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REDACTIONEEL 

Erg subtiel Is minister Andrlessen (Economische Zaken) nooit ge
weest, maar wat hij er nu weer van brouwt. .. De mmp met de kern
centrale van Tsjernobyl was op 26 april j.l. precies zes jaar geleden en 
Andrtessen zegt in een Interview een week van tevoren; "Kernenergie 
1n 2000 noodzakelijk". De mlnJster ziet namelijk niets in windmolent
jes. Vandaar. Daar Is de mUleubeweglng het natuurlijk mee eens, 
want 'windmolentjes' zijn enkel leuk voor bijvoorbeeld vakantiehuis
jes, maar vormen geen wezenlJjke bijdrage aan een (schone) duurza
me energievoorziening. Neen, windturbines en de toepassing van 
zonne-energte in combinatie met drastische Isolatie en energiebespa
ring is wat in de toekomst optimaal benut moet worden. En dat is 
ande.re koek dan het verhaal van And.riessen, want waar komt hij 
weer mee aanzetten: kernenergiet En ditmaal nota bene uit mllleu
oogpunt. Om de paar jaar verzinnen atoomvoorstanders weer een 
"nieuw• argument, en momenteel Is kernenergie populair omdat de 
toepassing ervan het broeikaseffect zou verminderen. Volgens de 
minister vraagt het m1lleu om kernenergie en daarnaast voelt hij voor 
het milieu. Dus de oplossing Is volgens hem snel gevonden. Maar 
naast zijn gebrek aan subtiliteit heb ik deze minister nooit kunnen 
betrappen op een m1lleuvrlendelijk beleid. Etgenlljk voelt hij helemaal 
niets voor het milieu. maar enkel voor het bedrijfsleven en de kern
energlelobby. 
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'allicht' 11 een uitgave van de 
stichting Allcht, die Zich Inzet 
voor een mens- en mlllewrlen
dellk energiebeleid. Geen kern
energie of kolen. maar doema
tiger gebruik van enefgle en 
zoveel mogeliJk aanwending 
van anematleve bronnen all zon 
en wind. 
Overname van tekst met bron
vermelding wordt toegejulc.ht. 
Voor overname van foto•• en 
IIUatratle$ dient men contact op 
te nemen met de redactie. 
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ENERGIEBEDRIJVEN NOG NIET OP EEN LIJN 

MAP is een verdeeld succes 

De energiebedrijven zijn bereid het nodige te doen aan milieuvriendelijke 
vormen van energieopwekking, maar de intenties worden niet altijd omgezet 
in concrete maatregelen. Eén dezer dagen verschijnt een evaluatierapport 
over de mllieuactieplann~n van de Nederlandse energledistributiebedrtjven. 
Daaruit zal blijken dat de warmtekracht-projecten heel goed lopen, maar dat 
bijvoorbeeld het plannen van windmolens en het gebruik van passieve 
zonne-energte vaak achterwege blijft. 

De verenigingen van energtedJsbibutlebedrij
ven VEEN (elektr1cttelt), VEGIN (gas) en VES
TIN (stadsverwarming) besloten twee jaar gele
den een milieuactieplan te beginnen. Het 
bestaat uit drie onderdelen: een spaarlampen
actie. de actie 'Zuinig stoken' en deels hieraan 
gekoppeld een energlecertlftcaat. De eerste 
twee onderdelen Zijn Intussen landelijk Inge
voerd. Het doel van de spaarlampenactie la het 
stroomverbruik met een miljard kilowattuur 
terug te brengen voor 1995. Elk gezin zou In 
dat jaar gemiddeld 3.5 spaarlamp moeten 
gebruiken. Steeds meer deskundigen vragen 
ztch echter af of mensen de energlezulnlge 
lampen niet langer zullen laten billilden zodat 
de energiebesparing beperkt blijft. Maar de 

Warmte-krachtinstallatie In tuinbouwkas 
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actie op zich loopt redelijk. Het aantal spaar
Jampen In huls Is sinds het begin van de actie 
twee jaar geleden verdubbeld. 

zuinig stoken 

De actie 'Zutntg stoken• waarbij de plaatselijke 
energiebedrijven particulieren een meterkaart 
toestuurt waarop zij het gas- en elektrtcltetts
verbrulk kunnen bijhouden en kunnen verge
ltjken met bet 'normale' streefverbruik per 
week. loopt goed. Aan deze actte wordt het 
Idee van een energtecert:lftcaat gekoppeld. Het 
zal worden uitgereikt aan mensen die door bet 
nemen van extra maatregelen veel energie 
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besparen. De bedoeling Is het certlftcaat dit 
najaar Jandelijk in te voeren. 

Ronduit positief Is de ontwikkeling van de 
warmtekracht-techniek (WKK), Installaties 
waarvan de geproduceerde warmte ook weer 
benut wordt. De helft van de Nederlandse 
stroom zou tegen de jaarwlsselfng door WKK
installaties geproduceerd kunnen worden. Nu 
al wordt de techniek aangewend voor een der
de van de elektriciteitsproduktie. Door de 
warmte van een Installatie opnieuw te gebrui
ken, wordt tot 25% a 30% energie bespaard. 

De gunstige ontwikkelingen hebben alles te 
maken met de subsidie die de overheid ver
strekt. Daardoor staan er nu al installaties 
met een totaal vermogen van 2700 megawatt. 
Volgens de planning van twee jaar geleden zou 
dat vermogen pas in 1995 gebaald worden. 
Vorig jaar gaf de overheid 170 mlljoen gulden 
aan subsidies voor WKK-tnstalJaties.. Dit jaar 
Is al voor 400 miljoen gulden aan aanvragen 
binnengekomen. De subsidie bedraagt per 
installatie ongeveer 25 procent. 

Warmtekrachtinstallaties hebben een korte 
bouwtijd. Dat Is een groot voordeel ten aanzien 
van grote centrales. Een mogelijk tekort in de 
stroomvoorziening over enkele jaren (door de 
aanhoudende stijging van het energieverbruik) 
kan wellicht door deze kleinere warmtekracht
installaties opgevangen worden. Deze hebben 
niet zo'n uitgebreide Infrastructuur nodig aJs 
een centrale van bJjvoorbeeld 600 megawatt 
zoals die op de Maasvlakte gepland was. De 
overtollige, niet meer noordzakelijke warmte 
uit een installatie wordt aan het openbare 
elektriciteitsnet geleverd. Dit jaar gaat er zo 
voor bijna 6000 megawatt aan warmtekracht
vermogen door de Nederlandse buizen en ka
bels. Net na de eeuwwisseling kan dit 9000 
megawatt zijn. 

veranderlijke wind 

Het verhaal over windenergie verloopt heel 
anders. In 1995 zou in Nederland voor 250 
megawatt aan windvermogen moeten staan. 
Dit was althans het doel van de stichting 
Windplan. De provinciebesturen konden zich 
destijds wel in dit streven vinden. Het doel kan 
worden gehaald aJs leder jaar voor 50 tot 60 
megawatt windvermogen gebouwd wordt. Maar 
vorig jaar bijvoorbeeld werd slechts voor 45 
megawatt gerealiseerd. Toen was er bovendien 
rijkssubsidie over die niet door de energie
distributiebedrijven Is benut. Voor particulie
ren daarentegen was heel weinig subsidie, 
maar waren er veel aanvragen. Een overheve
ling van de niet benutte subsidie naar particu
lieren leek een goede oplossing. maar dat idee 
Is niet opgepikt. Niet zo veel interesse dus bij 

4 

de energiebedrijven voor windenergie, althans 
voor de toepassing ervan. Voor de mllieubewe
gtng Is dit een reden geweest om aan het mi
nisterie van Economische Zaken te vragen de 
niet benutte subsidie aan organtsatles te ge
ven die wel bereid zijn in windenergie te inves
teren. De plaatselijke afdelingen ván landelijke 
milleu-organisaties willen de regtonale energie
bedrijven onder druk gaan zetten zich in ieder 
geval te houden aan hun eigen doelstelllngen 
die ze enkele jaren geleden hebben geformu
leerd. Zo wijkt het energiebedrijf Noord-Hol
land flink af van haar doelstelllng. Het streefde 
naar de bouw van 170 megawatt aan windver
me>gçn. Het Is 50 megawatt geworden. 

af en toe zon 

Op het gebied van de zonne-energle ligt de 
situatie anders. Sommige provinciale energie
bedrijven zijn voortvarend bezig om consu
menten zonneboilers te verkopen tegen heel 
gunstige voorwaarden. Vaak wordt bovenop 
rijkssubsidie een provinciale subsidie ver
strekt. Dat gebeurt onder meer in Gelderland. 
De provincie Noord-Brabant toont de geringste 
animo om het gebruik van zonne-energte door 
particulieren te stimuleren. Volgens de milleu
beweging speelt het gebruik van passleve zon
ne-energie niet bij de plannenmakers. Daarbij 
zou het vooroordeel dat deze vorm van energie 
duur zou zijn, een grote rol spelen. 

primeur In Gouda 

Het Energiebedrijf Midden-Holland NV Is één 
van de bedrijven die aan particulieren zonne
bollers verhuurd. Na overleg met projectont
wikkelaars, beleggers, makelaars, architecten 
en toekomstige bewoners van nieuwbouwwo
nmgen besloot het gemeentebestuut van 
Gouda een aanvullende subsidie te geven van 
200 gulden per m2 collectoroppetvlak. In 1990 
werd na een uitgebreide publiciteitscampagne 
een 75-tal zonneboilers verhuurd. Vorig jaar 
liep dat aantal onverwacht terug naar 36. 

Dit jaar gaat Gouda het gebruik van zonneboi
lers op een andere manier stimuleren. Als 
eerste gemeente in Nederland stelt het ge
meentebestuur in overeenkomsten die voor 
nieuwbouwwoningen worden gehanteerd, 
voortaan de strikte voorwaarde dat zonneboi
lers gebruikt moeten worden in woningen met 
een goede zon-oriêntatie. Tot nu toe trok de 
gemeente Schiedam de kar. Schiedam onder
handelt bij ieder nieuwbouwproject over het 
installeren van zonneboilers aJs warmwater
systeem. In deze gemeente Is nog geen sprake 
van een verplichting. 

Peter Bielars 
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OPSLAG KERNAFVAL WORDT DURE ZAAK 

Kernafval: 
ver weg en toch dichtbij 

In het GOS komen de verhalen los over de onzorgvuldige storting van 
nucleair afval. Ook in de VS 1s kernafval gewoon in de grond gestopt. In Ne
derland raakt het basin van Petten heus nog wel vol met afgewerkte splijt
stofstaven. Intussen gaat er veel geld op aan het zoeken naar een definitieve 
oplossing. 

In het vijfde All1cht-nummer van september 
1991 schreef lgor Altshuler: •Zelfs vandaag de 
dag. In de tiJd van Gorbatsjovs hervonntngen. 
Is de werkelijke omvang van Tsjemobyl en 
andere nucleaire rampen onbekend ... Bet 
functioneren van •nucleaire tnstallattes• als 
Tomsk-7, Arzamas-16 en Tsjeljablnsk-70 blijft 
compleet geheim/ 

Op het moment dat Igor Altshuler, toenmalig 
sovjet -ecoloog. dit schreef werd zestien procent 
van de Sovjet-Unie als ecologisch rampgebied 
aangemerkt. Daarnaast bestonden geheime 
kerncentrales en geheime atoom -steden. HJer 
waren geen detatls van bekend. 

Nu. na de omwenteling en de oprichting van 
het GOS, wordt een tipje van de sluier gelicht. 
De belangstelling en bezorgdheld van het wes
ten Is gewekt. Camera-ploegen. vergezeld door 
deskundigen. trekken naar het voormalige 
Oostblok. Ze komen terug met verontrustende 
beelden van verwaarloosde en slecht beveWgde 
kerncentrales. Bij NOS-Laat zagen we een 
medewerker van een RussJsch nucleair com
plex het betonnen deksel van een put halen. 
Daarin was radioactlef afval gedumpt. De gei
gerteller en de reporter sloegen prompt op hol. 
Ook de Russen zelf komen met spectaculair 
nieuws. Jarenlang is zwaar radioactlef afval 
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gestort op Nova Zembla en In zee voor de kust 
van Moermansk. Dit afval Is afkomstig van 
atoom-onderzee&s. van marine-schepen en 
van de vier kerncentrales rond de marine
basis Moermansk. Een ecologische ramp lijkt 
onvermijdelijk. 

de Verontreinigde Staten 

Het GOS lijkt ver weg te llggen. De Verenigde 
Staten liggen geograflsch gezien verder weg. 
Ook In de VS Is onzorgvuldig omgegaan met 
radioactlef afval. Het beste voorbeeld hielVan 
Is de Hanford Reservatlon. Dit is het terrein. 
waar de e~rste atoombommen werden ge
maakt. Het gebied Is 1450 vierkante kilometer 
groot en ligt In de staat Washington. Daar 
werden tussen 1944 en 1955'acht kernreacto
ren gebouwd langs de Columbia-rMer. Voor 
het koelsysteem van deze reactoren werd wa
ter uit de rlvler gepompt en er na gebruik 
gewoon weer Jn geloosd. Ter veilJgheid liep dit 
gebruikte water eerst door een bezinkvljver. 
Daar konden de gevaarlijkste stoffen bezinken. 

Tussen 1943 en 1987 Is er 1,7 mUjard liter 
radioactlef water in de rivter of de grond ver
dwenen. Ook het andere radioactieve afval 
werd op het terrein van Hanford opgeslagen. 
Men maakte daarbiJ onderscheld tussen zwaar 
radJoa.ct:lef afval, dat In tanks werd opgesla
gen.. en lichter radioactief afval, dat gewoon 
werd begraven. 
In de Banford Reservatlon liggen 177 onder
grondse tanks met zwaar radioactief afval. Van 
deze tanks bestaan 149 alleen uit een stalen 
wand met daarom heen een betonnen laag. 
Zeker 66 van deze tanks lekken. In 54 tanks Is 
ook chemisch afval gedumpt. Daardoor heeft 
zich onderin een explosief slib gevormd. 
De 28 tanks met een dubbele wand zijn welis
waar iets degelijker. maar hierin Js waterstof
gas ontstaan. Ook niet echt veJllg dus. 
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Het Amerikaanse Mimsterle van Energie heeft 
tot 1996 dertig miljard dollar uileetrokken 
voor het opruimen van kernafval. Vorig jaar Is 
er echter een rapport wrschenen van het Oftl. 
ce of Technology Assessment (O'I'A). Daarin 
werden de kosten voor het oprulmen wsehat. 
De gunstJaste schattingen lagen tussen de 1 ()() 
en 200 miljard dollar. 
Niet verwonderlijk dus dat onlangs In de VS 
een bedrijf Is opgericht. dàt zich speetsliseert 
In het opruimen van kernwapens en het nu
clealre afval. Dit Is een dochterbedrUf van 
Lockheed. Olln Ordnance en Baboock & Wil
cox. Deze drie giganten hebben al heel veel 
verdiend aan de produktie van de kernwapens. 
Intussen beeft men In de VS nog geen lokatle 
waar het kernafval deftnltlef wordt opgeborgen. 

atoomreuzen zonder einde 

Dichter bij huls In Europa wum de drie atoom
reuzen Frankrijk. Duitsland en Engeland ge-

Russisch kematvalvat 

woon door met hun kernenergie-programma. 
In Groot-Brlttanntê wordt radloactlef afval 
opgeslagen en verwerkt In de opwer~fa
brtek bij de plaats Sellafteld. Dit Is al jarenlang 
een punt van d.lscussle. De beslultvorming 
rond de deflnltleve opslag van kernafval Is In 
Engeland echter opgeschort tot 1994. 
In Frankrijk Is er In 1986 wat publlcltelt ge
weest rond een 'bijna-ramp' In de kerncentrale 
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van Bugey. twee jaar eerder. Afgezien daarvan 
kunnen d.e Fransen ongestoord verder werken 
aan hun atoomenetgle-programma. 
In Duftslaud heeft de zogenaamde "Tnmsnuk· 
Jear.affaJre• de kernenergJe-lobby dwarsgeze
ten. Jarenlang Is mdloacUef afval er Illegaal 
opgeslagen en getransporteerd. Ook het mJs
lukken van de kweek:reactor In bet Duitse 
Kalkar was een zware en vooral dure klap. 
Acht miljard mark zijn opgegaan aan dlt pre$
tlge-object. 

In BeJglê heeft de "Tnmsnuklear·afl'aJre· ook 
voor de nodige opschudding gezorgd. Op het 
terreJn van bet st\ldle Centrum Kernenergie 
(SCK) In Mol bleek jarenlang tJ1r.Wta1 radlMc· 
t1ef afval opgeborgen. Dit terrein Is Qu kans
hebber Is om de ce~trale lokatle te worden 
voor de opslag van het Belgische kernafval. Op 
nog geen vtJfentwtntJg kllometer van Nederland 
zal daar dan bUn& 24.000 kubieke meter mJd
del en hoog radioactlef afval bewaard worden. 
Het materiaal Is voor het grootste deel afkom· 

st:lg van zeven kerncentrales en de voormalige 
opwerkl~brlek Eurochemie (nu Belgapro
ces geheten). 

In Nederland lJggen In de nucleaire onder
zoekareactor te Petten afgewerkte hoog radio
actleve spiJ,Jtstofstaven opgeslagen. De Ameri
kaanse overheid levert de staven voor deze 
Hoge Flux Reactor. Sinds 1991 weigert zij de 
staven na gebruik weer terug te nemen. Inge-

aWcbt • zomer 1992 



nieur Versteegb. van het ECN meldde destijds 
dat opslag Jn het waterbassin van de reactor 
geen enkel gevaar oplevert. Ook kan het nog 
jaren duren voor dit bassin vol Is. Gelukkig 
zitten we pas Jn 1992. 
Na 1992 komen de eerste ladingen Nederlands 
kernafval verpakt Jn glas terug uit Frankrijk 
en Engeland. We beschikken nog niet over een 
lokatle voor de deftnitleve opslag van cUt mld· 
del en zwaar radioactleve afval. De planntng 
was om het tijdelijk op te slaan op een terrein 
achter de kerncentrale van Borssele. Onder 
druk van de publieke opJnie koos de gemeen· 
teraad van Borsele echter voor een andere 
lokatie. Dit Is het Sloe-gebted ge'WOrden, waar 
de OOVRA nu alle Nederlandse nucleaire afval 
binnenloodst en opslaat. 

waarheen? 

Hoe zit het met de deftnitleve opslag van mld· 
del en zwaar radioactlef afval? 
Tot 1982 dumpten de VS hun Uchtere radioac· 
tleve afval gewoon Jn de oceaan. Vla onderzoek 
werd voorspeld dat daardoor Jn 10.000 jaar 50 
müjoen sterfgevallen of gevallen van genetische 
afwijking zouden voorkomen. Toen werd het 
dumpen Jn zee ln de VS verboden. In 1982 
stopte ook Nederland met het storten van 
nucleair afval Jn de Atlantische Oceaan voor 
de Spaanse kust. 

De optie van "voer voor de vtssen• Is weggeval· 
len. Sindsdien Is het voor de atomaire landen 
nog urgenter om te onderzoeken hoe ze kern· 
afval op het vasteland kunnen opslaan.. 
Eén mogelijkheid Is het ondergronds opslaan 
van kernafval Jn zoutkoepels. De Amerikaanse 
Academie van Wetemchappen zei al dertigjaar 
geleden dat kernafval het beste Jn zout kon 
worden opgeslagen. Daarop koos de Amed· 
kaanse overheidscommlssie voor Atoomenergie 
Jn 1963 voor een lokatle bJj Lyons ln de staat 
Kansas. Hier bleken onbekende boorgaten Jn 
de zoutlaag voor te komen. Toen werd een 
gebied bJj Carlsbad Jn de staat New Mexico 
aangewezen. Daar stootte men echter op pe· 
keibellen Jn de zoutlaag. deels gevuld met een 
explosief gas. BJj bodogen op een andere loka· 
tie Jn dit gebied bleek dat daar een deel van 
het zout was opgelost. Daarvoor Jn de plaats 
waren aardlagen gekomen. Het project bJj 
Ca.rlsbad werd daarom omgedoopt tot Waste 
Isolation Pilot Project (WlPP). Uitsluitend niet· 
warmte-afgevend afval van de produktie van 
kernwapens zal er worden opgeborgen. 
Het kernafval afkomstig van kerncentrales zal 
Jn de VS niet meer worden opgeslagen in zout. 
Men kiest daar nu voor het opbergen van dit 
zware nucleaire afval Jn tufsteen bij Yucca 
Mountain in de staat Nevada. Het eerste vat 
kernafval zal daar voJgens het MJnistede van 
Energie niet voor 2010 naar beneden gaan. 
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In Duitsland Is radioactlef afval deftnitlef opge· 
borgen Jn een voormalige zoutmijn hij Asse Jn 
Niedersaksen. Deze zoutkoepel heeft drie 
schachten. Daarvan staan er Inmiddels twee 
onder water. Van 1969 tot 1978 zijn Jn deze 
schachten 124.000 vaten licht en 1300 vaten 
middel radioactlef afval opgeslagen. Er ont· 
breekt een veiligheidsanalyse voor Asse, dus Is 
men gestopt met de opslag Jn deze zoutmijn. 
In 1977 werd door de Bondsregedng de zout
koepel van Gorleben aangewezen als opslag· 
plaats voor middel en zwaar radioactlef afval. 
Ook daar stootte men op talrijke problemen. 
Zo dringen op een aantal plaatsen zand- en 
kleilagen tot Jn het zout door. Het zout blijkt 
bovendien Jn contact te staan met het grond
water, zodat per jaar 10.000 kubieke meter 
van het zout oplost. Het grondwater doet er 
100 tot 2540 jaar over om de oppetvlakte te 
bereiken. Het kernafval blijft wel müjoenen 
jaren gevaarlijk. 
De aanleg van de schachten in Gorleben ver
loopt niet soepel. Nadat kleiJagen in beweging 
kwamen, een schacht dreigde Jn te storten en 
ook nog een dodelijk ongeluk plaatsvond, heeft 
men beton Jn de schacht gestort. Deze beton· 
prop Is nu verwijderd. De kosten zijn echter 
verdubbeld smds 1984. De begroting voor de 
aanleg van deze opbergplaats bedraagt nu 3,3 
müjard mark. 

De Nederlandse overheid heeft Jn 1976 geko
zen voor de opslag van kernafval Jn zout. In 
opdracht van de commissie Opslag te Land 
(OPLA) zijn verschülende verkennende onder· 
zoeken uitgevOèrd. Deze Jn 1989 gepubliceerde 
onderzoeken kostten 37 müjoen gulden. Er 
werd geen concrete lokatle Jn aangewezen. 
Daar Is verder onderzoek voor nodig. De con· 
cluste dat opslag van kernafval Jn zout veilig 
zou zijn, Is bekritiseerd. Ten eerste gaat men 
erva,n uit dat het kernafval ooit wel weer eens 
aan de oppetvlakte zal en mag verschijnen. 
Ten tweede schat men de kansen dat dit zal 
gebeuren te optimistisch Jn. 
Het probleem Is dat sommige splJjtlnWJproduk
ttm van uranium nog heel lang stralen. De 
straling van plutonium-239 Is pas na 24.000 
jaar gehalveerd en die van jodium-129 pas na 
zestien mlljoen jaar. Voor toekomstige genera
tles houdt de opslag van radioactlef afval in 
zoutkoepels wellicht een stralende surprise Jn. 

Daarnaast is het zo dat atoomenergie als een 
goedkope vorm van energie geldt. De bedragen 
die worden genoemd bJj het opruimen en de 
deO.nitleve opslag etvan zijn echter heel hoog. 
Deze bedragen moeten eigenlijk bJj de produk· 
tie-kosten opgeteld worden. Misschien dat 
kernenergie dan de duurste vorm van energie 
blijkt te zijn. 

Harry Walburg 
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ENERGIEHEFFINGEN IN NEDERLAND 

Het onvermogen van het 
besluitvormingsapparaat 

Het invoeren van energieheffingen in Nederland stuit op grote bezwaren. 
Nederland wacht op initiatiefvan de Europese Gemeenschap. De Europese 
Gemeenschap wacht op de Verenigde Staten en Japan. De Verenigde Staten 
en Japan wachten op .... ? 
In Nederland heeft de commissie Wolfson het effect onderzocht van energie
heffingen. De meest opmerkelijke conclusie lUidde dat een verdubbeling van 
de energieprijs in het gunstigste geval ~!echts tot een bespartrag van 10 tot 
15 procent leidt. 

Eind februari bood de commfssie Wolfson haar 
eindrapport aan de ministem van Economi
sche Zaken en V.R.O.M. aan. Dit rapport dat 
heel wat "brand"stof heeft doen opwaaien, 
onderzoekt de haalbaarheid van energlehetDn· 
gen in Neder1and. Het doel van deze energie· 
heffing is de realisering van extra energiebe
sparing. Het onderzoèk richt zich zowel op een 
hefil.ng die in breed internattonaal verband 
wordt Ingevoerd als op een nationaal ingevoer
de hefil.ng. 

De hefilng is één van de vele economische 
beletelsinstrumenten die de overheld tot haar 
beschikking heeft.Het is een vorm van lndtrec
te regulertng.De overheld geeft de verontreini
gers van bet m1lieu prikkels zodat deze hun 
m111eubelastende acttviletten In positieve rlch· 
ttng veranderen. Zij stelt een prijs vast voor de 
m111eubelastende acttvltett. Het zal de con
sutttptte van deze actiViteit verminderen zodat 
de m111euverontretntgtng afneemt. HefDngen 
die vooral tot doel hebben de m1lieuveront
relnJglng terug te dringen worden regulerende 
heffingen genoemd. Dit in tegenstelling tot de 
flnanctertngshefBngen, die primair tot doel 
hebben de overheid een inkomen te bezor· 
gen.De hefBngen die in het rapport van de 
commfssie Wolfson worden bestudeerd zijn 
regulerende hefil.ngen. 

varianten 

De commissie Wolfson heeft drie onderzoeks· 
varianten uitgewerkt. 
Variant A : De hefilng wordt In OESO-verband 
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tngevoerd en geldt voor alle verbruikssectoren 
(tnclustef de chemie). 
Variant B : De betftng wordt alleen nat1oî1aal 
tngevoerd en geldt voor alle verbrulkssectoren. 
Variant C : De hetDng wordt natlonaal inge
voerd en geldt voor de .kleine energleverbrul
kers. 
BIJ alle varianten is een heftlngfthoogte van 
gemiddeld 50% en een verdubbeling van de 
eindverbruikersprijs (1990) bestudeerd. De 
stuurgroep stelt dat het prbnalre doel van de 
te onderzoeken regulerende energtebefflngen 
de realisering van extra energtebesparlng Js. 
Dit met het oog op de gunstige effecten hier
van op de duurzame ontwlkkeltng in het alge
meen. 

Het Is maar zeer de vraag of een duurzame 
ontwikkeling bereikt kan worden door de ener
gtebefBngen die de commissie Wolfson voor
stelt. In een duurzame samenlevJng wordt 
gebnUk gemaakt van duurzame energtebron
nen. De kosten die voor deze energtebronnen 
moeten worden gemaakt ~piegelen dan 
ook de werkelijke prijs die voor één eenheld 
energie moet worden betaald. Deze prijs ligt 
hoger dan de prijs die nu voor één eenheid 
moet worden betaald. In een duurzame sa
menleving kunnen fossiele brandstoffen op 
een maar heel beperkte schaal gebruikt wor
den. De m1lieugebruiksrubnte van fossiele 
brandstofl'en wordt beperkt door de eindigbeid 
van de enetglebronnen en door m1lieu-eflecten 
met aJs beJangrtjkste het broetkaselfect. De 
m111eugebrutksrulmte is. het recht dat ledereen 
heeft om energie en grondstotfen te gebruiken. 

a111cht • zomer 1992 



prijskaartje 

Wat Js het prijskaartje van het gebruik van 
fossiele brandstoffen? Anders gezegd: hoe hoog 
wordt de hefllng die bovenop de huidige prijs 
van fossiele brandstoffen komt. De prijs van 
fossiele energie in een duurzame samenleving 
moet de schaarste tot uitdrukking. brengen, 
die wordt afgebakend door de mllieugebruiks
ruimte. 

De commissie WoJfson gaat uit van een wille· 
keurige prijs. Zij gaat uit van de eindverbrul· 
kersprijs in de uit!Pnlif!Sltuatie (1990). Dit Js 
een prijs gebaseerd op de relatieve schaarste 
van fossiele brandstoffen van dat moment. De 
prijs van fossiele brandstoffen hangt af van de 
op dat moment beschikbare hoeveelheid van 
deze brandstoffen. De prijs van aardolie steeg 
bijvoorbeeld tijdens het begin van de Golfoor-

Tekening: Sender Neljnens 

log sterk omdat er toen relatieve schaarste was 
aan aardolie. Bovenop deze prijs worden twee 
arbitraire hetllngshoogtes bestudeerd. Een 
heffing van 50 procent en één van 100 procent 
(1990). Het Js onwaarschijnlijk dat deze heftln· 
gen leiden tot een prijs die de werkelljke scha· 
arste van fossiele brandstoffen tot uitdrukking 
brengt. 

0,1 graad celsius 

Volgens het rapport Actieplan Nederland 

allicht • zomer 1992 

Duurzaam van de Verentging Milieudefensie 
lijkt een duurzame samenleving op afzienbare 
termJ,jn oilhaalbaar. Gesteld wordt dat de 
gevolgen van het broeikaseffect beperkt dienen 
te worden. De temperatuurstijging op aarde 
mag dan niet meer dan één tiende graad celsi
us per decennium bedragen. In Nederland 
moet om dit te bereiken een koolstofdioxyde
emissiebeperking van 60 procent worden be
haald in 2010 (t.o.v. 1990). In 2030 moet zelfs 
een reductie van 85 procent ten opzichte van 
1990 gerea.Useerd worden. De ont:wlkkelin~
landen kunnen dan een consumptieniveau 
bereiken dat vergelijkbaar Js met ons con
sumptieniveau van begin jaren zeventig. 

Hoe hoog moet de prJ,js per energie-eenheid in 
deze overganlif!Situatie naar een duurzame 
samenleving zijn? Het minimum wordt be
paald door de kostprijs van duurzame energie. 

De prijs van fossiele energte moet dus hoger 
zijn dan de kostprJ,js van duurzame energte. 
Beide energiebronnen voorzien in een dezelfde 
behoefte. Fossiele brandstoffen geven bJJ ex
ploitatie, vervoer en gebruik negatieve milieu
effecten. Deze effecten zijn zeker niet allemaal 
goed In geldeenheden uit te drukken. Er dient 
wel rekening mee te worden gehouden. Dit 
kan door middel van een energtehefllng gebeu
ren. De prijs van fossiele energte Js gelijk aan 
de kostprijs van duurzame energte plus een 
energtehefllng (ter compensatie van de negatie-
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ve milieu-effecten). 

De commissie Wolfson komt tot de conclusie 
dat bij een 100 procents-hetllng het nattonale 
bespartngseffect voor variant A 5 tot 10 pro
cent is; de B-variant geeft een besparlngseffect 
van 10 tot 15 procent: deC-variant 7 procent. 
Het is duidelijk dat zelfs een 100 procent.s
hefllng slechts een kleine bijdrage levert aan 
een vermindering van het gebruik van fossiele 
brandstoffen. De kooldioxyde-uitstootvermin
dering van 60 procent In 2010 en 85 procent 
In 2030 worden bij lange na niet gehaald. Deze 
is nodig om het broeikaseffect geen rampzaltge 
omvang aan te Jaten nemen. Er kan gesteld 
worden dat de regulerende energtehefflngen 
niet zullen leiden tot een duurzame samenle
ving. Het is slechts het eerste kleine begin om 
duurzaamheid te bereiken. 

vervullingsrechten 

Extra maatregelen zijn onontkoombaar. Hierbij 
valt te denken aan structurele Ingrepen In de 
energie-Intensleve sectoren van de industrie. 
Het gebruik \'aD fossiele energie kan ook wor
den teruggebracht door techn1sche bespar• 
lngen en door maatregelen zoals minder 
kunstmest. andere vervoerswljzen. hergebruik 
en mlnder verspill1ng. 

Voor de ult.stoot van kooldioxyde In Nederland 
kan een systeèlb. van voort.schrljdende normen 
worden toegepast. De overheld moet voor het 
gehele Jand de vervu111ngsrutmte voor kooldi
oxyde-uitstoot bepalen. Afhankelijk van de In 
de toekomst steeds kleiner wordende norm 
krijgt leder individu en teder bedrijf vervui
llngsrechten. Het is mogelijk om deze vervul
llngsrechten onderling te verhandelen. De 
vervullers die hun kooldioxyde-uitstoot meer 
kunnen beperken dan op grond van de verkre
gen vervuUingsrechten noodzakelijk is, kun
nen een gedeelte van hun rechten verkopen. 
Ook bij dit systeem moet de prijS van fossiele 
brandstoffen gelijk zijn aan de kostprijs van 
duurzame energie plus een energtehefllng. 

koopkrachtverlies 

Een hogere energieprijs zal leiden tot koop
krachtverlies voor de consument. Is het wen
selijk de koopkrachtdaling zoveel mogelijk te 
compenseren door mlddel van terugslulzlng 
van de energteheftlng? De energieheftlng is 
bedoeld om negatieve effecten van het energie
verbruik te verminderen. Deze negatieve effec
ten ontstaan omdat wij al jaren een te lage 
prijs voor ons energieverbruik betalen. De 
kosten van de negatieve effecten wentelen we 
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af op het milieu en op toekomstige generaties. 
Als de energteprijs stijgt. zal niet noodzake11j
kerwljs de koopkrachtdaling zoveel mogelijk 
gecompenseerd moeten worden. We hebben al 
jaren op een te grote voet geleefd. Dit heeft een 
grote mll1euverontretnlglng tot gevolg. Een 
energteheftlng zal ertoe bijdragen dat deze 
onevenwlchtighetd wordt verminderd. Com
pensatie Va.n de koopkracht betekent dat de 
verlaging van het energieverbruik voor een 
deel tentet wordt gedaan. Het is beter om een 
deel van de opbrengst van een energteheftlng 
te gebrulken voor de subsidie van vernieuwba
re energiebronnen. Dit kan de toepasstug van 
deze energtebronnen versnellen. 

De Invoering van een energteheftlng alleen In 
NederJand. stuitte op grote bezwaren. Nog 
voordat de commissie Wolfson haar rapport 
had uitgebracht stond miniSter Andrlessen 
van Economische Zaken te steigeren. De B.V. 
NederJand gaat faUllet als ze In haar eentje 
energiehetDngen Invoert. beweerde de minis
ter. Volgens hem moet een energleheftlng niet 
alleen In NederJand, maar In de gehele E.G. 
worden Ingevoerd. Onder druk van de lobby 
van de Europese industrie mag er echter al
leen een heftlhg komen. als de beJangrljkste 
tndustrië!le- en handelspartners van de E.G. 
soortgelijke stappen zetten. De economische 
recessie In de Janden van de E.G. wordt hier
voor als argument aangevoerd. Japan en de 
Verenigde Staten voelen er weln1g voor om de 
ult.stoot van kooldioxyde met een belasting
maatregel te verminderen. Daarmee is de cir
kel rond, en wacht ledereen op Iedereen. 

Marlo de Gucht 
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WAPEN TEGEN BROEIKASEFFECT 

Waterstofeconomie 
op brandstofcellen 

Een oude energiebron :Is weer helemaal 1n de belangsteJltng. Recente 
doorbraken 1n het brandstofcel-onderzoek rechtvaardigen de verwachting 
dat nog voor de eeuww:lssel1ng de eerste brandstofcellen 1n Nederland 
elektriciteit zullen leveren. De energiebron, waterstof, kan worden betrokken 
uit leidingwater. Milieueffecten zijn er nauwelijks en het rendement 1s ver
bluffend hoog. Hadden we dat niet eerder kunnen bedenken? 

Tijdens en na de Eerste Oliecrista (1973·1974) 
ontstond veel belang!JteWng voor nieuwe ener· 
glebronnen die ons minder afhankelijk zoutten 
maken van 'wispelturige Arabtsche oliestaten'. 

Nederlandse brandstofcellen (foto: ECN) 
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Waterstof werd toen gezien als mogelljke nieu· 
we. energiedrager. Energie uit water, slmpelweg 
door vta 'elektrolyse' bet element water (1{20) 
te spiltsen 1n waterstof (H) en zuurstof (0). 
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Verbranding van waterstof levert elektriciteit, 
warmte en water op. Het onderzoek kwam 
maar moellljk op gang, de prioriteiten Jagen in 
de jaren '70 bij energiebesparing. Ook stuitte 
men in die tljd op materiaal-problemen. Er 
moesten nieuwe keramische matertalen ont
wikkeld worden. Dat is lnmiddeJs met succes 
gebeurd in Petten. 

inhaalmanoeuvre 

Pas tn 1986 werd het Nationaal Onder
zoekprogramma Brandstofcellen gelanceerd en 
kwamen er forse tlnanclêle injecties voor on· 
derzoek bij ECN (Energleonderzoek Centrum 
Nederland). Afgelopen zes jaar werd ruim 34 
mlljoen uitgetrokken om een achterstand op 
buitenlandse onderzoeksinstellingen goed te 
maken. Vooral in Japan, Verenigde Staten en 
Duitsland was een ftinke voorsprong op· 
gebouwd. Ook de Samenwerkende Elektrici· 
teits Produktiebedrijven (SEP) besloten eind 
vorig jaar na lang aarzelen deel te nemen met 
mensen en middelen. Intussen hebben enkele 
nutsbedrijven zich ook aangesloten. ECN weet 
zich verder verzekerd van steun bij de groot
industrie. VMF Stork en Koninklijke Maatsch
appij De Schelde zijn de indusi:l'We partners 
(samen vormen zij Brandstofcel Nederland 
B.V.) die compensaties zoeken voor de inzak
kende markt van ketels voor elektrlciteitscen
trales. 
Het Nederlandse onderzoeksproject is erop 
gericht om voor de eeu~ling op commer
ciële schaal brandstofcellen te produceren. 
Brandstofcellen kunnen elektriciteit gaan 
opwekken bij bedrijven die zelf waterstof pro
duceren, zoa1s ra.fDnaderijen, de kunstmestfa· 
brieken en de chloorproducenten. Ook warm
te/kracht-koppeling bij grotere kantoorgebou
wen en in woonwijken is een mogelijke toepas
sing. En natuurlijk is de auto het meest be
geerde einddoel: de elektrische auto, geluid· 
loos en met slechts minieme mllleuellecten. 
Het is daarom geen verrassing dat alle Duitse 
en Amerikaanse autoconcerns of zelf iets ont
wikkelen of op de loer liggen. 

schone energie 

De eerste brandstofcel werd in 1839 ontwik
keld door de Brit Wllliam Grove, die zijn uit
vinding de ·galvanJsche gasbatterij' noemde. 
De technologie is relatief al oud, maar de toe
passingen kwamen niet echt van de grond 
omdat goedkopere energiedragers als olie en 
steenkool de brandstofcel de pas afsneden. 
Brandstofcellen worden uiteraard al Jang toe
gepast in de ruimtevaart. Anno 1992 spelen 
milleu-overwegingen en broeikaselieet een 
belangrijke rol om op een schone(re) manier e
nergie op te wekken. 
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Een moderne brandstofcel is niet meer en niet 
minder dan een compacte 'batterij' waarin 
waterstof en zuurstof met elkaar reageren en 
elektriciteit, hitte en water(!) produceren. Een 
batterij met een rendement van nu nog 60%, 
en in de toekomst misschien wel 80%. Ter ver
gelijking: de modernste poederkoolgestookte e
lektriciteitscentrale in ons land haalt een ren
dement van maximaal 40 procent. Een ander 
voordeel is het feit dat elektrlciteitscentrales in 
de toekomst modu1air kunnen worden gesta
peld en opgebouwd. 400 Brandstofcellen van 
elk 1 MegaWatt kunnen een ldassleke centrale 
van 800 MegaWatt volledig vervangen. 
Bij het ECN is een zogeheten •carbonaat bra
ndstofcel' ontwikkeld van 10 kiloWatt, die eind 
'92 operationeel moet worden. Dan wordt op
geschaald tot 45 kW waarna de sprong volgt 
naar een brandstofcel van 450 kiloWatt. Uit
eindelijk streeft men naar commerciële pro
duktie 'energiepakketten' van 1 MegaWatt. 

De ondernemingen die in Japan, Duitsland en 
de Verenigde Staten brandstofcellen ontwikke
len, hebben zich verenigd in The World Fuel 
een Councll. Japanse bedrijven zijn momen
teel de marktleiders met dik gevulde orderpor
tefeuilles. In Tokyo ging in 1991 de eerste 11 
MW elektriciteitscentrale van start. opgebouwd 
uit 220 modules van 50 kW. De orders komen 
vooral uit de sfeer van kantoorgebouwen, ho
tels en kleine bedrijven. 

waterstofwinning 

De brandstofcellen worden gevoed met water
stof.Voor de benodigde waterstof staan twee 
mogelijkheden ter beschikking. Waterstof kan 
als restprodukt opgevangen worden bij be
staande produktlepracessen zoa1s chloorin
dustrie en ra1Dnaderijen. De meest mllleu• 
vriendelijke maar duurdere methode is de 
winning van waterstof uit water, met behulp 
van het elektrolyse-procédé. Daarbij is elektri· 
ctteit nodig die opgewekt kan worden met 
zonneënergle of andere duurzame bronnen als 
waterkracht en wind. De duitse natuurkun
dige Reinhard Dahlberg lanceerde in 1980 zijn 
ontwerp voor waterstofplantages in zonrijke 
streken. Met behulp van een zon
neceloppervlakte van 10 tot 20 km2 wordt 
elektrlciteit opgewekt waarmee ter plaatse 
water gesplitst wordt. Het gewonnen water
stofgas bereikt per pijplijn de verbruikers. of in 
vloeibare vorm per tankschip. Zijn concept 
was ingegeven door zijn stellige overtulging dat 
het afgelopen moet zijn met het opstoken van 
fossiele brandstoffen. Dahlberg werd uitgela
chen. de olieprijzen daalden in de beginjaren 
·80 en zijn plan ging de Ja in. 
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waterstoffabriek 

Onmiddellijk na de kernramp in Tsjernobyl 
werd het zonneenergle-waterstofplan haastig 
uit de kast gehaald door Bayernwerk AG, de 
grootste energieproducent uit Beieren. Sinds 
1991 levert een 500 kW zonnecelinstallatie In 
Neunberg vorm Wald (ten noorden van Regen
sburg) een half miljoen kiloWattuur elektrlcf.· 
telt om jaarlijks 100.000 tn8 waterstof te pro
duceren. Het proefproject heeft 65 miljoen 
Mark gekost. Rondom de waterstoftabriek Is 
een nijvere industrie ontstaan met Duitse au
tofabrieken en elektronica-reuzen. Hier wor
den de Duitse brandstofcellen ontwikkeld en 
getest op toekomstige mogelijkheden en toe
passingen. De blauwdrukken voor de energie
voorziening in de 21e eeuw worden In Neun
berg ontwikkeld. 
Sinds 1986 Is Saoed:ie-Arabiê zeer geinteres
seerd In de waterstofontwtkkeltngen. Bij de 
hoofdstad Riad verrijst een installatie van 350 
kW. Twee kleinere projecten worden benut als 

ZONNECELLEN STROOM 

elektrolyse 

lomecellen 
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opleldtnfPCentra voor Saoedl's. Het zogenaam
de HYSOLAR-project geldt als voorzorg voor de 
tgd dat de oliebronnen opgedroogd zijn. Saoe
die-Arabiê wil graag energie blijven exporteren. 
Vliegmaatschappij .A&oflot uit het GOS be
schikt al vier jaar over een verkeersvliegtuig 
(eype Tupolev 155) dat aangedreven wordt door 
vloeibare waterstof. Andere maatschappijen 
zijn nog niet zo ver, omdat er te weln)g vloeiba
re waterstof voorhanden Is. 
Het is alleen te hopen dat de Duitsers niet op 
het ideè komen om nachtstroom van kerncen
trales te gaan gebruiken voor de produktie van 
waterstofgas. Dan zijn we weer even ver van 
huls als met het verstoken van fossiele brand
stoffen en wordt het schone waterstofgas ge
bruikt om kernenergie weer bespreekbaar te 
krijgen. 

Wim Kersten 

WATERSTOF 

direkter Einsatz 
von Wasserstoft 

VERBRUIK 

warmte 

gasmotor 

13 



TOESTAND NA ZES JAAR NOG ALTIJD KRITIEK 

De lessen van 'Tsjernobyl' 

Terwijl de omctêle cijfers ongewijzigd bl1jven, stijgt het aantal Tsjernobyl
slachtofi'ers spectaculair. Duidelijk iS dat het GOS de situatle niet (meer) 
alleen aankan. De les van deze ramp voor ons land: stop met kernenergie en 
maak snel werk van duurzame energiebronnen en energiebespartng. De zelf
standige republ1ek Oekralne heeft het goede voorbeeld gegeven. 

Zes jaar ná de ramp met de kerncentrale van 
Tsjemobyl (26 april 1986) staat deze schok
kende gebeurtenis met rad1oactleve hoofdlet
ters vermeld 1n de geschiedenJsboe. Zes 
jaar later Is nog steeds niet duJdelijk hoeveel 
slachtoffers te betreuren zijn. OfDcleel hante· 
ren de (ex-Sovjet) autoriteiten een aantal van 
31. In werkelijkheld lfgt dit aantal vele malen 
hoger. Schattlngen lopen uiteen tussen 5.000 
en. 7.000 doden. VladJmlr Tsjemosenko (lid 
van de Academie der Wetenschappen te K1ev 

en crisis-manager na de Tsjemobyl-ramp) stelt 
dat mlnstens S5 mlljoen GOS-bewoners fysie
ke schade hebben opgelopen. 
Alle ofDcl& Instantles btnnen en butten de 
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voorma]Jgje Sovjet-Unie hebben In de voorbije 
jaren dergelgke hcge aantallen als 'overdreven' 
bestempeld. Nu komen ze ~ voor ~ op dJe 
bewering terug. Het JAEA (lntemattonaal 
Atoom EDe~ Agentschap te Wenen) geeft 
anno 1992 toe dat haar studles naar de gevol
gen van de ramp niet volledJg zun peest. ADe 
600.000 •liquidatoren•, de verzamelnaam voor 
alle mannen en vrouwen dJe aJs brandweerlle .. 
den, mllitalren, artsen. 'Vei'J)lrgers. bouwvak
kers .en hellcopterpfloten bij de rampbestrtJ· 

ding betrokken waren, zijn 
bulten de beschouwlnglen 
gehouden. Volgens Tsjer
DOSC11ko zun er al mtnstr:ns 
5.000 lJquJdatoren overle
den, alleen al In de Oekra· 
tnet In de republieken Wit-
Rusland en Rusland spelen 
vergelijkbare aantalfen, 
volgens de Moskouse reac· 
torexpert Leonld Bolshov. 
E1nd '91 bleek dat twee van 
de drte bqutdatoren ziek 
zijn. Ook tn de groep ge!va· 
cueerden was 71,3 procent 
ntet 1n orde. Alle ;lektegeval
len zijn zonder twijfel terug 
te voeren op de opgelopen 
straling. 

gebrekkige 
lnfonnatle 

Niet al1een het aantal slacht· 
offers Is een vraagteken. 
Zelfs het exacte aantal gra
ftet-kernreactQren van het 
Tsjernobyl-type (RBMJO Is 
Dlet bekend. Volgens bet 
JAEA staan er 19 reactoren 

In alle GOS-staten. Andere bronnen noemen 
een aantal van 21, en weer een andere bron, 
de Zweedse Kemenerg1e Jnspectled.lenst. 
spreekt over S4 Tsjernobyl-reactonm. 
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Sinds 24 maart weten we dat er ook een gtsl· 
tueerd Is op 80 kilometer ten westeJl van St. 
Petersbmg. Jn Sosnovy Bor [zie kader). DleDs 
reputatie Is nu ook bekend~ de Jozlng 
van radloact:feve gassen ten gevolge van een 
pJjpbreuk. 
Naast de gebrekldge Informatie (ondanks 'glas· 
nosf) speelt ook de hukllge verwarrtng een rol 
m het gebJed van de 'YOOI'IIlallge Sovjet-Unie. 
Met de ontmantenng van het compacte imperi
um Is een machtsvacuQm ontstaan, waarin 
onduidelijk Is waar de verantwoordelijkbeden 
en bevoegdheden liggen. Wie Jn de Gemeen
schap van Onafhankelijke staten Is verant
woordelijk voor kemenergle en voor de bestriJ
ding van de gevolgen van de Tsjernobyl-ramp? 
Laat staan dat er voldoende aeJd worbanden 
Is om 35 mlgoen getroffenen medisch en psy· 
chJsch te onderzoeken. Vanuit het Westen 
komen wel aanbtedJngen om de bestaande 
kernreactoren op te Jappen. en achterstallig 
onderhoud te verrichten. Blijkbaar ruikt de 
Westerse kernindustrie nog geld, ter compen
satie 'Y8Jl het uitblijven van nieuwe orders In 
onze regio. 

de Nederlandse discussie 

Vóór de ramp In Tsjernobyl lagen de kaarten 
In ons land duidelijk: VVD en CDA waren 
uitgesproken voomtanders van de bouw van 

Minister Andriessen 
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drie nieuwe kerncentrale& ~t de ra-dloactle· 
ve wolken verdampten eind apdl 1986 ook de 
parttj-standpunten: preeles vier weken voor de 
Tweede Kamerverkiezingen (met 1986) ~n 
de nieuwbouwplannen de koelkast In. Voorlo· 
plg geen besluiten en voor de rest radio-stilte. •• 
De Tsjemobyl-ramp kwam bard aai1 bij de 
Nederlandse beYoUdng. Als je je dàn d1,U'ft te 
proflieren als voorstander. verlies je gebeld een 
aantal Kamerzetels. Kernenergle mocht In geen 
gevalinzet van de verkteztn~n worden. Dat 
DOOlt. 
Wie meent dat de tijd een bondgenoot zou Zijn 
voor de voorstanders van kemenergle. verglat 
zich. Ondanks het verstrijken van jaren noemt 
een ruime meerderheld van de Nederlandse 
bevolking (clrca 80%) zich nog steeds ~
s tander v'an de bouw van nieuwe kerncentra· 
les. Zonder maatschappeliJk draagvlak gooit 
minister Andrte.ssen (Economische Zaken) 
geregeld een balletje op voor de toekomst van 
kernenergie In ons land. In 1994, wanneer de 
rlt van de hu.ldJge coallUe voorbij zal zijn, moe
ten er positieve besluiten vallen. Nlett.emJn 
erkent hij In een vraaggesprek met het FNV
Magazine dat het afval een probleem is. maar 
•daar studeer lk nu op. EiDd voJ&end jaar leg 
lk het rapport neer met een moote rode strik 
eromheen. Dan zallk zeggen: kemenergte•. 
Een nieuwe generatie kernoentralea. de zoge
noemde 'iDherent ve111ge'. moet het verwachte 
stroom-tekort gaan opvu.Deu. Uiteraard staan 
de NV SEP (Samenwerkende Elektriciteit& 
Produkttebedrljven). KEMA en ECN achter dit 
standpunt van mJ.ntster Andrlessen. d1e In 
1994 niet meer zal terugkeren als bewindsman 
om zijn Uitspraken van nu te verdedigen. 

Energiehandvest als hulpmlddel 

Andrlessen kan het zJch binnen en bulten de 
Tweede Kamer een stuk ~makkelijker maken 
door alle kaarten te zetten op een nieuw pak· 
ket energtebespa.rln(Os·maatregelen en op de 
ondersteuntng van duurzame energiebronnen. 
"De on~e11ng van duurzame energtebron· 
nen en maatregelen voor energlebespa:rtng 
verdienen een hogere prlorttett dan ooderzoek 
op het gebled van kernenergie. olie. kolen en 
gas•. concludeerden de deelnemers aan een 
loternationale energleconferentle. dJe medio 
december '91 was georganiseerd door NOVEM 
(Nederlandse MaatSchappij voor Energle en 
Mllleu. een onderdeel van Andrlessens ~n 
Mlnmtertel). het IntemaUonaal Energie ~t
schap en de OESO. Bij kernenergie spelen de 
rlstco•s en de nucleaire afvalstofl'en een rol. en 
het gevreesde broeikaseffect dwingt ons tot een 
laitlsche bezitrntng op bet gebruik van fossiele 
brandstoffen. Een soortgelijk dtJemma doet 
zich voor 1n de Oekrarne: doorpan met kern· 
energie of een energie tekort riskeren. Het 
Oekraiense parlement heeft onlan"' het be· 
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sluit aenomen de drie nog resterende kernre· 
actoren van Tajem.obyl af te schakelen • . Liever 
een dreJaende. energle-crl&ta dan •een perma
nent kruitvar tn de achtertuin. ~ 
ztt men ~ om westerse hulp op het 
gebled van energlebespartng. energle-efDctency 
en de ontwikkellog en lnpese1ng van duurza
me energiebronnen. Het ontbteken van geld 
blokkeert fantasttsche mogelijktleden voor 
wJndenergle aan de Krim. MogelUk kan het 
Energiehandvest (Plan Lubbers) uitkomst 
bieden met de cwerdracht en ultwtsseJing van 
know how en mJddelen zodat dlt ambltteuze 
pJan meer pan Inhouden dan de gevreesde 
uitmelkerij van de oUe- en gasvoorraden In het 
GOS ten behoeve van het Westen (zie ook: 
Allicht. voorjaar 1992). Dan kunnen de be· 
staande kerncentrales In Oost m West voor· 
goed gesloten worden. 

lgor Altshuler 
Wim Kersten 
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OVERZICHT WEER ONVOLLEDIG 

N"ucleaire transporten 
in Nederland 
Sinds 1988 verstrekt de M1n1ster van VROM jaarlijks een "glo..;baal overzicht 
van de in een voorafgaand kalenderjaar verleende vergunningen voor het 
vervoer van bestraalde en/ of hoogverrijkte splijtstoffen". Het overzicht over 
1991 bevat 106 afgegeven vergunn:tngen. Maar de inventarisatie is alweer 
niet volledig en zeer globaal. 

De grootste transporteur van radioactief mate· 
r1aal is 'Petten', waar Energieonderzoek Cen· 
trum Nederland (ECN) en Euratom opereren. 
Samen waren zij verantwoordelijk voor 50 

SACLAY GIF ROMANS 
SUR YVETTE 

HANAU 

transporten, waarbij 40 zendingen "bestraalde 
hoogverrijkte splijtstof naar het Instituut voor 
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Bestraalde Elementen te Fleurus (België) het 
meest opvallen. Kerncentrale Borssele staat 
nummer twee: 36 vrachten 'bestraalde laag· 
verrijkte splijtstof (uitgebrande splijtstofsta
ven) naar de Franse opwerkingsfabriek van 
Cogéma te Cap La Hague. Dode-waard ver· 
stuurde vier maal een lading bestraalde en 
hoogverrijkte splijtstofelementen naar de Brit· 
se opwerklnpfabriek te SeUafteld. Vanuit de 
Franse verrijkings-fabriek Cerca Romans ont· 
ving Petten elf maal een transport met onbe· 
straalde hoogverrijkte splijtstofelementen. Dan 
valt des te meer op dat er geen enkel transport 
(boog)verrljkt uranium vanuit de Almelose 
fabrieken van Ultra Centrifuge Nederland 
(UCN) staat vermeld. Wél zes vergunningen 
voor bet velVoer van bestraalde laagverrijkte 
splijtstof van Petten naar Kernforsch~anla
ge Jülich (Óuitsland), 4 transporten bestraalde 
hoogverrijkte splijtstof naar KFK Karlsruhe (D· 
uitsland) en twee vanuit Leopoldshafen (Duits· 
land) naar Petten. 
Eén vergunning betrof een transport van be· 
straalde Jaagverrijkte splijtstof tussen Atoom· 
studiecentrum Saclay Gif (Frankrijk) en St· 
udsvik (Zweden). Waarschijnlijk fungeerde de 
Rotterdamse haven als oversJagstation. Maar 
dat staat niet aangegeven. 

spoorloos 

Het feit dat men op 29 november 1991 begon· 
nen is met het overbrengen van 15 mUjoen 
kubieke meter radioactief afval vanaf het ECN· 
terrein te Petten naar de nieuwe opslagplaats 
van COVRA in Borssele, Is niet terug te vinden 
in het vergunntngenoverzicht. Deze operatie 
zal twee jaar in beslag nemen, hetgeen neer· 
komt op één transport per werkdag. Betekent 
dit dat deze transporten zonder vergunning 
plaats vinden ? 

Wim Kersten 
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KANSEN VOOR WINDMOLENCOÖPERATIES 

Britse windenergie 
De trage ontwikkeling van Britse windenergie raakt in een stroomversnel
ling. Groot-Brittannië heeft de potentie hét windenergieland van Europa te 
worden. Een schets van moeilijkheden, mogelijkheden en ontwikkelingen op 
een eiland. 

Tot voor kort viel er weinig te melden over 
windenergie In Groot-Brittannië!. Hier en daar 
werden de nodige (dure) expertmenten uitge
voerd met vreemdsoortige windturbines zoals 
de 'Mushgrove-turbine', ontworpen door (u 
raadt het al) meneer Peter Mushgrove. Daar
naast Js er door de Britten onderzoek gedaan 
naar off-shore toepassingen en werd op bet 
elland Orkney een reusachtige 3 MW-molen 
gebouwd door de Wind Energy Group (WEG). 
Echter, een letterlljk achterlljk overheidsbeleid 
zorgde er voor dat windenergie bleef hangen in 
de onderzoek- en experimenteerfase. Andere 
Europese Janden badden al lang gezorgd voor 
een binnenlandse markt. Enerzijds met behulp 
van tnvest~ubsidies, anderzijds door 
middel van aantrekkelijke wettelljk vastgelegde 
teruglevertart even. 
Hierdoor zijn met name In Denemarken, 
Duitsland en N~erland enkele krachtige, 
sterk internationaal georiënteerde windturbi
nefabrikanten ontstaan. De meest In het oog 
springende voorbeelden zijn Vèstas-Dwr. 
Bonus, Nordtank, Micon en Wind Worlel (De
nemarken), Enercon (Duitsland), Lagerwey en 
HMZ-Wtndmaster (Nederland). 

In het Verenigd Koninkrijk ontbrak een thuJs
markt voor windturbines. Er bestonden wel 
twee serieuze fabrikanten, Howden (Schotland) 
en the Wtnd Energy Group (Engeland). How
den is ruim twee jaar geleden gestopt met al 
haar windenergie-activiteiten. WEG bestaat 
nog steeds, grotendeels dankzij het feit dat 
WEG onderdeel vormt van enkele grote bedrij
ven waaronder het machtige Brltish Aerospa
ce. 
Alle bovenstaande fabrikanten staan trappe
lend te wachten op het moment dat de groot
ste Europese windenergiemarkt zich opent. 
Overigens zal dit geen puur Europese aangele
genheid worden. Ook Mitsubishi (Japan) en 
US-Windpower zullen bijna zeker een belang
rijke partij mee gaan blazen. 

grote en kleine projecten 

Er lljkt nu ook zicht te komen op een voorzich
tige opening van de Britse markt. De druk van 
maatschappelijke groeperingen. zoals de mi-
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Ueuorgantsatte 'Frlends of the Earth' (FoE), die 
pleiten voor meer windenergie, en de aanname 
van de Nbn Fossil Fuels Obllga.tlon (NFFO), 
een wet die de toepassJog van niet-fossiele 
brandstoffen moet stimuleren, zijn er nu re!le 
kansen om windmolens te exploiteren. Deze 
wet verpllcht de door de regertng-Thatcher 
geprivatiseerde energiesector om voor 600 MW 
elektriciteit uit duurzame bronnen (wind, zon, 
kleine waterkracht) aan te besteden bij parti
cullere opwekkers. Particuliere organisaties 
die windmolens wil).en gaan exploiteren kun
nen via een zogeheten •tender-systeem' in
schrijven. Ze moeten dan een zeer ingewikkel
de papierwinkel invullen. Korte Ujd geleden 
zijn de eerste projecten door een speciale com
mJssie goedgekeurd. 
Windmolenexploitanten kunnen hun plannen 
nu gaan realiseren en ontvangen tot 1998 
ongeveer 35 tot 40 cent per kiloWatt geleverde 
windstroom. Daarna Js de lol er gauw van af, 
omdat de vergoeding dan zakt naar een niveau 
van 6 tot 7 cent per kWh. Aanvullende subst
dies zijn er niet. Dit betekent dat de projecten 
In zeer korte Ujd (5 tot 6 jaar) moeten worden 
terugverdiend. 
Inmiddels Js het eerste park in Cornwall gerea
liseerd. Het bestaat uit 10 deense Vestas-Dwr 
molens van 400 kW elk. Ook de andere plan• 
oenmakers willen zo spoedig mogelijk ·hun 
molens plaatsen ·omdat anders de Ujd te krap 
wordt om de Investeringen terug te verdienen. 
Eind 1992 zal er tussen de 60 en 90 MW ge
plaatst zijn, voornamelljk door projectontwik
kelaars. Sommige van deze ontwikkelaars zijn 
gelieerd aan windmolenfabrikanten. Zoals bet 
er nu naar uitziet, zullen er veel Vestas-mo
lens geplaatst worden (circa 80 stuks van 400 
kW), evenals Bonus- en MitsubJshi-molens 
(ongeveer 50 stuks van 300 kW) en Britse 
WEG-molens (50 van 300 kW). Daarnaast 
zullen ook nog kleinere aantallen van andere 
fabrikanten geplaatst worden. 
Voorlopig mag geconcludeerd worden dat in 
korte Ujd veel vermogen gerealiseerd gaat 
worden. Het verwachte totaal-vermogen van 
60 - 90 MW komt overeen met het huidig op
gestelde windvermogen in Nederland. 
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boerenmolens 

Bovengenoemde ontwikkeling geeft aan dat de 
hoofdstroom In de richting ~P~B.t YBD grootacba
llge projecten. Zoals de erwrtng 1n ODS land 
geleerd heeft. zal men tn Groot·Brlttanntê 
uiterst omzlcbtlg moeten omspr~Dgen met de 
plano1oglsche aspecten van deqeelijke grote 
projecten. Wanneer biJ de planning geen reke
ning wordt gehouden met de gewe1eDs ·en 
belangen van omwonenden, loopt men een 
groot risico. Dan verliest windenergie baar 
maatschappeUjk draagvlak. Friends of tbe 
Eartb beeft bJer al op gewezen. Lanchv-happe· 
lijke lnpaAAtng is van Jevoensbelang. De Joeatle
keuze Wc>r grootschalige proJecten dient niet 
alleen gebaseent te ~ op de hoogste 
rendementen. maar ook op Inpassing In bet 
landschap. Uitgesproken natuurgebleden moe
ten worden ontzien. Gebleden waar sprake is 
van veel menselijke acttvltelten of een sterk 

menselijk tngrijpen hebben de voorkeur. BIJ· 
voorbeeld strekdammen. haven· en industrie· 
gebieden en grootschalige agrartsclle gebieden. 
Voor bet zo noodzakelijke maatschappelijke 
draagvlak ts bet belangrljk dat met name klei· 
ne projecten van wtndmoJencoöperattes en 
boeren (molen biJ de boerderij) word~n onder~ 
steund. Door bun geringe landschappelijke 
Invloed en bet feit dat de bevolldng In dergelij· 
ke projecten zelf kan participeren. hebben 
deze projecten over bet algemeen een veel 
beter kans van slagen dan de grote projecten. 
Dave Toke van Comnwnlty Windpower Sys· 
tems Ltd (CWSL) probeert de formule van 
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wlndmolencoöperatles. zoals dJe ln Denemar· 
ken en Nederland werkt. ook :In Groot·Brtttan· 
Dil! op te zetten. InmtddebJ heeft CWSL bJJ de 
EG subaldle aangevraagd voor een 80 kW 
Laaerwey-molen. en beeft ziJ voor twee lokaties 
een bouwvergunning aangevraagd. Volgens 
Toke Is de NFFO In hoge mate nadeUg voor 
kJe1ne wtndenergle· projecten. Met name van· 
wege de tngewlkkelde tormulleren Is bet sys· 
teem erg ontoegankelijk voor de kleinere ex· 
ploltanten. Toch voorziet hlJ voor dergelijke 
projecten grote mogelijkheden. Dlt opttmtsme 
18 gebaseerd op bet felt dat ontzettend veel 
lokaties In principe geschikt zJJn. 

Nededandsfabrikaat 

Boace Woodman van Farm Power and Waste, 
een bedrijf dat zich richt op windenergie biJ 
boerenbedr:ljve. is eveneens ow:rtutgd van de 
mogelijkbeden van kleinschalige projecten. 
Sinds kort verkoopt hij tn Engeland de Lager
wey-molens onder de naam 'grld-wtnd'. In 
aprll werd de eerste turbine geplaatst In 
Noord-Yorksbire. Volgens Woodman 1s er on· 
der de boeren grote belanlJ!ltell1ng voor wind· 
energte. HIJ verwacht dlt jáar nog ongeveer 5 
Lagerwey-molens te lmnnen verkopen. Voor
alsnog 18 de markt beperkt tot dJe boeren dJe 
een hoog eJektrtcltettsverbrulk hebben. Vanwe~ 
ge de oomblna.Ue van een hoog elcktrlclteltsta· 
rief en een boog stroomverbruik zijn de bespa· 
J1DWmlogelijkheden in detgelljke gevallen zeer 
groot. Subsidiemogelijkbeden zijn et nauwe· 
Ujks. Onder gelukkige omstandigheden kan 
men hooguit 15% lnveste~ubsldJe krijgen. 
De t:.èrugleververgoedingen voor wlnde.nergte· 
stroom, geJeverd aan bet openbare net. voor 
projecten dle niet onder de NFFO vallen, zijn 
laag. De meeste boerenbedrijven verbrulken 
zelf niet genoeg strooDJ. om een investering 1n 
een windmolen te kunnen verantwoorden. 
terwijl ze In principe wel over geschikte loka· 
Ues beschikken. Woodman en andere pleitbe
zorgers van klelnscballge projecten hopen nu 
dat de eind dlt jaar verwachte nieuwe NFFO 
soelaas zal bieden. Er fP18J1 geruchten dat. net 
als 1n Denemarken en Duitsland. een algeme
ne bepaling wordt opgenomen dle stelt dat 
voor aan bet aet geleverde windenergie c1roa 
een kwartje per klloWattuur betaaJd. gaat wor· 
den. 
Wanneer dit realiteit wordt, zullen er In Groot· 
Bdttannll! nog zeer veel molens geplaatst wor· 
den. In dat geval18 bet zeer waarscbljnlljk dat 
bet Veremgd Konlnkrljk binnen vljf jaar bet 
grootst opgesteld wlndenergleverm.ogen van 
a11e Europese Janden heeft. Althans. voor zo 
ver je Groot·Brlttannfl! een Europees land 
kunt noemen. 

David Mol 
secretaris windmolencoöperatie Deltawind 
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PNEM WINT AAN WARMTE-KRACHT 

Energie en mestverwerking 
Vroeger zorgde mest voor goede oogsten. Nu is er een mestoverschot en dat 
moet weggewerkt worden. De verwerking van mest kost veel geld en vreet 
energie. Grootschalige mestverwerking levert geen overschot aan biogas op. 

Mest was vroeger een handig bijprodukt. Men 
reed het uit op het land en de oogst werd er 
beter op. De landbouw In Nederland werd 
echter Intensiever, vooral na de oorlog. In 
Noord-Brabant nam de Intensleve veehouderij 
enorm In omvang toe. Er ontstond een mest
overschot. Dit hield In dat er teveel mineralen 
In de mest zaten voor de beschikbare grond. 
Maar de mest werd toch uitgereden. 
Hierdoor is een milieuprobleem ontstaan, dat 
pas de laatste jaren zichtbaar is geworden. De 
zandgronden In Brabant zijn verzuurd en nl· 
traten zijn In het grondwater doorgedrongen. 
Er moest dus een oplQYing komen voor het 
mest-probleem. Toen had iemand een geniale 
inval: verwerk de mest tot een produkt, dat 
aan mest-arme Janden wordt verkocht. 

De vergisting van mest bestaat al langer, zij 
het op kleinere schaal. Mestverglsttng Js een 
proces in een gesloten ruimte dat biogas ople
vert. De vergiste mest is te bewaren tot het 
nieuwe groeJsetzoen. Het kan dan beter door 
de gewassen worden benut. Blogas is een duu· 
rzame vorm van energie. Het gebruik van blo· 
gas bespaart fossiele brandstoffen. 

automaat-gas 

De kleinschalige mestverglsttng Js In Neder
land nooit echt van de grond gekomen. Er zijn 
nu circa 16 installaties die functioneren, van 
de 31 die er gebouwd zijn. 
Frits Ogg uit Nijmegen is al jarenlang bezig 
met kleinschalige mestvergistlng. Hij zegt: "De 
kansen op succes nemen in feite toe naarmate 
je de mestvergisting grootschaliger aanpakt. 
Vanaf 200 grootvee-eenheden (ongeveer twee
honderd koelen) is het In elk geval haalbaar. • 
Hij vervolgt: "De installaties die zijn gebouwd 
bij boerderijen draaien slecht. Dit komt omdat 
kleinschalige installaties vaak gecontroleerd 
moeten worden. Je kunt je voorstellen dat een 
boer daar geen tijd voor heeft. Bij de groot
schalige mestverwerking valt dat probleem 
weg, omdat het om volautomatische installa
ties gaat. Er zijn geen mensen nodig. die het 
proces constant In de gaten houden. • 

De kleinschalige mestvergisting is gericht op 
de winning van biogas, en dus op energiebe-
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sparing. Bij de grootschalige mestverwerking 
gaat het eerst om het wegwerken van hoeveel· 
heden mest. De aandacht is dus gericht op de 
fabricage van het produkt, de mestkorrel. 
Eén van de pellers van de grootschalige mest
verwerking In Zuid-Nederland Js Promest 
Promest heeft nu één fabriek In bedrijf In het 
Noordbrabantse Helmond. In 1993 moet deze 
fabriek 600.000 ton varkensmest gaan verwer
ken. 

Bij grootschalige mestverwerking gaat het om 
het produkt. In eerste Instantie is er dus niet 
gelet op de energiehuishouding. In tweede 
instantie wel, want energie Js duur. Daar is 
nog optimalisering en dus besparing mogelijk. 
Maar aangezien mestverwerking een techniek 
in ontwikkeling is, zijn hier grenzen aan. 
Wel is het zo dat bij Promest In Helmond in de 
tweede stap van het verwerkingsproces, de 
vergisting, biogas vrijkomt. Een met biogas 
gestookte ketel voorziet voor een deel In de 
behoefte aan stroom. 
Daarnaast zijn er plannen voor geïntegreerd 
energie-verzorgtngs-systeem bij Promest, waar
onder een warmte-kracht centrale. Het PNEM 
heeft dit 1njanuar11992 bekend gemaakt. Met 
de bouw van de warmte-kracht centrale Js een 
investering van 40 mlljoen gulden gemoeid. 
Voor investeringen in warmte-kracht koppe
ling kan SES-subsldle (Subsidieregeling Ener
giebesparing en Stromtngsenergte) worden 
aangevraagd. De SES dekt dan 40% tot 70% 
van de kosten. 

megaverwerklng 

De verwachting Is dat de warmte-kracht cen
trale in 1994 In gebruik wordt genomen. Tot 
die tijd zijn !}vee extra stookketels In bedrijf. 
Om de zeshonderdduizend ton varkensmest te 
verwerken is nu 15 mlljoen kubieke meter 
aardgas nodig. Dit is vijfentwintig kubieke 
meter aardgas voor elke kubieke meter mest. 
VoJgens het PNEM wordt daar wellicht 30% op 
bespaard door het geintegreerde-energte-ver
zorgings systeem. Na 1994 Js het zover. Dan is 
nog zeventien kubieke meter aardgas nodig 
voor de verwerking van één kuub varkens· 
poep. 
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Het mestoverschot bestaat voornamelijk uit 
klppe- en varkensmest. omdat het houden van 
kippen en varkens niet grondgebonden is. 
BIJ grondgebondenheld is het aantal dieren dat 
een boer ~ag houden gebonden aan het aan
tal hectare land bij zijn bedrijf. De mest van 
deze dieren kan gewoon over het land worden 
uitgereden. 

Het mestoverschot moet weg en daar is baast 
bij, want Den Haag Vindt dat anders de vee
stapel maar moet 1nkrlmpen. Hier zijn de boe
ren 1n Nederland niet blij mee. Een bijkomend 
probleem Is dat de produktie van mest In 1991 
opnieuw 1s toegenomen. 
Den Haag houdt de Intensieve veehouderij In 
Brabant voor dat er rond de eeuwwisseling een 
verwerkln~pacttelt van 6 mlljoen ton gerea
liseerd moet zijn. 
Ook mlnlster Bukman van Landbouw waar
schuwt voor een te traag van de grond komen 
van de grootschal.tge mestverwerkl.ng. HIJ zegt 
dit bij de start van de nieuwbouw van Promest 
1n Helmond. Deze nieuwbouw betekent een 
uitbreiding van de huidige verwerkingscapaci
teit van 100.000 ton varkensmest per jaar 
naar 600.000 ton. 
Volgens mlnlster Bukman zijn er nog te wetrug 
1n1tiatleven. De bouw van de benodigde mest
fabrteken loopt nogal wat vertraging op. Er zijn 
maar wetn1g gemeenten die een dergelijk be
drijf binnen hun grenzen willen. Ook het verle-
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nen van de vergunningen verloopt moeizaam. 
Potentlêle geld..ClCbieters tonen volgens hem 
hutver om geld te .steken 1n nieuwe projecten. 
Hij verwacllt bovendien problemen rond de 
afzet van de mestkorrels en de financlering 
van nieuwe mestverwerkende fabrieken. Hoe
wel Janden 1n Zuld-Europa wel geJnteresseerd 
lijken 1n mestkorrels, 1s nqg meer marktonder
zoek nodig. 
Dlt gegeven wordt bevestigd door tr. P. ten 
Have van het Informatie Centrum Mestverwer
king (lCM): -vooralsnog bestaan er over de 
afzet alleen maar prognoses. De werkelijke 
problemen rond de afzet zijn daarmee nog niet 
In beeld: prognoses zijn tmmeJll altijd positief. • 

De nieuwe directeur van Promest. tr. S.J. Grel
danus, maakte kortgeleden de volgende cijfers 
openbaar: 
Per aangeleverde kuub mest zijn de 
proceskosten met 35% tnvesteringssubsldie 
fl. 65,-. 
Plus vervoerskosten (ft. 5,-) bedragen de totale 
kosten n. 70,-. 
De geschatte opbrenggten per kuub aangele
verde mest zijn n. 28,-. 
Het tekort per kuub aangeleverde mest fs 
derhalve n. 42,-. 
Wie gaat dat betalen, de boer? 

Harry Walburg 
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BUITENPARLEMEN ... 

Milieu-economie? 
Naarmate de energtehefllng d.tchterblj Jeék te 
komen. neemt het verzet ertegen toe. Vrijbllj· 
vende onderzoeken zoals van de Commissie 
Wolfson die enkele nogal onreallst:18cbe ~ 
ten mocht doorrekenen en van de Europese 
CommJssJe die aantoonde dat de economie 
nauwelijks schade zou oplopen biJ zo'n hefllng. 
werden al aangegrepen om de tegeDkrachten 
te mobWseren. En de verhogiDg van de 
WABM-hetllng werd In diverse vooral vall!le 
toollàarden bestreden door ondernemers en 
electric1teitsproducenten. De belaaUngbetalet:, 
althans hiJ die zlch niet" tot een van genoemde 

categorleên rekent. protesteerde vrijwel niet. 
En dat 1s ook tamelijk Jogtsch: als je moet 
kiezen tussen een belasHngbefDng dJe de kos
ten van arbeid duurder maakt (hogere Inkom· 
stenbelasting dus) of een tax van dezelfde 
mJnJster vän Flnanclên dJe meer gerelateerd Is 
aan m111eu-uitgaven, kies je aJs mJlleubewuste 
burger toch liever voor een belastfngYerhoglng 
die het mllleu-verbruJk duurder en de arbeid 
relatief goedkoper maakt. Daar zitten overi
gens voor Individuele consumenten soms best 
compllcattes aan, maar de recente discussJe 
over de koopkrachtplaatjes In 1993 toont aan 
dat die er ook zitten aan het hutdige belasting· 
stelseL Het w U trouwens welllcht ontgaan. 
maar In de brief van 27 april dJe da.arover ging 
en waar het kabinet even over dreigde te strui
kelen. werd ook aangekondigd dat er 'ruimte 
Is gecreeerd voor de mogelijkheld dat de ver-
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hoogde WABM-tarteven nlet per 1 juli a.s. 
maar enkele maanden later zullen tngaan. • 
Moeten we dtt zien als een concessie aan de 
minima? Dat lijkt onwaarscbfjnlljk want dJe 
zullen toch wel weer aangesproken worden 
voor de door deze maatregel noodzakelijke 
extra bezutnt~ngen want uitstel kost wel geldl 
Is bet dan een douceurtje aan <te protesteren
de ondernemers? Alsof dJe nog nJet genoeg 
concessies hebben binnengehaald. Laten we 
bet er maar op houden dat het vooral een 
poging Is om de Eerste Kamer die de WABM· 
verhoglDg nog moet behandelen, wat stroop 
om de mond te smeren. 

Weer terug dus naar de Energleheflb:Jg (ook tk 
raak voortdurend het spoor bijster door dit 
soort onelgenJijke uitstapjes), hoe staat het 
ermee? Vrijwel Iedereen. dus ook Shell. Dow 
en aDdere ~ten. zijn het ermee eens 
dat een E-befflng een zeer nuttig en gewenst 
instrument Is om tot energlebespérlng en 
eftlc1ency te komen en de ontwtkkeltng van 
duurzamere energiebronnen zal stimuleren. 
De Westerse oliecrisis en de economie van 
Japan tonen dat ook aan. De weerstand ztt 
hem dus niet Jn bet tostrument maar Jn de 
schaal waarop bet wordt toegepast: Nederland, 
noordelijke EG-landen, totale EG, OESO of de 
hele wereld. De multtnaUonals willen het laat
ste en dat leidt tot de konklusie dat ze hele· 
maal nlets wtnen. Maar ook 1n OESO-verband 
valt weinig te verwachten gelet op de VS dJe 
nlets willen doen voor het broetkasetJect wer
keltjk bewezen Is en Japan die al de hoopte 
energiepriJzen ter wereld heeft. En binnen de 
EG liggen vooral de zuidelijke Janden dwars 
want die verllezcn daardoor opnieuw terrein 
aan de sterkere noordelijke economll!en. Zo· 
lang de poltUek met al deze polttleke en econo
mische belangen rekening blijft houden, en 
minister Andrlessen acht dat zijn persoonlijke 
misale Jn (flt kabinet. hoeven we het optimis
me van minister Alders nJet te delen. Waren 
bet trouwens ook nlet de PvdA en D66 dte 
vonden dat Nederland nooit alJeen aan een E· 
hefflng moet t>egmnen. Als het mJlleu de eco
nomie haar grenzen toont. moet het mJIIeu 
wijken en krijgt de economJe weer haar tradiU· 
onele vooi'I'8Dflposltle. Ook In dtt kabinet. 

Wllbert Wlllems 
Ud Tweede Kamer Groen links 
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(advertenties) 

Techniel< l<an anders ... 
Een excurs•e bil Oe Twaalf Ambachten betekent een unieke ervaring, 
Je krojgt dingen te zien. die te tn één oogopslag duidelijk maken dat techn•ek 
wel degelijk Anders kan: mensvr•endelijk en n iet milieuverpestend. En toch 
effectief, duurzaam, betaalbaar zelfs. 't Is ook een unieke ervartng omdat te 
als bezoeker (altttd een kleine groep! l vollealg aan te trekken komt. Een 
advtes nodig over te hui s, over de verwarmtng, de verlichting, over de bouw 
(ook voor semt-ondergrondse bouw I I~ Over wateautvertng o f ·bespartng~ 
Over een ligfiets of een tegelkachel~ Over stencilen of over zelfbouw van 
een werktuig, een tegelkachel, een oven. enz.? Over mtlieuvriendelijk 
wassen? Het hoort erb•t en u krtjgt het, mét een lekkere kop koffie. voor 
f 6,· P.P. Elke veenten dagen op zaterdagmorgen. na aankomst bus om 
10.30 uur. Graag telefontsch aanmelden: 04116 • 72621. Centrum voor 
Alternatteve Tecnntek Oe Twaalf Ambachten. Boxtel. 

l<om~ij~en 

Drukkerij 
ezclado 

Drukkerij Mezclado v.o.f. 
lange Nieuwstraat 249 
5041 DE Ti lburg 
Telefoon : (013) 44 22 99 

~ TONZON 
il~ Vloerisolatie 

WARME VLOER 

Zeer h~~ isolatiewaarde 
(TNO getest) 

Veilig voor houten vloeren 

Oplossing voor vochtproblemen 

Zeer gunstige milieubalans 

Al meer dan 10 jaar de tijd 
ver vooruit 
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Nu 30% subsidie 
op een complete 
aanpak van de koude vloer en 
de (vochtige) kruipruimte. 
Bel voor meer informatie: 

@ 053·332391 ' 

~ ~~ir~latie 
DROGE KRUIPRUIMTE Postbus 1375, 7500 BJ Enschede. 
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BRANDSTOF 

Schaal van "Richter• 

Sinds de Tsjernobyl-kemramp hanteert het 
IAEA in Wenen een eigen 'rampen-indeling. 

De top 100 aller tijden 

--7 Tsjernobyl 

- -6 

--5 Harrisburg, Windscale/Sellafield 

- -4 Kozloduy. La Hague 

- -3 Sosnovij Bor ,., 

--2 Doel 4, Obrigheim, 

- -1 Borssele, Dodewaard, Doell,2,3.4. 

(*) Nieuwkomer m et stip 

Verk laring: 
7: e rnstige ramp 
6 : ramp 
5 : ongeluk 
4: onge luk beperkte omvang 
3: e rnstig incident 
2 : inc iden t 
I: storing 
0: storing zonder gevolgen 

Spaarlampen-discussie 

Vcroorzaken spaarlampen nu wel of geen 'net
vervuiling'? Terwijl de energiebedrijven uitpak
l<cn me t gerichte acties om de consumenten te 
doen overschakelen op spaarlampen, verschij
nen e r verontrustende berichten over netver
vuiling. Het Technisch Bedrijf van NV PGEM 
heeft uitgezocht dat 'harmonische stromen', 
veroorzaakt door spaarlam pen, vrijwel te ver
waarlozen zijn. Men verwacht ook in de toe
komst geen probleem. Spaarlampen veroorza
ken in e lk geval een stroombesparing van circa 
80%. 
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Na studiedag failliet? 

Woensdag 24 juni, Musls Sacrum te Arnhem. 
Studiedag Warmte Kracht Koppeling, met gere
nommeerde sprekers ult departementen, In
stellingen en bedrijfslaven. Een 'geactualiseer
de herhaling van een studiedag In 1991. Het 
toegan~bewijs kost Il. 895,- (exclus ief BTW). 
De redactie van 'allicht' heeft besloten niet 
naar Arnhem te gaan. vanwege de hoge entree
prijs. Zo wordt kennis en onbetaalbaar en 
onbereikbaar gemaakt. 

allicht • zomer 1992 


	1 copy
	2
	3 copy
	4
	5
	6 copy
	7
	8
	9
	10
	11 copy
	12
	13
	14 copy
	15 copy
	16
	17
	18
	19 copy
	2 copy
	20
	21 copy
	22 copy
	23 copy
	24 copy



