOEI.SIEU.ING, ECN,Aoousrusl991. 
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BELGISCH KERNAFVAL VLAKBIJ NEDERLANDSE GRENS 

Goirle verzet zich tegen 
atoomplannen 

De Brabantse gemeente Goirle gaat zich verzetten tegen de opslag 
van radioactief afval in Mol, 25 kilometer over de grens in België. 
Goirle vindt dat dit protest in breder verband moet worden 
uitgedragen. 
Volgend jaar valt in België de beslissing over de vraag waar 's lands 
radioactieve afval moet worden opgeslagen. De kleilagen in Mol 
Uggen daarbij op eenzame hoogte. 

"Ik kan tcx:h niet elke week een persconferen
tte houden over wat ons boven het hoofd 
hangt?' Dit antwoordt Jef van Eyck van de 
Belgische milieu-organisatie MOK (Milieu
overleg Kempen, Turnhout) wanneer Neder
landse journalisten hem verbaasd vragen 
waarom Belgl.ê niet te hoop loopt tegen de 
nucleaire opslagplannen. "Aljaren wordt hter 
onderzoek verricht naar de mogelflkheden om 
radioocttef afval fn de Molse kleflagen op te 
slaan. wg volgen de verseh.O.lende onderzoe
kenenzodra het nodig is, zullen we zekeractie 
ondernemen". 
Belgl.ê kampt al jaren met een probleem. Waar 
moet het land het a1\rallaten, dat afkomstig Js 
van de zeven kerncentrales en de voormalige 
opwerkingsfabriek Eurochemic? Daarvoor Js 
de Niras opgericht, de nationale instelling 
voor radioactlef a1Val en splijtstoffen, te verge
lijken met de Nederlandse Covra. Begin vol
gend jaar zal de Niras een advies uitbrengen 
aan de regering, maar de instelling heeft al 
laten weten de voorkeur te geven aan de 
ondergrond van Mol. Sjefvan Eyck: "De Ntras 
heeft eerst onderzocht of het afval op verscha
lende plaatsen kan worden opgeborgen. Maar 
inmiddels wa men de opslag coru::entnm!n op 
één lokatie. Dat dat het SCK-terTetn (Studie
centrum Kernenergie, red) fn Mol wordt, ltgt 
daarbg voor de hand'. Volgens Van Eyck 
wacht het MOK het moment af dat het Niras
advtes officieel wordt uitgebracht. "Pas dan 
hebben we weer een aanletding om ons pro
test te laten horen". 

aan de bel trekken 

De kans is groot dat de 23.660 kubieke meter 
middel- en hoog-radioactlef a1Val wordt opge
slagen op nog geen vijftien kilometer afstand 
van de grens met Nederland. Daarom vindt de 
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gemeente Goirle dat het hoog tijd is om aan de 
bel te trekken. Zij wil dit echter niet In haar 
eentje doen, maar binnen het Samenwer
kingsverband Midden-Brabant (SMB). In dit 
gewestel!Jke bestuursorgaan rond Tflburg 
werken vijftien gemeenten samen. Onlangs 
heeft het gemeentebestuur van Goirle een 
motie aangenomen om te protesteren tegen 
de Belgl.sche opslagplannen. "Opslag van ra
diDacttef afval tnMol kan schadelflke gevolgen 
hebben ooor de volksgezondheid van de be
woners fn het gebteel van het SMB", aldus 
Henk van Boxtel, raadslid namens Groen 
Unks èn indiener van de motie. "Met het 
aannemen van de motte belooft Goirle dat zg 
het a.fvalprobleem binnen het SMB zal aanroe
nm. Het SMB moet fn haar beleidsplan 1992-
1995 opnemen dat zg de Belgische regering 
met klem verzoekt afte zten van de lokatie Mol 
als opslagplaats voor radiDactief afval". Van 
Boxtel streeft naar een zo breed mogelijk 
protest: "Nu alleen Goirle protesteert, is het 
een druppel op de gloeiende plaats. wg hopen 
dat met deze motte het protest uttdfjt naar 
andere gemeenten". 

achtertuinen 

Het SCK In Mol kwam vorigjaar In opspraak 
door zijn aandeel in de Transnuklear-affatre. 
Radioactlef a1Val heeft jarenlang illegaal op 
het terrein opgeslagen gelegen. Dit schandaal 
heeft het blinde vertrouwen In "d'n atoom" 
flink geschaad. 
Maar het blijft rammelen In Mol. Onlangs 
troffen mensen In hun achtertuinen een 
loztngspyp aan, waarin zeer lage waarden 
radioactiviteit werden aangetroffen. Geen 
gevaar voor de volksgezondheid, vindt ook 
Sjef van Eyck, maar "etgenlflk kan dit soort 
zaken niet:'. 

Thijs Belgers 
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SEP HALVEERT INKOOPPRIJS STADSVERWARMING 

Peter Bielars 
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Grote kou uit stadsverwarming 

De elektriciteitsbedrijven in Nederland, verenigd in de SEP, zijn 
onderhandeHngen begonnen met de stadsverwanningsbedrijven 
over een halvering van de prijs van warmte aan die bedrijven. In 
Almere is al een nieuw contract getekend en in Den Haag en Leiden 
wordt er op dit moment over gepraat. Een halveringvan de inkoopprijs 
van warmte maakt de financieringvan de stadsverwanningsprojecten 
een stuk gemakkefijker. 

De zwaarste tijden voor stadsverwanntng lij
ken $0wieso voorbij. Het ging niet goed met 
stadsverwarming. Er zijn forse aanloop
verliezen geleden; twee jaar geleden nog be
droeg de totale schuld van alle stadsverwar
mlngsprojecten In Nederland 300 miljoen 
gulden en daar zou toen jaarlijks 85 miljoen 
gulden bijkomen als er niets gebeurde. 

De toenmalig minister van Economische Za· 
ken De Korte besloot de distributiebedrijven 
met 100 miljoen gulden te steunen op voor
waarde dat ze konden aantonen dat stadsver
warming In de betreffende stad of regio op 
afzienbare termijn rendabel zou worden. Alle 
benaderdeelektrlclteltsbedrtjven hebben plan
nen Ingediend en het geld is Intussen In de 
stadsverwarming gepompt · 

Stadsverwanntng 1s verwarming van woon
wijken, scholen en bedtijven met warmte die 
vrijkomt bij elektrtciteltsopwekklng In een 
centrale en die vla een bulzenstelsel recht
streeks weggestuurd wordt Met 7.0'n systeem 
is tot 50 procent energiebespaling haalbaar, 
afhankelijk van de afstand van centrale tot 
woonwijk. Als die afstand te groot wordt, zijn 
tussenliggende opwarmtngscentrales nodig, 
die het geheel een stuk duurder maken. 

Het eerste stadsverwarmingsnel In Neder
land werd al In 1923 aangelegd, In de stad 
Utrecht Het plaatselijkstroomleveringsbedrljf 
stond haar warmte af aan het Academisch 
Ziekenhuis. De warmte was afkomstig uit de 
nabijgelegen elektriciteitscentrale aan de 
Nicolaas Beetsstraat. In 1938 was het 
letdingennet al uitgebreid tot In totaal 30 

kllometer lengte. Ongeveer 350 gebouwen 
waren toen aangesloten op stadsverwarming, 
waaronder de hoofdgebouwen van de Neder
landse Spoo:rwegen, het stadhuis, de schouw
burg en enkele bioscopen. 
Rotterdam volgde In 1949. 

Na de oliecrisis In 1973 ontstond nieuwe 
belangstelling voor stadsverwanntng. Plotse• 
l1ng werd duidelijk hoe beperkt de voorraden 
zijn van fossiele brandstoffen. Door de 
restwarmte van elektrtclteitscentrales te ge
bruiken, kon op het gebruik van fossiele 
brandstoffen bespaard worden. De Vereni
ging van Exploitanten van Elek:tricttetts-be
drtjven In Nederland (VEEN) en de Vereniging 
van Exploitanten van Gasbedrijven In Neder
land (VEGIN) onderzochten de mogelijkheden 
voor een bredere toepassing van stadsver
warming. 

tegenvallers 

Buiten Utrecht en Rotterdam werd In nog 17 
gemeenten stadsverwarming aangelegd. Het 
zijn Purmerend, Den Haag, Leiden, Nieuwe
gein, Capelle aan de IJsseL Geertruidenberg, 
Oosterl:J.out, Bergen op Zoom, Breda, Tilburg, 
Helmond, Westervoort, Duiven, Almere, 
Lelystad, Enschede en Leeuwarden. Later 
zijn daar nog Almelo en Made bijgekomen. Na 
deze ontwikkeling eind jaren '70 en begin 
jaren '80 stagneerde de uitbreiding van 
stadsverwarming. Er werden minder wonin
gen gebouwd dan verwacht, zodat de omzet 
van de stadsverwarmtngsbedrtjven achter
bleef bij de verwachtingen. Woningen en ge-
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bouwen waren Intussen zo goed getsoleerd 
dat er mlnder warmte nodig was. Bovendien 
was de rente relaUefhoog toen er gelnvesteerd 
moestwordentnstadsvelwanning. Datzorgde 
voor extra aanloopverliezen. 

De tarieven van stadsverwarmtng mochten. 
dat was een voorwaarde die de avemeld stelde 
toen die subsidie verstrekte, niet hoger uitval
lendanvanvergeltjkbaretndtvldueelgestookte 
verwar1Dfngsvoren. Het tariefvan stadsver
warming was daardoor In de praktijk geko~ 
peld aan de prijs voor aardgas voor 
kleinverbruikers. De dalJng van de olieprijzen 
1n de jaren '80 zorgde voor een daling van de 
daaraan gekoppelde gasprijzen en de daar
aan gekoppelde st.adsverwarm1ngprgs. De 
stadsverwarmtngsbedrtjwn leden verlies en 
niet zo'n beetje ook. 
De overheld besloot extrageld 1n stadsverwar
ming te pompen. omdat het mJlteuvrtendeltjk 
ts en het veel energie bespaart. BU stadsver
warming bedraagt het rendement ongeveer 
85 procent. Er gaat dus sJechta 15 procent 
energte verloren. Blj een 'normale' energte
VOOI21enJng ts het rendement ten hoogste 45 
procent en gaat er dus tot 55 procent energie 
verloren. 

Nadelen zijn er ~ ook: als je In een 
huts woont dat aangesloten Is op stadsver
warming. moet je noodgedwongen e1ektr1sch 
koken. Gasleldingen zijn er DJet 1n die huJzen. 
Bovendien ziJn stadsverwamdngsetten biJ 
voorkeur grootachallg. omdat ze aBeen dan 
rendabel kulmen fimctloneren. Stadeverwar
ming wordt In Duitsland, zweden. Frankrtjk. 
Finland en Denemarken op grote schaal toe
gepast. Ook 1n Ooet-EtU'Opa 1s stadsverwar
ming geen onbekende. steden als Boedapest. 
Moskou en Kiev kennen omvangrijke 
stadsve:rwarmtng~netten. 

Met stadswrwarmlng Is een brandstofbe
sparing van ruim 70 procent mogelijk. Het te 
daarmee de achoonete energlevorm. Maar 
stadsverwarm1ng bliJft duur, zeker bij toepas
sing 1n energlezulnfge nleuwbouwwontngen. 

Vorlgjaar steeg het aantal afnemer& tot n.dm 
156.000. Dat Is een stijging van negen pro
cent. De leYmng van warmte wordt gemeten 
In glgajoules. Een glgajoule komt ongeveer 
ovaeen met de warmte die vnjkomt biJ de 
verbranding van 44 kubieke meter aardgas. 
De a&et van stadsverwarmtngabedrtj'ml be
droeg vortg jaar 9,9 miljoen g1gajOU)e, een 
eU.Jgtngvan biJna zee procent ten opzichte van 
1989. 

windmee 

Volgens de heer Stjben van de NOVEM (Ne
derlandse maatschappij voor energie en ml
lleu) ziet de toekamst er op dit moment VOOI' 

stadsverwarming een stuk rooskleurtger uit 
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dan enkele jaren geleden. • In het jaar 2008 
moeten aUe aanloopverflezen terugoerdtend 
zgn. Nu het er naar utt zfet dat de prgzen. van 
tngeladtte warmte van de elektrlcttettsbe-drf/
uen flink omlaag gaan. zullen de verflezen 

wellicht al ueel eerder weggewerkt kunnen 
UJOrden•. 

Sijben gelooft dat 'dit gebaar' van de 
elektrtctteitsbedrljven ingegeven wordt door 
de algemene bewustwording van de ernstige 
eituatlewaartnhetm1lteuvakeert. Deelektrict
tettsbedrt}Yen hebben zichzelften doel gesteld 
veel in warmte-laachtkoppeling te willen ste
ken: kleine gasgestookte centrales die stroom 
en warm water leveren. Dat warme water kan 
gebruikt worden voor stadsverwarm.tng. 
•Daarvoor hebben ze afnemers nodJg. Dat 
kunnen de eta.c:lsYerwarmtngsbedrtjYen zijn". 
aldus Sljben. die ervan overtuigd is dat collec
tieve afstandesyatemen zoals hij stadsver
warming noemt. binnen een aantal jaren In 
meer gemeenten aangelegd zullen worden. 
HIJ W!Wijst daarbiJ naar de versch11lende 
mllleu-actieplannen van de nutsbedrijven en 
het advlee dat de Algemene Energieraad over 
stadsverwannJng aan het voorbereiden Is. De 
Algemene Advlesraad adVIseert rechtstreeks 
het minlatene van Economteche Zaken. 

Veel vawacht Stjben ook van de energtehef
ftng die er aan zit te komen. StadsverwannJng 
is, als de warmte afkomstig 1s uit een 'schone' 
energiecentrale, een schone energievorm en 
zal daardoor gunsUg afsteken tegenover 
vulle(re) energleYomlen, zoals kolen en olie. 

Als de energleheftlng hoger wordt naarmate Aanleg transporttelding 
de energiebron vervullender is, kan stadsver- In Lelden In 1986 
W8l1Ding gunet:tg gaan afsteken. Foto: VEEN 

Andrleaen 

Het optlmleme van Stjben Is niet onterecht. 
Zelfs minieter Andrlessen van Economische 
Zaken Is, bewust of onbewust, sUmulatorvan 
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cenfrale h Rotterdan 
Foto: GEB Rotterdani 

VEEN 
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stadsverwarming geworden sinds hij een 
maand geleden de omstreden bouw van een 
kolencentrale op de Maasvlakte plotseltng 
schrapte en voorstelde daarvoor 1n de plaats 
kleine warmtekrachtcentrales te bouwen. 
Andrtessen was tot voor kort een voorstander 
van kolencentrales, althans zo leek het 

De mtntster ziet perspeetlef In de onlwtkke
ltngvanrelaUefkletnewarmtekrachtcentrales. 
Hij vindt dat de bouwvan dergelijke centrales 
kan worden veiVrOegd. De nieuwe centrale op 
de ~lakte moet 1n 1997 elektriettelt gaan 
produceren om geen tekort aan stroom te 

veroorzaken. De vraag naar elektriettelt In de 
Randstad blijft toenemen. In het jaar 2000 
wordt, als er niets verandert, een tekort ver
wacht van ongeveer 850 megawatt. De hui
dige centrales kunnen namelijk niet meer 
elektriciteit leveren. Op wat langere termijn, 
vanafhet jaar 2000, komt stroom Ult Noorwe
gen beschlkbaar. Onlangs wetden dé elektrtct
tettsproducenten het met de Noorse exploi
tanten van waterlaachtcentrales eens over de 
levering van een hoeveelheid stroom dte onge
veer gelijk ligt aan wat de nieuwe centrale op 
de Maasvlakte zou kunnen gaan leveren. Die 
stroom Js goedkoop, omdat de Noorse centra
les zo goedkoop kunnen werken. De aanleg 
van een elekt:rtctteitsletdtng onder deNoordzee 
kan daarom gemakkelijkdoor de Nederlandse 
elektrtclteltsmaatschappljen betaald worden. 
De bouwkosten van een kolencentrale liggen 
veel hoger. 

Voor de drie tussenliggende jaren kunnen de 
elektrtcttettsproducenten geen andere alter-

natleven bieden dan de warmtekracht
centrales. In het Elektrtctteltsplan 1991-2000 
van de SEP werd trouwens al uitgegaan van 
vijf nieuwe warmtekrachtcentrales met ieder 
een vermogen van 250 megawatt. 

De Verentging van Exploitanten van Stadsver
warmingsbedrtjVen 1n Nederland (VESTIN} 
maakte, om het verbaal af te maken, afgelo
pen maand bekend op korte termijn het 
stadsverwarmtngsnet met 460 megawatt aan 
warmtekracht-vermogen uit te breiden. Deze 
uitbreiding Is door de 1n totaal 63 energiebe
drijVen 1n Nederland voorgesteld om tets te 

doen aan de ·verzuring en het broeikaseffect 
De uitbreidingsplannen zijn opgenomen 1n 
het eerste Algemene Milieu Actieplan van de 
energiebedrijven. In de praktijk komt de utt
bretdtngneeropdeaanslu1Ungvanzo'n50.000 
woningen. VIjf energtebedrtjven zien moge
lijkheden om hun stadsverwanntngsnetten 
binnenkort uit te breiden. Het Zijn de NV 
Gemeenschappelijk Energiebedrijf Zuid-Hol
land West. NVWarmtedlstrtbuUebedrljfOost
Brabant (WAMOB), NV Provtnctale Noordbra
bantse Energiemaatschappij (PNEM), NV 
Energie- en Watervoomentng Rijnland (EWR) 
en de Utrechtse NV Stadsverwannlngsbedrtjf 
PEG US. 
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SUBSIDIE EN ADVIES BIJ AANSCHAF ZONNEBOILERS 

Zonneboiler-actie PGEM 
slaat aan 
De zonneboUercampagne van de PGEM Is een •ucces. BIDDen vier 
maanden tijd hebben al vijfhonderd klanten ID Gelderland en 
Flevoland opdracht geaeven tot de plaatsing V8D een zonneboUer. 
Naar alle verwachting zal nog voor het einde V8D het jaar dit aantal 
zijn uitgebreid tot achthonderd stuks. De PGEM streeft naar 
vijfduizend zonneboDen ID 1995. 

De Provinciale Energiemaatschappij voor 
Gekterland en Flevoland (,PGEM) 18 In april 
met haar campagne gestart. In aansluttt.ng op 
de landelijke actie '300.000 zonneboilers In 
201 0'. een lnlUatlef van het mlnlsterte van 
Eoonomlsche Zaken. wordt het gebruik van 
zonne-energte In de provf.ncles Gelderland en 
F1evoland gestimuleerd. DePGEM heeft daar
biJ gekozen vöor het verstrekken van een 
bijdrage aan mensen die een zonneboüer aan
scha1fen, en aan het geven van voorUchttng en 
advies. 

adviserende rol 

Het stimuleren van zonne-energte begint bij 
de PGEM met het geven van voorUchtt.ng. Aan 
de consumenten worden de versch1llende 
mogelijkheden voorgelegd. Het energiebedrijf 
speelt daarbiJ een adviserende rol. maar het 18 
ultelndeJJjk de klant zelf die bepaalt welk type 
zonneboller van welke filbrlkant wordt aange
schaft. zo verdutdelijkt Ma.rle.J<* Croonen, 
manager zonne-energte biJ de PGEM. Even
mln plaatst de PGEM de bollers; dat wordt 
gedaan door een groot aantal geapeda]Jseerde 
lnstallatlebedrtjYen. 
Wanneer een klant tot aanschaf besluit. ver
strekt de energtemaatschappg een eigen bij
drage van dutzend gulden. Deze komt dan 
bovenop de subsidie van de Rijksoverbeid (de 
zogeheten SES-regellng). waardoor de klant 
uiteindelijk zo'n 2300 gulden betaalt voor 
aanschaf en Installatie van een standaard 
zonneboUer. Als extra servtee behandelt de 
PGEM, op verzoek. de aanvraag van · de 
Rijkssubsldle, w'at de klant een hoop paple
ren rompslomp bespaart. 

Ook andere energiebedrijVen stimuleren het 
gebruik van zonne-energle voor de warm
watetVOOI"ZZentng. Daar 18 meestal sprake van 
de verbuur van zonneboilers. Voor de consu
ment heeft dat als groot voordeel dat hJj geen 
grote Inwatering Ineens hoeft te doen. HIJ 
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huwt van het energiebedrijf een zonneboiler, 
In plaats van bijvoorbeeld een gas- of elektrt
sche boller. De huurprijs Is van verachJllende 
factoren afhankelijk. maar Ugt tussen de vijf
tien en twtnttg gulden per maand. De PGEM 
sluit niet uit om op termiJn ook zonneboUers 
te gaan verhuren. Voorlopig echter houdt het 
energiebedriJf het op advl8erlng, voorlichting 
en atubs~ biJ aankoop en lnstallatle. 

besparing 

De aanschaf van een :ronnebollerlnstallatle 
levert de consument een fiJ.nke besparing op 
de energierekening op. 
Jaarlijkswordt de helft 
bespaard op de ener
gie die nodig 18 voor de 
warmwater -voorzie
ning. ofwel tweehon
derd kubieke meter 
aardgas. 
Andere energtebedrlj
vm hebben al onder
zoeken laten vemch
ten naar de ervarin
gen van de gebrulkera. 
Marle.J<* Croonen: 
·wy hopen volgend 
jaar met een evalua
tierapport te lo;)men.. 

Daarin moeten dan 
aDe fadoren aan bod 
lcxlmen. zoals de tech
nische kanten en de 
gebrutkerseroar 
Maar ook walen we 
onze e1gen eruartngen 
evaluenm". 
Wanneer alles naar 
wens verloopt en de 
SES-regellng ook de komende jaren van kracht 
blijft. streeft de PGEM ernaar om In 1995 
vlj&:lufzend :ronnebollera In haar verzorging~ 
gebled te hebben. 

Thijs Belgers 

Zonnecollector 
veelgevraagd In 

huishoudens 
Foto: PGEM 
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IJSSELMEER POPULAIR BIJ WINDEXPLOITANTEN 

Thijs Belgers 

Zes kilometer 
windenergie biJ Urk 
Foto: ijsselmiJ/Hans 
Wasterink 
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De wieken van de Zuiderzee 
Het wordt dringen rond het Ijssetmeer. Precies vijf weken lang was 
het spikspHnternleuwe windmolenpark bij Lelystadhet grootste van 
Europa. Op 25 oktober werd deze titel overgenomen door het 
windpark van de Ijsselmij bij Urk. 
Daarnaast staan er nog ruim veertig andere molens van 100 kw of 
meer langs de voormaUge Zuiderzee, en ontelbare kleinere. 

De Nederlandse windenergie blaast haar par
tijtje mee In Europa. Voor een eindredacteur 
betekent het snijden In superlatieven, maar 
wat dan nog averblJjft zijn de grootste com
mercl!le windmolen van Europa (btj 
Medemblik. Noord-Holland) en de twee ge
noemde windparken. Alle drie de koplopers 
staan langs het Ijsselrneer. waar het nu een
maal hard genoeg waalt voor mensen en 
bedtijven die aan de slag willen met duur
zame energie. Voorwie door bet bos de wieken 
ntet meer ziet, is dit artikel bedoeld. De vele 
kleinere windturbines, voornamelijk van 
particulieren en coöperaties, blljven echter 
bulten beschoUWing. Alleen de twbtnes met 
een elektrisch vermogen van 100 kilowatt of 
meer komen aan bod. Het totale vermogen 
van deze molens ts 42 megawatt 

twee lnltlafleven 

De twee grootste windparken bevinden Zich 
biJ Lelystad en Urk. De lokatle Lelystad ls een 

combinatte van twee tnltlatieven. DePGEM 
(ProvincJale EnergiemaatschappiJ voor Gel
derland en Flevoland) en hetingenieursbureau 

Enetgy Conneetton uit Delft hadden enkele 
jaren geleden plannen voor een windpark van 
25 respectlevelijk tien turbines. Eind 1988 
werd besloten tot een samenvoeging van de 
ldee!n. en zo werd het windpark Lelystad een 
fett: 35 Windmasters met elk een veimogen 
van 300 kw, tn eigendom van Windpark 
Lelystad cv, waarbij Energy Conneetion de 
dJrectle vormt. Vanuit Delft worden de zaken 
echter niet alleen figuurlijk. maar ook letter
lijk bestuurd. Vla een telefoonlijn vindt con
trole en, indien nodig, bijsturing van de 
afz.onderlljke turbines plaats. 
De investering voor Windpark Lelystad be
droeg 29 miljoen gulden. De helft ervan werd 
vta een UW-subsidie bijgedragen door de 
mtnlstertes van VROM en EZ; de andere helft 
werd gefinancierd door de PGEM en de 
Trtodosbank. PGEM-dlrecteur T. SWelheim 
zei biJ de openingvan het park. op 20 septem
ber j.l dat de overheidssubsidie nu nog on
misbaar is om het windpark rendabel te ma
ken. 
De vèrwachte opbrengst van de 35 windmo
lens is 15 miljoen ktlowattuurper jaar, genoeg 
om de stroombehoefte van vijfdutzend 
huishoudens te dekken. Omgerekend bete
kent dat een besparing van bijna vijf miljoen 
kubieke meter aardgas. Om deze gegevens 
aan het publlek Zichtbaar te maken, is langs 
de autoweg A6 een scorebord geplaatst. 
Daarop kan men zowel de feitelijke stroom
produktie als de totale stroomproduktie In 
dat jaar aflezen. Ook is te zien hoeveel aardgas 
er is bespaard sinds de tngebrutlmame. 

Qua rulmteltjke omvang en stroomproduktte 
is 'Lelystad' lnmlddels gepasseerd door 1.Jrk'. 
Eind oktober nam het energlebedrtjf Ijsselmtj 
hetverdubbeldewtndparklndeNoordoostpol
der in gebruik. Al In 1987 werden er 25 
turbines met een totaal vermogen van 7500 
kUowatt aan de Westermeerdijk bij Urk ge
plaatst; nu zijn het er vijftig. De totale 
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stroomproduktie van het Windpark Ijsselmij 
komt daarmee op 20 mlljoen kwh per jaar: 
gelijk aan het stroomverbruik van 6500 huis
houdens. Met het totale vermogen van 15 
megawatt is dit het grootste aaneengesloten 
windpark van Europa. 
Volgens de Ijsselmij werd in 1987 vooral ge
bouwd om de voorraden fossiele brandstoffen 

het PEN in bedrijf gesteld. De tien turbines 
zijn goed voor een gezamenltjk vermogen van 
5000 kw, en staan langs de Ulk.etocht in het 
noordwesten van de Wieringermeer •. Begin 
volgend jaar zal het proefwindpark ometeel 
worden geopend. 

In Friesland wordt al geruime tijd gedacht aan 
te sparen, maar wordt wind
energie nu toegepast vanwege 
de mtlteuvrlendeltJke kant er
van. Daarom wtl het energie
bedrijf in het jaar 2000 vt.Jftjg 
megawatt aan windenerglever
mogen in zijn verzorgingsgebied 
hebben. 

WAODENZEE 

teruglevertarief 

Bij de opening van het Urker 
windpark maakte de Ijsselmij 
bekend de teruglevertarieven 
voor schone stroom te verho
gen. De prijs die particuliere 
exploitanten van windmolens 
tot 1 megawatt krijgen voor de 
geleverde stroom, bedraagt 
voortaan twaalf cent per kilo
wattuur. Het energiebedlijf wtl 
daarmee windenergie aantrek
kelijkermaken voor particuliere 
investeerders. 
Maar ook aan de andere kant 
van de voormalige ZUiderzee 
wordt werk gemaakt van wind
energie. Het gemeentelijk 
energiebedrijf van .Amsterdam 
(GEB) exploiteert c;lrie windmo
lens, op versch1llende lokaties. 
Twee molens staan in Amster
dam: een Newtnco van 250 kw 
en een Bouma van 160 kw. Een 
zelfde Souma-turbine staat bij 
Oostzaan. 
In grootte het vierde wind
molenpark aan het IjsseJmeer 
wordt gevormd door de dertig 
meter hoge Newinco-turbines 
bij Enkhuizen. De zes molens 
Uit 1989 hebben elk een vermo-
gen van 250 kw. Exploitant van bet windpark 
is IBRO Energy NV. 
Een eindje verder naar het noorden staan bij 
Andijk tweè turbines van elk 250 kw. Bij 
Mid~nmeer in de Wieringenneer staat sinds 
1986 een Trasco-turbine, met een vermogen 
van 175 kilowatt. 
·De grote klappervan Noord-Holland draait bij 
Medemblik. Sinds 1985 exploiteert het 
Noordhollandse energiebedrijf PEN er de gi
gantische turbine van FDO/Stork. De wieken 
zijn elk bijna 23 meter lang, en zijn bevestigd 
op een hoogte van zestig meter. De2 reus is 
goed voor een vermogen van 1000 megawatt. 
Wat verdervan de Ijsselmeeroevervandaan is 
in oktober het proefwindpark 'Ulketocht' van 
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windmolenparken langs of zelfs in het 
Ijsselmeer. In de provtncle zijn al enkele grote 
parken bij Oosterbierum en Herbayum. Ook 
staan erverschdlende grote molens, zoals ten 
noorden van Sneek, waar de gemeente 
Deersum een Bouma van 160 kw exploiteert. 
Begin vorigjaar liet het PEB Friesland weten 
te werken aan een plan voor een gigantisch 
park met tweehonderd windmolens. Dit park 
zou moe~ komen inde noordoostelijke hoek 
van het IjsseJmeer of langs de AfslUitdijk. Het 
etlerglebedrtjf koos voor deze lokaties, omdat 
op het vasteland geen of nauwelijks plaats is 
voor een park van een dergelijke omvang. 
Later dat jaar stelden het PEB Friesland en 
het PEN (Noord-Holland) voor om een groot 

Ooeersum 

• Sneek 

Windmolens vanaf 
100 kw langs het 
Ijssetmeer 
o =windmolen 
0 = windmolenpark 
Kaart: Allicht/Wim 
Kersten 
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Het scorebord 
over het hoe en 

waarom 
Foto: PGEM 

Windmolenpark in het noordelJjk deel van het 
Jjsselmeer te laten bouwen. Voor de 
milieubeweging was dit idee ontoelaatbaar. 
Volgens de stichting Natuur en Milieu, de 
Vereniging tot Behoud van het ljsselmeer en 
andere organisaties heeft een dergelJjk park 
ernstige gevolgen voor de velevogels die in dat 
gebled voorkomen. Bovendien vreesden de 
organisaties dat het park zou leiden tot 
horizonvervuillng, aantastlog van het land
schap en een bedreiglog voor de watersport
en vissertjbelangen. Hiermee werd de discus
sie over de natuur- en milieu-effecten van 
Windenergie weer aangewakkerd. Er is nog 
steeds geen zekerlleid over de gevolgen van 
windmolens voor de vogelstand. 

onderzoeken 
Volgens een rapport van het Rijksinstituut 
voor Natuurbeheer (RIN}, sneuvelen per kilo
meter windmolenpark evenveel vogels als per 

Windpark Lelystad 

kilometer autoweg. Hoogspanningsmasten of 
onverllchte vuurtorens eisen meer slachtof
fers, aldus het RIN-rapport. waarbij onder
zoek is verricht bij het windpark van Urk. 
Ook zijn er onderzoeken uitgevoerd bij 
Oosterbterum en op de Maasvlakte. In alle 
gevallen lljkt de schade aan de vogels mee te 
vallen. 
Een groot windpark In het Jjsselmeer zal 
echter meer slachtoffers vergen, denkt de 
Nederlandse Vereniging tot Bescherm1ng van 
Vogels. Als reaetJe op de plannen van PEB en 
PEN stelt de organisatie dat grote windparken 
niet in belangrijke voedselgebieden. vlJegrou
tes en oeverzones mogen llggen. De Vogelbe
scherming pielt ervoor dat RIJkswaterstaat 
tellingen hierover venicht. en dat op die basis 

de parklokaties worden vastgesteld. 
Intussen gaan het PEN en de provincie Noord
Holland onderzoek doen naar de mogelJjkhe
den voor een proefwindpark voor de kust blj 
Medembllk. Hiertoe worden een stuurgroep 
en een begeleidingsgroep samengesteld, die 
criteria moeten formuleren waaraan het 
windpark moet voldoen. Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Holland Vinden daarbij dat er 
voldoende tijd en aandacht moet zijn voor een 
inventarisatle van de uitgangssituatie, alvo
rens over te gaan tot oprichting van het park. 
Mocht het park functioneren en ernstig nega
tieve effecten hebben, dan houden GS de 
mogel1jkheid open om de windmolens weer af 
te breken. 
Een dergelljk proefproject sluit ook aan bij de 
conclusies van het onderzoeksrapport 
Windenergie Offshore. een verkenning', van 
het CEA (Communicatie- en adviesbureau 
over energie en milieu) in Rotterdam. De 
schrijvers van het rapport, dat verscheen .in 

met van dit Jaar. doen hierin de aanbeveling 
om kleine proefprojecten te starten in het 
noordelJjke deel van het Ijsselmeer. In tweede 
Instantie kunnen dergelljke projecten in het 
zuidelijke deel worden uitgevoerd. aldus het 
CEA-rapport. 
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STANDPUNTEN OVER OPSLAG ATOOMAFVAL KLEMVAST 

Lokale overheden boycotten 
VROM-plannen 

Begin volgend jaar wil de overheid een besUssing nemen over de 
vraag of er radioactief en chemisch afval in de zoutkoepels in het 
noorden en oosten van het land zal worden opgeslagen. Met name de 
provinciebesturen, gemeentebesturen van en de milleu-organisaties 
in Groningen, Friesland en Drenthe, Overijssel en Gelderland bUjven 
zich daartegen fel verzetten. 

Met het oog op de naderende beslissing werd 
onlangs door het ministerie van VROM een 
studiemiddag gehouden over opslagvan a1Val 
in zoutkoepels. Studiemiddag was niet be
paald de juiste naam voord~ dag. omdat de 
standpunten van enerzijds de regering en 
anderzijds de provincies, gemeenten en mi
lieu-organisaties al lange tijd vastliggen en op 
korte termijn niet zullen veranderen. Daarom 
ook boycotten verschtllende milieu-organisa
ties en de overheden 
de studiedag van het 
ministerie. Ze ver-

wordt. zal er ongetwijfeld meer a1Val geprodu
ceerd worden. Wordt de opslag een probleem, 
dan remt dat in teder geval ook de produk.tte 
van nog meer a1Val af. 

Pletdooien voor terughaalbaarheid van atVal, 
zoals de landelijke overheid die houdt, wor
den ook afgewezen, omdat dit veronderstelt 
dat er na proefboringen een complete mijn 
aangelegd wordt voor zo'n drie tot vier mi~ard 

gulden. De aard
schokken die tn de 

wachttengeennieuwe 
lnfonnatte van de re
gering en hun eigen 
mening was al tot in 
den treure in Den 
Haag vetwoord. 

De provincies, de ge
meenten en de mi
lieu-organisaties wil-

De tegenstanders wUien dat het protest tegen 
de opslag van radio-actlef afval In de 
zoutkoepelszichverderultbreidt. Daaromroept 
ze anderen op protestbrieven met a.gumen
ten tegen de plannen te sturen naar het minis
terie van VROM, Postbus 450, 2260 MB 
Leidsehendam onder vermelding van Project 
Aetle62. 

afgelopen jaren in 
Drenthe voorkwa
men, tonenvoJgensde 
milieubeweging aan 
dat ook de bodem in 
denabgheidvanzout
k.oepels in beweging 
is. Het ts onmogelijk 
uitspraken te doen 

len opslag van radio-
actlef en chemisch a1Val desnoods wel gedo
gen als het bovengronds opgeslagen wordt, 
omdat het dan te controleren is. De 
milieubeweging aanvaardt bovengrondse op
slag alleen als uiterste noodmaatregeL zg 
gaat uit van het volgende scenario. De kern
centrales worden direct gesloten en afgebro
ken en op de vrijkomende grond zou dan het 
radioactleve a1Val gedumpt kunnen worden 
als een cadeautje aan de kernenergie-exploi
tanten. Maar ook de provincJale en gèmeente
lijke besturen voelen er wetnig voor "de kwa
lglee gevolgen van de huidige kernenergte
produktie letterlgk onder de grond te stoppen 
en de nadelige effecten af te wentelen op 
volgende generatfes". De tegenstanders wil
len voorkomen dat behalve lucht. water en 
bodem straks ook de diepe ondergrond 
verontrelntgd en vergiftigd raakt. Als onder
grondse opslag in zoutkoepels geaccepteerd 
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over hoe het zout zich 
in de toekomst ge
draagt. 

De provincies. gemeenten en milieu-organi
saties zijn niet tevreden met de door mintster 
Aiders gevoJgde procedure. zgn voorganger. 
Nijpels. had na een inspraakronde in 1987 
overopslagvanradioactlefatValinzoutkoepels 
overleg met betrokkenen toeg~gd. evenals 
hoorzittingen en een goede Informatievoorzie
ning. ~nder opgaaf van reden houdt Aiders 
zich daar niet aan. VoJgens de milieubeweging 
weigert hij met de bevOlktng te praten over de 
opslag. Wellicht heeft dit iets te maken met 
wat er in het verkieztngsprogramm.a van zijn 
eigen pai:tl.j. de PvdA. staat "Opslag van radio
actief en chemisch afval in zoutjonnattes of 
andere instabiele geologische jormattes wordt 
verboden. Onderzoek naar deze opslagmoge
lgkheden wordt gestopt en proejborlngen wor
den dan ook niet uttgevoerd'. 

Peter Bielars 
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AMBITIEUZE ATOOMINDUSTRIE IN DIEPE CRISIS 

Wim Kersten 

Vier kerncentrales 
bij Paluel. langs 

Het Kanaal 
Foto: EdF Paluel 
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Het sprookje van Frankrijk 
en Frankarm 
Het ambitieuze atoomenergieprogramma van Frankrijk lijkt 
schitterende successen op te leveren. De twee hoofddoelstellingen 
zijn bereikt: de afhankeHjkheid van geïmporteerde oHe is minimaal 
geworden en Frankrijk bleek in staat in recordtempo sinds 1974 een 
fors aantal kernreactoren uit de grond te stampen. 

Vorigjaar betrok Frankrijk 79 procent van de 
benodigde elektriciteit uit kernenergie. Daar
voor zorgen 56 kerncen trales, terwijl er nog 
eens zeven in aanbouw zijn om het oorspron
kelijke atoomprogramma van 63 reactoren te 
completeren. Maar CEA (Commissariat à 
!'Energie Atomique) en de staats-elektricl
teitsmaatschapp!J Electricité de France (EdF) 
hebben intussen alweer nieuwe plannen voor 
de bouw van nog eens zeven reactoren van 
uitzonderlijke omvang: 1400 megawatt. 

De beslissing om nu nog meer kerncentrales 
te bouwen heeft te maken met het feit dat de 
firma Framatome. ook behorend tot de Franse 

staats-atoomindustrie, zit te springen om 
nieuwe orders. Het grote élan van de 
kernindustrie is over. de verwachte orders uit 
West-Europa en de rest van de wereld zijn 
uitgebleven. en de nleuwe democratleên ln 
Oost- en Midden-Europa schijnen nu toch te 
aanelen over kernenergie. Om de construc
tiewerkplaatsen van Framatome draalend te 
houden. moeten de orders ult Frankrijk zelf 
komen. 

onbeheersbare schulden 

Het atoomprogramma vertoont inmiddels ook 
twee enorme schaduwkanten: Frankrijkkent 
een enorme overcapaciteit aan atoomstroom 
en de kosten zijn onbeheersbaar geworden. 
Voor de overcapaciteit zoekt men de oplossing 
in de export van (atoom)stroom. Vorig jaar 
werd twaalfprocentvan de opgewekte stroom 
uitgevoerd naar landen als Italiê. Duitsland. 
Zwitserland en Nederland. terwijl Frankrijk 
tien Jaar geleden nog 1 procent moest Lmpor
teren om aan de binnenlandse elektrtciteits
vraag te voldoen. De export-stroom wordt 
overigens tegen afbraakprijzen van zeven cent 
per kilowattuur (kale kostprijs) op de Europese 
markt gedumpt. 

Het atoomavontuur kost EdF enorm veel geld. 
De schuldenlast bedraagt momenteel 232 
miljard Franse francs (ruim 67 miljard gul
den), waarvan het grootste deel bestaat uit 
rentelasten. EdF geeft ruiterliJk toe dat zij 
deze last niet zelfkan dragen, en ln werkelijk
held springt de staat blj. Dat is op zich ook 
logisch. want de Franse staat besloot lmmers 
Ln 197 4 om politieke en economische redenen 
tot het atoomavontuur. Het gevolg Ls dat de 
handelsbalans van Frankrijk negatief wordt 
beiDvloed door een teveel aan kerncentrales. 
Minstens zeven reactoren zijn nu al volkomen 
overbodig. 

Ook de Franse kleinverbruikers gaan gebukt 
onder de besluiten van EdF. De kleinverbrui
kerstarleven liggen beduidend hoger (vaak 25 
procent) dan in Nederland of Scandlnaviê. 
Tegelijkertijd Ls de dienstverlenlng naar de 
kleinverbruikers verslechterd. Het Franse 
laagspannlngsnet is sterk verouderd, terwijl 
EdF geen geld schijnt te hebben voor verbete
rlogen en aanpassingen. Het gevolg daarvan 
is dat de elektriciteit steeds vaker uitvalt. EdF 
vindt het blijkbaar belangrijker om de 
internationale koppelnetten van atoomstroom 
te voorzien. Dat ls ook gemakkelijker. 
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waterkracht verdreven 

In het streven om na de oliecrisis van 1973 
onafhankelijk te worden van aardolle uit het 
Midden-Oosten, Is Frankrijk er In geslaagd 
(bijna) totaal-afhankelijk te worden van êên 
enkele energiebron: kernenergie. Volgens de 
planning zal 'la douce Fiëmce'ln het jaar 2000 
voor 85 procent aangewezen zijn op atoom
stroom. De rolvan fossiele brandstoffen (steen
kool, olie en gas) moet dan gereduceerd zijn 
tot hooguit vijf procent. Met het oog op de 
bijdrage aan het broeikaseffect lijkt dat een 
nobel uitgangspunt. Maar een derde belang
rijke Franse energiebron wordt geruisloos om 
zeep geholpen: waterkracht dreigt even snel 
te worden uitgeschakeld als olie. Een pikant 
'detail' bij deze ontwikkeling Is het feit dat 
kernenergiecentrales enorme hoeveelheden 
koelwater nodig hebben, waardoor er een 

fossiele water-
energie kracht 

1960 44 56 
1973 65 27 
1988 9 21 
1990 8 13 
2000 5 10 

terugtocht 

Een aantal lndustriêle firma's die de rugge
graat vormden van het Franse atoompro
gramma zijn bezig zich te herstructureren en 
te orlênteren op andere terreinen zoals de 
reparatie-seetor (Oost-Europese kerncentra
les), de gasturbine-bouw en de Informatica
sector. Dutzenden arbeidsplaatsen zijn al ver
dwenen uit het netwerk. Framatome heeft de 
afgelopen twee jaar haar 6.500 arbeids
plaatsen met 1.200 Ingekrompen. Er worden 
ook fusies veiWacht tussen Amerikaanse, 
Japanse, Duitse en Franse reactorbouwers, 
waarbij veel dubbelfuncties zullen ontstaan. 
De totale werkgelegenheid In de Franse 
atoomindustrie bedraagt nu nog 116.000 ar
beidsplaatsen. 
Men Is duidelijk bezig met een 'strategische 
terugtocht', waarbij grote delen van de nucle-

kem- totaal 
energie 

0 100 
8 100 
70 100 
79 100 
85 100 

Aandeel in Franse elektriciteitsopwekking (in procenten) 
Bron: Les Chiffres Clés de !'Energie, Dunod, 1990. 

concurrentiestrijd Is ontstaan tussen de 
atoomindustrie en de waterkrachtexplot
tanten. In de afgelopen twee jaar ontstonden 
er op diverse plaatsen noodsituaties omdat de 
rivleren onvoldoende koelwater leverden. 
Kerncentrales moesten worden afgeschakeld, 
en het stroomverlies werd opgevangen door 
het opstarten van verouderde, en dus veiVUi
lende, olie- en steenkoolcentrales. Alles bijeen 
geteld bedroeg de beschikbaarheidsgraad van 
het hele atoompark In 1989 nauwelijks vijftig 
procent. Frankrijk zal er mee moeten leren 
leven dat de natuur grtlllger is dan de plan
ners In Parijs kunnen voorzien. 

Afgezien van de enorme (staats)schulden en 
de ongemakken voorde kleinverbruikersdreigt 
een nog groter gevaar. Het snelle bouwtempo 
van kerncentrales heeft ervoor gezorgd dat er 
ongewild fundamentele constructlefouten z.!Jn 
binnengeslopen. In 1989 deden zich opval
lend veelincidenten voor In bijna alle kokend
water reactoren in Frankrijk. Zo kampen bij
voorbeeld alle zeventien 1300 MW-centrales 
met hardnekkige problemen In de stoomgene
ratoren. De atoomenergie-tegenstanders noe
men Frankrijk een spookhuts waar overal iets 
fout kan gaan, met verschrikkelijke gevolgen. 
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aire Industrie zullen worden afgeslankt en 
teruggebracht tot centra van technologische 
kennis. Zelfs de vakbonden, die nooit moeite 
hebben gehad met kernenergie, zetten na de 
Tsjernobyl-ramp vraagtekens bij de Franse 
atoomindustrie. Ook de publieke opinie ver
toont tekenen van wantrouwen en de regering 
wordt bestookt met vragen over de nauwe 
conneetles tussen staat en atoomtndustrie. 
Voorzichtig wordt gefluisterd over een moge
lijke privatisering van de staats-atoomln
dustrie. Het is maar de vraag of er potentlêle 
klanten zijn om dit gigantische netwerk met 
haar torenhoge schulden over te nemen. In 
Groot-Brittanniê zijn de laatste jaren zo onge
veer alle overheidsbezittingen geprivatiseerd, 
behalve de kernenergiesector. 

Het Franse atoomavontuur staat uitvoerig 
beschreven In een publicatie van Dr. Fiëmçois 
Nectoux: "Crtsts tnthe FrenchNuclear Industry" 
(februari 1991). Het rapport werd geschreven 
In opdracht van Greenpeace International. 
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ENERGIE-OPSLAG IN DE VOORDELTA 

Hans Bannink 
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De regets van het PAC-spet 
In de Voordelta in Zeeland wordt nagegaan wat de mogeHjkheden zijn 
voor een pomp-accumulatiecentrale. Deze PAC bestaat uit een groot 
bekken, dat met behulp van windenergie gevuld wordt met water. 
Wanneer elektriciteit nodig is, loopt het bekken via turbines leeg. 
Hans Bannink zet de voors en tegens van een PAC op een rijtje. 

De regering heeft in augustus '91 een 
ontwerpbeleidsplan-Voordelta uit laten bren
gen, waarop inspraak ttJ.ogelijk was. Het plan 
is gericht op het ve1l1g stellen van de natuur
lijke ontwikkeling van dit gebied, in relatle 
met de kustverdediging om de velligheld te 
waarborgen. Verder wordt door een zorgvul
dige belangenafweging aangegeven hoe an
dere actlviteiten, zoals vtssenj en recreatie en 
mogelijknogtoekomstige belangen, inpasbaar 
zijn in de doelstelling. 

de Voordelta 

Het plangebied omvat zo'n 900 vierkante ldlo
meter van de vroegere buttendelta's van het 
Hartngvliet. Grevelingen en Oostersehelde en 
ligt geheel binnen de territoriale wateren. De 
noordgrens is de Maasgeul en de zuidgrens 
ligt aan de Westerseheldetoegang bij 
Westkapelle, zoals de kaart laat zien. De grens 
aan de zeekant valt samen met de dieptelijn 
van NAP-20 meter. Het beleidsplan-Voordelta 
is opgesteld voor de periode tot het jaar 2000 
en men heeft nog verder gekeken tot 2020. 
Aan de doelstelling kan, zoals in de Vierde 
Nota Ruimtelijke Ordening gebeurde, worden 
toegevoegd dat .. de regering benadrukt dat het 
hele beleidsplan voorde Voordeltagericht is op 
het veaigstellen van de natuurlytce ontwOcke
ling van dit gebied in relatie tot de kustverde
diging. Het gaat erom dat zich in dit jonge 
dynamische kustgebied op een nattaufgke 
wgze een evenwicht kan instellen. Dit mag 
echter niet gelfik worden gesteld aan een ab
soluut eerste plaats voor natuurbescherming. 
De mogelgkheden voor een ontwtkkeltng tot 
een natuurgebied van intematfon.ale aUure 
zgn hier blgkelgk aanwezig. Maarandere.fimc· 
tfes, zoals toerisme en recreatie, visseriJ en 
energiewinning of energie-opslag mogen niet 
op voorhand worden uitgesloten. Gezien de 
unieke mogelgkheden is een zorgvuldige 
belangenafweging geboden. Het beleidsplan 
is erop gericht die ajwegtng mogelgk te maken. 
Tot dte afweging is geschied dient de natuur-

lgke ontwikkeling niet te worden verstoord". 
Voor de Voordelta geldt de .. groene koers", wat 
inhoudt dat de ecologische kwaliteiten rich
tinggevend zijn voor de ruimtelijke ontwikke
ling en er binnen dat gebied voorrang wordt 
gegeven aan natuurbehoud en natuuront
wikkeling. Infrastructuur, windturbines, an
dere bouwwerken en militair gebruik worden 
Vermeden enzonodJg gesaneerd. Andere func
ties worden door zonering zo goed mogelijk 
ingepast. 

het Streekplan Zeeland 

In 1988 werd dit streekplan vastgesteld en 
ook daarin staat dat zolang in de Voordelta 
nog geen evenwichtssituatie 1s bereikt, de 
natuurlijke ontwikkelingen zo min mogelijk 
belemmerd en zo nodig ondersteund dienen 
te worden. Het toekennen van nieuwe func
ties, die op de natuurlijke ontwikkeling van 
invloed kunnen zijn, dient achtetwege te blij
ven. Wel kan eventueel in dit gebied, indien de 
omstandigheden daarvoor gunstig zijn, een 
aantal mosselpercelen worden uitgegeven als 
compensatie van de percelen die elders ver
dwenen. Uitgifte mag echter geen afbreuk 
doen aan de natuurlijke ontwikkelingen. In 
het streekplan worden als speerpunt voor 
verdere recreatie-ontwikkelingen concentra
tiegebieden bij de Brouwersdam en op Neeltje 
Jans aangeduid. Vooral de lokatie Brouwers
dam staat in nauwverband met de Voordelta. 

Icona-werkgroep 

De WerkgroepNieuwe Gebruiksmogelijkheden 
Noordzee van de Icona (Interdepartementale 
coördinatiecommissie Noordzee-aangelegen
heden) stelde in december 1990 een 
beleidsgerichte verkenning samen van moge
lijke gebruiksfuncties van de Noordzee in de 
toekomst Deze studie is bepaald gêên ont
werp voor de toekomstige functionele inrich
tingvan de Noordzee, stelt de DirectieNoordzee 
van Rijkswaterstaat in haar begeleidende brief 
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van 25 juli 1991. Ten aanzien van de 
energiewinning en energie-opslag lijkt, vol
gens dit rapport althans, de aanleg van 
windenergte-projecten op zee na het jaar 2000 
haalbaar. Op iets langere termijn kunnen de 
mogelijkheden voor een pomp-accumu
latiecentrale niet bij voorbaat uitgesloten wor
den geacht. 

opslag van energie 

In opdracht van de overheid en in het kader 
van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening 
is in de periode 1985-1986 Uitgebreid onder
zoek verricht naar de mogelijkheden om ener
gie op te slaan. Een veelbelovende methode 
was de zogeheten pomp-accumulatiecentrale 
(PAC). Dit is een heel groot bekken waarin 

water kan worden gepompt met behulp van 
windenergie uit grote windmolens. Bg het 
leeglopen van dit bekken worden dan turbines 
aangedreven waarbij de opgeslagen energie 
wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De 
lokatle met de minste bezwaren, technisch, 
financieel en uit milieu-aspect, zou het zee-
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gebied voor de Brouwersdam zijn, in de 
Voordelta dus. Naar het zich laat aanzien zal 
de bouw van een l>AC niet vóór het jaar 2010 
worden gerealiseerd. Veel zal daarbij afhan
gen hoe het toekomstig beleid ten aanzien van 
kernenergie eruit zal komen te zien. Daar
naast speelt ook de ontwikkeling van de olie
en gasprijs op de wereldmarkt nog een rol. 

PAC en windenergie 

Uitgaande van een opslagbekken aan de zee'" 
zijdevan de Brouwersdam met een dijkhoogte 
van 75 meter en een diameter van 4000 
meter, kan een PAC worden ingericht met een 
vermogen van 1500 Mw en een capaciteit van 
30 mUjoen kwh. De technische uitvoer
baarheid is mede afhankelijk van een betrek-

Tekening: Sonder Neljnens 
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keiijk geringe waterdiepte, een goede grond
soort en de ligging dicht bij de kust voor de 
aansluiting op het elektriciteits-hoogspan
ningsnet. 
De grootschalige toepassing van zeer grote 
windmolens (windturbines) voor de opwek
king van elektrisch vermogen is volop in 
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ontw1kkel1ng en het tinancteel rendement 
wordt steeds beter. De Icona-studie verwacht 
dat rond het Jaar 2000 wmdene.rgle-projecten 
op zee kunnen worden uitgevoerd. Het Is niet 
mogelijk nu al aan te geven hoe windturbines 
op zee zullen worden geconstrueerd en opge
steld. Waarschijnlijk zullen het grote turbines. 
zijn die In parken worden opgesteld. Voor een 

PAC- ~ 
lokatie 

De PAC.Iokatle In 
de Zeeuwse 

Voordelta 
Kaart: Allicht/Thijs 

Belgers 
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Artlst Imprassion 
vaneen PAC 

lllustrafte: HBG 

OVERFLAKKEE 

DUIVELAND 

PAC valt uiteraard te denken aan de opstel
llngvaneenaantalwmdturblnesopdeomrtn
gende zeedijk van het opslagbekken. Het 
ruimtebeslag van zo'n PAC vergt 12,5 vier
kante kilometer. 

effecten van een PAC 
Ter plaatse van een PAC zal de bodemfauna 
van het zeegebied verloren ztjn gegaan en Is er 
Vissterfte te verwachten doordat V1s met het 
water In de turbines voor de elektrtcttelts-

opwekking wordt meegevoerd. Door de wijzi
ging van de luchtstromingen vanuit zee met 
daarin meegevoerdzout en doordeverstuMng 
van zand kunnen veranderingen in de 
bodembegroeUngen op hetland ontstaan. Voor 
de kustvei11gheid kan een extra risico ont
staan doordat er een bepaalde kans op het 
bezwijken van de dijken van het PAO-

opslagbekken bestaat. De betreffende 
kuststrook. die tot de belangrijkste 
recreaUegebteden mag worden gere
kend, zal vooral tijdens de aanlegfase 
minder aantrekkelijk worden. Boven
dien zal de watersport daar minder 
mogelijkheden krijgen. De visserij zal 
een beJangrljk stuk visgebled gaan 
n1isseJl, als het tenminste de bedoe
ltng is om de vtssei1j in de Voordelta 
onbeperkt toe te staan. Belangrijk LCJ 
ook. de negatieve Invloed op de zicht-
bare openh~d van de kust en het 
landschapsbeeldvande Voordelta. Een 
PAC met een dijkhoogte van 75 meter 
dichtbij de kustzone heft grote gevol
gen voor de belevtngswaarde die de 
strandrecreanten aan dit gebled toe
kennen, met de hortzonvervutllng als 
bijkomend aspect. 
In hetalgemeen Is hetwel duldeltJkdat 
een PAC in de Voordelta door zijn 
aanwezigheid en ruimtebeslag grote 
effecten op z'n omgeving heeft Vast
staat dat voorafgaand aan de aanleg 
van een. PAC een m1lleu-effectrap
portage (MER) verplicht is. Ookzal dan 

eerst het Structuurschema Elektricl
tettsvoorztentng moeten worden aangepast 
doormiddel van een planologische kembeslls
alng (PKB). Initiatieven voor een PAC zullen 
tijdens de lopende planpei1ode van het be
leidsplan-Voordelta (= tot het jaar 2000) zul
len door mlddel van de eerder genoemde 
procedures (PKB en MER) worden beoordeeld 
en aan het beleidsplan-Voordelta worden ge
toetst. 
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MEDIO DECEMBER NIEUWE VERGUNNING VERWACHT 

Urenco kan z'n gang gaan 
De uraniumverrijkingsfabriek Urenco in Almelo hoeft zijn produktie 
niet aan te passen aan de huidige vergunning. Volgens de voorzitter 
van de Raad van State Ugt er binnenkort al een nieuwe vergunning, 
en is de tussentijd te kort om naleving van de wet af te dwingen. De 
organisaties die om sluiting c.q. aanpassingvan de produktie hadden 
gevraagd. hebben dat dus niet gekregen. 

In maart 1987 kreeg Urenco Nederland een 
vergunning tot het wijzigen en uitbreiden van 
de verrijkingsfabriek en splijtstofopslag 1n 
Almelo. Tot die tijd beschikte het bedrijf over 
een vergunning voor een verrtjkingscapaciteit 
van 1200 tSw/jr (deze eenheid staat voor 
1000 eenheden scheidingsarbeid per jaar); de 
nieuwe vergunning gaf de mogelijkheid tot 
3500 tSw /Jr. Vier jaar later, 1n maart van dit 

dat de mln1stertes een gedoogverklaring zou
den afgeven. 
In augustus vochten de organisaties bij de 
Raad van State deze gedoogverklaring aan, 
zonder uiteindelijk succes. 
Wanneer de gedoogverklartng zou zijn ge
schorst, zou Urenco de boel dicht moeten 
gooien, en dat ging de voorzitter van de Raad 
van State toch net te ver. Volgens de voorzitter 

UCN-TECHNIEK IN IRAK 

Na te zijn platgebombardeerd, wordt Irak nu leeggeschraapt door Inspectieteams van de 
Ve~enlgde Naties, die op zoek zijn naar de nucleaire kennisvan dat land. De VN-inspectieteams 
hebben nu tekeningen en andere documenten ontdekt waarmee ultracentrifuges kunnen 
worden gebouwd. Deze geheime kennis Is ontwikkeld in Nederland; bij UCN in Almelo zijn 
verschillende ultracentrifuges gebouwd. 
Al eerder werd deze techniek gejat door de Pakistaanse metaaldeskundige Kahn, die 
daarmee zijn land voorzagvan een eigen atoombomprogramma. Nu duikt de ultracentrifuge
techniek op In Irak. Kortom, of we willen of niet, kemenergie blijft g~enzeloos. 

jaar, werd deze vergunning door de Raad van 
State vernietigd, op aandrang van verschil
lende milleu-organisaties en politieke par
tijen. 
Urenco had echter inmiddels een verrtjkings
capaciteit opgebouwd van 1285 tSw /jr. een 
capaciteit die rtiet door de oude vergunning 
werd gedekt. 

gedoogverklaring 

Urenco liet weten dat de uitspraak van de 
Raad van State geen gevolgen zou hebben 
voor de bedrijfsvoering, maar de anti
kernenergiebeweging eiste bij monde van mr. 
Phon van denBiessendatdeverrtjkingsfabrtek 
onmiddellijk stil zou worden gelegd. Het be
drtjfkneep 'men de ministerles van Economi
sche Zaken en VROMvroegen om een gesprek 
met Van den Biessen c.s. Dit gesprek liep 
echter op niets uit, vooral toen duidelijk werd 
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is de 85 tSw /jr extra gedekt geweest door de 
lnmiddels vernietigde vergunning, en is het 
niet de schuld van Urenco dat die vernietigd 
is. Bovendien heeft Urenco weer een nieuwe 
vergunning aangevraagd, vooreen verrtjkings
capaciteit tot 1300 tSw /jr. De voorzittermeent 
dat die vergunning op 15 december wel rond 
is en dat de huidige gedoogverklaring een 
"overgangsfase" is. De gedoogperiode is dus 
kort, vindt de voorzitter, en het (economische) 
belang van Urenco weegt zwaarder dan het 
belangvan de milieu-organisaties en politieke 
partijen. Maar deze laatste betwijfelen echter 
of de nieuwe vergunning op 15 december op 
tafel ligt. 
In ieder geval zal er voor die vergunning een 
nieuwe procedure komen. De volgende stap 
van de anti-kernenergiebeweging zal dan ook 
het aanvechten van deze procedure zijn. 

Thijs Belgers 
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BOEKBESPREKING 

Peter Bielars 
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1990: niet alleen kanmer en kwel 
Ieder jaar geeft de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne (CRMH), die 
minister Aiders moet adviseren over het milieubeleid, een 
jaaroverzicht uit waarin teruggeblikt wordt op de ontwikkelingen op 
milieugebied. Onlangs verscheen kwam het jaarboek 1990. 
Belangrijkste conclusie in dit jaaroverzicht luidt: met het huidige 
milieubeleid kunnen we een duurzame samenleving in het jaar 2010 
wel vergeten. 

Pessimistisch kortom zoals zowat alle 
jaaroverzichten, rapporten, analyses en nota's 
over het milieu op dit moment. De Milieuraad 
slaat gelukk.ig een andere weg in. "Als we 
blgven praten over aanscherping van het mt· 
lteubeleld, komt er nooit tets van de grond. 
Bovendten ts het de vraag of een scherper 
mateubeleid op dit moment uitvoerbaar iS'. 
Conclusie: hethUidige milieubeleidmoetmaar 
eens in de praktijk gebracht worden, dan 
praten we verder over de toekomst. 

De Centrale Raad voor de Milieuhyglêne is in 
1981 opgericht. De raad adviseert gevraagd 
en ongevraagd de minister van Volks
hUisvesting, RUimtelijke Ordening en Milieu
beheer over het milieubeleid. De CRMH be
staat Uit vertegenwoordigers van werkgevers
en werknemersorganisaties, milieugroepen, 
nutsbedrijven, vrouwen- en consumenten
organisaties, het Landbouwschap en afge
vaardigden namens de provincies, gemeen
ten en waterschappen. De raad kent ook nog 
onafhankelijke leden met specifieke deskun
digheid op onderdelen van het milieubeheer. 

Terug naar het boek. Het jaar 1990 was niet 
alleen kommer en kwel. Het was namelijk het 
eerste jaar waarin de Uitstoot van zwaveldi
oxide en stikstofoxiden daalde, met respectle
velijk tien en drie procent ten opzichte van 
1989. Het was het eerste gunstige effect van 
de maatregelen die de elektriciteitsbedrijven 
hebben genomen om de vervuiling van de 
lucht tegen te gaan. 
Maar echt vrolijk kun je niet worden van de 
aanslagen op het milieu die wij, behalve u en 
ik natuurlijk. plegen. Minister Aiders maakte 
vorig jaar bekend eind dit jaar een regerings
standpunt naar buiten te brengen over het 
opbergen van radioactief afval in de 
zoutkoepels in het noordoosten van Neder
land (zie ook elders in deze Allicht). Waarop 
een Groningse onderzoeker direct reageerde 
met een pleidooi voor een bestemmingsplan 

voor de Nederlandse ondergrond. Twee an
dere onderzoekers promoveerden aan de 
RijksuniversiteitGroningenopeen proefschrift 
waarin de conclusie getrokken werd dat door 
de straling van het radioactleve afval zoveel 
schade kan ontstaan in zoutkristallen dat er 
reacties optreden die de temperatuur in de 
koepels tot 1500 graden Celsius kunnen la
ten stijgen. Dan kunnen spontaan schokgol
ven optreden, die scheuren kunnen veroorza
ken in de koepels met alle gevolgen vandien. 

1990 was ook het jaar waarin het energiever
bruik met drie procent toenam. Dat was iets 
minder dan het jaar daarvoor maar dutdelijk 
meer dan de 1,8 procent die Uit milieu-over
wegingen nagestreefd wordt. 
Zelfs bij een toename van het energieverbruik 
van 1,8 procent pér jaar zullen nieuwe 
elektriciteitscentrales nodig zijn omdat de 
bestaande centrales die vraag niet meer zul
len kunnen bijhouden. 

De regering besloot vorigjaar de normen voor 
straling in Nederland aan te scherpen. Werk
nemers mogen volgens de nieuwe normen 
jaarlijks aan ten hoogste 2 milliSievert bloot 
staan. Dat was 5 milliSievert. Voor radiolo
gische werknemers gaat de limiet van 50 naar 
20 milliSievert. Voor de bevolking worden de 
normen ook met een factor 2,5 aangescherpt. 
De milieuraad was daarover in principe wel te 
spreken. Maar een risico-beoordeling alleen 
op grond van de kans op overlijden vindt de 
CRMH onvoldoende. Bovendien bestaan er 
volgens de milieuraad waarschijnlijk ook 
risico's voor het ongeboren leven. 

weerstand 
Het NMP-plus, het aanhangsel van het Natio
naal MilieubeleidsPlan, was aanleiding voor 
een hernieuwde discussie over de rol van 
kernenergie. Directeur Ketting van de Sa
menwerkende Elektriciteitsproducenten (SEP) 
vond het een grote zwakte van het NMP-plus 
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dat kernenergie niet besproken werd. Vol
gens Ketting is een sanering van het m111eu 
alleen mogelijk met kernenergie. Wat hem 
meteen een reacUe opleverde van de 
milieubeweging. Die vond dat Ketting maat
schappelijke bezwaren tegen kernenergie ba
gatelllseert Bovendien kan kernenergie voor 
maximaal zes procent biJdragen aan de ver
mindering van het broeikaseffect Dat de Ne
derlandse bevolking in meerderheld tegen 
kernenergie is, bleek vorigjaar onder meer uit 
een onderzoek van de Europese Commissie: 
58 procent is tegen het gebruik van kernener
gie, omdat het onaanvaardbare risico's in zich 
draagt; slechts 29 procent vindt het gebruik 
van kernenergie de moeite waard. 
De werkgevers, verenigd Jn het VNO, pleitten 
in 1990 desalniettemin voor een regerings
beslissing over uitbreiding van kernenergie. 
Die besllssingzalJn de huidige kabinetspertode 
echter niet genomen worden, zo bevestigde 
mintster Andriessen van 
Economische Zaken. 

De avemeid stak daar-
entegen vorig jaar drie 
miljoen gulden extra in 
de subsidlêrlng van 
zonne-energte. Het bud
get kwam daarmee op 
tien miljoen gulden. 
Aanletding daartoe was 
het verrassend grote 
aantal subsidie-aanvra
gen voor zonneboUers. 

Op het terrein van de 
windenergie brengt mi
nister Aiders een beper
king aan. In de ·groene' 
gebieden mogen geen 
windturbines geplaatst 
worden, tenzij het geen 
schade toebrengt aan 
het landschap. In de 
dUinen en het Wadden
gebled worden turbines onder geen beding 
toegelaten. 

Terwijl een groot beroep op de subsidiepot 
voor windenergie uitblijft (zie de vorige Al
licht), is erin 1990veel belangstellingvoorde 
subsidie voor warmte-krachtkoppeling. Al op 
de tweede dag van het subsidiejaar was het 
budget op. En op 27 februari van het vorig 
jaar was dat ook het geval met de pot voor 
kleinschallge warmte-krachtkoppeling. 

Omstreden was vorig jaar het besluit van de 
SEP om een nieuwe poederkoolcentrale op de 
Maasvlakte te bouwen. De centrale zou de 
lucht ter plekke flink gaan verontreinlgen, dat 
stond vast. Toch gaf minlster Andriessen de 
SEP het groene licht. omdat een nieuwe cen
trale ntet gemist kan worden en het door de 
SEP aangedragen alternatief, een kolenver-
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gasst.ngstnstallatle, volgens hem technisch 
nog te riskant is. Zoals bekend schrapte 
Andrtessen half oktober plotseling de bouw 
van deze kolencentrale, dit tot grote verras
sing van de SEP. Een deftnltleve beslissing 
over de kolenvergasst.ngstechniek hangt on
der meer af van een demonstratie-eenheid in 
het Umburgse Buggenum. Die gaat in 1993 
draaten en wordt wellicht de grootste 
kolenvergasser ter wereld. De omwonenden 
hebben nu al protest aangetekend. omdat er 
hoe dan ook veel vervuilende gassen de lucht 
in zullen vliegen. 

Bovenstaande is slechts een beschrijVing van 
dat deel van het boek dat over energie han
delt Het bevat bijvoorbeeld ook hoofdstuk
ken die water, bodem en lucht apart behande
len. Bovendten beschrijft het jaarboek de 
ontwikkelingen op het gebied van mtlleuwet
gevt.ng en -beleidsplannen in Nederland en de 

mtlleuregelgevt.ng in de Europese Gemeen
schap die vorig jaar veranderde of uitgebreid 
werd. 

'MIIeu '«1"1 jaa lot jcJCI' - 1990' ,VCI'l de Centrale 
Raad voet de Mlleuhyglëne n samenw8fklng 
met de Natuurbeschermlngsrood 
ISBN 90 346 2600 8 
omvang: 388 pa{jna's 
pl1js: 35 gulden 
Te bestellen bij MileuBoek, Postbus 18169, 1001 
ZB Amsterdam 

I 
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Als we blijven praten, 
komt er nooit iets van 

de grond 
Foto: René 

Maagdenberg 
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' ... pollt1cl kunnen er 
niet vaak genoeg 
aan herinnerd 
worden dat de tiJd 
dringt•. 
Foto: René 
Maagdenberg 
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Voorlopig en vertrouwelijk 

Aan de vooravond van de algemene beschouwingen In de Tweede 
Kamer over de Mlljoenennota zag minister Aiders zich gedwongen 
om het nog vertrouweUjke Zorgen voor Morgen 2, aan de Kamer toe 
te sturen. Daar was al een heel poUtlek steekspel aan vooraf gegaan. 

Kort voor deze publikatie beweerde Aiders 
nog in de Kamer dat het technJsch eigenlijk 
onmogelijk was om de nieuwe Nattonale 
MilJeuverkenning eerder dan balt november 
te publiceren. Maar nadat steeds meer onder
delen ervan uitlekten vta diverse media. gaf 
Aiders zich gewonnen: "'Thans heeft het RWM 
een nog nfet ged.rukte versie gereed. die be
houdens entge redacttonele w!/Zf{jfngen. als 
deftnttfef kan worden beschouwcl'. 
Wat was nu het grote belang van deze voortlj
dtge publikatie? 
Allereerst natuurlijk dat eruit blijkt dat de 
toestand van het m111eu. ondanks alle moo6e 
woorden en plannen, nog steeds verslechtert. 
Zelfs als rekening wordt gehouden met alle 
aangekondigde (maar nog niet geteallseerde) 

beleidsmaatregelen. bereikt de regering nog 
slechts een fractie van de door haar zelf In het 
NMP en NMP+ gestelde doelen. En die waren 
al te beperkt. 
De Nattonale MUleuverkennlng 1990-2010 

brengt het m1lleubeleid weer terug op de 
politieke agenda, waar die door de WAO
Ingrepen en de flnanct~le mala1se van de 
rijksoverheid weer van dreigde te verdwijnen. 

heffingen 
Maar een tweede belang Ugt in de invloed die 
het rapport kan hebben op het publieke debat 
over de energieheffing en andere regulerende 
heffingen. Zelfs de In de Mtljoenennota 
aangekondJgde zeerbescheiden verhogingvan 
de Mllieuhe1Bng. die leidt tot een verhoging 
van de elektriciteitsprijs met hoogstens een 
halve cent per ldlowattuur. leidde al tot heftige 
reacties van een .zevental multinationals, de 

elektrlctteltsproducenten en van alle 
ondernemers-organisaties. Zij zagen 
de bui al hangen: de regering "beziet 
de tnooerfng voor 1993 van een 
energieheffing• en de Europese Com
missie liet op 26 september ook weten 
dat ln 1993 een C02-hefftng van tien 
dollar per vat ruwe olie wenselijk was 
om het energieverbruik terug te drin
gen. 
En wat schrijft het RIVM onder het 
kopje 'Uitdagingen voor de toekomst': 
hogere heffingen op energie zullen een 
belangrijk hulpmiddel gaan vormen 
om heteffectvan de lage wereldenergte
prijzen van dit moment te compense
ren. 

Nu werkelijke Ingrepen ln de lndus
trl~le en agrarische produktlestruc
tuur en In het westerse conswnptie
patroon dichterbij komen. onafwend-
baar \VOrden om het mllteu leefbaar te 

houden, zal de weerstand daartegen ook toe
nemen. De verantwoordeliJke polltiet kunnen 
er niet vaak genoeg aan herinnerd worden dat 
de tijd dringt De bel luidt voor de laatste 
ronde. 
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(advertentie) 

DE OLIERAMP DREIGT EEN 
WAARDIG OPVOLGER TE VINDEN 
Sinds de Kernmachten de wereldzeeën als nucleaire speeltuin zijn gaan gebruiken, dreigt een catastrofe waar
bij een olieramp kinderspel is. Want met meerdan 500 door kernenergie aangedreven oorlogsbodems en onder-
.. ---------------.. zeeërs (die samen een derde van alle nucleaire wapens = = vervoeren!) kunnen ongelukken niet uitblijven. Een 

Tsjernobyl op zee .... Tegen dil roekomstbeeld verzet 
.-..... --.... Greenpeace zich. Zoalsaltijddoen wij dalzonder geweld. 

TechnieR Ran anders ... 
Een excursie bij De Twaalf Ambachten betekent een unieke ervaring, 
Je krijgt dingen te zien, die je in één oogcoslag duidelijk maken dat techniek 
wel degelijk ànders kan: mensvoendeliik en ntet milieuverpestend. En toch 
effectief, duurzaam. betaalbaar zelfs. 't Is ook een unieke ervaring omdat Je 
als bezoeker ~alt1jd een kleine groep! ) volledig aan Je trekken komt. Een 
advies nodig over 1e huls, over de verwarmmg, de verlichting, over de bouw 
(ook voor semi-ondergrondse bouw! l? Over waterzuivering of -besparing? 
Over een 11gf1ets of een tege!lr:ache!? Over stenciien of over zelfbouw van 
een werktuig, een tegelkachel, een oven. enz.? Over milieuvriendelijk 
wassen? Het hoort erbij en u kriJgt het. mèt een lekkere koo koffie. voor 
f 6,~ p,p. Elke veertten dagen op zaterdagmorgen. na aankomst bus om 
10.30 uur. Graag tefefon,scn aanmelden: 04116- 72621. Centrum voor 
Alternatieve Tecnn1eK: Oe Twaalf Ambachten, Boxtel. 

RomRijRen 

fr'~TONZON 
il~ Vloerisolatie 

Zeer hQg~ isolatiewaarde 
(TNO getest) 

Maar zonder uw hulp zijn we nergens. Word daarom ook 
donateur van Greenpeace. Uw gift helpt ons echt enorm. 

1~ help Greenpeace en word donateur. Als Ik min.l1 o. ·stort, krijg ik 
bovendien 4x per jáar hel Greenpeace Magazine. Deze bon gaal 
naar: Greenpeace, Antw.nr. 10734,1000 RAA'dam. Direktstorten 
kan ook: op gironr. 3955530 (o.v.v. 'nieuwe donateur'). 
Naam: ________________ _ 

Adres: _________________ _ 

Postcode: ____ Plaats: ________ _ 

Drukkerij 
ezclado 

Drukkerij Mezclado v.o.f. 
Lange Nieuwstraat 249 
5041 DE Tilburg 
Telefoon: (013)442299 

Nu 30% subsidie 
op een complete 
aanpak van de koude vloer en 
de (vochtige) kruipruimte. 
Bel voor meer informatie: 

0 053-332391. 
Veilig voor houten vloeren 

Oplossing voor vochtproblemen 

Zeer gunstige milieubalans 

Al meer dan 10 jaar de tijd 
ver vooruit 

~~ TONZON 
LJ.~ Vloerisolatie 

DROGE KRUIPRUIMTE Postbus 1375, 7500 BJ Enschede. 
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U reniumwinning 

In de slaat Dakota (VS) vindt uraniumwinning in de vorm van dagbouw plaats. Naast de directe gevolgen voor 
het landschap zijn er ook Indirecte gevolgen. Nadat het kleine percentage bruikbaar uranium is gewonnen. 
wordt het overige licht radioactieve materiaal gestort op een afgedamd terrein. In 1978 breekt één van de dijkjes 
door: de Cheyenne-rivier raakt radioactief verontreinigd. 
Een tweede vorm van energieopwekking is via een stuwmeer. Een enorm gebied dat belangrijk kan zijn geweest 
voor planten. dieren en mensen, komt onder water te staan. Naast het stuwmeer staat een waterkrachtcentrale 
waar de energie van het vallende water wordt omgezet in elektriciteit. 
Deze aspecten van energievoorziening zijn te bekijken op de educatieve video 'Avise Verca', uitgebracht door 
de stichting Avise en andere organisaties op het gebled van milieu en ontwikkelingssamenwerking. Andere 
onderwerpen op de Video zijn onder meer het broeikaseffect en houtkap. Kosten: honderd gulden. Te 
bestellen bij: Avise, Rooseveltlaan 197, 1079 APin Amsterdam, tel: 020-6422788. 
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'Zij komen terug' 

Bijgaande tekening is gemaakt door de 14-jartge Irtneo Ioewoijowo u il de omgeving van Tsjernobyl. lrineo 
noemde de tekening 'Zij komen terug·. naar de ooievaars die elkjaar komen en gaan. 
Deze tekening uit Tsjernobyl is met drie andere uitgegeven op ansichtkaart-formaat. De set is u itgebracht door 
de stichting Eco Express In Minsk en de stichting Cultural Express In Amsterdam. De opbrengsten ervan 
komen ten goede aan de hulp-projecten voor ktnderen van Tsjernobyl. De vier kaarten zijn als set te bestellen 
door het overmaken van zeven gulden (inclusief porto) op giro 6238845 van SOS Tsjernobyl, Tilburg, o.v.v. 
set kinderkaarten Tsjernobyl. 

Wachten op de postbode 

Als de kerncentrale van Dodewaard in vlammen opgaat. blijft de bevolking dan rustig binnen? Nee, meent 
burgemeester Harinck. Maar in het nieuwe rampenplan is evacuatie van de bevolking geschrapt. Daarom 
houdt de burgemeester het oude rampenplan achter de hand. waarin wel een evacuatie geregeld wordt. Grote 
moeite heeft hij dan ook met het gegeven dat bij een flinke ramp hij en het hele crisiscentrum naar Arnhem 
verhuist. Zoiets als het koningshuls deed toen Nederland in oorlog raakte. 
Uitgangspunt voor het nieuwe rampenplan is dat bij een ongeluk geen grote hoeveelheden radioactiviteit 
vrijkomen. Bovendien Is er geen ongevalsscenario opgesteld, omdat de rampenbestrijders geen reêel scenario 
konden bedenken. Het plan bevat daardoor alleen maar de maatregelen bij vier alarmfasen. 
Burgemeester Hartnek mag dan wel klitlek hebben op het rampenplan, maar ook zijn idee om bij een ramp 
de postbode jodiumtabletten te laten uitdelen, klinkt niet als van deze wereld. 
Ons reële scenario is als volgt: Als de kerncentrale In brand staat. blijven de mensen rustig thuis . Ze vragen 
zich hooguit af onder welk rampenplan ze vallen, in welke alarmfase ze zitten en waar de burgemeester 
uithangt. En zoals alle dagen leunen ze over het tuinhekje om te zien of de postbode nog iets voor ze heeft 
meegebracht. 
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