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12. Gedicht.

COLOfON

Het gerucht gaat dat de regering
één daarvan aan de Eemshaven wil
zetten.

Ook het nu bestaande afval blijft
natuurlijk een probleem. De opslag
bij Zijpe komt (hopelijk)niet van
de grond.
Ook wat betreft Kalkar(de bekende
bodemloze geldput) heeft de rege
ring besloten 140 miljoen gulden
extra uit te gaan geven voordat
de Tweede Kamer daar over heeft
kunnen praten. De direkties van
de elektriciteitsbedrijven willen
dat ook het EGD (en dus wij:)
meer gaat betalen voor Kalkar.
Meer daarover in dit nummer.
Niet gehinderd door deze atoomaf
valproblemen, wil de regering
meer macht over de elektriciteits
voorziening. En vooral over de
bouw van grootschalige kern- en
kolencentrales. Van import van
atoomstroom is de regering ook
niet vies.
De heer Kahn die een paar jaar
geleden met atoomgeheimen naar
Pakistan vertrokken is. heeft.de.
staat niet gespioneerd. Allee~'
een poging tot spionage zou hij
hebben gedaan. Merkwaardig dat
er desondanks een verrijkings
fabriek in Pakistan wordt gebouwd.
Of zouden Van Doorne's Transmissie
of FDO daar misschien meer van
weten' Onze regering doet in ieder
geval'alsof ze nergens van weet:
Al met al belangrijke ontwikke
li ngen.
MET ATOOMALARM BLIJF JE BIJ "

Beste lezers. voor u ligt nummer 2
van deze jaargang. Misschien ver
baast u zich erover. dat dit num
mer al zo kort na het vorige bij
u in de brievenbus is gerold. Dat
komt doordat na de zomervakantie
de redaktie van Atoomalarm is uit
gebreid, en met veel enthousiasme
aan het werk is gegaan. De werklust
is zelfs zodanig. dat de redaktie
u belooft dat deze jaargang van
Atoomalarm uit 6 nummers zal be
staan. Wij van onze kant hopen. dat
de mensen die nog geen abonnements
geld hebben gestort, dat snel mo
gelijk gaan doen. Want Atoomalarm
kan alleen maar blijven bestaan
als er voldoende betalende abbon
nees zijn. Voor de abonnees die
nu nog niet gaan betalen is dit
het laatste nummer.
Waarom zou u Atoomalarm moeten
lezen?
Is dat nu echt zo'n belangrijk
blad.dat je dat echt niet kunt
missen? Inderdaad. Ondanks dat
het energievraagstuk uit de lan
delijke belangstelling verdwenen
is. staat de atoomlobby niet stil.
Neem bijvoorbeeld dat er besloten
is. dat de kerncentrales Dodewaard
en Borsse1e open b1ijven::(onge
acht de uitkomst van de Brede
Maatschappelijke Diskussie).
Dat betekent dus, dat de overheid
besloten heeft. dat er meer atoom
afval gemaakt wordt. Dat afval
zou men bijvoorbeeld in de zout
koepels willen dumpen. Maar.dat
is nog niet alles~ De regerlng.
bereidt ook plannen voor om drle
nieuwe kerncentrales te bouwen.
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Atoomalarm is een tweemaandelijks
tijdschrift over energie.
Abonnementen a 112,-- per jaar
gang zijn te verkrijgen door o
vermaking van dit bedrag (of
meer) op gironummer 4454100 ten
name van penningmeester tijd:- .
schrift Atoomalarm te Veendam.

10. De B.M.D. als fopspeen.

11. De W.E.D. is terug.

Medewerkers aan dit nummer waren:
Joop Boer (redaktie)
Joop Oude Lohuis (redaktie)
Jack Hoeksema (redaktie en lay
out)
Herman Damveld (redaktie)
Johan Koops (redaktie)
Ien van Laanen (illustratie)
Jan Schutten (typen)
Marijke Schilperoord (typen)
~lma Berrevoets (typen en ver
spreiding)
Jos Grootveld (verspreiding en
abonnEllllenten)
Jan Willem van Vliet (foto)

Redaktieadressen:
Jos Grootveld, Korte Akkers 29
9644 XT Veendam. 05978-20201.
Jack Hoeksema. Gelkingestraat 64A
Groninqen, 050-122261.

3. Kalkar en de elektriciteitsbe
drijven.

4. Atoomspionage.

5. Elektriciteit op de helling.

7. De zender.

8. Winsum of Windsum.

9. Kerncentrales dicht, deel 2.
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KALKAR
L-...---EN DE ELEKTRICITElTS BEDR IJVEN --I

•

k.llkar

De lezers(essen) van Atoomalarm
zullen zo langzamerhand wel weten
dat de snelle kweelcreaktor in
Kalkar nogal duur is . Oe Staat
geeft veel geld aan Kalkar, eaer
de elektriciteitsbedrijven leve
ren ook een aandeel . En omdat de
kosten stijgen . ligt het voor de
hand dat ook de elektriciteitsbe
drijven meer moeten betalen, ten
zij ze natuurlijk besluiten met
Kanar te kappen.

verhoging
De Samenwerkende Elektri citeits·
produktiebedrfjven (SEP) hebben
op 8 juli jl. een brief gestuurd
/llIn de elektricfteitsbedrjven.
dus ook aan het Elekt riciteitsbe
dr i jf voor Groningen en Drenthe
(EGO) . Oe SEP wil haar aandelen
kapitaal fn Kalkar verhogen van
27 naar 39.2 mil joen Hark. Deze
zaak zou op de SEP- ve rgade rf ng
van 6 oktober besproken worden .
Midden september kwam de Milieu
federatie Groningen achter het
bestaan van deze bri ef van de
SEP . Navraag leerde dat geen van
de leden van Provinciale St a t en
van Groningen op de hoogte was
van deze brief . Leden van PSP,
PvdA en 0'66 voe l den er echter
wel voor. deze zaak aan de orde
te s te l l en. De Mflieufederatfe
Groningen schreef op 26 september
een brief aan Provindfale Staten
van Groningen, waar in aangedron
gen werd op een demokratische
diskussie over deze zaak . Prov in
ciale Staten van Groningen hebben
nl. een zware stem in het EGO .

I

Daarnaast zitten <Ie Pro vi nci e
Drenthe en een çroo t aant al ge
meentes in het bestuur van het
EGO. • •

provmc .e
Daarop wer den i n de ve rga deri ng
van Provinciale St aten van 28
september twee mot ies i ngedi end.
He t COA drong aan op uits t el van
de besluitvorming en behandel ing
i n een ve rgaderi ng van het al ge
geen bestuur van het EGO. Deze
motie werd ve rworpen. PSP. PvdA .
O '66 ~ CPN en PPR vonden dat de
ve rhogi ng van he t aandeel van
de SEP i n Kalkar i n geen geval
door mag gaan . Een motie waarin
dat staat . werd aangen omen .
Zo zi eh we hoe de demok ratie
werkt : bestuurders hebben zaken
sans niet in de gaten (geen t ijd
of ni et de goede i nfonnati e ) •
maar onder druk van buitenaf wor
den ze min of mee r gedwongen zich
met een onderwerp bezig te houden
(sarmigen doen da t ove r i gens van
har te) . Als de M11 i eufederatfe
Groningen geen s t appen had onder
nomen, had het EGO de ver hogi ng
van deelname aan Ka lka r waar 
schi j nl i j k zonder meer goedge
keurd .

uitstel
Op 6 oktober vergaderde de SEP.
Voor het EGO was J . van Helden
aanwezig . di.e voorstelde om het
besluit uit te stellen . Dit voor
s tel werd aangenomen. Het EGO zal
op 9 december over deze zaa k pra
ten . Voor di e ti jd. op 24 neven-
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bel' is er weer een SEP- verg ade
r ing . Als de EGD-vertegenwoordi
gel' op die vergadering akkoord
gaat met verhog ing van de gelden
voor Kalkar. dan wordt het alge
meen bestuur van het EGO alsnog
gepa sseerd •
In oktober heeft de SEP een br ief
geschreven aan de Provincie
Noord-Holland , die ook tegen ver
hoging was. Daarin stelt de SEP
dat de verhog ing gewoon door moet
gaan . ook omdat de regering be
sl oten heeft niet ui t Kalkar te
s t appen.

buit enspel
En wat doet de regering? Tot voor
kort was het zo. dat Nederland
330 mil j oen Ma rk had uitgegeven
voor Kalkar en nog eens 110 mil
j oen Hark had toegezegd. zodat
t n totaal 440 mil joen Hark be
taald zou worden . De Tweede Kamer
was bezig uit te zoeken. of die
110 mil joen Mark betaald zouden
moeten worden. of dat bi jv. te
rugtrekking wenselijk was . Daar
voor diende o.a . de hoorzitting
di e de Tweede Kamer op 14 septem
ber j .l . heeft gehouden. Op 26
okt ober deel de mini ster Van Aar
denne echter mee. dat die 110
miljoen Hark die toegezegd waren ,
ook betaald zouden worden . Dus :
terwi jl de Tweede Kamer zi ch nog
uit moet spreken over Kalkar .
legt Van Aardenne ve rp licht i ngen
vas t . Daannee i s de Tweede Kame r
bui ten spel gezet .
Zo zi e n we hoe de demokratie
werkt: de regering heeft de macht
om de Kamer voor fei ten te pl aat
sen , waar alleen maar tegen een
zee r hoge pr i js i e ts tegen gedaan
kan worden . Vooral i nt e rna t i ona l e
projekten zijn gevaarl ij k voor
een demokrati sche bes 1ui t vol'1ll1 ng,
omdat de (regeringen van) ver
sc hf1 1ende landen zi ch achter el
kaar verschui l en. Bij Ka lk ar i s
ook van belang dat een groot aan
tal s tu kken. waar in staat hoe de
s ame nwe r ki ng tussen de deeJnemen
de l anden Nederland. Belgi~ en
West-Duitsland geregeld i s . ge
hei m zi j n. De Tweede Kamer moet
zi ch dus uitspreken ove r zaken .
waar althans i n het openbaar geen
melding van gemaakt mag worden.
Het zoveelste geval. waarin kern
energie en openbare besluitvor-
ming net samengaan. H.D.



ATOOMSPI'ONAGE
'-------DE ZAAK KHAN:PAKISTAN EN DEBOM--..,...l

31 oktober, Amsterdam. De Neder
landse staat daagt de Pakistaan
Dr. Abde1 Qader Khan, direkteur
van de Pakistaanse u1tracentrifu
gefabri~k, voor het gerecht. Hij
wordt ervan verdacht in de jaren
1972-1975 in Nederland geheime
gegevens over uraniumverrijking
gestolen te hebben. Pakistan·had
die gegevens nodig voor hun. a~
toombomprogramma. Hun buurland,
India, had in 19.74 al een atoOlll
bom laten exp1ode~ri, dus wilde
Pakistan er zo vlug mogelijk ook
een hebben.
Toen aan het licht kwam wat Khan
hier gedaan had, ontstond een
schandaal. Het had niet zo makke
lijk mogen zijn om atoomgeheimen
te stelen •. Er waren wat 'foutjes'
gemaakt. Nederland had zich in
ternationaal geblameerd. Het Non
Proli feratie:-Verdrag , dat wel
door Nederland, maar niet door
Pakistan is ondertekend, had op
nieuw gefaald. Het verdrag ver
biedt de deelnemende landen om
kernwapens en onderdelen ervan te
leveren aan landen die nog geen
kernwapens bezitten. Wel is de
levering.van materialen en onder
delen voor •vreedzame , kernener
gie toegestaan. Het geval Paki
stan toont aan dat dit niet te
scheiden is. Via Niger en Libië
kocht Pakistan honderden tonnen
Uranium. Uit Nederland en vele
andere westerse landen haalde Pa
kistan de kennis en materialen
voor hun uraniumverrijkingsfa
briek. Daarmee kan Uranium zo
hoog verrijkt worden dat het ge
schikt is voor kernbommen. Maar
het ontbrak Pakistan nog aan een
fabriek.om Uranium.gasvormig te
maken~ nodig om het te kunnen
verrijken in de ultra-centrifu
ges. Geen. nood, die fabriek werd
door een Duits bedrijf geleverd.
in 1980.
Het· is onbegrijpelijk dat Neder
land niet heeft geprotesteerd te
gen deze levering door onze Uren
copartner. om haar nalatigheid
bij de affaire Khan enigszins,
goed te maken.
Door de Nederlandse deelname aan
U~nco maakt Nederland zich tel
kens opnieuw schuldig aan hulp
bij kernwapenspreiding.
De1~verantie van verrijkt urani
um aan het militaire bewind in
Brazil ië door Urenco is' een ander
voorbeeld.

Dit jaar heeft de UCN officieel
een verzoek bij de regering inge
diend voor leverantie van ver
rijkt uranium aan Taiwan (waaraan
RSV reaktorvaten mocht leve~n).

Het is bekend dat Taiwan met Is
raël en Zuid-Afrika samenwerkt
bij de kernwapenproduktie •. Het is
ook bekend. dat er elk jaar in el
ke kerncentrale van 1000 HW 250
kilogram plutonium ontstaat. 5 kg
daarvan is genoeg voor een atoom
bom.
Het is daarom nodig dat Nederland
moet stoppen met de UCN en met
elke andere nucleaire aktiviteit.
Wie zorgt daar even voor?

AKTIE:
de staat is schuldig

Er ontstaat rumoer in de rechts
zaal. Aktievoerders lezen om de
beurt aanklachten voor' tegen de
Nederlandse Staat. De Nederlandse
Staat wordt beschuldigd van moed
willige medewerking aan versprei
ding van kernwapens, door export
van nucleai~ materialen en ken
nis naar: Pakistan. Brazilië,
Taiwan, Frankrijk, Duitsland en
Zuid-Afrika. Vaak speelt hierbij
de UCN de hoofdrol.
Enkeleaktievoerders worden weg
gevoerd, de zitting wordt.ge
schorst en weer heropend. De o
vergebleven aktievoerders nemen
·weer het woord, vervolgen hun
aanklachten en gooien'stencils
vanaf het balkon naar beneden. De
pers, waaronder de' NOS, schiet
plaatjes en raapt de stencils op.
Niet Khan, maar Nederland wordt
aangeklaagd. Er'is in de rechts~
zaal echter niemand aanwezig die
de staat kan of wil verdedigen.
Dat zou ook een onbegonnen zaak
zijn.
Nadat de gehele publieke tribune
is ontruimd', gaat de rechtszaak
verder. Het blijkt dat Khan niet
eens van 'spionage wordt beschul
digd. Daar zijn. de bewijzen niet
~ard genoeg ,voor •. Wel wordt er4
jaar tegen hem ge~ist, omdat hij
in brieven en telefoontjes Neder
landse ,bedrijven en deskundigen
had verzocht om levering van (ge
heime) materialen en ~ennis voor
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de ul'traceotrifugefabrikage. Vol
gens de regering ,is niemand daar
ge1ulcl<ig op ingegaan. '
Tóchdient die zelfde dag nog een
rechtszaak tegen de Nederlandse
bedrijven FDO en FMA, dochterbe
drijven van VMF. wegens leveran
tie van motoren voor ultracentri
fuges aan Pakistan, van 1975 tot
1979.
Deze zaak dient.achtergeslo'ten
deuren, 'omdat de gedaagde bezwaar
heeft aangetekend.
Kahn werkte,van 1972-1975 bij,FOO
en had daar vrienden gemaakt. De
moedermaatschappij VMF heeft aan·
delen in ~e Ultracentrifugefa
briek Nederland te Almelo.
Was een extra afzetgebied voor
UC_motoren misschien aantrekke
1ijk voor VMF_ ?

De donderdag daarop,. 3 november,
diende in Breda een rechtszaak
tegen Van Doorne Transmissie. Ook
al vanwege leveranties van UC-on
derde1en aan Pakistan, van 1976
tot .september 1979.
9 van de 10 leveranties gingen
ondanks een exportverbod via
Schiphol naar Pakistan. De douane
zag niets. Pas de laatste zending
werd in besla~ genomen. 6200 van
de 6500 buizen waren toen al ge
leverd.
Ook hier was weer sprake van een
aantal 'foutjes' bij het bedrijf
en de ~geri ng •
We houden u op de hoogte van de
afloop van deze rechtszaken.

P.S. ·De aktie werd beraamd en
uitgevoerd door deaktiegroep: "29
oktober -,wordt vervolgd'.
Adres: Postbus 4iS4 .

9701 EO Groningen; J.B.



ELEKTRICITEIT
l---------oP DE HELLlNG-------J
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machtsstrijd
Er i s op het ogenb1i k een grot e
machtsstrijd aan de gang over het
el ektrici t ei tsbelei d.
De voornaams te macht sblo kken , elk
met hun eigen belangen zi jn :
1. De Arnhemse Instell ingen. of
tewel de georganiseerde elektri·
citeitsbedrijven (de SEP, VEEN,
GKN ). die t ot nu toe een vri jwel
autonoom beleid hebben gevoerd.
2. De regering , vooral het mini s
terie van Ekenamische Zaken
o.l .v . Van Aardenne . wil meer
zeggenschap .
3. De grote .stroomgebruikende in
dust r iäle. bedrijven , die een zo
l aag mogel i j ke stroompri j s wil l en
i.v.m. konkurrenti e .
Aan de kant staan de hui shoude
lij ke konsumenten die niet of
nauweli j ks georgan i seerd zi jn.
Wel worden hun bel angen verdedi gd
door allerlei mi lieu- en energi e
groepen.
Toch dreigt dele groep. de klein
gebruikers. de dupe te worden van
deze stri jd .

waar gaa t 't om
Oe achtergrond van al les zi j n de
sterk gestegen elektriciteits
pri jzen die de nederland se indus
trie een konkurrentienadeel zou
den hebben bezorgd, t en opzichte
van de buitenl andse industr ie .
Althans . volgens de regering. Het
buiten l and wordt dan meestal
Frankri jk en Duitsland bedoeld .
Nu moeten we nie t al t i jd direkt
geloven wat de reger ing zegt . Ook
in dit geval zegt de regering
niet de hele waarheid. Wat i s na
mel ijk het geval :
--ten eerste gaat het verhaal o
ver de t oestand zoal s die in 1981
en 1982 was .
-vt en .tweede gaat het sl echts om
een kl ei ne groep zeer grote in
dustriën di e zeer veel elektri ci
teit gebruiken. de 19n. giganten
~~ten derde zijn de ta rieven di e
deze giganten betalen meestal
niet openbaar . noch i n Nederland
noch in het buitenl and, zodat
kontrOle van het verhaal moeili jk
is .
· -t ensl ot t e krijgen deze giganten
vanaf 1982 een kor ting van 3.5
cent per kWh. zodat er nauweli jk s
of geen sprake meer is van hogere
nederlandse prijzen.

E.G.D. -cenbrales .

Maar de mini ster heef t nog andere
redenen om i n te wil len gri jpen
in het el ekt ri citeitsbel ei d.
Behalve de genoemde hogere pri j 
zen zi jn dat:
- -de huidige . versni pperde orga
nisatie. die te verdeel d is . CJ:I
goed en snel besluiten te nemen .
- -de huid ige monopoliepositi e
van de ele ktriciteitsbedri j ven:
niemand anders mag stroom verko
pen. Dat belemmer t volgens de mi
nis t er de i nvoeri ng van meer ren
dabele el ektricitei t sproduktie ,
nl . de zgn. warmte- kracht-koppe
1ing en ook de import van goedko
pe s troom uit het buitenland.
We zul len nu nader i n gaan op de
vooronders t el l fngen en argumenw

t en van de mi nis t e r om de el ek
t r i citei t svoorzi ening te reorga
niseren.

de tarieven
Ui t onderzoek bl ijkt dat de ta
ri even begin 1982 in West-Dui ts
land 12-17 cent per kWh waren,
tegen 12-14 cent i n Nederland. In
Frank r i jk zouden de t arieven 9
cent zijn. Dit gel dt al l een voor
de industriël e grootgebruikers .
Int ussen zij n In Frankrijk de t a
r ie ven i n 1982 en 1983 met gemid
deld 27~ gest egen en leed het
f ranse elektri citeitsbedrijf [OF
in 1982 desondanks een ver l i es
van B miljard Franc (ca . / 3 mil
jard). Ook voor 1983 wordt een

dergel i jk verlies verwacht. In
Duitsland worden op bevel van de
regering bi j alle kolencentrales
ontzkavel ingsinstallaties gebouwd
vanwege de ongerustheid over de
zure regen en st ervende bossen.
Dat leidt tot pri jsverhoging van
1.5 a 2 cent per kWh . Ook i n de
toe komst lullen de duitse en
f ranse stroomtarieven blijven
sti j gen omdat er nog steeds dure
kerncent ral es gebouwd worden die
niet meer nodig zijn . Hierd oor
valt de bodem uit het verhaal
van de mini ster .

organisatie
struktuur

Nu zij n er 16 onafhankelijke
stroomprodukt ie bedr ijven. dIe sa
men werken i n de SEP. Deze be
dri j ven zi jn het niet st eeds met
el kaar eens. Da t vertraagt tnder

, daad de beslu itvorming. Oe minis
t er wil dat er voor 1987 een 'lan
drl ij k produ ktiebedri jf komt . dat
al le grote cent rales beheert en
i n ei gendom heeft en tevens het
st roomt ra nsport verzorgt .

monopol iepositie
Oe kl ei nschalige produktie. met
wa rmte-kracht-kQPpe litlg (WKK) en
duurzame energi e, mag i n de toe
komst door de di stributiebedri j
ven gebeuren. Dat mogen ze nu
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niet. Wij vinden dat ook een goe
de zaak. In de toekomst zou het
merendeel van de produktie door
WKK en wind kunnen plaatsvinden,
in 2000 al voor 60%. Het is dan
wel nodig dat de grens van 2 MW
(1 MW(MegaWatt) : 1000 kiloWatt)
die de minister stelt, verhoogd
wordt tot ca. 75 MW.
Dat heeft als gevolg dat het
grootschalige landelijke bedrijf
een steeds kleinere rol zal spe
len. tenminste volgens onze i
de~en. De minister den~t daar
heel anders over. Om onze lezers
eens f11 nk bang te maken: In de
begroting voor 1984 zegt de mi
nister van Ekonomische Zaken dat
er voor 6000-8000 HW nieuwe cen
trales gebouwd moeten worden,
waarvan de helft kerncentrales.
Volgend jaar komt hij met een
konkreet plan. Dat betekent min
stens 3 kerncentrales van 1000
MW.
Dat kan nog leuk worden. Ter ge
ruststelling: volgens de huidige
prognoses zal er zelfs bij 1%
groei per jaar, nog tot 1995 een
overcapaciteit blijven bestaan.
Er zijn in elk geval tot die tijd
dus geen nieuwe grote centrales
nodig. En als er maar voldoende
kleinschalig vermogen wordt ge
bouwd, zal dat na 1995 ook nauwe
lijks nodig zijn.

meer import?
In 1982 werd bijna 10 keer zoveel
stroom ingevoerd dan in 1981, nl.
3,1 miljard kWh. Dat is 6% van de
totale produktie. Als het aan de
minister ligt mogen grote bedrij
ven straks zelf stroom importeren
en moet de SEP die voor hen
transporteren. Ook de SEP zelf
zal, zodra er goedkoop buiten
landse stroom te koop is. nog
meer stroom importeren.
Op dit filoment kan er, technisch
gezien, niet veel meer geTmpor
teerd worden dan in 1982, er zijn
niet genoeg hoogspanni"ngsverbin
dingen. Daar wordt echter hard
aan gewerkt, zodat dat in de toe
komst wel kan.
Hoe kan het trouwens, eerst zeg
gen we dat buitenlandse stroom
niet goedkoper is, en nu zou im
port toch goedkoper zijn.
Dat is natuurlijk weer een inge
wikkeld verhaal. Bij tijden is er
een overschot aan waterkracht, in
Zwitserland of Frankrijk, en dat
is wel heel goedkoop. Import
daarvan is prima.
Een andere zaak is dat er niet
alleen in Nederland maar oo~ in
Frankrijk en West-Duitsland grote
overkapaciteiten zijn van elek
trische centrales. Bovendien ko
men daar de volgende jaren nog
een flink aantal centrales bij.
Alleen in Frankrijk al komen er
tussen nu en 1988 liefst 27 kern
centrales bij. met een vermogen

van 31.500 MW samen.
Het is daarom te verwachten dat
Frankrijk en Duitsland in de ko
mende jaren zullen proberen om
ook aan ons land 'atoomstroom' te
verkopen tegen dumpprijzen. waàr
bij alleen de bedrijfskosten wor
den berekend en niet de investe
ringskosten.
Nederlandse bedrijven zullen daar
niet tegen op kunnen. Afgezien
van het feit dat Nederland in
meerderheid geen atoomstroom wil,
zijn er ook andere nadelen van
import. Ten eerste zullen de Ne
derlandse centrales dan nog vaker
stilliggen. wat kostenverhogend
werkt. Ten tweede zal de ontwik
keling van WKK, windenergie en
besparing worden belemmerd. Daar
door zal de nederlandse industrie
op dat gebied een flinke klap
krijgen. Tenslotte betekent im
port van atoomstroom een aanflui
ting voor de demokratie en de
BMD. De anti-kernenergiemeerder
heid wordt zo buiten spel gezet.
als we er niet gauw iets aan
doen.

regeringsbeleid
of beter beleid

Door een reorganisati~ van de
stroomvoorziening krijgt de mi
nister de kans om zijn plannen
uit te voeren.
Enerzijds is het hoog tijd dat de
monopoliepositie van de elektri
citeitsbedrijven wordt aangetast
en dat er meer ·demokratische con
trOle komt. Daarentegen zien we
de plannen van de minister niet
zitten. In zijn visie bepaalt hij
straks het beleid en heeft het
parlement alleen contrOle açhter
af. Naar ons idee moeten het par
lement ~n de konsumenten meer in
vloed krijgen en moet meer nadruk
kom~n te liggen op milieudefensie
en besparing.
Ook de nadruk die de minister
legt op grootschalig produktie
vermogen wijzen we af. In onze
visie moeten er noch ko1en- noch
kerncentrales komen. Kleinschalig
venmogen is zowel milieuvriende
lijker, energiebesparend als
goedkoper. Door de veel kortere
bouwtijd van kleinschalig vermo
gen kan veel beter en sneller
worden ingespeeld op de werkelij
ke ontwikkelingen.
Oe regering gaat bij haar beleid
nog steeds uit van groei van het
elektriciteitsgebruik. ondanks de
daling met 3% van 1979 tot 1982
en de vele besparingsmogelijkhe
den.
Dat is een fout uitgangspunt. dat
leidt tot een fout beleid.
Ook het tarievenbeleid van de re
gering moet bestreden worden. De
regering wil nl. desnoods de
kleingebruikerstarieven verhogen
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om daardoor de industrietarieven
te kunnen verlagen. Dat zal lei
den tot een verder verminderde
koopkracht. verminderde afzet en
dus meer werkloosheid. Nu al be
tal~n de kleingebruikers 10 cent
per kWh meer dan de grootgebrui
kers. Die tarieven kunnen beter
gelijk worden dan nag meer ver
schillend. Het uitgangspunt voor
de tariefstruktuur moet bevorde
ring van energiebesparing zijn.
Een goede zaak is wel dat ook
partikulieren en industrieën vol
gens de regeringsplannen stroom
mogen produceren en verkopen, ook
aan derden. Verder zullen de e
lektriciteitsbedrijven hogere
vergoedingen moeten gaan betalen
voor de stroom die door windtur
bines en WKK-insta11aties aan hen
geleverd wordt. Daardoor zullen
die nl. vlugger rendabel zijn.
Ook zal bij de planning van nieu
we centrales rekening gehouden
moeten worden met het te bouwen
kleinschalige vermogen. De regio
nale elektriciteitsbedrijven moe
ten daarom ook zeggenschap krij
gen in de landelijke planning.

konklu sies
1. Het is goed dat de monopolie
positie en autonomie van de elek
triciteitsbedrijven aangetast
wordt.
2. De reorganisatie van het elek
triciteitsbe1eid moet leiden tot
demokratisering en gericht zijn
op kleinschalige produktie (dus
decentralisering) en energiebe
sparing.
De regeringsplannen voor centra
lisatie wijzen we af.
3. In plaats Van grootschalige
kolen- en kerncentrales moet er
gebruik gemaakt worden van WKK en
windenergie.
4. De tarieven voór de industrie
hoeven niet verder verlaagd. De
kleingebruikerstarieven mogen
niet worden verhoogd. In het al
gemeen moeten de tarieven ener
giebesparing bevorderen. Dat is
nu juist andersom.

HET NOORDEN
Het is wel eens goed om te kijken
wat de situatie hier in het Noor
den is. We kijken dan uitstlui
tend naar het Elektriciteitsbe
drijf voor Groningen en Drenthe.
het EGO.
Ook het EGO kent een grote over
capaciteit. De afgelopen jaren
werd die overkapaciteit voor een
groot deel gebruikt door stroom
aan de rest van het land te leve
ren. Sinds begin 1982 beslist
echter niet het EGO. maar de SEP
of de EGO-centrales draaien of
stilstaan. En omdat de SEP de
voorkeur geeft aan kolencentra
les. die het EGO niet heeft.
draaien de EGO-centrales steeds



minder. In weekends en vakanties
liggen ze soms geheel stil. In 3
jaar tijd is de produktie met
25% gedaald, en daar blijft het
niet bij.
In de begroting 1984 van het EGO
wordt een verdere daling voor
zien. De leveranties aan de SEP,
in 1980 nog 1.95 miljard kWh, lo
pen terug tot 0,7 miljard in 1984
en volgende jaren.
Verder is er nog het punt van
stroomimport uit Noord-Duitsland.
Er is daarvoor een noodlijn aan
gelegd. Het is onmogelijk na te
gaan of dat nu kolenstroom of a
toomstroom is.
De toekomstige ontwikkelingen
zijn niet hoopgevend.
Ten eerste zal er waarschijnlijk
een hoogspanningslijn aangelegd
worden naar Diele in Duitsland.
Dat zal 380 kV worden, terwijl de
rest van het EGO-gebied alleen
220 kV-lijnen of lager kent.
Ten tweede draaien er in Noord
Duitsland nu al 4 kerncentrales

(Stade, BrunsbUttel, Unterweser
en KrUmmel) met samen ca.3900 MW,
er zijn er ook nog twee in aan
bouw: Brokdorf , 1290 MW en Lin
gen 11, 1230 MW, die in resp. -'87
en '88 in bedrijf zullen komen.
volgens de officiele schatting.
Het lijkt er dus op dat import
van atoomstroom wordt voorbereid,
onder onze neus. Op zoutkoepels
letten is niet genoeg.
Er zijn weliswaar bij de gemeente
Bellingwedde bezwaren ingediend
tegen die aanleg van die hoog
spanningslijn maar de verwachting
is dat die afgewezen worden, net
als de vorige keer. De tegenstan
ders zijn: het IVN. het landbouw
schap en een groep van 150 parti
kulieren uit Oudeschans en Klein
Ulsda. De gemeente Bellingwedde
zelf wil het bestemmingsplan zo
danig wijzigen dat de aanleg van
de hoogspanningslijn mogelijk
wordt.
Het IVN is bang dat veel ganzen
slachtoffer zullen worden van de

nieuwe lijnen. die dwars op de
vluchtroute van de ganzen ligt.
Volgens de VVD-fraktievoorzitter
G. Koets kan de kabel ondergronds
door ,de -. Eems .aange1egdworden en
hebben de SEP en het EGD destijds
gelogen door te zeggen dat dat
niet kon. De PvdA meent dat de
aanleg niet meer kan worden tegen
gehouden. De Raad van State heeft

.eerdere bezwaren nl. al afgewe-
zen.
Dat gebeurde echter op ekonomi
sche gronden - ondergrondse aan
leg is veel duurder.
Al met al is de aanleg van deze
lijn bepalend voor de invoer van
nog meer atoomstroom. 
En niet alleen daarvoor.
Ook de werkgelegenheid bij het
EGO komt steeds meer in het ge
drang. Sinds 1979 werken er al
ca. 60 mensen minder bij het EGO
en de komende jaren zullen er per
jaar telkens 15 mensen 'afvloei
en' - alsof het afvalwater is ..
J.B.

ZENDER ATOOMALARM RADIOSTILT E

Toen in februari 1982 de redaktie
van Radio Atoomalarm begon met
uitzenden• .was de toekomst ondui
delijk. Naast de tientallen pira
ten, die gezellige onderhoudende
muziek brachten een politiek gezin
de piraat. Niet de muziek stond
voorop. maar het geven van infor
matie op gebied van milieu.en der
gelijke, uiteraard bestemd voor de
mensen in het Noorden. Door middel
van een piraat werd gehoopt een
ander publiek te bereiken dan bij
voorbeeld door het uitgeven van
dit tijdschrift.
Zou de overheid toestaan. dat een
derdelijke zender de ether zou
vullen? Of zou er geen onderscheid
gemaakt worden tussen de ene en de
andere piraat? Op deze vragen is
nooit een duidelijk antwoord ge
komen.

tweede maal
Feit is wel, dat Radio Atoomalarm
enige tijd geleden voor de tweede
maal uit de lucht is gehaald. De
heren waren zo vriendelijk om hier
mee te wachten tot het eind van
de uitzending. Daar niemand van de
aanwezige redaktieleden zich als
eigenaar van de zender bekend maak
te, werd van ieder der aanwezigen
een procesverbaal opgemaakt en de
zender plus voeding in beslag ge
nomen. De redaktie gaat er vanuit,
dat de zender eigendom is van de
antikernenergiebeweging Noord
Nederland.Dit is in overeenstem
ming met de feiten, want de aan
schaf werd gefinancierd met be-

hulp van geldelijke steun van ver
schillende AAP-groepen.
Het wachten is nu op de dagvaar
ding om te verschijnen voor de
rechtbank. Tot die tijd zullen
er geen uitzendingen plaatsvinden.
Daarna wel?
Dat hangt mede af van het vonnis.
Na overleg heeft de redaktie be
sloten tijdens de te houden recht
zitting alsnog één persoon als
eigenaar aan te wijzen. Dit be
sluit is noodgedwongen genomen
om te voorkomen. dat de redaktie
leden individueel zo hoog beboet
worden. dat· daarmee een eventu
ele hervatting van de uitzendin-
zal worden geblokkeerd.
Als het vonnis geveld. is en dit
niet tot de financiële ondergang
van de 'eigenaar' voert. zullen
de uitzendingen zo snel mogelijk
worden hervat.

achter de hand

Ondertussen zwigt de zender, on
danks dat men in bezit is van een
kleine vervangende zender. Men
houdt deze achter de hand voorhet
geval er zich nieuwe ontwikkelin
gen voordoen, die het milieu direkt
bedreigen. Hieronder vallen niet al
leen mogelijk opnieuw aan te kondi
gen plannen voor proefboringen in
zoutkoepels. Ten tijde van de cad
niumaffaire in Stadskanaal is ook
veel infonmatie verstrekt. Mocht
zoiets zich voordoen. dan gaat men
direkt de lucht weer in.
Tot die tijd zal de omgeving van
Veendam-Winschoten het moeten stel
len zonder het langzamerhand ver
trouwde geluid.
Geïnteresseerden, die om wat voor
reden dan ook kontakt willen heb
ben met de redaktie van de zender.
kunnen kontakt opnemen met postbus
282, Veendam.
Uw financiële steun is welkom.
J.G.

.
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WINSUM
~----OFWORDT HET WINDSUM 7--------'

J.K.

Wat de gemeente Winsum met de resul
taten doet is nog onbekend. HOpen
lijk zet het de bouw van de windmolens
door, want de ontwikkeling van alter
natieve energiebronnen moet doorgaan.
Atoomalarm zal de zaken op de voet
VOlgen.

De g_eentegebouwen staan een eindje
van elkaar. Qn de windmolen alle
gebouwen van electriciteit te voor
zien zou of gebruik moeten wo.rden
gemaakt van het EGD-net, of' er zou
een eigen net moeten worden aange
legd. De EGO was niet bereid om de
eerste mogelijkheid te overwegen,
dus zou het de tweede mogelijkheid
moeten worden·. Dit brengt alleen
hoge kosten met zich mee. Netver
zwaring en een eigen electri<::iteits
net zijn factoren. die de windmolens
financieel erg onaantrekkelijk ma
ken. Na vele berekeningen blee~

1 variant redelijk rendabel. Bier
is geen eigen net, maar er worden
drie windmolens in de buurt van
gemeentegebouwen geplaatst. Bij
het zwembad. de scholengemeenschap
en bij de sporthal is een windmolen
geprojecteerd. De terugverdientijd
is 15-30 jaar.
Bij de oorspronkelijke plannen is
ook uitgegaan van de mogelijkheden
van biogas of de anaerobe vergisting
van rioolslib. Het biogas kan dan
op twee manieren gebruikt worden:
of als brandstof voor een generator,
die elctriciteit ~roduceert, of' als
brandstof voor verwarminsketels.
Maar ook in Winsum blijkt dat biogas
onrendabel is. Het kost veel te
veel geld. Het plan van DeerSUIII is
ook mede hierdoor bezig een zachte
dood te sterven. Op een eJ)kel proef
bedrijf' na is biogas ongewenst ver
klaard.

besluit

Onder andere naar aanleiding van
de publiciteit rond de plannen
van het Friese dorpje Deersum
heeft de gemeente Winsum besloten
te laten onderzoeken, of het mo
gelijk was de energierekening van
de gemeente te verlagen door wind
molens te installeren, die aan
gemeentegebouwen electriciteit
moet leveren. Later kwam het idee
van de biogas-prOductie in de
rioolwaterzuivering erbij.
Cent.rale vraag was: is windenergie
rendabel, en zo ja hoeveel wind
molens kunnen er geplaatst worden.
In welke mate kan biogas een bij
drage leveren. Het voorlopige
resultaat is nu bekend.

Winsum

Al snel nadat de gemeente Winsum
de opdracht gegeven had aan een
ingenieursbureau wist de Groninger
GezinsbOde te melden, dat er 10
windmolens rond Winsum geplaatst
zouden worden. Dit .bleek wel wat
overdreven. Er werd gerekend met
het plaatsen van 2 tot 3 windmolens
van 50 - 60 KWEl elk. Bij het door
rekenen van de windmolen!! stuitte
men al gauw op een aantal probl,emen.
Als de windmolens veel electrici
teit produceren, maar er is minder
nodig, dan is er overproduétie.
waar laat je deze? Opslag in accu' s
is erg duur, dus moet het terug
geleverd worden aan de EGD. Deze
betaalt hier ongeveer 11 cent per
kWh voor.
Als de windmolens terugleveren, dan
moet eerst het electr1citeitsnèt in
dé gemeente Winsum verzwaard worden,
anders gaat er iets mis. Dit ver
groot de kosten van de windmolens.

Windsum

De SEP heeft aangekondigd wel wat te
zien in drie ·nieuwe kerncentrales
van 1000 MWe elk. Het is oude koek,
maar bliikbaar ruiken ze mogelijk
heden. Het is dus weer tijd om je te
verzetten en/of goede alternatieven
te ontwikkelen. De gemeente Winsum
denkt aan het laatste: Winsum laten
draaien op windmolens. Maar is het
economisch haalbaar?

inleiding
De levering en produktie van elektri
citeit is in handen van een twintig
tal electriciteitsbedrijven. Deze
wekken op grote schaal electriciteit
op met behulp van olie, gas, kolen
en uranium. Deze grote eenheden zijn
een gevolg van een streven naar
steeds grotere eenheden en steeds
grotere productie. Dit zou de drijf
veer moeten zijn van de kar die de
wereld naar grotere welvaart brengt.
Maar met deze grotere productie kwa
men ook de problemen.
Men gebruikte schaarse brandstoffen,
welke in prijs stijgen (dat bleek
tijdens de zg. olie-crisis), en het
gebruik leverde schade aan het milieu,
en dus aan de mensen. Bekend zijn de
gevolgen van het gèbruik van steen
kool (smog-vorming en zure reglilll) en
de effecten van de kernenergie-cyclus.
Over dit laatste wordt regelmatig in
Atoomalarm bericht. Als tegenhanger
van deze grootschaligheid is de
zg. Groene Beweging ontstaan. Eerst
als ludiek groepje Prove's, later
als serieuz,e alternatieve wetenschap.
Deze Groene Beweging legde de nadruk
op kleinschaligheid, en een milieu
en energievriendelijk gedrag. Uit
deze hoek werd het idee van de
windmolen als alternatieve electri
citeitsproducent gelanceerd. Nadat
dit eerst als volstrekte kolder van
de r~nd gewezen werd door de energie
deskundigen van naam, heeft de wind- -----------------~::-:::;--------------.:!.;~:..
molen toch een zekere mate van
erkenping gekregen. De regering
heeft een Nationaal Onderzoeks
prOgr~a Windenergie opgestart,
die allerlei proefprojecten mede
moet financieren. Voorbeelden
zijn de grote molen bij de ECN
te Petten, het windmolenpark
in Friesland en een aantal kle.i
nere molens verspreid over het
land. De PZEM (Zeeuwse electri
c'iteitsmaatschappij) heeft twee
windmolens naast de kerncentrale
Berssele gepland.
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KERNCENTRALES DICHT
~-ATOOMAFVAL IN ZIJPE OF IN ZOUTKOEPELS Of ....

industrie. volqens Winsemius hoeft
dus het afval van de verschillende
ziekenhuizen niet apart gehouden te
worden. Wel maakt hij onderscheid
in halveringstijd van korter dan
wel langer dan 15 jaar. Het zal nog
moeten blijken of de Raad van State
instemt met de ruwe indeling van
winsemius. Op 6 december zal de Tweede
Kamer praten over alles wat met de
opslag te Zijpe te maken heeft.
De provincie Groningen verraste ons
op 8 november met een positief be
richt.

Groningennota

.Iets over de plannen voor de tijde
lijke opslag van 1aag- en middelaktief
afval in Zijpe. Zoals in de voriqe
Atoomalarm staat, heeft de Raad van
state bepaald, dàt het afval zo opge
slagen moet worden, dat de radio
aktieve s1;:offen ten allen tijde ge
scheiden kunnen worden naar halve
ringstijd. Minister winsemius heeft
dit zo uitg!5!legd dàt onder "herkomst"
verstaan wordt aan de ene kant kern
centrales en aan de andere kant
de groep ziekenhuizen, onderzoek en

singen te komen, waarbi·j het afval
van verschillende landen in "n
opbergmijn komt. "Dit wil niet
zeggen dat die mijn dus in Neder
land moet komen .. Dit lijkt mij
niet voor de hand t.e liggen. Het
is zeker niet zo dat Nederland
gaat zeggen., dat het allerlei in
ternationaal afval moet gaan op
slaan om het rendabel te maken".
Aldus de ·minister. Hier volgt uit,
dat de minister vasthoudt aan de
opslag van Nede:l;'lands afval.

Opnerkelijk is dàt: Van Aardertne
over de opslag van atoomafval zegt: Het concePt-voorontwerp voor de her-
''Vele· jaren is dit probleem niet ziening van het streekplan, dat is
zo klemmend gebleken". De minister een plan waarin de provincie het be-
geeft dus zelf toe, dat begonnen leid aangeeft, van 8 november j1.
is met het maken van atoomafval zegt. het volgende over atoomafval:
zonder dàt men zich had afqevraaqël "radio-aktief afval wordt niet in
6f er wel een veilige opslagplaats de Groninger bodem opgeslaqen. Bet
voor zou kunnen bestaan. Van Aar- beleid is er opgericht de provincie
denne deelt ook nog mee, dat bin- te vrijwaren van de opslag van hoog-
nenkort een nota te verwachten waardig radio-aktief afval op of in
valt van Minister Winsemius van de bodem en van de risiko' s verbon-
Milieubeheer over opslag van laag- den Aan de opslaq van rad1o-aktief
en middel-aktief afval. De regering afval in aangrenzende gebieden",
zal op grond van de resultaten van Dus het PvdA-VVD bestuur van de
de l3MD komen met een standpunt over provinç:ie Groningen is tegen opslag
opslag van kernsplijtingsafval. van atoomafval in Groningen en
we kunnen dus verwachten, dàt eerst Drenthe. Dit is belangrijk vanweqe
voorqesteld zal worden laag- en het vol~ende: als de overheid in
middelaktief afval in zoutkoepels Den Hàag wil beginnen met proefbo-
op te slaan. Het zal ons niets verba- ringen, zal dàar geen toestemming
zen, als gezegd wordt dàt die opslag voor verleend worden, omdat het
nodig is, O1Ildat anders ziekenhuizen streekplan het verbiedt. De re-
in de problemen komen. Als de regering gering staat dan voor de keus
.j;n staat zou zijn opslag van laaq- ~ebruik te maken van haar bevoegd-
en middelaktief afval der door te heid, om eigenhandiq het beleid
krijqen, ·dan zal de vol98nde stap van de provincie Groningen te
opslag van hoo~aktièf afval zijn. We wijzigen. De regering ka.n een
·zul1en ons niet in moeten laten met zogenaamde aanwijzing geven. Maar
een derqelijke salami-taktiek, maar voordat het zover is, komen er
van tevoren moeten stellen, dat eerst jaren durende procedures.
opslag van het ,én vanzelf leidt Voorlopiq zal het belangrijk
tot opslag van het ander. blijven de besturen van gemeente

Z·· en provincies te blijven steunenIJpe in hun verzet tegen de atoanafva1-
plannen. H.O.

'l40t:\O~ot't'~~
U kunt Atoomalanm ondersteunen
door een abonnement te nemen of
donateur te worden.
Abonnementen zijn 112,-- per
jaargang.
Gironummer 4454100 t.n.v. pen
ningmeester tijdschri~t Atoom
alanm te Veendam.

Atoamalarm volgt de ontwikkelingen
op het terrein van de opslag van ra
dio-aktief afval op de voet. Dit
keer gaan we verder met de verhalen
over Zijpe en over de zouckoepeLs ,

debat

Draams van de VVD stelde "dat men
het er internationaal over eens is
dat. het technisch mogelijk is om
kernafval op te bergen.". Volqens
Draams zijn er verschillende moge
lijkheden en qaat het er nu an "de
beste te zoeken". Als DraaIDs bedoelt
dat het mogelijk is in een zoutkoe
pel een opbergmijn aan te leggen,
dan heeft hij daarin gelijk. Een
heel andere vraag is -en daar
heeft Draams het niet ZO over -
of zo'n opbergmijn veilig is.
En dat vind ik niet..
Van Aardenne zegt dàt opslag van
atoomafval int.ernationaal een
belanrijk probleem is, en dàt men
probeert tot internationale oplos-

Bij het debat in de Tweede Kamer over
openhouden of sluiten van de 'kerncen
trales lJodewaa.rd en Borssele op
19 oktober jl. kwam de opslag van
atoomafval herhaaldelijk ter sprake.
De PvdA en de PPR hebben een motie
ingediend, om de kerncentrales te
sluiten, omdat "veiliqheidsril!liko's
nog steeds bestaan, het proliferatie
g~aar onverminderd voortduUrt én het
-afvalprobleem qeenszins is opgelost.
Zijlstra van de PvdA rekende uit dat
de kommissie-Beek alleen maar tot
lage kosten van ops1aq van atoomafval
kon komen, door uit te qaan van opslag
van atl:lomafva1 uit het buitenland.
~nsink van het CDA stelde dat men
ook met het vraagstuk van de opslag
Val;l atoomafval zit, als de kerncentrà
les nu geslot.en zouden worden. Hij
kwám met het idee voor lanqdurige
tussenopslag van zo' n 20 jaar, 0lIl

Illeer tijd te hebben te zoeken naar
een eindopslag • Hij wees ook nog op
zijn motie, die destijds is aangeno
men om tijdens de JlMD geen proefbo
ringen te verrichten. Die motie heeft
Lansink "ingediend om psychologische
drempels te slechten en tot een open
diskussie te komen". Volgens Lansink
zijn de drempels in de loop van
de tijd nog hoger qeworden en dat
vindt hij .een betreurenswaardige
zaak. Lalisink zei er niet bij, wat
hij dàar verder mee wilde. We z.ijn
benienm.

internationaal
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BMD ALS FOPSPEEN

PLANNEN BLIJVEN HETZELFOE

Op 19 oktober jl. besprak de Tweede ge fopt
Kamer het rapport van de Kommissie-Beek . .
over het al dan niet sluiten van de kern- Een vreemde toestand, dat stand-
centrales Dodewaard en Borssele. Deze punt van Aardenne, vooral als je
kommissie had uitgerekend dat sluiting bedenkt dat de deelnemers aan de
van de kerncentrales zo'n 5 miljard maatschappelijke discussie wél
zou kosten. Het kamerlid Zijlstra van hebben gedacht dat het ook over
de PvdA bestreed deze uitkomsten en Dodewaard en Borssele ging. Vraag
stelde dat de sluitingskosten om en 7 van het BMD-vragentormulier
nabij nul zijn. Minister van Aardenne ging over het toekom.sitge gebruik
hechtte blijkbaar niet zoveel waarde van kernenergie. Er werden drie
aan het getal van vijf miljard: hij standpunten voorgeschoteld:
had het over een bandbreedte.van 750 a. Dode_ard en Borssele blijven
miljoen tot 6 miljard sluitingskosten. open, ·maar er komen geen nieuwe
Maar zei de minister, "Ik denk dat het kerncentrales,
allemaal niet zo verschrikkelijk rele- b , er moeten nieuwe kerncentrales
V'ant is" en "Het financiële argument bij komen,
weegt niet licht in deze niet gemakke- c. Dodewaard en Borssele dicht en
lijke tijd, de andere argumenten wegen geen nieuwe kerncentrales.
echter net zo zwàar". Dit zijn overwe- Dit het standpunt van Van Aardenne
gingen als: kennisverlies, zogenaamde blijkt, dat mogelijkheid c ten
achterstand ten opzichte van· het bui- onrechte in het vragenformulier
tenland. Nu kan men over deze argumenten is opgenomen: de invuliers van
ook weer heel verschillend denken. Het het formulier zijn gefopt.
debat over de kerncentrale·s kwam erop In het licht hiervan is het merk-
neer, dat de rege~ing en de rechtse waardig dat de voorzitter van de
partijen de kerncentrales gewoon open Stuurgroep BMD, de Braauw, meldde
willen houden en de linkse partijen dat het besluit om de kerncentra-
ze willen sluiten. ~rgumenten tellen les niet dicht te doen weinig uit-
voor rechts niet. En dat is ook niet maakt voOr het eindrapport van de
zo belangrijk, want ze hebben de macht. BMD.

De brede maatschappelijke discussie liep
tegen de zomer af. De stuurgroep die de
discussie heeft geleid moest nog een
eindrapport maken. Voo:rdat dit rapport
er was. werd duidelijk dat de regering
en de rechtse part.ijen in de Tweede
Kamer zich weinig van de BMD aan zullen
trekken.

Beek

oude
Tijdens het de~t over de kerncentra
les kwam ook de vraag aan de orde, óf
een besluit genon,en zou mogen worden
over de kerncentrales, aangezien het
eindrapport van de stuurgroep BMD
nog niet verschenen was. Minister van
Aardenne en de rechtse partijen ste.l
den, dat een besluit over Dodewaard
en Borssele eigenlijk los stonden
van de brede maatschappèlijke diacus
sie.
Van· Aardenne stelde, dat Dodewaard
en Borssele open zouden moeten
blijven en dat daar niet op terug
gekomen zou moeten worden. Volgens
de minist~ is het wel de vraag
"of wij na het ~ëindigen van de
maatschappelijke discussie nieuwe
kerncentrales·moeten bouwen en

of we de bestaande kerncentrales
moeten vervangen door andere. Die
beslissing is nog niet genomen".
Dit is een geheeL nieuw standpunt:
ik heb nog nooit gehoord dat de
IMD o.a. zou gaan over de vraag
of Dodewaard en Barssele door
andere kerncentrales vervangen
zouden moeten wo.rden op het eind
van hun levensduur.

nieuwe
Maar niet alleen over Dodewaard
en Borssele, ook over de plannen
om meer kerncentrales te bouwen
lijkt al .een besluit genomen· te
zijn. Zo zei Verberg, een top
ambtenaar van het Ministerie van
Economische Zaken, op 11 oktober
jl. in een toespraak in naam van
Van Aardenne: "Afhankelijk van de
uitkomst van de BMD over energie,
wordt straks de helft van de nieuwe
elektriciteitscentrales gestookt met
steenkool en de andere helft met
kernenergie". Van Aardenne deelde op
27 oktober mee., dat kernenergie heel
goed zou kunnen passen in hetzoge
naamde brandstofdiversifikatiebeleid
dat de overheid voert. Pit is het
beleid om elektriciteit op te wek-

ken met zoveel mogelijk verschillen
de !;>randstoffen. Met andere woorden:
onafhankelijk van de _nsen en de
meningen van de BMD zet de regering
het oude beleid voort. Van Aardenne
verwijst in zijn begrotfng voor
19ê4 dan ook naar de nota Energie
beleid van 1980. In die nota is de
afweging voor kernenergie of kolea
al gemaakt, zo zegt de minister.
De minister doet dus net alsof het
energiescenario van het Centrum
voor Energiebesparing niet bestaat.
Hij gaat door QP de oude weg. Ook
de elektriciteitsbedrijven laten
zich niet onbetuigd. SEP-directeur
Wijmans zei op 27 oktober dat er
d:rie kerncentrales bij zouden moeten
komen. Hij wees erOp dat het achter
blijven van de kernenergie Neaer
land zo'n 400 miljoen gulden per
jaar scheelt. Blijkbaar heeft Wij
mans. nog nooit gehoord van het
toenemend aantal Amerikaanse elek
t.riciteitsbedrijven die bankroet
dreigen te gaan, vanwege de bouw
van kerncentrales.

doordrukken
)U met al ziet het er naar uit dat
de voorstanders van kernenergie
toe wilJ;en siaan, nu de BMD is
afgelopen. Nu had ik altijd al
mijn twijfels aan de zin van de
IMD, olhdat die discussie niet al
te breed en al te maatschappelijk
was. Het enige voordeel van de
BMD was dat geld beschik1:laarkwam
voor ova , het energièscenario van
het Centrum voor Energiebesparing
en voor het boek Atoomafval in
beweging. De atoomlobby hecht aan
deze zaken geen enkele waarde.
Het zou me niets verbazen als ge
probeerd zou worden om, nu de kruis
raketten veelmeer in de' belangstel
ling staan dan kernenergie, de bouw
van kerncentrales door te drukken.

H.D.
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NEDERLANDS PLUTONIUM EN OE FRANSE
ATOOMBOr4.
Dave van Ooyen
r~~:~jgin9 milieudefensie

,

J.O.L.

Een boekje over het gebruik van
kweekcentrales voor de produktie
van atoomwapens. De grootste le
verancier van plutonium voor de
franse kernmacht dreigt de kweek
centrale Super Phenix-I te worden
(en later de Super Phenix-II). De
franse regering heeft al laten
blijken meer plutonium nodig te
hebben om hun kernwapen-arsenaal
te vernieuwen en te vergroten.
Super Phenix is een internatio
naal projekt waaraan ook Neder
land deelneemt naast Frankrijk,
West-Duitsland, Be1giä, Italiä en
Engeland. Ondanks de grote tech
nische problemen bij o.a. het af
scheiden van p1utonium-239 uit de
kern en de gigantische kosten
gaat men er mee door. De kerne
nergielobby in Frankrijk (en ook
Duitsland) heeft nog weinig aan
kracht ingeboet. In Frankrijk
wordt deze duidelijk gedragen
dOor de militairen die plutonium
nodig hebben ~n de nucleaire in
dustrie die haar (export)positie
wil handhaven.
Dave van Ooyen geeft een schets
van de franse atoommacht en de
tendens om meer kleinere en pre
ciezere atoomwapens te gebruiken.
Op zo'n manier moet een atoom
oorlog beheersbaar en winbaar
worden. Frankrijk blijft doorgaan
met het uitvoeren van proefexplo-

sies en heeft sinds 1960 al ca.
131 kernbommen tot explosie ge
bracht. Volgens Mitterand (de so
cialistische president) kan het
land niet meer zonder kernwapens
en stemt hij in met de uitbrei
ding van de Force de Frappe.
De defensiebegroting wordt opge
voerd, kernkoppen worden verbe
terd en ook zijn er plannen voor
honderden neutronengranaten.
Een rekensommetJe leert dat 'toe
vallig' de geplande kweekreakto
ren Super Phenix en Super Phenix
11 (na 1990) voldoende 'super
grade' plutonium (plutonium dat
zeer geschikt is voor kernwapens,
met 97% Pu-239) kunnen leveren
voor de uitbreiding van het fran
se kernwapenarsenaal. De Super
Phenix-I zal voldoende plutonium
leveren voor 60 kernkoppen per
jaar.
En wie betaalt dit? Nou, uiter
aard de konsumenten in de deelne
mende landen, die de kweekcentra
le financieren. Nederland zit er
tot aan de hals in. Zowel finan
cieel, technisch als materieel
werken we mee aan zowel de kweek
centrale Kalkar als Super Phenix.
Via haar deelname verplicht de
staat zich honderden kilo's plu
tonium te leveren voor de eerste
en volgende ladingen. Dit p1uto-

nium zal uit Borsse1e of Dode
waard moeten komen, maar los
daarvan heeft Borsse1e nog een
apart kontrakt gesloten met de
fransen over de levering van ex
tra plutonium. Daarnaast werd er
in 1982 meer dan 9 miljoen gulden
aan kweekreaktoronderzoek be
steed. Neratom (VMF en RSV) leve
ren allerhande nucleaire onderde
len.
Frankrijk heeft het Non Prolife
ratie Verdrag niet ondertekend en
hoeft geen kontrole toe te staan
van de IAEA (International Atomic
Energie Agency, de internationale
kernenergiecontoleur). En zelfs
als die er wel was dan is een
land als Frankrijk nog in staat
plutonium voor kernbommen opzij
te leggen.
De konklusie van het boek is dan
ook: het beleid moet gericht zijn
op het sluiten van opwerkingsfa
brieken en kweekcentrale.
Het is een prima boekje geworden,
dat duidleijk de essenties weer
geeft van neder1and's steun aan
internationale kernenergie/kern-
wapen projekten. Weer een voor
beeld van de huidige taktiek van
de regering om bij protesten in
eigen land de kernenergie dan
maar in het buitenland te bevor
deren.

WED IS TERUG

J.K.

De WED (=Werkgroep Energie Dis
cussie) heeft met subsidie van de
BMD een stelsen van regionale
groepen opgezet, welke in die re
gio voorlichting moeten geven o
ver energie in de breedste zin
van het woord. Er waren groepen
in Groningen (stad) en Winscho
ten. Na een korte tijd aktief te
zijn geweest, is de groninger
groep uit elkaar gevallen. Het
was moeilijk voor diverse onge
duldige voorlichters om de voor
te lichten groepen te bereiken.
De 29 doelgroepen waren zich soms
nauwelijks bewust van het feit
dat ze voorgelicht moesten wor
den. Dit ontmoedigde.
Sinds vorige maand is in de stad
een nieuwe WED-groep gestart.
Dit mede naar aanleiding van een
landelijk WED-congres op 1 okto
ber j1.
Op dit genoemde congres is het

doel voor de komende jaren uitge
stippeld. Bedoeling is om een re
gionaal energie- en milieubeleid
te formuleren, en dit bij de ei
gen gemeente of provincie te be
pleiten. Deze aktiviteiten zijn
mogelijk dank zij subsidie van
het Ministerie VROM.
Gemeentes gaan er vaak ten on
rechte van uit, dat energie een
zaak is van landelijk niveau.
Toch kan een gemeente veel in
vloed hebben, denk aan de vergun
ning voor het plaatsen van een
windmolen, en het voorschrijven
van isolatienormen bij nieuw
bouwwoningen. De Gemeente Gassel
te is een goed voorbeeld van een
energiebewuste gemeente.
De WED bereidt cursussen voor met
aIs thema:
--hoe worden binnen gemeentes be
slissingen genomen, en hoe zijn

deze ten goede te beïnvloeden.
--hoe kan een energie- en milieu
vriendelijk energiebeleid van een
gemeente eruit zien.
Dit moet resulteren in een groot
congres eind 1984, waar gemeente
ambtenaren, en energie- en mil
ieudeskundigen nader tot elkaar
zullen moeten komen.
Dit moet resulteren in een groot
congres eind 1984, waar gemeente
ambtenaren, en energie- en mil
ieu-deskundigen nader tot elkaar
zullen moeten komen.
Natuurlijk zijn de verschillende
WED-groepen bereid op verzoek
voorlichting te geven over ener
gie en milieu.
Contacttelefoonnummers zijn:
voor Stad Groningen: 050-130800
voor Winschoten e.o.: 05970-14973
voor west-Groningen en noord
Drenthe: 05945-12912.
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SUPERMAN OF DE FATALE
STRIJD TEGEN DE APOKALYPS

WANT DAN ZAL ER

Atoompacifisten en antikernenergietegenstanders
rondom een informatiestand

Ontspannen bijpraten
over de laatste stand

GEEN tijd meer zijn voor ontspannen bijpraten achteraf

MAAR koncentratie zal er zijn
stilzwijgend je krachten verzamelen
voor de volgende etappe

Onderweg, overal verspreid
liggen de lijken van de praatje_kers
in hun eigen gaatjes

GEEN hartverwarmende solidariteitsliederen voor onderweg
MAAR hartkloppingen

in individuele doodstrijd
en angstgeschreeuw

de totale oorlog van iedereen
tegen

iedereen

GEEN humor en ongedwongen plezier

MAAR berekende angst

GEEN tijd meer voor stille overdenkingen

MAAR opgezweept tot krachtinspanning
het onmogelijke als finis
de eindfinale: het overlevenDan schier iemand voorbij

een opgejaagd stuk wild
een jogger mis s c h i en?

Waarvoor is hij op de loop?
Misschien wel voor de Atoomdood
De grootste dreiging

met Massamoord:!

DE ANGST voor de APOKALYPS
mis s ·c h i en?

De laatste edite van "Het Laatste Nieuws"
onder hun ogen

Hun rubriek is "Het Laatste Woord"
Nu ook weer over' Atoomdood en Massamoord'

LOTGENOTEN, zit nu niet in zak en as
Zet jullie klaar voor de start van De wedloop naar de Atoomfinale

Volg de jogging-man, de Voorloper van het Superras
van het post-atomaire Wereldrijk van Ubermenschen J.S.
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