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Redactioneel 

De roep om illegalen harder aan te pakken wordt in Nederland door verschil
lende (grote) politieke partijen steeds luider verkondigd. Desnoods moeten ze 
met harde hand verwijdeFd worden uit het 'gastvrije' Nederland. Ja, de 
rechtsstaat is onverbiddelijk lijkt wel. Behalve dan als het niet om mensen, 
maar om installaties gaat. De kerncentrale in Dodewaard heeft momenteel 
een ontoereikende vergunning; ze draait kortom illegaal. Verschillende mi
lieu-organisaties hebben dit met succes bij de Raad van State aangekaart. en 
zie wat het kabinet doet: zij laat de centrale gewoon doordraaien. Nee, de 
rechtsstaat is niet onverbiddelijk blijkt wel. Het is voor de illegalen jammer 
dat het hier om een kerncentrale gaat: anders zou het een prima Wijkplaats 
voor hen zijn. In Dodewaard gelden namelijk andere regels! 
Nog zo'n staaltje van rechtsorde toont de Franse overheid (bekend van het la
ten zinken van een schip van Greenpeace). Een Japans vrachtschip zou in 
de haven van Cherbourg plutonium inladen. Volgens de Franse minister van 
Industrie zou dat gebeuren in het bijzijn van de pers. Milieu-activisten en 
joumalisten hebben echter tevergeefs gewacht; het atoomschip was opeens 
onvindbaar. Zou het schip al stiekem met het plutonium op weg zijn geweest 
naar Japan of heeft de Franse Geheime Dienst weer eens een schip laten zin
ken? De rechtsstaat is ondoorgrondelijk. 
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NieuVIe impuls voor 
energiebesparing in huurhuizen 
lsoleren van ciaken en muren wercl na cle 
energiecrisis in 1973 plotseling populair. 
De laatste jaren is in het isoleren van met 

name cle sociale huurwoningen cle Ic/ac/ 
gekomen. Afgelopen september gaven 
cJe landelijke overheid, de Woonboncl, 
cJe Nationale Woningraad en het NCIV 
het isoleren en anc/ere energiebespd
rencle maatregelen in vooroorlogse 
woningen een nieuwe stimulans. Alleen 
wil cle overheid er geen geld meer aan 
uitgeven. 

PmliiBAIS 

et de stijgende energteprtjzen 
en het toeneJ;Dende besef dat 
energiegebruik ook effect 
heeft op he.t milleu (gebruik 
grondstoffen, uitstoot van 

kooldioxide uit de schooraleoen van elektricl· 
teltscentrales etc.) steeg ook het belang van 
een goed getsoleerd huls. En misschien nog 
wel het belangrijkste argument voor lsolatte 
was dat de stookkosten erdoor daalden. De 
landeliJke overheld zorgde voor een extra sti
mulans toen ze 1n 1980 lsolattemaatregelen 
ging subsldl~ren. Redelijk wat woningen zijn 
intussen getsoleerd, maar een behoorlijk deel 
van de oude huurwontngen In Nederland Is 
nog steeds nJ.et voorzien van spouwmuur- en 
dak-lsolaUe. 

Met terugwerkende kracht tot 1 janua:d van 
dit jaar geldt die subsidiemogelijkheld niet 
meer voor renovaties van vooroorlogse wonin
gen van beneden de 50.000 gulden (voor 
Noord- en Zuid-Holland 53.000 gulden). Dlt Is 
een gevolg van de bezuloJglngen die het kabi
net enkele maanden geleden ln de zogeheten 
Tussenbalans nam. :ee Inkomsten bg de over
held vallen tegen en die schrapte daarom on
der meer de subsidie 1n de categorte nJet-in
grljpende verbouwlogen aan sociale huurwo
ningen. 

Het effect mag duidelijk zijn. Het treffen 
van energiebesparende maatregelen gaat te 
veel etgen geld kosten. lsolaUe van muren en 
daken en het aanbrengen van dubbel glas bUj
~n achterwege. Maar dezelfde overheid die de 
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sttmnlans tot energtebespartng deels laat ~r

vallen. zegt in allerlel nota's. onder andere het 
Nationaal M111eubelelds Plan Plus en de Nota 
Energiebesparing dat energiebesparing nog 
steeds. mJsschlen nu zelfs nog wel meer dan 
een aantal jaren geleden, noodzakelijk Is. De 
overheld zegt te streven naar een duurzame 
ontwikkellng. naar een vermlndertng van de 
uitstoot van kooldioxide in het bijzonder. 

IELOm 
Vandaar deze nieuwe aanzet tot energlebe

spartng in de oudere sociale huurwoningen in 
Nederland. Samen met de Woonbond en de 
twee landelijke centrales van wonlngbouwcor
porattes NCIV (Nederlandse Chrtstelljk InsU
tuut voor Volkshulsvestlng) en NRW (Nationale 
Woning Raad) gaat de landeliJke overheld op
nleuw proberen het besparen van energie ln 
huurwonLogen aantrekkelijk te maken; alleen 
heeft de overheld er nu geen geld meer voor 
over. De wonlngcorporattea moeten de tlnan· 
clertng vrijwel helemaal zelf regelen. 

Begin september 18 een overeenkomst gete
kend door mlnlster Andrlessen van Economi
sche Zaken, staatssecretaris Heerma van 
Volkshuisvesting, directeur Kempen van de 
Nattonale Woningraad, directeur Van Leeuwen 
van het NCIV en voorzitter DU.Ivesteljn van de 
Nederlandse Woonbond. Zlj allen beloven vol
gens de overeenkomst te streven naar het lso
leren van circa 105.000 huurwontngen tot 
eind 1994. 

De maatregelen waaraan de onderteke
naara van de nleuwe afspraak denken, zijn het 
lsoleren van het dak en de spouwmuren (waar-
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... en in Tilburg 
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voor tot 1 januari van dit jaar vaak subsldte te 
krtjgen was) en dubbele beglazing, vloertsolatle 
en het installeren van hoog rendementsketels 
(die biJ niet-ingrijpende renovaties subsidiabel 
waren). Isolatievoorzlentngen die op grond van 
wetteltjke voorschriften sowlezo aangebracht 
moeten worden, vallen niet onder de nieuwe 
overeenkomst 

De landelljke overheld wll het lsoleren dus 
weer wel opnieuw stimuleren, maar ze maakt 
er geen geld meer voor vriJ. Ze vindt dat de ex
tra huuropbrengsten uit de huwverhogingen 
van vorig jaar en dit jaar de wonlngcorporaties 
voldoende in staat stellen zelfstandig wontng
verbeterlngen en groot onderhoud te reallse
ren. 

De afspraak Is met terugwerkende kracht 
per 1 januari van dlt jaar tngegaan en loopt tot 
elnd 1994. In de tweede helft van 1994 vindt 
een evaluatie plaats op grond van de effecten 
dit en volgend jaar. 

Dlt Jaar komen 39.500 huurwontngen voor 
de nieuwe Isolatiemaatregelen in aanmerking, 
volgendjaar 35.000 en ln 1994 29.500 wontn
gen. Deze sociale huurwontngen staan op de 
nomlnatle voor een ntet al te tngrljpende reno
vatie. 

In totaal zullen tot eind 1994 In ruim 
40.000 woningen de spouwmuren gelsoleerd 
worden en In rulm 50.000 woningen de daken. 

MOEIWKER 
Volgens Louis Welsmann van het NCIV, de 

koepel van de wonlngbouwcorporatles, moet 
het convenant gezten worden als een verpllch
tlng voor de wonlngbouwverentgtng om door te 
gaan met het lsoleren van hut7ten. Dat de over
held niet langer automatlach subsidie verleent 
voor Isolatiemaatregelen btj renovaties. maakt 
het er nJet makkelljker op. zegt htj. Alleen de 
subsJdteregeUng van Economtsche Zaken (voor 
biJvoorbeeld de aanschaf van hoog rende
mentsetels en dakgevellsolatie) Is overeind ge
bleven. De totale subsidiebedragen van de 
overheld aan lsolattemaatregelen zljn daardoor 
gedaald. 

Voor de wontngbouwveren!glngen hoeft dat 
op zlch niets ult te maken. De opbrengsten ult 
de huurverhoging dekken tn de meeste geval
len de verbeteringen, inclusief isolatie, aan de 
woningen. Als lsolattemaatregelen in een huls 
ntet rendabel te maken zijn, worden ze niet 
uitgevoerd, alc;lus Welsmann. Corporaties ma
ken geen wtnsL Ze functioneren kostendek
kend. BIJ verbeterlogen aan een huls, wordt de 
huur verhoogd. Als een wonlngbouwverentgtng 
ln het verleden tsolattesubsidie van het mlnla
tene van VROM ontving, kreeg men ook mln
der huursubsidie. Welsmann beaamt dat het 
heel wat eenvoudiger was geweest als het ml
nlsterle van VROM niet gestopt was met haar 
subsldteregeltng voor dit soort werkzaamheden 
aan een huls. Het succes van de nieuwe lsola
tiecampagne hangt nu voor het grootste deel af 
van de mogelljkheden van de woningbouwver
eniging. De overheld staat op een afstand toe 
te kijken. 'Den Haag' betaalt alleen de kosten 
dle gemoeid zljn met de voorllchtlng rond de 
nieuwe campagne en de kosten van de evalu
atie van de regellng In het najaar van 1994. • 
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Tsiernobyl for ever 

Het verhaallijkt eentonig te worclen. 
Gammele kerncentrales in het G.O.S. 
blijven in werking, ondanks de grote 
zorgen in het Westen. Terwijl het 
parlement van de Oekraïne de draad is 
lcwijt geraakt, ruikt een opkomende 
atoomlobby haar kansen. 
Er valt nog zeer weinig te melden over 
activiteiten om de energievoorziening 
veiliger en efficiënter te laten verlopen. 

WIM KERSTEN 

e energievoorziening in de Oek
ralne staat of valt met de vier 
kernreactoren van Tsjemobyl. 
De beruchte ramp-reactor ts 
sinds 1986 ingepakt met een be

tonnen sarcofaag en zal nooit meer in werking 
komen. Twee andere reactoren werden in de 
herfst van 1991 door branden getrotfen en om 
veiligheidsredenen in mei van dit jaar afge
schakeld~ Het parlement nam in de zomer het 
besluit dat alle drie resterende Tsjemobyl-re
actoren al voor het einde van 1993 moeten 
worden stilgelegd in plaats van in 1995. Vanaf 
half oktober is eenheid-3 na een 'opknapbeurt' 
weer in bedrijf om de stroomvoorziening in de 
republiek op pe1l te houden en om de komende 
winter door te komen. Er zijn voorlopig nog 
geen alternatleven voor handen, zo beweren de 
autoriteiten. 

TOTAAL VERSLETEN 
Het Oekralense parlement stelde zich op 

het standpunt dat de Tsjernobyl-cenfl'ales bin
nen een jaar definitief gesloten moesten wor
den om de permanentè dreiging van een even
tuele nieuwe ramp uit te schakelen. Men kiest 
liever voor een energiecrisis dan voor een ka
tastrofe. Het parlement wordt gesteund door 
het vernietigende oordeel van een internatio
naal inspectieteam dat op verzoek van de Eu
ropese Gemeenschap onderzoek deed naar de 
staat van de drie reactoren: •totaal versleten 
bouwwerken zonder deugdelijke brandbeveili
ging"". Vanuit het Westen wordt van alle kan
ten in koor aangedrongen op onmiddellijke ac
tie: sluiting van alle Tsjemobyl-reactoren. Zelfs 
de ingepakte ramp-reactor baart grote zorgen 
omdat het betonnen omhulsel scheuren ver-
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toont. Meer dan 1.000 m2 beton is gebarsten 
en zit vol gaten en scheuren. Volgens het vak
blad Nucleonles Week zou de sarcofaag hoog
uit zes jaar mee gaan, terwijl de (Sovjet) autori
teiten altijd hebben beweerd dat de levensduur 
minstens dertig jaar zou bedragen. De radioac
tiviteit knaagt aan de structuur van de beton
nen omhulling. Als het bouwsel bezwijkt zal er 
weer een hoeveelheid radioactiviteit vrijkomen. 
De vloer is al zo lek als een mandje, waardoor 
constant .radioactiviteit wegsijpelt en het 
grondwater besmet. 

In een recente voordracht voor het Interfa
cultair Reactor Instituut te Delft pleitte A.M. 
Versteegh (hoofd nucleaire zaken van Energie
onderzoek Centrum Nederland) ook voor slui
ting. Een 'tweede' Tsjernobyl betekent volgens 
hem een ramp voor de omgeving, een milieu
ramp voor de wereld en een voorlopig einde 
van de kernenergie. De bijdrage van Versteegh 
had als sarcastische titel •Kernenergie in Oost
Europa. Foutje, bedankt! •. 

Directeur N. Ketting van de NV SEP (Sa
menwerkende Elektricttetts Produkttebedrij
ven) bedacht ook een plannetje om Oost-Euro
pa te helpen: als we onze stroomprijs verhogen 
met êên cent per kiloWattuur, dan kunnen we 
de opbrengst gebruiken om de verouderde 
kerncentrales in Oost-Europa te verbeteren. 
Mintster Andriessen (Economische Zaken) zag 
er echter niets in. Russische energiedeskundi
gen zullen zich niet door ons de wet laten voor
schrijven, aldus de minister. Tijdens een klein 
debatje in de Tweede Kamer opperde kamerlid 
Blaauw (VVD) het idee om met westers kapt
taal het rendement van conventionele elektrici
teitscentrales te verbeteren zodat 'de Russen' 
minder afhankelijk worden van kernenergie. 

ATOOMLOBBY 
De Oekralense president Leonld Kravtjsoek 

veiZUchtte in juli van dit jaar dat hij het ook 
niet meer wist: "Ik zie geen enkel alternatlef 
voor kernenergte•. Daarmee zette hij de deur 
open voor de opkomende pro-kernenergie lob
by die steeds actlever wordt. Volgens Andrej 
Glazovoj (mede-oprichter en woordvoerder van 
de m1lieuorganisatle Zhelent Zvtt, Groene Aar
de) rutken veel ex-communistische leiders hun 
kans om tegen betaling westerse reactorfirma's 
binnen te loodsen en vette baantjes te krijgen. 
Met name de 'inherent' veilige kerncentrale 
van het Candu-type (Canadees fabrikaat) 
wordt aangeprezen. Vanuit Detroit (Verenigde 
Staten) wordt door de Oekralense gemeen
schap aldaar druk uitgeoefend op Kiev om de 
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Leegslaande flats 
in de ~alen stad 
Pripjat 
(foto's: Joop Boer) 

Het terrein van de 
ramp-reador 
wordt dagelijks 
schoon gespoten 
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energtevooiZientng tn de Oekralne vetllg te stel
len met behulp van veilige westerse kernreac
toren. 

De atoomlobby .maakt ook gebruik van poli
tieke ontwikkellogen in de republiek. Yurl 
Tsjerbak. mede-oprichter van Zhelenl Zvtt. te
genstander van kernenergie en voorzitter van 

de mtlteu-colllJJllssle in het parlement. werd 
'weggepromoveerd' tot ambassadeur In ls~L 
Met hem 1s een hele reeks kernenergie-tegen
standers naar elders getrokken. De jonge mt
lteubewegtng ts nu sterk verzwakt en kampt 
bovendten met geldgebrek om biJVoorbeeld 
eenvoudige folders te laten drukken en te ver
spreiden. "We worden uttgebonderd In deze 
bananenrepubllek•, aldus Andrej Glazovoy. 

RADIOACTMTEIJ VRSPUID 
Gedurende de zomermaanden woedden er 

enorme bosbranden en veenbranden In de ge
bieden die sinds april 1986 radioactlef besmet 
zijn. BIJ elke brand waalt radioactleve as met 
de wtnd mee om elders neer te dalen. Zo werd 
bet oorspronkellJk besmette gebled In omvang 
steeds groter. Volgens Andrey Glazovoy wor
den er wel meUngen verricht. maar Is bet ge
bied veel te groot om stelsebnaUg alles In kaart 
te brengen. ·omcteel zijn e.r geen grote veran
deringen In besmetttngsgraden geconstateerd, 
maar niemand kent de exacte omvang en In
tensiteit. Het Is hopeloos." De lnfonnatle van 
overheidswege wordt wel gepubliceerd, maar er 
wordt welnJg waarde aan gehecht. Dutdelljk Is 
wel dat de Tsjernobyl-ramp nog lange tijd een 
kwelgeest zal bllJven In de Oek:raine, Wit-Rus
land en Rusland. Een 'tweede' Tsjemobyl dient 
zeker voorkomen te worden. 

Dr. Georgy Lepln, vice-voorzitter van de 
verentging van reddingswerkers, maakte tiJ
dens de Conferentte van Strallngsslacbtoffers 
(aerltjn, september 1992) bekend dat 13.000 
van de tussen 600.000- 800.000 ltquklatoren 

(brandweermensen, verplegers, bellcopterptlo
ten, enz.) reeds zijn overleden. Een groep van 
70.000 reddingswerkers Is Invalide en chro
nisch ziek. 

Er worden verder opvallend veel gevallen 
van schlldklterkanker aangetroffen in de ge
troffen gebieden. StraUngsdeslrundigen ln Wit
Rusland hebben altijd voorspeld dat deze ver
schJjnselen zich pas na tien jaar ln 1997 zou
den manifesteren, maar in werkeltjkbetd ziet 
men nu al een snene en dutdelyke sUjglng van 
bet aantal patl!nten. Vooral onder kinderen 
worden opmerkelljk veel gevallen van scbtld
k.Uerkank.er aangetroffen. Deze kankervorm Is 
veroorzaakt door de uitstoot van Jodium en 
besmetUng van melk als gevolg van de Tsjemo
byl-ramp. 

HULPELOOS 
De moeder en de zus van Yurt Kbalal wor

den behandeld voor een tumor In de schlld
kller. ZIJn oom overleed in september 1989 aan 
kanker. De famtlte woont In Kiev, de hoofdstad 
van de ona1hankeltjke republlek Oekralne, op 
75 kllometer afstand van de ramp-reactor. 
OVer de situatle schrtjft hiJ: ·De toestand hier 
is slecht. Instabiel en ondutdeltJk. De ekono
mie en de produktie Is logestort en de lnfiaUe 
bedraagt meer dan 500 procent. Hopeloos lljkt 
•t•. Yurt studeert natuurkunde aan het Insti
tuut voor Elektrodynamica. ZIJn belangstelling 
gaat vooral uit naar de ontwikkellog en de toe-

passing van duurzame energiebronnen (wind
energie) en energiebesparing. maar zijn InsU
tuut In Kiev beschJkt over veel te welntg tech
nische en ftnanci!le mlddelen om echt tets van 
de grond te krijgen. HIJ noemt zich een ver
klaard tegenstander van kernenergie en VIndt 
dat bet nu maar eens afgelopen moet zijn: • Als 
ze Eenheld-3 van Tsjemobyl weer In bedriJf 
stellen, zal ik bet zwijgen verbreken ... ". Maar 
Yurt zal bet niet ln ziJn eentje aankunnen. • 
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Ecoleams een succes 

Begin 1992 waren 35 EcoTeams in 
Nederland bezig met het proefproject 
van Global Action Plan (GAP} 
Nederland. Na sep#ember gaan 
vierhonderd EcoTeams van start met de 
Nederlandse versie van het EcoTeam
werlcboek. Tof nu toe is er dus sprake 
van een exponentiële groei. De vraag is 
of straks iedere Nederlander in een 
EcoTeam zit. In Den Haag is men 
enthousiast. 

IIARRY WALBUIG 

at was het ook alweer: Eco
Teams In Nederland? Begin 
1992 waren 35 EcoTeams 
bezig jo een proefproject ver
spreid over Nederland. Wat Is 

er van hen geworden? Zijn de eerste resultaten 
al bekend? Een vraag voor Peter Luttervelt van 
het landeUjke GAP-meldpunt. •In elk geval Is 
bekend dat veel EcoTeamleden graag door wil
len gaan na afronding van het proefproject. • 

Het GAP-meldpunt is begjo oktober ver
huisd van Delft naar Den Haag: een prachtig 
kantoor op de begane grond, met een tuintje 
erachter. Ze hebben de zolder ingeruild voor 
een mooie grote ruimte. En het Is er druk. Het 
gesprek moet even onderbroken worden, want 
er komt een belangrijk telefoonqe bJnnen. 'I)a, 
een geldschieter gaat voor. 

Het Global Action Plan (GAP) Nederland 
maakt deel uit van GAP International, een net
werk-organisatie die joternationaal bezig Is 
met het opzetten van EcoTeam-prc>gramma's. 

Een GAP-EcoTeam bestaat uit zes tot tien 
huishoudens van vrienden of bekenden. Aan 
de hand van een werkboek doorlopen deze 
huishoudens een actie-programma van zes 
maanden. Elke maand wordt een nieuw thema 
aangepakt. De zes kernthema's zijn: 

1. Mlnder huishoudelijk afval 
2. Lager gasverbruik 
3. Efficient met elektrlcltelt 
4. Wijs met water 
5. Verkeer en vervoer 
6. De eco-wljze consument 
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DRIETON 
Het proefproject jo Nederland Is een succes 

geweest. Er hebben 225 huishoudens aan 
meegedaan. De eerste resultaten zijn bjonen. 
OVer huishoudeUjk afval zijn bijvoorbeeld de 
volgende besparingen gerealiseerd. Een gemid
deld hulshouden (2,6 personen) levert 18,2 kg 
afval per week af. Na afloop van het proefpro
ject zetten de ecoteam-huishoudens gemiddeld 
nog 3,9 kg per huishouden per week op de 
stoep. Dat scheelt 14,3 kg per huishouden per 
week. De 225 huishoudens zorgen zo samen 
voor een vermmdertng van 3,2 ton afval per 
week. 

Ook Is het nieuwe werkboek klaar. Het jo
tematlonale werkboek Is aangepast aan de Ne
derlandse situatie. Het belangrijkste verschil is 
dat achterin jovulkaarten zijn opgenomen. 
waarop de deelnemers hun resultaten noteren. 
Het werkboek Is praktischer geworden. Er zijn 
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twee soorten invulkaarten. Er zijn invulkaar
ten voor de 'normale' deelnemer en invulkaar
ten voor de scorekeeper. Dit benadrukt nog 
eens de belangrijke rol die aan de scorekeeper 
wordt toegekend In het Nederlandse EcoTeam
programma. De scorekeeper noteert de gege
vens van het hele team. Hij berekent dan ge
middelden en kan zo meteen feedback geven 
aan de andere teamleden. Dit gebeurt In con
crete cijfers, bijvoorbeeld hoeveelliter water en 
kuub gas minder is gebruikt dan vorige 
maand. In andere landen wordt aan de score
keeper niet zo'n directe rol binnen een Eco
Team toegekend. Daar verloopt de feedback vla 
meldpunten, die de gegevens verwerken. Vol
gens Peter Luttervelt gaat GAP Nederland uit 
van de volwassenheid van de mensen zelf. HIJ 
zegt: Mln teder team zit wel iemand, die de ge
middelden uit kan rekenen en dat bovendten 
graag wil doen. We zien de EcoTeams meer als 
zelfstandige en zelflerende organismen. • 

VIER. •• MIUOEN? 
De verwachtingen over het Nederlandse 

EcoTeam-programma zijn hooggespannen. Pe
ter Lultervelt spreekt van een exponentiêle 
groei van het aantal EcoTeams. MEerst waren 
er veertig, nu worden het er vierhonderd en In 
de komende jaren, wie weet ••. • Inderdaad ts 
het proefproject afgerond en gaan nu vierhon
derd EcoTeams met het nieuwe 'Nederlandse' 
werkboek van start. Maar het optimisme van 
Peter kent geen grenzen, wanneer hij zegt: •Er 
zijn 6,4 miljoen huishoudens in Nederland. 
Het is ons streven dat In het jaar 2000 al deze 
hUishoudens op êên of andere manier met het 
EcoTeam-programma in aanraking zijn ge-

weest. Dit is weliswaar een ideaal dat niet echt 
bereikt zal worden, maar het dient wel nage
streefd te worden.· Veel werk dus voor het lan
delijke GAP-meldpunt te Den Haag. 

•Integendeel ... •, werpt Peter tegen, "We wil
len zo veel mogelijk gaan samenwerken met 
bestaande organisaties, die dicht bij de men
sen staan. Zij zullen dan de functie van meld
punt gaan vervullen. Wij hoeven niet zo groot 
te zijn. Wij zijn immers geen milieu-organisa
tie. Wij promoten een methode, namelijk een 
concrete gedragverandertngs-methode. Voor 
mtlleu-technische vragen kunnen mensen be
ter bij milieu-organisaties terecht. 

GAP voert momenteel besprekingen met 
een aantal milieu-organisaties. Als het aan 
GAP ligt gaan deze milieu-organisaties de 
functie van meldpunt vervullen. Het is dus de 
bedoeling dat er decentrale meldpunten ko
men. Eén van de prille partners is de vrouwen
organisatie Milieukwartet In Utrecht. Een an
dere partner, waarmee de afspraken zo goed 
als rond zijn, is Kleine Aarde In Boxtel. 

Volgens Jan Juffermans van de Kleine Aar
de hangt het er wel van af of er subsidie vrij
komt voor de decentrale meldpunten. GAP zelf 
krijgt nu structureel subsidie van het ministe
rie van VROM. Wel is het de bedoeling dat GAP 
selfsupporting wordt, onder andere door de 
verkoop van de werkboeken. 

Wlè $ifi ln6 Manaten c$iê ()ko-Sflcnz 
lhf9S Haa~nqlt$ in Otdf1ung. ~ingen 
l!6d dab_ei auch nO;Ch, $paS haben I 

Dtlvî<ct Gershort ul')d Roberf <:;liman 

Deutsche ,Aiusgqpe; 
RQlandKûhl\.è 
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ACHmENMAAL 
Milieukwartet In Utrecht heeft nog meer 

plannen op stapel staan, dan alleen een GAP
meldpunt worden. Truus Appelman van Mi
lieukwartet zegt het als volgt: ·wij zijn een 
vrouwenorganisatie voor het milieu. Volgende 
week hebben wij een tweedaagse kadertraln1ng 
voor achttien milieu-voorlichtsters. In deze 
training leren zij hoe ze voorlichting moeten 
geven over het starten van een EcoTeam. Het 
is de bedoeling dat deze achttien vrouwen bij 
plaatselijke vrouwenorganisaties een voorlich
tingsavond gaan verzorgen. Dit zijn avonden 
over GAP met als doel dat er EcoTeams opge
richt worden. • 

·Truus Appelman is hierover optlmistlsch. 
Volgens haar reageren de hoofdbesturen van 
versch1llende vrouwenorganisaties ·ai enthou
siast. •En de groepen zijn soms behoorlijk 
groot, die onze voorlichtsters uitnodigen. • 

De voorlichtsters leren In de kadertraining 
hoe ze moeten omgaan met weerstanden bij 
mensen. Mensen vragen zich af wat voor zin 
het heeft. Ze denken dat de tndustrleên en de 
overheid een veel grotere bijdrage aan het mi
lieu kunnen leveren, dan zijzelf. •En ... •, Truus 
Appelman veiVolgt, • ••. dan is ons argument 
dat je met acht of tien huishoudens wel iets 
kunt bereiken. Je bent met een groep. Je sti
muleert elkaar. Je wisselt ideeên en ervaringen 
uil Dat is de kracht van een groep. • 

Peter Luttervelt •atj GAP gaat hèt om de 
methode. Zonder In te gaan op de schuldvraag 
zetten we mensen In een team aan tot gedrags
verandertng. We laten de resultaten direct aan 
de mensen zien. Dat werkl Dat stimuleert. . 

En er is nog een ander aspecl Er zijn men
sen die al jaren met de milieu-problematiek 
bezig zijn. Zij zijn ondertussen misschien wat 
gedes1lllJsioneerd geraakt. We maken nu mee 
dat deze mensen binnen een EcoTeam vrij vlug 
de rol van deskundige krijgen. Zij weten Im
mers al veel dingen, die de andere teamleden 
niet weten. Het is voor hen leuk om hun ken
nis met de anderen te delen en deze profiteren 
op hun beurt van de deskundigheid in hun 
midden. Het leukste is echter om te zien hoe 
een 'oude milieufreak' weer helemaal opbloeit 
In een EcoTeam. • • 

GAP Nederland 
Prins Hendrikplein 18 
2518 JC Den Haag 
tel: 07Q-3466995 
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Mag het een onsie meer ziin? 

Oosteuropese radioadivos steken in 
grote getale de Duitse grens over. Deze 
nucleaire cowboys stellen het Duits 
justitieel apparaat danig op de proef. 
Alleen dit jaar zagen al meer dan 
honderc/ gevallen van nucleaire smolckel 
het duistere Duitse daglicht en liepen 
tegen de lamp. Dit neemt niet weg dat 
de Duitse politie als onervaren 
schoothondjes reageert op deze toch 
allang geen nieuwe vorm van misdaad. 

MARIO DE GUCHT 

Wcht maakte In augustus 1990 
reeds melding van een toene
mende atoomsmokkel. Wim Ker
sten smokkelde toen het volgen
de bijeen: "In november 1989 

werden twee mannen in de buurt van Inns
bruck aangehouden. Ze hadden vijftig kilo 
hoogverrijkt uranium bij zich dat In een kern
reactor als brandstof kan dienen of aanzet kan 
vormen voor de constructie van een kernbom. 
Amper een week later werden In Brussel acht 
personen aangehouden die Vijfhonderd gram 
radioactlef cesium-137 op de zwarte markt wil
den verhandelen. In september van dat jaar 
werd een Brit gearresteerd die met een voor
raadje uranium op weg was naar Ubiê'". 

HOGEVLUCHT 
Anno 1992 heeft de smokkel van nucleair 

materiaal een hoge vlucht genomen. De smok
kelwaar is vaak afkomstig uit de voormalige 
Sovjet-republieken. Maar uit gegevens van het 
Internationaal Atoom Energie Agentschap 
(IAEA) te Wenen blijkt dat er ook natuurlijk en 
lichtverrijkt uranium uit onder meer Bulgarije 
en Roemeniê is verdwenen. Het radioactleve 
spul wordt naar het westen gesmokkeld en al
daar op de zwarte markt verhandeld.De vraag
kant van deze markt wordt, naar algemeen 
wordt aangenomen, gevormd door Derde We
reldlanden die zelf een eigen kernbom willen 
fabriceren. De economische malaise en de cha
os na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie zijn 
een goede voedingsbodem voor de illegale han
del In nucleaire stoffen. De gevallen van nucle
aire smokkel rijgen zich de laatste tijd aaneen. 

Alleen In 1992 zijn al meer dan honderd geval
len aan het licht gekomen. Op zaterdag tien 
oktober wist de Duitse politie de hand te leg
gen op twee houders met radioactief materiaal.· 
De twee houders bevatten elk ongeveer twintig 
gram cesium-137 en strontium-90. In verband 
met deze zaak werden vijf Polen In Frankfurt 
en Bochum gearresteerd. Dit lugubere Vijftal 
zei verder nog êén kilogram cesium-137, tien 
kilogram uranium-235 en tien kilogram urani
um-238 aan te kunnen bieden. Verder zouden 
ze nog een volledige kernkop uit de voormalige 
Sovjet-Unie kunnen leveren. Naar alle waar
schijnlijkheid hebben we met oplichters te ma
ken. Op zestien oktober was het weer raak In 
MQnchen. Op een parkeerplaats In de buurt 
van deze Zuidduitse stad hield de Beierse poli
tie zeven mannen aan, onder Wie zich twee 
Tsjechen bevonden. De bagage die de heren bij 
zich hadden bevatte onder andere 2,2 kilogram 
hoogradioactief uranium, luidde het In eerste 
instantie. De Duitse minister van milieuzaken, 
Klaus TOpfer, verklaarde later dat het om licht
verrijkt uranium ging dat in kerncentrales 
wordt gebruikt. Op negenentwintig oktober 
was het weer goed mis in MQnchen. Tijdens 
invallen In drieêndertig woningen in Duits
land, ZWitserland en Oostenrijk zijn een aantal 
schokkende documenten ontdekt Uit deze do
cumenten bleek dat een partij uranium-235 
(dat wordt gebruikt bij de fabricage van atoom
bommen) en dertig tanks vanuit een aantal 
voormalige Sovjet-republieken naar het oor
logsgebied In voormalig JoegoslaViê zijn ge
smokkeld. De politie In MQnchen heeft In ver
band hiermee zeven mensen gearresteerd. 
Deze drie zaken zijn maar een kleine greep van 
de affaires die zich de afgelopen tijd op Duits 
grondgebled hebben afgespeeld. 

OPUCHTERS 
De laatste tijd wordt de zwarte markt over

spoeld met "uranium· dat door ordinaire op
lichters wordt aangeboden. Deze lieden willen 
aan een "handjevol straling• dik geld verdie
nen. Het komt steeds vaker voor dat deze he
ren helemaal geen uranium bezitten. Ze lok
ken potenUêle kopers met sterk stralende stof
fen als cesium, strontium en plutonium. Een 
brutaal staaltje van oplichting kwam in juni 
van dit Jaar boven water. Zogenaamde zaken
lieden uit het noorden van Duitsland hadden 
twee atoombommen In de aanbieding. Tijdens 
een grote zoekactie stuitte het Openbaar Mi
nisterie op de vermoedelijke springstof. Het 
bleken houders met het sterk stralende kobalt-
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60 te 
zijn. Deze 
stof heeft In de medJsche weten-
schap enkele toepassingen. Voor de 
splljtatoffen cesium en strontium bestaat 
Jn bet westen geen zwarte markt. Ze hebben In 
geld uitgedrukt welnfg waarde. Deze stoffen 
kunnen een groot gevaar opleveren als ze In de 
wrkeerde banden belanden. Met name terro
J'Jst.en zouden voor deze sterk stralende stoffen 
met een halfwaardetijd van dertigjaar wel eens 
een ongezonde belangstelllng kunnen koeste
ren. Onlangs kwamen tn Wenen en MQm:hen 
dutzenden schroeven op de markt. Deze 
schroeven dte afkomaug ztjn uit Rusalache 
brandmeldera bevatten een zeer kleine hoe
welheld plutonium. Voor het maken van een 
atoombom ztjn volgens deskundigen mfljoenen 
van deze schroeven nodtg. Toch ziJn deze 
schroeven levensgevaarlijk omdat plutonium 
f:ên van de gtftlgst.e stoffen Js die er op aarde 
bestaan. Het Inademen van een paar micro
gram plutonium Is al genoeg voor het krijgen 
van kanker. 

ONDESKUNDIG 
Meer dan eens zijn de mensen die betrok

kèn zijn biJ de smokkel van radtoact1eve stof
fen onwetend van de mogelljke gevaren van 
deze stoffen. Ze leveren dan ntet alleen gevaar 
op voor zichzelf maar ook voor hun omgeving. 
Enkele weleen geleden werden fn ZQrtch twee 
Polen gearresteerd die ceslum-137 Wegaal wfl
den verkopen. Ze droegen het spul onbe
schermd In een plastic tasje fn hun borstzak. 
De arme drommels lljden belde aan strallngs
zlekt.e en zien 'YI'tj\\'el zeker hun dood tegemoet. 
Het Is ntet oudenkbeeldig dat mensen die ntet 
biJ deze zaakjes betrokken zfjn, toch het 
slachtoffer ervan kunnen worden. Als Je een 
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paar uur in de omgevtng 
van belde Polen tn biJvoor
beeld de t:retn zou zitten, 
dan krijg Je in !!n keer 
een behoorlljke hoeveel
held straling te verwer
ken. Deze hoeveelheld Is 
te vergelfjken met de 

maxtmaal toegestane hoe
veelheld dte een arbeider in 

de kemtndustrie per jaar mag 
oplopen. 

lACONIEK 
Woordvoerder Davtd Kyd 
van het Internattonaal 
Atoom Energie AgenU.chap 
(IAEA) reageert vriJ laconiek 
op cle gebeurtenissen van 

het afgelopen Jaar. Hij erkent 
wel ~t het zorgwekkend Is dat er on-

gec:ontroleerd met radioactleve stoffen wordt 
gesleept. Maar cle pers, de polltie en douane
autoriteiten zijn fn zijn ogen medeschukllg aan 
de groetende onrust. Volgens hem loopt biJ de 
media het kwijl uit de bek als ze een verbaal 
over splijtstoffen kunnen publlceren. De polltie 
en douane-autoriteiten zouden regelmatig 
overhaaste conclusies trekken. Kyd vindt het 
een redelljk geruststellende gedachte dat er 
nog nooft uranium van wapenmatertaal Is aan
getroffen. Het gaat volgens hem tn verreweg de 
meeste genDen "maar" om natuurlljk of hoog
uit llchtverrljkt urantum. Het Is hoog t1jd dat 
de controle op de handel en wandel van nucle
aire stoffen sterk wordt verscherpt. Het Non 
Proliferatie Verdrag dat het mogelljk misbruik 
van kernenergie moest voorkomen wordt op 
alle ûonten geschonden. De totale hoewelheld 
plutonium die op de wereld aanwezig Is, ts on
bekend. Het Is ook ntet bekend welke hoeveel
held plutonium ztch fn Oost-Ewopa en In de 
voormalige Sovjet-Unte bevtndt. Zeker is wel, 
dat de kerncentrales .In dit deel van de wereld 
extreem onvetbg zijn. Zeker Is ook dat de be
veillging van deze centrales veel te wensen 
overlaa~ Allerlel louche figuren zetten even zo
wel dutst.ere handeltjes op rond deze kerncen
trales. Het Is zeker niet te vroeg om het Inter
nattonaal Atoom Energie Agentschap eens 
wakker te schudden. Strenge voorschriften 
voor kernceotrales en radioactleve stoffen en 
scherpe controle op nalevtng van de regels 
door het Internattonaal Atoom Energie Agent
schap 18 fn deze situatle geen overbodige luxe. 
Laten we hopen dat het nog niet te laat Is.... • 
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Het daagt in het zuiden 

De eerste ronde van de campagne 
'Zonne-energie in Brabant' is zojuist 
afgelopen. De organisatoren zijn 
tevreden. Het symposium en acht 
informatie-avonden werclen goed 
bezocht en het boekje 'Aan de zon zal 
het niet liggen' is goed ontvangen. 
Ook de belangrijkste doelstellingen zijn 
gehaald: introductie van het begrip 
zonne-energie en het geven van 
voorlichting over de toepassings
mogelijkheden. 

THUSBRGERS 
ENERGIEBURO DE KNUPKAT 

n april vorig jaar gtng de overheids
campagne '300. 000 zonneboilers in 
2010' van start. In Noord-Brabant 
bleek hier weinig animo voor te be
staan. De provin.cle verwees naar het 

Brabantse energiebedrijf PNEM. Dit gaf binnen 
zijn milleu-actieplan (B-MAP) echter geen prio
ritelt aan zonne-energie. Daarom startte het 
Tilburgse energieburo De Knijpkat de campag
ne 'Zonne-energie in Brabant', samen met het 
PON, instituut voor advies, onderzoek en ont
wikkeling In Noord-Brabant. Na het houden 
van een symposium (mei 1991 in Tilburg) ging 
de bal pas goed rollen, toen de voorbereidingen 
voor een brede campagne werden getroffen. 

GEMEENTEN EN CORPORATIES 
In mei 1992 werd in Eindhoven een tweede 

symposium gehouden, weer voor gemeenten 
en woningcorporaties. Doel was het inventari
seren van de mogelijkheden van zonne-energie 
in de woningbouw. Vooral de inleidingen over 
praktijkervaringen (Gouda en Kruiningen) von
den een geWillig gehoor. De opkomst was goed, 
hoewel een belangrijk deel van de doelgroep 
thuis bleef. Reden temeer om verder te werken 
aan introductie van zonne-energie. 

Toch bood het symposium een goede gele
genheid om ervaringen uit te wisselen. Ook 
ontstond er spontaan een discussie over het 
nut en vooral het belang van een zonne-ener
giebeleid. Daarnaast werden contacten gelegd 
met llelnteresseerde llemeenten en woninllcor-

poralles en bleek maanden later nog veel aan
dacht te zijn voor teksten van inleidingen. 

BOEKJE 
"Een verrassing voor de sceptici: aan de zon 

zal het niet liggen". Een passage uit een artikel 
voor een boekje over zonne-energie. Het laatste 
deel werd uiteindelijk gekozen als titel voor de 
gehele brochure. 

'Aan de zon zal het niet liggen', verschenen 
in september, bevat tien artikelen die geza
menlijk een helder overzicht geven van de Ne
derlandse stand van zaken. De auteurs zijn 
enerzijds beroepsmatig bezig met zonne-ener
gie, anderzijds zijn het journalisten die een be
paald thema belichten. 

Het boekje wordt gratis verspreid vla de in
formatie-avonden, mllieu-educatiecentra, bibli
otheken, energiebedrijven, politici en andere 
belanghebbenden. Zo'n 1500 exemplaren heb
ben hun weg al gevonden. De reacties op het 
boelge zijn alle positief. Zo wenst de Brabantse 
commissaris der koningin Houben de initiatief
nemers veel succes met de campagne .. 

INFORMATIE·AVONDEN 
Een ander belangrijk onderdeel van de 

campagne waren de acht informatie-avonden 
voor consumenten. Van Bergen op Zoom tot 
Boxmeer werd wekenlang elke dinsdag ergens 
een bijeenkomst gehouden voor met name par
ticulieren. De opkomst was groot: gemiddeld 
35 personen per avond. Het overgrote deel van 
bezoekers· betrof mensen met een eigen huls 
die al langer overwogen een zonneboiler aan te 
schaffen. Voor hen betekende de avond dat ze 
hun laatste vragen kwijt konden; meestal wa
ren ze al op de hoogte van de belangrijke mi
lieuvoordelen van zonneboilers. 

Veel vragen gingen over de ftnanclêle aspec
ten, zoals het economisch rendement en de te
rugverdientijd. Maar vaak ontlokten dergelijke 
vragen opmerkingen van andere aanwezigen 
die de voordelen voor het milieu veel zwaarder 
vonden wegen dan het economisch rendement. 
Ook hier gold blijkbaar de overheidsslogan: 
~Doe je het niet voor het geld, doe het dan voor 
het milieu'. 

In Breda en Helmond, waar stadsverwar
ming wordt toegepast, bleek deze milieuvrien
delijke vonn van energievoorziening een con
current te zijn voor zonne-energie: "Ik heb 
stadsverwarming, waarom zou ik dan een zon
neboiler kQpen?" luidde daar de vraag. Opval
lend waren daarnaast telkens weer de vragen 
over de mollelilkheden om zonneboilers te ge-
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bruiken voor rutmteverwannfng (aangesloten 
op de cv-ketel) of vloerverwarming. 

Een andere veelgestelde vraag, meestal ge
paard met enig gemopper, was: "Waarom doet 
de PNEM er niets aan?•. Een vraag die volgens 
de voorzitter van de avond gesteld diende te 
worden aan het hoofdkantoor Jn 's-Hertogen
bosch. 

Overigens was vaak wel de PNEM aanwezig, 
vertegenwoordigd door regtonale directeuren 
en andere medewerkers. ZIJ waren zich, net als 
vertegenwoordigers van gemeenten, woning
corporaties en mtlleugroepen. vooral aan het 
ortenteren op de mogelljkheden van zonne
energie. 

Wat ten slotte opViel waren de grote ver
schillen In opkomst. Grote steden als 's-Herto
genbosch en Eindhoven trokken de minste be
zoekers, telWijl Bergen op Zoom, Helmond en 
Boxmeer de kroon spanden met elk 45 men
sen. 

DE MEDIA 
De verschillende actlvltelten trokken goed 

de aandacht van diverse media, vooral na de 
persconferentte in september. Vrijwel alle Bra
bantse kranten hebben geschreven over zon
ne-energie. Soms in de vorm van een achter
grondverhaal, soms als aankondiging van een 
Informatie-avond. Omroep Brabant deed dit 
ook en ze besteedde Jn oktober een uitzending 
van een uur aan zonne-energie. 

Dankzij de aandacht van de media Is be
kendheid gegeven aan het begrip zonne-ener
gie: De zonneboiler 1s .een goed ontwikkeld en 
betrouwbaar produkt; in Nederland staan er 
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meer dan viJfduizend en dit worden er alleen 
maar meer. 

Een tweede stap is het informeren over de 
mogelijkheden van toepassing. Hiertoe dienden 
het symposium en de informatie-avonden. die 
dutdelijk bedoeld waren voor insteWogen en 
personen die al gelnteresseerd zijn in zonne
energie. 

CAMPAGNE IN 1993 
Tevreden over het verloop van de campagne 

in 1992 buigen Energieburo De Knijpkat en 
het PON zich over 1993. De volgende stap die 
zij wUien zetten betreft daadwerkelljke plaat
sing van zonneboilers in Noord-Brabant, bij
voorbeeld vta woningbouwprojecten. Een niet 
onmogelijke opgave gezien de bodem die daar
voor al 1s gelegd met de informatievoorziening 
en netwerkopbouw in het afgelopen jaar. 

Het activeren van het provinciale energiebe
leid 1s de tweede speerpunt voor 1993. De po
sitieve reacties van provinciale politici en amb
tenaren totnutoe .zijn in ieder geval al een goed 
teken. 

Ten slotte blijft voorlichting een beJangrtjk 
onderdeel. Niet alleen door het beantwoorden 
van telefonlsche en schriftelijke verzoeken om 
informatie; ook het organiseren van studieda
gen en dergelijke voor specifieke doelgroepen 
(bijvoorbeeld uJt de woningbouw- en land
·bouwsector) behoren tot de mogelljkheden. 
Aan de zon zal het niet liggen. • 

De brochure "Aan de zon zal het niet liggen" is gratis 
verkrijgbaar. De portokosten bedragen I 4,00. 
Informatie: 013·351535. 

60m2 zonne· 
collectoren bij een 
kalvermesterij 
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Kernenergie gedogen -vvaard? 

Kerncentrale Doelewaard draait al een 
half jaar zone/er cleugdelijke vergunning. 
Sinds 7 991 geldt een soortgelijke 
situatie voor uraniumverrijkingsfabriek 
Urenco te Almelo. Het begint gewoonte 
te worden dat kernenergie-installaties 
ugedoogdu worden wanneer de 
vergunningen niet meer kloppen. Kan de 
Kernenergiewet bij het oud papier? 
Twee milieuorganisaties blijven deze 
ongewenste situatie bij de rechter 
aanklagen. 

WIM XERSTEN 

p 7 aprll 1992 behandelde de 
Raad van State de gecombineer
de eisen van Vereniging Milleu
defensie en Stichting Natuur en 
Milieu met betrekking tot de 

kerncentrale in Dodewaard. In mei werd dui
delijk dat de eis van Vereniging Milieudefensie 
("onmiddellijke sluiting van de kerncentrale•) 
niet gehonoreerd zou worden. Maar op 29 met 
bepaalde de Raad van State dat Natuur en MI
lieu terecht de exploitatlevergunning had aan
gevochten. Deze werd derhalve vernietigd ver
klaard door de Raad van State. 

Sinds die tijd draalt Dodewaard zonder 
deugdelijke vergunning, en geldt de oude oor
spronkelJjke oprlchttngsvergunnlng van 1968 
en een tiental aanvullende vergunningen die 
samen een lappendeken vormen. Minister An
drtessen (Economische Zaken) stelde vervol
gens alles In het werk om deze situatle te •ge
dogen' totdat een nieuwe allesomvattende ver
gunning is verleend. Zo'n procedure vergt veel 
tijd omdat ook een Milieu Effecten Rapport 
moet worden opgesteld met Inspraak van de 
burgers! In de tussentijd (naar schatting tot 
1995) zou een .gedoogvergunntng moeten gel
den om de kerncentrale toch te laten functio
neren. Op 29 augustus kwam de minlsterlêle 
beschikking, die vervolgens door de Tweede 
Kamer in meerderheld braafjes werd aanvaard. 

PSEUDO-VERGUNNING 
Voor een definitie van de term gedogen 

wordt verwezen naar de Gedoogbrief van mi
nister Anderlessen uit 1991, bij gelegenheid 

van de Urenco-situatle:· "Gedogen is het door 
het bestuur afzien van het gebruik van ter be
schikking staande handhaVIngsmiddelen bij 
constatering van een overtreding van de regels, 
alsmede het door het bestuur op verzoek voor
af verklaren dat tegen een overtreding die nog 
zal plaats Vinden - al dan niet vooruitlopend 
op de vergunningverlening - niet zal worden 
opgetreden·. De Gedoogbrief vermeldt vervol
gens zeven minimum-etsen. Bij de Dodewaard
gedoging wordt aan geen van de gestelde etsen 
voldaan. 

Deze procedure wordt momenteel aange
vochten door VMD en SNM samen. Beide mi
lieuorganisaties werden ook uitgenodigd mee 
te denken over de gedoogbeschikking, maar 
voor die 'eer' werd uiteraard bedankt. Overi
gens wordt het vermoeden steeds sterker dat 
in sommige (Haagse) kringen het pro-kern
energte-debat weer wordt aangezwengeld. 

Natuur en Milieu en Vereniging Mdieude
fensie overwogen in september nog om een zo
geheten 'bodemprocedure' aan te spannen te
gen de exploitant van de kerncentrale Dode
waard, de NV GKN (Gemeenschappelijke Kern
centrale Nederland). Een dergelijke bodem
procedure bij de rechtbank van Arnhem zou 
ook kunnen openstaan voor andere organisa
ties en particulieren om zich aan te sluiten bij 
de eis ("het laten draaien van deze kerncentra
le zonder vergunning Is een onrechtmatige 
daad·) en om het maatschappelijk draagvlak te 
vergroten. Begin oktober spande de Stichting 
Mdjoenen Zijn Tegen een kort geding aan om 
de centrale te doen sluiten: het laten draaien 
van Dodewaard (zonder vergunning) Is in strijd 
met de Kernenergiewet en is dus een 'misdrijf. 
De Arnhemse rechter dacht daar anders over 
en bepaalde op 16 oktober dat Dodewaard ge
woon in bedrijf mag blijven. Hij was zeer onder 
de indruk van het veiWeer van GKN dat er op 
neer kwam dat de veiligheid van Dodewaard 
was verhoogd dankzij de gewijzigde vergunning 
uit 1988. Terloops vroeg de rechter zich af 
waar die 'miljoenen tegenstanders' waren. 

Wanneer SNM en VMD dezelfde rechter een 
soortgelijke vraag zouden voorleggen, is de 
kans groot dat de uitspraak identiek zal zijn. 
Die afweging heeft er toe geleid dat er voorlopig 
geen bodem-procedure wordt aangespannen. 

AANGENOMEN VEILIGHEID 
Alle hoop is nu weer gericht op de Raad van 

State. Daar werd eind oktober een beroeps
schrift ingediend tegen de beslissing van de 
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Minister van Economische zaken om de slul· 
tlng van Dodewaard te weigeren. Dezelfde 
Raad van State die 1n met oordeelde dat er tets 
niet deugt met de vergunnfng. 

Een van de kernpunten 1n het beroeps
schrift betreft de gang van zaken rond het zo. 
geheten 'probalistlc safety assessmenf (PSAJ, 
een onderzoek naar de vellJgheid van een kern
centrale. 

Volgens alle deskundigen (zowel voorstan
ders als tegenstanders van kernenergie) Is een 
PSA zeer zinvol, omdat eventuele zwakke plek
ken ontdekt worden waardoor de vetltgheld 
van een bestaande kerncentrale tiJdig wordt 
verhoogd en de kans op een kernsmelting 
wordt verlaagd. Daarnaast fungeert een Accl· 
dent Management. In combinatie met PSA. Het 
Accident Management Is van belang om maat
regelen te ontwerpen die gericht ziJn op het 
handelen van het bedienend personeel biJ tncl· 
denten en ongelukken. PSA en AM samen, vet
ligheld van de installatie plus het bedtenend 
personeel, vormen de basis voor een vetllge ex
ploitatie van een kerncentrale. In het geval Do
dewaard gaat het om een kerncentrale die In 
1969 voor het eerst In bedrijf kwam en waar
van de levensduur bepaald werd op 25 Jaar 
(1994). 

GEEN POmiWKERS 
SNM en VMD stellen terecht dat de onder-
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zoeken of Dodewaard aan de geldende vetllg
beldsetsen voldoet ~n of de kerncentrale nog 
wel past btnnen het Nederlandse risico- en vel· 
IJgheldsbeleid, nog altijd niet zijn afgerond. De 
OKN erkent zelf dat deze afronding ntet voor 
eind 1993 te verwachten Is, maar ze voegen er 
onmtddeUVk aan toe dat de vetllgheld van Do
dewaard voldoende Is gegarandeerd en dat de 
ristco's binnen de marge van het geldende be-

leid blijven. 
SNM en VMD 

bestrijden deze 
Jtchtvoetlge opvat
ting: het gaat om 
aannames die niet 
zijn gebaseerd op 
concreet onder
zoeksmaterlaal. 
Er worden geen 
feitelijke gegevens 
geleverd die aan
tonen dat de 
kerncentrale van 
Dodewaard ook 
~ht vetllg Is. 

Pikant detail 
hierbij ts het feit 
dat een dergelijke 
toetsing wordt 
uitgevoerd door 
het IAEA te We
nen en niet door 
het Oko lnstitut 
te Darmstadl Het 

Oko lnstitut Is een 1n brede kring gerespec
teerd bureau met een kritische houding ten 
a.anzten van kernenergie. Haar vetllghetdsa.na
lyaes hebben geleld tot noodzakelijke aanpasa
lngen btj een kerncentrale tn Nedersaksen. 
Maar de overheld verkiest een controle door 
het IAEA. een instantie die de promotie van 
kernenergie als hoofdtaak ziet. Dte anderen 
zijn maar pottekijkers. 

Daarnaast wordt door de mtlleuorgantsaties 
ook Ingegaan op de levensduur van deze cen
b:ale, die op papter 1n 1994 gesloten zal wor
den. Ook deze plannlng Is inmiddels gewijzigd 
door de SEP (Samenwerkende Elektrlcttelts 
Producenten). ln het recente ElektrlctteJtsplan 
wordt voorgesteld om Dodewaard tten jaar lan
ger te laten draaten en pas 1n het jaar 2004 a( 

te schakelen. Daarvoor Is een aantal mUjoenen 
nodig om de kerncentrale weer wat op te lap
pen ('back flttlng'). Het Is de hoogste tijd om 
Dodewaard op te doeken. • 

lnduslrieel nucleair 
monumentf 
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Windstroom is meer -v~aard 

Vereniging ODE (Organisatie voor Duurzame Energie} streeft al jaren naar een 
belere prijs voor windstroom. ODE cloet clat binnen cle PAWEX, cle koepel von 
particuliere exploitanten von windturbines. PAWEX wil belere tarieven voor c/e 
teruglevering von elektriciteit uit windenergie aan het openbare net. In clie tarieven 
behoort uilgespaarcle milieuschade tot uitclrulcJdng te komen. De tegenpartij heet 
EnergieNecl, het resultaat van cle fusie tussen VEEN en VEGIN, de verenigingen van 
elelctriciteits- en gasdistributiebedrijven in Nederland. 

-
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HANS BAHHINK 

et aanbod van EnergteNed 
bedraagt 10 cent per kilo
Wattuur, terwijl PAWEX 20 
cent wenst De onderhande
lingen hebben niet tot resul

taat geleid en nu zal een door de Elektrtcttetts
wet voorgeschreven en voor beide partijen bin
dende arbitrage de bestaande tegenstellingen 
moeten overbruggen. De arbitragecommissie is 
eindelijk samengesteld en kan zich nu gaan 
butgen over de "Standaardregeling Windener
gie·. Deze regeling had allang vanaf 1990 in 
werking moeten zijn. Belde partijen hebben 
hun arbiters benoemd en twee onafhankelijke 
commissteleden gevonden die voor beide par
tijen aanvaardbaar zijn. 

Het deftnttleve en bindende oordeel wordt 
eind van dit jaar verwacht 

WDTEWK GEREGELD 
De Elektriciteitswet van 1988 bepaalt dat 

nutsbedrijven verplicht zijn tot het accepteren 
van aan het openbare net teruggeleverde elek
trtcltelt. OVereenkomstig een door de Tweede 
Kamer aangenomen amendement op deze Wet, 
dient windenergie - voor zover er verschillende 
mogelijkheden zijn om de bietvoor uitgespaar
de kosten te berekenen - vergoed te worden op 
basis van die wijze van berekening waardoor 
deze wijze van elektriciteitsopwekking het 
meest wordt gestimuleerd. Omtrent de hoogte 
van de teruglevertarieven dient overeenstem
ming te worden bereikt tussen de ener~ebe
drijven en de vertegenwoordigers van de parti
cultere leveranciers van elektrtcltelt. 

In tegenstelling tot de mogelijkheden die de 
Elektriciteitswet expliciet noemt, heeft Ener
gieNed geen onderscheid gemaakt tussen te
rugleverlng uit duurzame bronnen en de overi
ge vormen van teruglevertng. PAWEX heeft in 
december 1990 een voorstelingediend ten be
hoeve van de onderhandelingen. Dat voorstel 
is gebaseerd op de door de dlstrtbutiebedrijVen 
op termijn uitgespaarde kosten, waarin de mi
lieuvoordelen van duurzame energie zijn opge
nomen. 

WAARDE VAN WINDSTROOM 
De waarde van windstroom wordt bepaald 

door de vermeden kosten voor de inkoop door 
het distributiebedrijf van brandstof en vermo
gen ên het transport etvan. Bij de toepassing 
van duurzame energiebronnen (wind, zon, wa
ter) worden fossiele brandstoffen (gas, kolen, 
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olie) uitgespaard. Daarmee worden uitputting 
van natuurlijke hulpbronnen, milieuschade en 
milieurisico's vermeden. Die milieu-effecten 
kunnen gewaardeerd worden op basis van de 
kos~n die op lange termijn gemaakt zullen 
moeten worden om energiegrondstoffen op 
duurzame wijze te produceren. De waarde van 
de elektrtc1te1tsvoorz1ening uit duurzame bron
nen l1gt voor een groot deel in het feit dat de 
maatschappelijke kosten (ook wel externe of 
sociale kosten genoemd) nagenoeg nlhll zijn, 
met name door de geringe milieubelasting. 

De PAWEX stelt voor om deze 'brandstof
component' in het teruglevertarief van duurza
me energie te baseren op de produktiekosten 
per kiloWattuur van de huidige elektrtctteltsle
vering. Net zo als in het EnergteNed-voorstel 
voor warmte-kracht koppeling. Het brandstof
deel in het teruglevertarief wordt berekend op 
13,76 cent per kiloWattuur. Hierin zijn de 
maatschappelijke kosten gesteld op 8 cent 

Daarnaast ligt het voorstel om de vermo
gensbesparing, welke het gevolg is van de toe
passing van duurzame energie, te waarderen 
op basis van de uitgespaarde inkoopkosten 
van het distrtbutiebedrtjf. Dat is nu al het ge
val bij de vermogensbesparing die aan warmte
kracht koppeling wordt toegerekend. De ver
mogensbijdrage van windenergie wordt bere
kend op 6,33 cent per kiloWattuur. Door de 
NV Delta NutsbedrijVen, het Zeeuwse energie
bedrijf met de meeste ervaring op het gebied 
van teruglevering van windenergie door parti
culieren, is die 'vermogenscomponent' vastge
steld op 6,5 cent in 1992. 

In totaal komt het PAWEX-voorstel uit op 
een teruglevertarief, op basis van de door de 
distributiebedrijven op lange termijn uitge
spaarde kosten, van 20 cent per kiloWattuur. 

LANGE TERMUN BELEID 
Het belangrijkste knelpunt bij de toepas

sing van windenergie is de economische haal
baarheid. De beste manier om deze voor lange
re termijn te verbeteren is volgens Vereniging 
ODE het verhogen van de vergoedingen voor 
aan het openbare net geleverde stroom. De 
beste oplossing daartoe is een structurele ver
hoging voor een periode van mintmaal 10 jaar, 
die eenvoudig wordt vormgegeven door middel 
van een bijdrage per geleverde kilowattuur. 
Het uitgangspunt voor de hoogte van de tarief
stelling moeten de volledig vermeden kosten 
voor het distributiebedrijf zijn, verhoogd met 
een toeslag van 8 cent/kWh ter honorering 
van andere vermeden maatschappelijke kos
ten. Dit laatste kan als een toeslag door de 
overheid, landelijk of regionaal, vla de distrt
butiebedrijven verstrekt worden. De financie
ring kan plaats Vinden door een heffing op' fos
siele brandstoffen. 
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Windturbines in 
Quarfeshaven 
(Sioegebied· 
Noord, Vlissingen) 
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Een toenemend deel maatschappelijke kos
ten wordt nu nlet verrekend In de prijzen voor 
energie en vermogen. Het gaat hier om over
heldskasten voor de bestrijding van mWeuver
vutllng, onderzoek naar nieuwe technologle!n, 
schade aan mens en milieu, enz.. Een Duits 
onderzoek (lbe Soclal Costs of Energy Con
sumptlon, 1988) heeft deze maatschappelijke 
kosten geraamd Óp 6-16 cent per kWh. Deze 
kosten worden uitgespaard door Windturbines, 
maar ze komen niet terug In de financiele 
waardering voor geleverde windstroom en dat 
heeft weer tot gevolg dat Windenergie zich In 
een oneerlijke concurrentiepositie beVindt. 

ln de studie 'Zorgen voor Morgen' van het 
RIVM (RijksInstituut voor Volksgezondheld en 
Mllieuhyglene, 1988) wordt berekend dat al
leen al de bestrijding van de uitstoot van ver
zurende stoffen en van kooldioxide de komen
de jaren zal lelden tot een prijsverhoging van 
5,5 cent bij elektriciteit uit poederkoolgestook
te centrales. Voor de hand ligt een brandstof
heffing voor alle gebruikers, die uitbetaald 
wordt aan de opwekkers van windstroom. 

Als In Nederland voor 1.000 MegaWatt aan 
windvermogen zou staan, wat de regering In 
het Jaar 2000 wil, met een jaarlijkse produktie 
van l, 7 miljard kWh, dan zou een verhoging 
van de kiloWattuur-vergoeding door de nuts
bedrijven met 10 cent overeenkomen met een 

gemiddelde kostprijsverhoging van àlle kilo
Watturen (60 miljard 1n totaal) van 0,28 cent. 
Voor een gemiddeld hutshouden 1s dat een be
drag van f 7,- per Jaar. Uit onderzoek 1s geble
ken dat 71% van de bevolktng bereid Is om 
meer te betalen voor de elektriciteit als dat no
dig zou zijn voor de toepassing van duumune 
energiebronnen. Daarnaast heeft 51,6 procent 
er zelfs een kWb-prijsverhoging van 2 of ~r 
centen voor over (Nieuwe mta. Januar11987). 

ZEELAND 
Delta Nutsbedrijven meent dat een terugle

ververgoeding voor Windstroom van 10 cent/ 
kWh voldoende Is omdat tevens een eenmalige 
exploitatlesubsidie wordt verstrekt bij de aan
leg van een windiDolenpark met molens met 
een vermogen van 250 kW of meer. Per Mega
Watt opgesteld vermogen Is die subsidie zes 
ton, wat betaald wordt uit het mWeufonds dat 
de kleinverbruikers gezamenlijk met de reeds 
bestaande toeslag op hun elektriciteitsreke
ning bijeen brengen. Delta Nutsbedrijven komt 
zodoende op een berekende terugleververgoe
ding van 13,5 tot 14 cent. Met enkele nieuwe 
exploitanten van nieuw op te richten windmo
lenparken zijn op deze basis contracten afge
sloten. De nu nog lopende, oude contracten 
gaan nog wel uit van een kWb-vergoeding van 
14,5 cent. Op zich Is het opmerkelijk dat Delta 
Nutsbedrijven háar eigen kostprijs voor het op-
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wekken van windenergie berekent op 11,9 
cent, en toch aan de andere windenergie-ex
ploitanten een vergoeding van slechts 10 cent 
verstrekt. 

BUITENLAND 
In de ons omringende landen gelden tarie

ven die overeenkomen met de door PAWEX be
pleite prijs voor windstroom. In Duitsland geldt 
sinds twee jaar een wettelijke plicht voor elek
triciteitsmaatschappijen tot afname van duur
zaam opgewekte stroom, waarbij voor wind
energie 16,6 cent per kWh wordt vergoed. In 
Denemarken ligt die vergoeding voor coöpera
tieve exploitanten op 21,7 cent, en in Groot
Brittanniê wordt een gedurende 10 jaar gega
randeerde vast kWh-prijs van 19,5 cent gebo
den. 

Hierbij valt de kanttekening te maken dat 
de stroomprijs voor huishoudelijk verbruik in 
Duitsland 31 cent. in Denemarken 34 cent en 
in Nederland 23 cent bedraagt Quli 1990). Ver
gelijkenderwijs Is energie in Nederland goed
koop te noemen, wat een directe reden zou zijn 
voor lagere terugleververgóedingen voor wind
stroom. 

Blijkbaar loopt het buitenland nu eens wèl 
vOorop met regelingen voor duwzame energie
bronnen. Herhàaldelijk moeten we gewaar wor
den dat de Nederlandse rijksoverheid, en voor
al ministers hebben daar een handje van, 
moord en brand schreeuwt dat ons land niet 
met maatregelen mag komen die onze concur
rentieposttie zouden kunnen benadelen, en dat 
we zeker niet voorop mogen lopen. Het omge
keerde Is hier duidelijk het geval. Een zo'n te
rughoudende opstelltng als nu door Energte
Ned wordt voorgeschreven ten aanzien van re
delijke teruglevertarieven kan In de toekomst 
wel eens averechts uitpakken. Er ontstaat im
mers in het buttenland een klimaat dat bevor
derlJJk is voor de ontwikkeling van installaties 
die duurzame energie opwekken en daarmee 
ook de toepassingen doen toenemen. Wind
energie is op korte tenntjn de meest belovende 
van de duurzame energiebronnen. In de voor
bije 10 jaar is de windmolenindustrie erin ge
slaagd rendabele en betrouwbare windturbines 
te ontwikkelen met een sterk verlaagde kost
prijs per kiloWattuur. Daarbij kent ons land in 
potentte grote mogelijkheden voor windenergie: 
ongeveer tien procent van de huidige stroom
behoefte kan in de toekomst gedekt worden 
met wind. En dat is ook de doelstelling van de 
rijksoverheid. • 
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Stroom uit het 
koude noorden 
Noclat cle samenwerkende elektricileits
proclucenlen (SEP} stroom uit Franse 
kerncentrales geiinporteercl hebben en er 
uitgewerkte plannen liggen om energie 
uit Noorse waterkrachtcentrales Ie 
importeren, gaat cle Gelclerse 
energiemaatschappij PGEM samen met 
cle elektricileitsproclulctiemaatschappij 
voor oost- en noorcl-Neclerlancl EPON 
en een kabelbedrijf serieus onderzoeken 
of het zin heeft elektriciteit uit Uslanclse 
waterkrachtcentrales naar Neclerlancl Ie 
halen. Het initiatief ligt geheel aan cle 
Neclerlanclse kant. PGEM en EPON 
waren zelfs cle SEP voor. 

PEfER BIElARS 

et plan ziet er als volgt uit: op 
IJsland worden enkele water
krachtcentrales gebouwd met 
een vermogen van in totaal 1000 
Megawatt. Vervolgens wordt In 

de hoofdstad Reykjavik een kabelfabriek ge
bouwd die een hoogspanningskabel van bijna 
2000 kilometer maakt die op de bodem van de 
Noordzee komt te liggen en de stroom van IJs
tand naar Nederland transporteert. De produk
tie en het transport van de elektriciteit zouden 
tussen 2005 en 20 I 0 kunnen beginnen. 

Maar zover Is het nog lang niet. In septem
ber tekenden in Nederland de PGEM, EPON en 
NKF Kabel uit Delft en in IJsland de stad 
Reykjavik en het ingenieursbureau Icelandtc 
Submarine Cable een zogeheten 'letter of In
tent•. Daarin staat dat eerst een onderzoek ver
richt moet worden naar de haalbaarheid van 
het plan. Dat onderzoek duurt ongeveer een 
jaar. Eind 1993 moet het besluit vallen of het 
project ook uitgevoerd wordt. 

NOORWEGEN 
Een vergeliJking met het Noorse project 

dringt zich meteen op. De stroom uit Noorwe
gen kan omstreeks de jaarwisseling vla een ka
bel bij de Eemshaven Nederland binnenkomen. 
Deze onderzeese kabel krijgt een lengte van 
500 kilometer. De transportkosten bedragen 
naar verwachting ongeveer drie cent per kilo
wattuur. De kabel naar IJstand krijgt een leng-
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te van zo'n 2000 kilometer, vier keer zo lang. 
De transportkosten moeten evenredig veel ho
ger liggen: 12 cent per kilowattuur. Stroom uit 
een gasgestookte elektriciteitscentrale in Ne
derland kost op dit moment zeven tot acht 
cent per kilowattuur. Hoe hoog de prijs in het 
jaar 2005 zal zijn, is moeilijk te zeggen. Onge
twijfeld zullen energieheffingen de prijs opvoe
ren. Dat kan tot gevolg hebben dat de stroom 
uit IJsland in verhouding goedkoper wordt. 
Het kan mogelijk ook leiden tot meer interesse 
voor zonne- en windenergie uit eigen land. 

De PGEM kijkt voorlopig dan ook niet zo
zeer naar de kosten van de uit IJstand te im
porteren stroom, maar naar de produktiewijze 
van de stroom. Stroom uit IJstand is schone 
stroom, opgewekt door water op het eiland. 
Water dat in de bergen van zo'n 2000 meter 
naar beneden valt en door turbines eenvoudig 
omgezet kan worden in elektriciteit 

PROTESTEN 
Een waterkrachtcentrale kent maar êên na

deel. Soms is het nodig om voor de bouw van 
de centrale fors in te grijpen in het juist op die 
plekken kwetsbare milieu. Zo kwamen er van
uit Noorwegen ook protesten naar buiten toen 
bekend werd dat het staatsenergiebedrijf Stat
tkraft extra waterkrachtcentrales wilde gaan 
bouwen voor de export van stroom (en voor het 
geld natuurlijk). Enorme dammen rond de 
stuwmeren verdreven de plaatselijke bevolking 

en brachten het mllieu flinke schade toe. De 
natuur en de mens moesten wijken voor de 
economie. Vanuit IJstand zijn nog geen protes
ten hoorbaar. Het eiland heeft nu enkele wa
terkrachtcentrales met een gezamenlijk vermo
gen van 1000 Megawatt De nieuwe plannen 
behelzen dus een verdubbeling van de elektri
citeitsvoorraad. De regering van IJstand zou 
veel behoefte hebben aan export van stroom. 
Het zou de werkgelegenheid op het eiland een 
flinke impuls kunnen geven. En export van 
stroom levert extra inkomsten op. IJstand kan 
die goed gebruiken. Niet voor niets is Groot
Brittanniê benaderd om te onderzoeken of 
stroomimport vanuit IJsland interessant kan 
zijn. Groot-Brittanniê haalt de energie nu voor
al uit steenkool (zo'n 65 procent) en kernener
gie (20 procent). Op de Shettland- en Orkney
ellanden wordt een voorzichtig begin gemaakt 
met het exploiteren van energie uit windmo
lens. Die energie hoeft niet veel te kosten, om
dat de transportkosten laag zijn. 

Het initiatief om onderzoek te verrichten 
naar het importeren van stroom uit IJstand ge
tuigt volgens een woordvoerder van de PGEM 
van gezond ondernemerschap. ·we willen dit 
idee graag zelf uitwerken. Of de plannen daad
werkelijk uitgevoerd kunnen worden, hangt af 
van de uiteindelijke stroomprijs. Over de hoog
te daarvan is nu nog niets te zeggen. Maar we 
zullen een maximale stroomprijs moeten han
teren. De uitvoering moet rendabel zijn". • 
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Positieve berichten van het 
stortgasfront 
Na een wat moeizame stort in cle jaren 
tachtig lijlet het nu toch cle goecle kant op 
te gaan met c/e winning van stortgas. 
Op clit moment zijn 15 stortgosprojecten 
in uitvoering. Voor ongeveer 20 andere 
projeden is cle voorbereiding in volle 
gang ol wordt een haalbaarheiclsstuclie 
verricht. Toch is het niet alleen rozegeur 
op 's Ionels vuilnisbelten. 

MAIIO DE GUCHT 

tortgas Js een mengsel van 60 pro
cent methaan en 30 procent kool
dioXide. De overtge 10 procent be
staat uJt kleine hoeveelheden ande
re gassen en verontretnJgtngen. 

sto.rtgas ontstaat als op een vuJlnlsbelt Orga
nisch materiaal, grofweg het groente-, fruit- en 
tuinafval. gaat rotten. Verschillende soorten 
bactertên zetten bet organJscb matel1aal om Jn 
biogas. 

Als op een vullnJsstort geen stortgas wordt 
gewonnen, dan stijgt het biogas vanuit het 
mldden van de vuJlnlsbelt op naar boven. Bo
ven 1n de belt aangekomen veroorzaakt het gas 
allerlei problemen, Er ontstaat schade aan de 
afdeklaag van de stort Samen met het blogas 
borrelt ook waterstofsulfide (rotte eierenlucht) 
naar boven. Dit veroorzaakt stankoverlast. 
Stortplaatsen ademen voortdurend methaan 
uit Methaangas absorbeert evenals kooldioxi
de de warmtestraling van de aarde. Echter me
thaan absorbeert de warmtestraling dertig 
maal zo sterk. De Winning van stortgas kan 
een positieve bijdrage leve~n aan de bestrij
ding van het broelkaseft'ect 

Het zijn de positieve effecten op het mllteu 
die de hemieuwde belangstelling voor stortgas 
kunnen verklaren. De gasprijs die tn de jaren 
tachtig sterk 18 gedaald doet dit zeker niet 

Op dit moment draalen op 13 stortplaatsen 
15 stortgasprojecten. Deze 15 projecten zijn 
goed voor 76 rntljoen kubieke meter stortgas, 
aldus Dhr. Takke van het advlescentrum stort
gas ln Apeldoorn. Taak van het centrum Is om 
exploitanten van stortplaatsen professlo.neel te 
helpen bij stortgasprojecten. 76 mtljoen kubie
ke meter stortgas komt overeen met 52 mUjoen 
kubieke meter aardgas. Dit dekt maar zo'n 
twee tiende procent van het totale binnenland-
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se verbruik. In Nederland zijn van alle vuJJ
stortplaatsen er 60 à 80 In principe geschikt 
voor de wtnnlng van stortgas. Tak.ke zou een 
tevreden man zijn als tn 1995 op de helft van 
deze stortplaatsen daadwerkeltjk gas wordt ge
wonnen. 

DONDEISlAG 
Als een donderslag bJJ heldere hemel kwam 

het belicht van de Tilburgse stortplaats Spin
der dat het stortgasproject, dlt jaar, voor het 
eerst tn haar bestaan Winst maakt Het tn 
1987 gestarte project heeft de toen geplande 
jaarwinst van ongeveer Fl. 800.000 nooit ge
haald. Veel aanloopproblemen, een lage gas
prijs en matige bedrijfstijden liggen hieraan 
ten grondslag. Vanaf 1995 zal het apart Inge
zamelde groente-
frult- en tutnafval. 
uit Midden-Bra
bant op de stort
plaats worden ver
gist. Tijdens de 
vergisting ontstaat 
biogas. Het stort
gasaanbod plus 
het aanbod van 
blogas uJt de ver
gtstlngslnstallatie 
zal tn 1995 onge
veer 10 mUjoen 
kubieke meter 
'aardgas• bedra
gen. Met dit gas 
kunnen 5000 Tilburgse huJzen worden ver
warmd. Vanaf 1995 wordt tn Tilburg rekening 
gehouden met een Winst van 3 à 4 ton per 
jaar. 

Geheel andere geluJden. komen uJt Breda. 
Toch overheerst ook hier de tevredenheld over 
het stortgasproject Een Investering van 6 rntl
joen heeft geleid tot de wtnnlng van 1100 ä 
1200 kubieke meter stortgas per uur. Dit gas 
wordt gedeeltelijk direct geleverd aan een na
bijgelegen steenfabriek. Het resterende deel 
wordt met behulp van een gasmater omgezet 
In elektriettelt Technisch gezten heeft het pro
ject naar tevredenheld gedraald. zegt Dhr. Bij
ers. een medewerker van de Bredase stort. We 
hebben nog nooit problemen gehad met de blo
gasinstallatie. Financieel gezien Js het project 
altijd bij de verwachtlogen achtergebleven. De 
lage gasprijs wordt door Bijers als hoofdschul
dige aangewezen. Volgens hem Is tegenwoordig 
stankbestrijding het hoofdmotief om een stort
gasproject uJt te voeren. • 

Drents 1lortgas· 
project in Wijster 

(foto: Hany Code) 
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De EnergieheHing en de mist 

WILIWWIWMS 
UD TWEIDE IWAEl GlOEit UIKS 

egin november hielcl minisier-presie/ent 
Lubbers een inleicling op het ECN-oon· 
gres in het Kurhaus woatbij hij inging 
op een groot aantal energiepolitiek. on· 
clerwerpen. De Vollcslcrant /cople cJe vol· 

gencle clag: "'.ubb.rs leg«! energieh.lfing In cleeJ Eu· 
ropa". Dat was incl.daacl nieuws, wot~t ZD't'lel Aleiers 
als Kok en oolc een meeráerheicl wm cJe Tweede Ka· 
mer haclclen al eerder Ie lc.nnen gegttVfiiJ cld zij een 
branclstolheHing in bijvoorbeelcl alleen Duitslancl, Ne
clerlancl, Denemarlcen en Be/gilt een reile opti6 von· 
clen om ciaarmee vooruit Ie lopen op een EEG- oF zJfs 
een OE~heHing. 

Toen ilc Lubbers in cle Kamer op het mat;. riep om 
cleze tegenstrijc/igheicl in het heleiel uit Mleggen, bleelc 
clat cle premier heel iets anclers hacl uitgesprolc.n clan 
er op papier 18w)ren was uitgecleelcl. "De mij cloor een 
onbelcencle ambtenaar aangereiiele lelest was me niet 
Lubberiaans genoeg" ver1rouwcle hij cle Kam• toe. 
Bovenclien, en clat was veel wezen/ijlc.r, was hij het 
niet eens met de tekst omdat hij ook wel inzag dat je 
ciaarmee cle invoering van een energiehelfing alhan· 
lee/ijle moalet van cle zwoleste scha/cel. Als een lancl 
weigert zou het niet kunnen cloorgaan. En clat was na· 
tuurlijk niet cle becloeling. Met ancler. woorJen, oolc 

cle minisler-presiclent Icon zich voorsleRen clat je een 
energieheffing niet in allelancien van cJe Europese Ge
meenschap op hetzelftie moment laat ingaan. Boven· 
clien hacl minister Aleiers cJe clag tevoren tijc/ens een 
overleg met cle Kamer over helfingen in het milieub.
l.iel opgemerlct cld cJe zwoorsle schouclers cle ZWOOr

sM lasten clragen. Dus clie /ancien waar cJe C02-uit
sloot het hoogsle is, moelen cle grootsle reeluctie ~~
seren en voor hen is een energiebeHing Jus het meest 
urgent. 

l.uébers heeft in cJe ver/cjezingscony>agne in sep
lember 1989 beloofrl clat hij cle C02·emissies in cleze 
lcabinetsperioJe met 5% zou terugclringen. In het 
NMPPlus werd cleze belofte al afgezwalet fot "3 6 5 
procent", maar zelfs Jie c/oelstelling wordt niet ge· 
haalcl. De opbrengst van energiebesparing valt tegen. 
Wmcl- en zonneinergie worclen cloor cle sleeels Jog.. 
branchloFprijzen nog sleeels slwlc benacleelclen komen 
nauwelijles van cle groncl. De SEP eist cle bouw van 
nieuwe (lcem)centrales omelat ze niet gelooft in het 
energieé.sparlngsbeleiJ van minisier Anclriessen. Lub
bers erlcencle vorige week in cle Kamer clat cleze Joel
stelling niet gehaalcl Icon worclen zoncler energie
heHing ("claar wil ilc heel eer/ijle over zijn"), maar hij 
wilde de c/oelstelling oolc niet verlagen. Terecht, maar 
als je geen anclere instrumenten meer hebt oF zegt te 
hebben, zul je clus toch iets moeten cloen. Be/ofte 
moalet schulcl. Het zal wel weer een schukl worclen clie 
afg.wenlelcl wordt op vo/gencle generaties. 
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(ADVERTENTIES) 

E. Hasselaar Klimaatbouw BV 
U komt als woningbeheerder bouw
fysische problemen tegen. U wilt 
het onderhoudsbeleid verbeteren. 
Soms moeten er nieuwe oplossingen 
komen. 
Uw werkterrein raakt dan aan de 
specialismen van Klimaatbouw: 
- energiebesparingsplannen 
- advies binnenmilieu 
- ontwerp van zonneboilers, serres, 

gevelsystemen 
-onderzoek naar onderhoudsbeleid. 

ontwerp- & adviesbureau Crabethstraat 38 B 2801 AN Gouda telefoon 01820- 16572 fax 28911 

Maandblad 

Het actuele mlllelHlplnleblad van Verenfelng Mllleudet..le 

In het decembemummer: 

De terugkeer van het kernenergiedebat 
50 jaar kernsplitsing 1 Plannen voor nieuwe kerncentrales liggen klaar 1 
Oplossing voor het broeikaseffect? 1 (nterview met Mlchael Saller: 
.westen sponsort tweede Tsjemobyl"/ Uraniumsmokkei. 
Nieuws: Eneeland heeft broeikasheffini om kernenergie te 
subsldliren. 

En verder: Dorp vecht al dertigjaar tegen stank mestfabriek 1 
Milieubeweging zegt ja tegen Europa 1 Voer actiet Koop aardappelen. 
Nieuws: Albanli krUlt electrlclteltscent111le om Westers afval 
te verb111nden. 

Verkrl)gbaar in de losse verkoop bf] de betere 
boekhandel/3,95. Abonnementen 020-6221366. 

~ TONZON 
U~ Vloerisolatie 

Zeer h2$JI!l isolatiewaarde 
(TNO getest) 

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

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

@ 053-332391. 
Veilig voor houten vloeren 

Oplossing voor vochtproblemen 

Zeer gunstige milieubalans 

Al meer dan 10 jaar de tijd 
ver vooruit 

~. TONZON UV Vloerisolatie 
DROGE KRUIPRUIMTE Postbus 1375, 7500 BJ Enschede. 

AWCHT-WINTER 1992 23 



Brandstof 

ALLICHT? 
De twaalfde druk van de Dikke Van Dale kent 

ook het woordje allicht. Helaas on tbreekt er een be
tekenis. Namelijk die van dit blad. We zullen de re
dactie wiJzen op deze omissie (zie pagina 1994). zo-
dat de dertiende druk weer helemaal up-lo-date zal 
ziJn. • 

-~....__ ---------
schapptnll! aoorllUwei)JK: -w~ 
pen waann het wapen van de,;;;;;:;-;}> 
cn111d zun onder het helmteken en d~ 
van de man. '"-
allich t [het accent wtsseltl. bw .. dwdt aan dà'l\., 
makkeluk kan plaats hebben. kans heet\ te geb~"'-.. 
van ult.stel komt allu:ht ajsul: -zeker wel. naar alle waa.."' 
sch1Jni1Jkheld: rust u11. ;e bent allicht wat t"t'Tmoe1d· 
1-raaq het hem maar. htJ kan dat allicht beteT d4nJIJ;_: ' 
\'Oor het mmste: ;e kunt I!T alhcht even heen qaan:-tn \ 
s preekt. ook voor: bell!nJpell.Jkerwuze. natuur4jk: en heb 
) t dat gedaan? alhcht n~et! 
aJllë' ren. tailleerde. heet\ geallieerd) ! < Ft.!, I. =•eh alhe· • 
re-n. ZICh verbmden. een bondgenootschap sluiten; vgl/ 
geallieerden: -2. !overg.l vennenl(en. samensmelten. 
~11 1~ta' tie 1 <Lat. I.v. (·Sl. vennengin I!! van metalen. lege-

" -berelu!Din~t. v .. gehalteberel<"-"tng van een lege-'- ,.-..__ ··-·- . / 
-, "_,. '· . 

..: - "-. . ' •I (A~ 

PETTEN IN PROBLEMEN 

Op 6 oktober nam het Congres in de Verenigde 
Staten hel lang verwachte besluit dat er geen hoog
verrijkt uranium meer u itgevoerd mag worden. Dills 
gebeurd in het kader van het non-proliferatie beleid 
van de USA. om de verspreiding van nucleair materi
aal te voorkomen. Dal is 'sneu' voor de Hoge Flux 
Reactor van h el ECN (Energieonderzoek Centrum 
Nederland) le Petten. Deze reactor zal nu 'droog· ko
men le staan, tenzij men laagverrijkt uranium als 
brandslof gaal gebruiken. Daarvoor is een nieuwe 
vergunni~g nodig. welke procedure jaren kan gaan 
duren. De kans Is groot dat ook die situatie 'gedoogd' 
zal gaan worden. Want kernenergie lijkt tegenwoor
dig In Nederland boven de wette staan. • 

ZONNEMOBIEL 

In Duitsland Is een nieuw maandblad (Solarmo
bll) verschenen dal uitslu itend bericht over de toe
passingen van zonne-energie in hel verkeer en in de 
sport. Solarmobil lesl samen mel consumentenorga
nisatie SUflung Warentest a lle zonne-auto's die op 
de markt zijn. Verder bevat het blad een complete 
lijst van leveranciers van alles wal aangedreven kan 
worden door zonnecellen: schepen, bromfietsen, fiet
sen. lnvalidewagenljes en alle mogelijke toebehoren. 

In Kassei staal hel eerste coöperatieve zon-tank
station: elektrische auto's worden hier bijgeladen 
met stroom uil zonnecellen. • 

HEKWERK VOOR 240 EEUWEN 

Britse atoomproeven hebben lussen 1953 en 
1963 in Australië een gebied van 300 vierkante kilo
meter radioactief besmel met lwinUg kilo plutonium 
en twintig kilo hoogverrijkt uranium. Bij deze proe
ven werden atoomkoppen bewust vernleligd om te 
lesten in hoeverre 7-e bestand waren tegen transpor
tongelukken. Dal waren ze dus nlet. Om le voorko
men dal passanten radioactief besmet worden. slell 
een Brits-Australisch team van welenschappers voor 
om een hekwerk te plaatsen rond Vixen-8. De kos
ten worden geraamd op ruim 15 miljoen gulden. Hel 
allernalief zou hel afgraven van de grond betekenen, 
een kostenpost van ruim 700 miljoen gulden. Over 
241.310 jaar is de radioactiviteit zodanig afgenomen 
(door natuurlijk verval) dat het terrein weer bewoon
baar zal zijn. Wie dan leeft. ... • 
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