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DE VOORNAAMSTE EINDCONCLUSIE ~AN DE STUURGROEP BREDE MAAT
SCHAPPELIJKE DISCUSSIE ZlJN: LUINIGER MET ENERGIE 1 GEEN 
NIEUWE KERNCENTRALES EN DODEWAARD EN BORSSELE BLIJVEN OPEM, 
MET DAT LAATSTE KUNNEN WE HET NATUURLIJK NIET EENS ZIJN, DE 
KERNCENTRALES MOETEN DICHT, \iE MOETEN OPHOUDEN MET HET MA
KEN VAN ATOOMAFVAL, 
OOK IS DE STUURGROEP VOOR ONDERZOEK NAAR OPBERGING VAN A
TOOMAFVAL~ MAAR TEGEN OPSLAG IN EEN ZO DICHT BEVOLKT LAND 
ALS NEDERLAND, 
DE STUURGROEP IS DUS NIET VOOR PROEFBORINGEN HIER1 MAAR 
PROEFBORINGEN ELDERS, UIJ VINDEN DAT BEGONNEN MOET WORDEN 
MET DE UITWERKING VAN DE GOEDKOPE EN MILIEUVRIENDELIJKE E
NERGIE~ WAAR DE STRUURGROEP EN DE MEERDERHEID VAN DE BEVOL
KING VOOR IS, DE POSITIEVE GELUIDEN VAN DE STUURGROEP WOR
DEN DOOR DE REGERING WEGGEVAAGD, MINISTER VAN AARDENNE 
BLIJFT BIJ Z'N PLANNEN (ZIE ACHTERZIJDE) OM MEER KERNCEN
TRALES TE BOUWEN1 EN HET ZOU ONS OOK NIET VERBAZEN ALS HIJ 
TOCH MET DIE PROEFBORINGEN AAN ZOU KOMEN, 
GOED NIEUWS IS ER TE MELDEN VAN HET E.G.D: ZE HEBBEN TEGEN 
DE VERHOGING VAN DE KALKARBIJDRAGE GESTEMD, MISSC~lEN DAT 
DAT HET KLEINE DUWTJE IS OM HET HELE PROJEKT SNK )UU OM 
ZEEP TE HELPEN, 
IN LEEUWARP.EN

0
HEEFT EINDELIJK HET ATOOMSTROOMPROCES PLAATS 

GEVONDEN, NA o WEEK VOLGT ER UITSPRAAK PLUS ONGETWIJFELD 
EEN HOGER ~EROEP, eEN DEFINITIEVE UITSPRAAK IS PAS EIND •84 
OF BEGIN '85 TE VERWACHTEN, 

------~~--------f.trr _:ï.~;r ~ 
1/J~~JJ._ t111n~SS~!~?f 

J,...l-+~~ 1!ill /,, •• 
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Nog een paar aanvullingen: En ook vanaf deze plaats nog een 
steunbetuiging aan het dorpje 
Copeland: Daar weten ze de nieuw
bouw van Windscale al meer dan 
een half jaar op te houden. 

De kerncentrale Zimmer uit het 
verhaal Dure Atoomstroom (pagina 
13) wordt nu op kolen omgebouwd. 
En op het artikel Windscale (pa
gina 10): De opwerkingskasten 
zijn het vorig jaar met 30% ge
stegen. 

2 

P.S. De volgende AAP-vergadering 
is op 14-2-84 om 8 uur in de E
nergiewinkel in Groningen. 



EINDRAPPORT BMD: 
.___GEEN KERNCENTRALES ERBIJ? W.EL ATOOMAFVAL ~ 

Op 23 januari j1. beeft de 
Stuurcp:oep Brede Maatschappe
lijke Diskussie baar eindrap
port aangeboden aan de regering 
èn de Tweede l<Amer. Daarin stelt 
de Stuurgroep, onder voorzitter
schap van de Braauw, vast, dat 
het volgende beleid kan rekenen 
op de grootste aanvaa.rding onder 
de bevolking: 
- minder groei van het energie
verbru11c en meer besparingen1 
- versnelde invoering van duur
zame energiebronnen, mede omdat 
deze minder problemen met zich 
mee brengen voor het lllilieu1 
- t:eruc;Jhoudendheid wat betreft 
het gebruik van steenkool en 
aar&:>lie en in mindere IDAte 
van dat van aardgas, 
- elektriciteitsptoduktie vooma
melijk door provinciale of regio
nale bedrijven; meer mogelijkhe
den scheppe.n 0111 zelf str00111 op 
te -kkenJ 
- geen uitbreiding op dit ~t 
van de toepassing van kernenerçie: 
de kerncentrales Dodewaard en 
Borssele openhouden. 

Dit beleid gaat enigssins in de 
richting van wat de redaktie van 
AtoOIII&larm wil, o.dat wij ook voor 
~erqiebeaparinq en toepassing 
van zoo- en windenergie zijn. Met 
de aanbeveling over kernenergie 
hebben w toch wat _,.J.Ujkheóan. 
Dodewaard en Borssele JDOeten dicht! 
BOe is de stuurgroep tot de aan
beveling gelt011a11 oa die kerncen
trales open te houden? 
Oit de gagevena die de Stû11r9roep 
b-ft 98kregen volgt dat 21' 
van de b4tvolking "VOOr uitbreiding 
van kernenergie is. Daar staat 
tegenover dat 4 7' vindt dat we 
moeten afzien van kernenergie, 
dus Dodewaard en Borsaele dicht 
en geen nieuwe kernenergie
installaties. Zo ' n 30' vindt 
dat deZe kerncentrales open 
-ten blijven. 
Wat doet .de Stuurgroep? Ze stelt 
dat de groep die meer kerncen
trales wil (21\) de bestaande 
kerncentrales ook epen wil hou
den, 110d&t in totaal 51\ voor 
het voortbestaan van Dodewaard 
en BQrsaele ia. oe vraag is 
echter of dit een goed vooratel 
ia , de kerncentrale.& open 
houden, terwijl de helft min 
Un procent voor sluiting is. 
Uit bet Bindrapport blijkt:· 
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duidelijk dat de stuurgroep 
het moeilijk heeft gehad met 
kernenergie. Vandaar dat onze 
kritiek zich net als bij het 
TU.ssen.rapport vooral richt op 
kernenergie. Maar eerst een 
paar positieve punten. 

al ter na tieven 
De Stuurgroep stelt vast dat ·bet 
1110g8lijk is en eJconOIIIiscb haal
baar dat iJ\ het jaar 2000 ain
atens 6000 Megawatt aan decen
traal ver.ogen (war~~~te-kracht, 

stadsverwaudng e.d.) opgesteld 
is; dit kan vanwege ..,indensrgie 
nog oplopen tot 8000 Me~watt. 
Zo zou alle stroom die tot 2000 
zou JDOeten komen uit nieuw te 
bouwen centrales uit deze klein
schaliger centrales kunnen ko
lll!n. Grootschalige kolenstook 
is daaxmee overbodig. Wij 
vind.ell het een goede zaak dat 
dit alternatieve beleid uitge
voerd wordt, Ollldat het zorgt 
voor qoedkope atroom voor de 
mensen en de industrie, adnder 
risiko's l!IBt; zich mee brengt 
en bovendien de. werkgelegen
beid bevordert.· 

tarieven 
In het eJ.ridÄpport staat dat 
internationale verachill•n in 
stróomtarieven zeker niet uit
sluitend of hoofdzakelijk op 
verschillen in opwekkingskoa~ 
zijn t;etug te voeren. pua voór
zover de stroca in bet buiten-
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land qoedltope.r is, koat dat 
niet doordat •n daar - zoals 
we vaak kunnen lezen -
meer kerncentrales beeft. De 
stuurgroep stelt vast dat Cll\der 
~Deer aociaal-ekoDOIIIische en 
i.W.Snapolitielte doeleinden 
een rol spelen !:lij versclU,llen 
in &t.J:'Oc:*Pri;lzen tussen landen. 
Het is positief, dat de stuur
groep niet meegaat met de 
klaagzang van de onderna-ra 
en de regering, dat de buiten
landse atrooaa goedkoop zou 
zijn! 
Trouwens( deze klaagzang 1.s 
in -rkelijkheid weerlegd. I .n 
1983 is de Nederlandse export 
-r geategan dan ver~acht 
was. Ben a&IUlienlljke deel 
van deze stijging kwam op re
kening van de chemische sek
tort die veel energie ver
bruikt. Deze industrie had 
nooit zoveel kunnen exporte
ren, als de buitenlandse 
stroo. zo goedkoop was ge
west, dat d&arDitée de Neder
l.andae industrie zich uit de 
markt geprezen zou hebben. 
voorzover stroOIII in Frankrijk 
goedkoper ia dan in Nederland 
'komt dit ®or · de zeer goedkope 
waterkracht, door de miljarden
subsidies van de .Franse staat 
aan de elektriciteitssektor 
en door de inflatie. De Pranae 
franc is de afgjtlopen jaren 
aanzienl:ijlt in waarde gedaald 
ten opzichte van de qulden1 
daardoor zijn de Franse pro-



dukten voor ons goedkoper 
ge~1orden. Voor dezelfde hoe
veelheid quldens kunnen 
we meer Franse stroom. inkopen, 
dau een paar jaar geleden. 
Voorstanders van kernenergie 
doen <lëm het alsof de Franse 
stroom goedkoper is geworden 
doordat men daar l)leer kern
centrales heeft qBbpuwd. 
Maar dat is een onjuiste rede
nering! 

kri·tiek 
kern energie 
l. lle Stuurgroep heeft het uit
sluit~nd over kerncentrales als 
ze kernenergie bedoeld. over 
deelname van de kweekraaktoren 
Kalkar en Super-Phenix, over de 
U<.."N in Almelo wordt niets gezeqd. 
2. De Stuurgroep beraamt de kos
ten van sluiting van de bestaande 
kerncentrale~< op 1 tot 4 miijard 
qulden. Naar onze J11éning. zijn 
de kosten eerder in de buurt 
van nul, vooral als we er ·reke
ning mee houden dat bij de·kosten 
van opberging van atoomafval 
rekening is gehouden met de op
slag van het· afval van meerdere 
kerncentrales1 ~onder nieuwe 
kerncentrales moeten de te maken 
kosten omgeslagen worden over 
uitsluitend de bestaànde kern
centrales, met als gevolg 
hogere kosten daarvoor. 
3. Wat betreft de kosten van 
kernene;r<Jie konstateert· de stuur
groep in de" uitgevoerQe studies 
een grote spreiding in dè aan
namen. In de beoordeling daarvan 
achten sommige Stuurgroepleden 
het hele spektrum van aannamen 
verdedigbaar, terwijl. andere 
Stuurgtoeple~ enkel~ aannamen 
als ongeloofwurdig uitsluiten. 
Helus ontl:lreekt een argumentatie 
hiervoor, te;n~ijJ. ook niet wordt 
aanqeqeven welke aannamen onge
loofwaardig worden geacht. 
Desondanks vinden we· het. een 
vooruitgang dat d~ Stuurgroep 
geen stellige uitspraak doet 
over de kosten van kernenergie. 
We beschouwen dit als de over
gang van het geloof dat kern
energie goedkoop is naar }let 
inzicht dat kernenergie een 
dure energiebron is. 
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4. De kwestie van radio-aktief 
afval wordt onvolledig behan
deld. ZO wordt geen aandacht 
besteed aan het radio•aktief 
afvalprobleem vanwege de winning 
en bewerking van uranium, dat 
bestemd is voor de bestaande 
of andere kerncentrales. 
Ook valt het op dat de Stuur
groep de kwestie van äe kri~ 
teria voor geschikte zoutkoe
pels verbindt aan de opslag 
van licht- en ~ddel-aktief
afval, terwijl die kritaria 
met name van belang zijn 
voor de opslag van hoog-aktief
afval. Bovendien wordt geen 
~n de talloze overige bezwa-. 
ren tegen opslag in zoutkoepels 
vermeld. Het is natuurlij·k mo
gelijk dat äe Stuurgroep 
deze bezwaren niet juist 
acht, maar ·elke argumentatie 
daarvoor ontbreekt. Ook 
maken wij bezwaar tegen äe 
opmerking dat in kringen van 
officiële instanties en aas
kundigen het vertrouwen 
groeit dat het .prObleem van 
radio-aktief afval binnen 
tien tot twintig jaar veilig 
en tegen redèiijke kosten kan 
en zal worden opgelost. 
Een groeiend vertr~uwen is 
geen argument, per slot van 
rekening ging men er in 
kringen van voorstanders van 
kernenergie twintig jaar ge
leden ook al vanuit dat het 
prObleem op korte te~jn 
op zoq worden gelost. OOk 
vermeldt de Stuurgroep in 
het geheel niet, dat het bui
tenlands onderzoek in zout
koepels tot nu toe geen be
wijs heeft opgeleverd voo~ 
de stelling dat veilige ~ 
slag mogeUjk is. Tenslotte 
~en we bezwaar tegen de ge
bruikte forlilul.ering dat in 
kringen van deskundigen het· 
vertrouwen groeit. Betekent 
dit dat diegenen die dit ver
trouwen niet hebben daarmee 
ondeskundig z:i,jn'l 
BOe valt dit trouwens te rijmen 
met de ~;~lagzin van de !!MD, dat 
energie te belangrijk is om 
.aan deskundigen over te laten? 
De Stuurgroep roept ons nu op 
vertrouwen hebben in deskundi
gen en offioiêle instanties. 

Jarenlange ervaring heeft ons 
geleerd dat .deskundigen en 
officiële instanties juist 
gewantrouwd moeten worden: 

proef boren? 
De Stuurgroep vindt dat met 
kracht verder gewerkt moet wor
den aan een op~ossing voor 
het radio-aktief afval. In 
welke richting dit onderzoek 
zou moeten gebeuren staat er 
echtér niet bij • Men kan rede
neren: de St~groep wil p~ef
boringen in de zoutkoepels. Dt~ze 

redenering is echter niet aanne
melijk. Ot! stuurgroep heeft 
namelijk zelf vastgesteld, .aat 
er twijfels bestun over de 
kriteria (kenmerken) van een 
geséhikte zoutkoepel. Volgens 
de huidige kriteria zijn alle 
zoutkoepels namelijk ongeschikt. 
Daarom kan de stuurgroep niet 
bedoelen dat nu maar eens met 
proefboringen wordt begonnen. 
Bovendien speelt nog het volgen
de. 
De Stuurgroep heeft onderzocht 
welk beleid kan rekenen op zo 
breed mogelijke steun. De stuur
groep weet echter, dat er in 
het Noorden helemaal geen steun 
te vèrwachten is voor proef
boringen en opslag van atooaf
val. Immers in bestemmingsplan
nen en politieveror~nirigen van 
gemeenten en in streekplannen 
'Va1i de provincies is vastgelegd, 
dat de proefboringen verboden 
zijn. Daarnaast blijft oOk 
de bevolking tegen. Dus is het 
niet l.oqisch dat de Stuurgroep 
voor. proefboringen is. De Stuur
groep heeft bij de aanDieding 
van het Eindrapport aan de rege
ring op 23 januari jl. gezegd, 
dat een oplossing vom:- het afval
vraagstuk niet gezocht moet 
worden in een dicht bevolkt l.and 
als Nederland. 
Blijft wel de vraag, wat de re
gering met de uitspraken van de 
stuurgroep zal doen. Krijgen 
we soms toch een kerncentrale 
aan de Eemshaven en opslag van 
atoo-fval in de zoutkoepels? 
Worden de visioenen die horen 
bij het jaartal 1984 werkelijk
heid, of is 1984 juist &! door
braak naar een beter enexgie-
bel.eid? H.D. 



PROCES KUIPER 
'"--'---ATOOMSTROOMWEIGERAARS EISEN FONDS 

Op 20 november '81 spande het ge
zin Kuiper een kort geding aan 
tegen Provinciale Staten van 
Fries land. Het Provinciaal Elek
triciteitsbedrijf (Friesland) had 
het gezin afgesloten van elektri
citeit omdat ze maandelijks 2,7~ 
van hun nota op een geblokkeerde 
re~ening storten. Zij wensten 
niet mee te betalen aan de stroom 
uit Dodewaard (het PEB krijgt 
2,7% van de in Dodewaard opgewek
te stroom) en wilden dat het geld 
dat zij apart stortten voor duur
zame energiebronnen gebruikt zou 
worden en dus gekort moeten wor
den op het bedrag dat het PEB aan 
de GKN betaal t. De kort geding
rechter vond de materie meer ge
schikt voor een gewone rechtbank 
en drong aan op een schikking tot 
en met de uitslag van de 'gewone' 
rechter. Beide partijen gingen 
akkoord , het licht brandde weer 
te huize Kuiper. 

de rechtszaak 
18 januari '84, 2i jaar na het 
kort geding was de rechtszaak. 
Veel belangstel l enden waren al 
vroeg present. Toen om 11 uur de 
zaal open ging was er veel te 
weinig plaats voor de vel e be
langstellenden (+ 160). 
Toen begon het aoacadabra. Arti
kel zus van wetboek zo. M'n buur
vrouw vond het jammer dat ze haar 
breiwer~je had thuis gelaten , an
deren plakten overal anti-atoom
stickertjes of becommentarieerden 
'de popster' aan de muur. 

pleidooi 
Het proces zelf was niet wezen
l ijk verschi l lend van het vorige. 
De eisen: weer aansluiting op het 
el ektriciteitsnet en de opr ich
ting van het fonds . De tegenpar
tij : de betal ing was niet ge
beurd (èr miste iets van 12,00 op 
de rekeni ng). 
Wat er wel veranderd was, is dat 
er nu al 2500 mensen meedoen en 
2 gemeentes, en dat de gedachte 
dat het met kernenergie maar eens 
afgelopen moet zijn i n Nederland 
steeds meer terrein wint. 
Daar baseerde de verdediging 
zich dan ook op. In ~en zaak 
die met gewetensbezwaren be
laden is , is het belangrijk 
dat er een algemeen d~aavlak 

voor is . Uil de enquete die 
door de NOS gehouden is blijkt 
dat steeds meer nederlandars 
kernenergie afwij ze.n. 
Ook al omdat er oo dit terrein 
nog geen jurisprudentie is, 
moet de rechter zich volgens 
de verdediging deze resultaten 
mee laten wegen. 

raar 
Zelf vond ik het heel raar om 
zonder spandoek of wat dan 
ook in de zaal te zitten ter
wijl Pr met mij onbekende wets-

te·ksten geslingerd werd. 
Daarnaast was het ook nog een 
dure aangelegenheid:bij verlies 
wordt een bedrag van ca . t8.000 
in rekening gebracht. 
Maar om van stroom afgesloten 
te worden vanweqe t2,- ,dat is 
toch ook te gek om los te lopen 

ui tspraak 
Als dit proces verloren wordt, 
gaat men in hoger beroep en an
ders de tegenpartij wel . 
De uitspraak is half rndart . J.H. 
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ELEKTRICITEIT SPRIJZEN 
KUNNEN OMLAAG 

ZONDER KOLEN- EN KERNCENTRALES 

Dit is het tweede artikel over 
elektriciteit. Het eerste 
stond in de vorige Atoomalann, 
dec. 1983, en ging over elek
triciteitsbeleid. 

inleiding 
Herhaaldelijk wordt beweerd dat 
elektriciteit in Nederland duur
der is dan in Duitsland en Frank
rijk. De reden zou zijn dat daar 
meer kolen en kernenergie wordt 
toegepast. Direkteur Wijmans van 
de Samenwerkende Elektriciteits 
Producenten (SEP) vindt dat er 
minstens 3 à 4 kerncearrales bij
gebouwd moeten worden. Minister 
van Aardenne beweert dat de 
stroomprijzen in Ne1erland steeds 
ongunstiger worden~ De atoomlob
by in de aanval. Ik zal in dit 
artikel eerst de opbouw van de 
stroomprijs behandelen, V€rvol
gens aantonen hoe de prijzen om-
1 aag kunnen en tenslotte bewijzen 
dat in elk geval de Duitse 
stroomprijzen hoger liggen dan de 
Nederlandse. 
De konklusie zal zijn dat de 
stroomprijzen ook zonder kolen en 
kernenergie omlaag kunnen en dat 
kolen en kernenergie niet goedko
per zijn voor de elektriciteits
produktie. 
Excuses voor de lengte van het 
artikel. 

2.1 prijsop bouw 
De kWh-prijs is opgebouwd uit 5 
kostenkomponenten. 
a. Produktiekosten 

a.1. Kapitaalskasten 
a.2. Brandstofkosten 

b. Transport- en distributiekos-
ten. 

c. Vastrecht 
d. BTW 
e. l~instuitkering 
De kapitaalskasten bestaan uit de 
rente en afschrijving van de cen
trales en het leidingnet. Voor 
het gemak rekenen we daar ook on
derhoudskosten- en bedieningskas
ten toe. 
Brandstofkosten spreken voor 
zich: de prijs van kolen, gas, o
lie of uranium. 
Deze twee samen vormen het leeu
wendeel van de k~h-prijs. Bij ko
len- en gascentrales zijn de in
vesterjngskosten klein, maar de 
brandstofkosten hoog, bij kern-

centrales is dat andersom. Voor 
windturbines en waterkrachtcen
trales zijn de brandstofkosten 
nul. 
Transport en distributie zijn in 
vergelijking met olie en gas 
duur. Het verlies hierbij is lan
delijk gemiddeld 5% (Elektrici
teit in Nederland, p.12). 
Het vastrecht is een ver~oeding 
voor de administratie- en distri
butiekosten van het distributie
bedrijf. Het is afhankelijk van 
verbruikersgroeo, stroomgebruik 
en elektriciteitsbedrijf. Bij een 
klein stroomoehruik kan het oplo
pen tot 50 cënt of meer per kWh. 
Voor de oemiddelde kleinverbrui
ker is hèt 1 à 2,5 cent. 
BTW is overal gelijk. Sinds 1 ja
nuari 1984 is het 19% geworden. 
De winstuitkering vindt niet al
tijd plaats. Het is .maximaal 1,28 
cent per kWh, zoals in Rotterdam. 
De winst wordt uitgekeerd aan de 
aandeelhouders, dat zijn gemeen
tes of provincies. In de stad 
Groningen is het ruim 1 cent per 
kWh. 

2.2 huidige prijzen 
in nedertand 
Voor de duidelijkheid: Er is 
steeds sprake van de konsumenten
prijs. Zoals we boven hebben ge
zien maken de produktiekosten 
daar slechts een deel van uit, al 
is dat meestal het g.rootste deel. 
Voor elke groep gebrui"kers gelden 
aparte prijzen. Ook binnen een 
gebruikersgroep kunnen de prijzen 
heel verschillend zijn. We onder
scheiden: 

TABEL t. STROOMTARIEVEN PER 1-8-83 .• 
Jaar- Kleingebruikers Bedrijf 
gebruik excl.BTW.incl.BTW 

--kleingebruikers, afnamespanning 
220 Volt. 

--grootgebruik€rs, afnamespanning 
meer dan 10 kVolt. 

--giganten. gebruik van meer dan 
30 miljoen kWh. 

De kleingebruikers betaalden per 
1 augustus 1982 24,2 tot 35 cent 
per kWh, bij een gemiddeld ge
bruik van 3300 k•lh per jaar (in
clusief BTW en vastrecht). 
Grootgebruikers betalen gemiddeld 
minder, ~ssen de 13,4 en 26 cent 
per kWh~(Zie tabel I) 
De verschillen zijn toe te 
schrijven aan het elektriciteits
bedrijf en bij grootgebruikers 
vooral aan de hoeveelheid stroom 
en het afnamepatroon. Bedrijven 
die dag en nacht kontinu evenveel 
stroom afnemen, betalen minder 
dan bedrijven die dat alleen 
overdag doen. 
De prijs die giganten betalen is 
meestal geheim. vaak zijn er spe
ciale kontrakten gesloten tegen 
zeer lage prijzen. ALDEL (Alumi
niumbedrijf Delfzijl) heeft een 
jaargebruik van 1,5 miljard kWh 
en betaalt 5 a 6 cent per kWh. 
Dat is op te maken uit het jaar
verslag 1982 van het EGO. 
Andere giganten zoals DSM, Hoog
ovens of Pêchiney betalen meer. 
Péchiney beklaagt zich erover dat 
ze bijna 2 keer zoveel pèr kWh 
moet betalen dan ALDEL. 
Pechiney krijgt zijn stroom uit 
de kerncentrale Borssêle, met 
subsidie. Is atoomstroom dan toch 
duurder? (Zie ook tabel III). 
De kleingebruiker die 26 cent per 
kWh betaalt, is per hoeveelheid 
geleverde energie ruim 4 keer zo
veel geld kwijt aan elektriciteit 

11rootgebru1kers 
excl.BTW incl.BTW 

Jaar
gebruik. 

3300 29,6 ct 35,0 ct Amsterdam 22.1 ct 26,1 ct 1,75 mln kWh 
1,75 mln kWh 
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3300 20,5 ct 24,2 ct 
500 35,2 ct 41,5 ct 
500 35,6 ct 42.0 ct 

N.Brabant 15 •. 1 ct 
Utrecht 15,0· ct 
Limburg 11,3 ct 

17,8 ct 
17,7 ct 
13,4 ct 

70 mln kWh 
70 mln kWh 

Bron: Elektriciteitsvoorziening en -tàrieven VEEn, juli 1983, Arnhem, 
bijlage 3 en 4. 
TABEL II 

Energievonn 
1 kWh 
1 kuub gas 

Prijs 
26 ct 
62,6 ct 

Energie-inhoud 
3,6 Megajoule 

35.1 Megajoule 

Prijs per MJ 
7,22 cent 
1.784 cent 

Verhouding 
1 
4,35 



dan aan gas. 
Zie tabel II. 
Het blijkt dat elektriciteit een 
zeer onvoordelige energievorm is. 
Sinds de oorlog is het aandeel 
van elektriciteit in het totale 
energiegebruik sterk toegenomen. 
Men noemt dat elektrificatie. 
Daardoor zijn de gebruikers 
steeds meer geld kwijt voor 
steeds minder energie. 
Het gebruik van elektriciteit 
voor verwarming (elektrische 
kachels, boilers, kookplaten en 
wasmachines) is een zeer energie
en geldverslindende bezigheid. 
Desondanks wordt het gebruik van 
elektrische apparaten door elek
triciteitsbedrijven nog steeds 
bevorderd. Elk jaar komen er bij
voorbeeld meer elektrische boi
lers bij, terwijl gasgeisers of 
gasboilers veel voordeliger zijn. 
Voor· de konsument tenminste, voor 
het bedrijf niet. 
Heel duidelijk blijkt ook dat de 
prijzen sterk verschillen, afhan
kelijk van de plaats waar je 
woont en je gebruik. Het kenmerk 
van een openbare outsvoorziening 
is nu juist, dat de tarieven zo
veel mogelijk gelijk zi,in. 
De huidige prijsstrukturen be
voordelen de grootgebruikers en 
benadelen vooral die kleingebrui
kers die zuinig met stroom zijn. 
Daannee wordt energiebesparing, 
dat de regering zegt te willen 
bevorderen, belemmerd. Het wordt 
hoog tijd dat de tariefstruktuur 
zo veranderd wordt dat energiebe
sparing wo.rdt bevorderd. · 
De grotere grootgebruikers en gi
ganten krijgen vanaf een jaarge
bruik ·va~ 3.0 miljoen kWh, sinds 
juli 1982 een extra korting van 
ca. 4 cent per k~lh. Dat duurt nog 
tot eind 1987. De elektriciteits
centrales krijgen voor dat doel 
extra aardgas tegen lage prijzen, 
ca. 30 cent per kuub. 
Tenslotte is het voor een juist 
inzicht nodig te weten in welke 
mate de prijzen voor verschi Hen
de brandstoffen, politieke prij
zen zijn. Daartoe tabel III. 

2.3 oorzaken 
prijsve rsc hille n 

Het in 2.2 vennelde prijsverschil 
van 29 cent/kWh tussen de 6 cent/ 
kWh voor ALDEL en de 35 cent/kWh 
voor de doorsnee kleingebruiker 
in Amsterdam, is terug te voeren 
op meerdere oorzaken. 
Die oorzaken worden hier behan
deld voor de in 2;1 genoemde kos
tenkomponenten. 

2.3 a.I. KAPITAALSKDSTEN 

De kapitaalskasten verschillen 
sterk voor oude of ni.euwe centra
les, evenals voor het type cen
trale. Die kosten zijn verder nog 
afhankelijk van de manier van af~ 

TABEL III 

Soort elektr. 
centrale 
Oliecentrale 
Gascentrale 
Kolencentrale 
Kerncentrale 

Kostprijs 
cent/kWh 

14 
14 
11 
7 

Bron: 2e Kamer, 19-8-83. 

Baten overheid Kosten/kWh met aftrek 
per RWh van overheidsbaten 

0,25 
8,8 
0,05 

13,7~ 
5,2 

10,95 
7,0 

Aldus Minister van Aardenne, in antwoord op kamervragen. Gascentrales 
zijn in feite nog niet zo duur. Voor de kerncentrale Borssele zijn de 
produktiekosten 8 ct/kWh. Dat blijkt uit de begroting 1984 van de PZEM 
(Provinciale Zeeuwse EAergie Maatschappij). 
Uit de jaarrekening over 1982 van het E.G.D. blijkt dat het E.G.D. 
voor de stroom uit de kerncentrale Dodewaard 16,36. cent per kWh be
taalde. Volgens de begroting voor 1983 van de Dodewaardcentrale kost 
de stroom in dat jaar-zelfs 19 cent per kWh. Het bedrag dat de minis
ter voor kernenergie noemt, is dus niet juist. 
Volgens Drs. van Rooyen van Shell-kolen bedraagt het voordeel van een 
kolencentrale ten opzichte van een gascentrale geen 3 cent/kWh maar 
slechts 1,5 cent/kWh (Finan~ieel Dagblad, 12-10-83). Ook hier zit 
de minister venneedelijk fout. 

schrijven en de afschrijvi ngspe
riode. Sonmige bedrijven schrij
ven hun centrales af tegen ver
vangingskasten, andere tegen de 
historische aanschafkosten. Omdat 
nieuwe centrales zeer veel duur
der zijn dan oude zijn de af
schrijvi ngskosten in het le geval 
hoger. 
Als er echter een overkapaciteit 
bestaat, zoals bij de mees.te e
lektriciteitsbedrijven, dan hoeft 
maar een deel van hun centrales 
tegen vervangingskosten afge
schreven te worden. De rest hoeft 
nl. niet vervangen te worden. De 
landelijke overkapaciteit is on
geveer 30%. Landelijk kan dus ook 
30~ van alle centrales tegen aan
schafkosten afgeschreven worden. 
Als afschrijfperiode wordt mees
tal 15 jaar genomen. De techni
sche levensduur van centrales is 
echter 25 tot 40 jaar. Door de 
afschrijvingsperiade te verlengen 
met 10 jaar nemen de kosten aan
zienlijk af. 
2.3 a.2 BRANDSTOFKOSTEN 

In 1982·vonnden de brandstofkos
ten ~ van de kosten (exclusief 
BTW)!9Het is gebruikelijk om. de 
brandstofkosten uit te drukken in 
centen per kWh. In 1982 bedroegen 
ze gemiddeld ca. 10 cent/kWh. Het 
brandstofgebruik per kWh varieert 
naar ge 1 ang het type en de ouder
dom van de centrale. 
Een kolencentrale gebruikt meer 
brandstof, een gascentrale wat 
minder. Het deel van de brandsto~ 
dat wordt omgezet in elektrici- ~ 
teit was in 1982 gemiddeld 37,9%. 
Voor g.ascentrales zoals de Eems
centrale was het 40%. In Hareulo 
in Overijssel is een gasturbine 
aan de gascentrale toegevoegd, 
waardoor het rendement toenam tot 
45%. Bij al deze centrales komt 
de rest van de energie vrij als 
warmte die wordt geloosd. Bij 

warmte-krachtcentrales wordt het 
grootste deel van die warmte nut
tig gebruikt, waardoor het rende
ment toeneemt tot 70 à. 80%. 
Het zal duidelijk zijn dat de 
brandstofkosten afnemen naarmate 
het brandstofrendement hoger is, 
en de brandstof goedkoper. 
Kolen zijn op het moment het 
goedkoopst, omdat de overheid er 
geen winst op maakt (zie tabel 
III). Op het ogenblik is er nog 
geen kolencentrale waarbij rook
gasontzwaveling wordt toegepast. 
Dat is hard nodig om het probleem 
van de zure regen te bestrijden. 
Past men dat maximaal toe dan ne
men de kosten van kolen per kWh 
met ca. 2 cent toe, waa.rdoor het 
kostenvoordeel ten opzichte van 

· aardgas weer verdwijnt. 
Een andere oorzaak voor verschil
len in brandstofkosten is het 
feit dat aan grootgebruikers min
der brandstofkosten worden door
berekend dan aan_kleingebruikers. 
Dat kan 1,5 à 2 cent/kWh schelen. 

7 

2.3 b. TRANSPORT- EN DISTRIBUTIE
KOSTEN 

De transportverliezen bij hoog
spanningsleidingen zijn ca. 2%, 
bij het laagspannige distributie
net in dorpen en steden is dat 
bijna 10%. Bedrijven zoals Aldel 
die kontinu 180 MW afnemen onder 
hoge spanning, hoeven veel minder 
transport- en distributiekosten 
te betale.n dan kleingebruikers, 
die op het 220 Volt-net zijn aan
gesloten. Die verschillen kunnen 
daarom nog redeijk genoemd wor
den. Er valt echter ook wat te 
zeggen om de (regionale) ver
schillen op te heffen, door alle 
kosten over het hele land te mid
delen. 

2.3 c. VASTRECHT 

Het vastrecht varieert voor de 



kleingebruikers van l cent/kWh in 
Noord-Holland tot ruim 2,5 cent/ 
kWh in Limburg. In Groningen en 
Drenthe is het 2,33 cent. Dit o
verigens alleen biJ..een gebruik 
van 3300 kWh/jaar~Voor groot
gebruikers gelden lagere vast
rechtprijzen. Het kenmerkende van 
vastrecht is dat je hetzelfde be
taalt ongeacht je gebruik. Dit 
kan tot bizarre verschillen lei
den. Zie tabel IV. 

Weer wordt zuinigheid gestraft. 
en een groot gebruik beloond. Het 
is duidelijk een onrechtvaardig 
systeem dat energiebesparing niet 
bevordert. Het kan beter vervan
gen worden door een vaste toeslag 
per kWh, bv. 2,5 of 3 cent. Iede
re kleingebruiker betaalt dan 
hetzelfde per kWh, afgezien van 
andere verschillen. In Friesland 
heeft men gekozen voor een gelei
delijke afschaffing van het vast
recht. Het wordt daar vervangen 
door een vaste toeslag per kWh, 
maar wel zo dat het elektrici
teitsbedrijf in totaal evenveel 
binnen krijgt. Met zo'n nieuwe 
regeling wordt besparing beloond 
en verspilling tegengegaan. 
2.3 d. BTW 

Voor kleingebruikers en ook 
grootgebruikers voorziet elektri
citeit in feite in een basisbe
hoefte. Het is daarom vreemd dat 
19% BTW wordt geheven in plaats 
van 5%. Uit tabel I blijkt dat 
dit voor de kleingebruiker 4 à 6 
tent/kWh zou schelen. Het zou de 
koopkracht vergroten. 

2.3 e. WINSTUITKERING 

loop van enkele jaren tot nul 
moeten worden teruggebracht. He
laas zitten provincies en gemeen
ten nogal krap bij kas, zodat ze 
die inkomsten moeilijk kunnen 
missen. Ze zullen op andere in
komsten moeten omschakelen. 

2.4 mogelijkheden 
totprijsverlaging 
Gelukkig bestaan er vele moge
lijkheden om de prijsverschillen 
te verkleinen en de prijzen voor 
de gebruikers te verlagen. Oat 
kan zowel op korte als op lange 
termijn. 

2.4.1. KORTE TERMIJN 

De kapitaalskasten kunnen 1 à 2 
cent/kWh omlaag door: 
a. Als afschrijvingstermijn 25 
jaar te nemen i.p.v. 15 jaar. 
b. Tegen aanschafkosten af te 
schrijven in plaats van tegen 
vervangingskosten. 
Dat laatste kan in elk geval de 
komende 10 jaar gebeuren, omdat 
de elektriciteitsbedrijven nog 
over ca. 4,5 miljard guldens re
serve beschikken en er nog tot 
1g93 overkapaciteit bestaat. (E
lectric. plan '87/'88). 
Zowel a. als b. zijn zuiver 
boekhoudkundige handeli-ngen, zo
dat ze desnoods nog dit jaar toe
gepast kunnen worden. De PNEM in 
Noord-Brabant past dit reeds toe, 
wat tientallen miljoenen per jaar 
extra oplevert (Volkskrant 13 a
pril 1983). Verder zou bespaard 
kunnen worden door géén gascen
tra 1 es om te bouwen op ko 1 en ,. zo
als nu het plan is voor 4 centra-

Grote gemeenten zoals Rotterdam les met samen 1650 MW. Dat bete-
en Amsterdam zijn financieel af- kent nl. een flinke kapitaalver-
hankelijk van de winstuitkeringen nietiging en een enorme geldver-
van hun stroombedrijven. Dat be- spilling. In het geval van de 
liep in 1983 f50 miljoen in Rot- Maasvlaktecentrales 1 en 2 met 
terdam ·(Volkskrant 8-10-83). elk 526 MW, gaat het om tamelijk 
In Groningen is het ca. !6 mil- nieuwe centrales (ze dateren uit 
joen/jaar. Het is niet juist dat 1975). De ombouwkosten bedragen 
nutsbedrijven winst maken. Winst- !1,3 miljard. Verder zullen de 
uitkeringen. zoudan dan ook in de centrales 4 jaar buiten bedrijf 

TABEL IV. VASTRECHT BIJ VERSCHILLEN GEBRUIK. 
Jaargebruik 
5000 kWh 
3300 kWh 
1000 kWh 

500 kWh 
100 kWh 

Jaarlijks Vastrecht 
!76,90 
!76,90 
!76 ,90 
!76,90 
!76 ,90 

Vastrecht per kWh 
1,54 ct 
2,33 ct 
7,69 ct 

15,4 ct 
76,9 ct 

Als voorbeeld is de situatie bij het E.G.D. gekozen (1982). 

TABEL V. 
Vermogen Brandstof- Aandeel in Gemiddeld 

rendement produktie rendement 
3500 MW !'.K.K. 75% " 36% • 27% 
4000 MW Gasturbines 45% J( 30% • 13,5% 
2500 MW Kolen 38% • 28% = 10,6% 
1000 MIJ Wind " 6% .. + 

51,1% 
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zijn. wat op zich !125 miljoen 
kost (Elektriciteitsplan '87/'88 
pagina 39). Bovendien neemt het 
rendement af. Ook nemen bedie .. 
nings- en onderhoudskosten toe, 
omdat bij ombouw van deze cen
tra 1 es rookgasontzwave 1i ng za 1 
plaatsvinden. De konklusie is 
dan ook dat ombouw op kolen geen 
prijsvoordeel zal opleveren. In 
het Elektriciteitsplan wordt ge
zegd dat het ekonomisch belang 
vooral moet worden gevonden in 
de kleinere gevoeligheid voor de 
olie- en gasprijzen. Het ziet er 
echter nog niet naar uit dat de 
olieprijzen gaan stijgen. 
De brandstofkosten kunnen op kor
te termijn omlaag door bij in 
aanmerking komende gascentrales 
gasturbines voor te schakelen. 
Dat kan nog bij 5 centrales, met 
samen 3330 MW. Het brandstofge
bruik neemt daardoor met zeker 
10% af, wat een voordeel op kan 
leveren van 2 4 3 cent per kWh. 
(Volkskrant, 12-3-83). De inves
teringen zijn veel lager dan bij 
kolenombouw, de centrales zijn 
maar een half tot een jaar buiten 
bedrijf en het milieu heeft er 
niet onder te lijden. Die centra
les kunnen al een derde van alle 
stroom produceren. 
Om de prijsverschillen tussen e
lektriciteitsbedrijven te ver
kleinen, kunnen de brandstof- en 
kapitaalkosten landelijk gemid
deld worden (zgn. pooling van de 
produktiekosten). De SEP wi 1 dat 
in 1986 gaan invoeren. Het zou 
ook vlugger kunnen. 
Alles bij elkaar, kunnen de kWh
kosten op korte termijn, binnen 
2 à 3 jaar, met zeker 4 ä 5 cent 
omlaag. De verlaging van de BTW 
van 19% naar 5% is dan nog niet 
meegeteld. 

2.4.2. LANGE TERMIJN 

Hier zit vooral perspektief in 
het oo den duur afnemen van de o
verkapaciteit en van de reserve
kapaciteit. Tot nu toe hanteert 
de SEP een reservekapaciteit van 
27% bovenop het maximaal gevraag
de vermogen. Bij een groter aan
tal kleine centrales kan die re
servekapacfteit omlaag tot zeker 
20%. Te meer omdat er als extra 
zekerheid bij storingen beroep op 
het buitenland gedaan kan worden. 
Als de huidige overkapaciteit van 
30% .rond 1995 verdwenen is en de 
reservekapaciteit ma.ar 20% za 1 
bedragen, betekent dat in theorie 
een afname van de kapitaalkosten 
met 35%. DAt is 2 à 3 cent per 
kWh. 
Veelbelovend is evenzeer het 
struktureel verhogen van het 
brandstofrendement. Dat kan door 
het zoveel mogelijk bouwen van 
warmte-krachtinstallaties. Tot 
2000 is er een potentieel van 
4000 à 6000 MW. Bij realisering 
rond 1995 van 3500 MW warmte-



kracht, 4000 MW gascentrales met 
gasturbines, 1000 MW windvermogen 
en 2500 MW kolencentrales zou het 
brandstofgebruik, bij dezelfde 
stroomproduktie als nu, ruim 30% 
lager zijn. Zie tabel V. 
Het brandstofrendement van 51% in 
1995 vergeleken met de 37,9% van 
nu is inderdaad ruim 30% hoger. 
Bij de huidige brandstofkosten 
van ca. 10 cent/kWh maakt dat 
weer 3 cent/kWh uit. Dan hebben 
we het ook wel gehad. De prijs
verlagingen door toepassing van 
deze lange termijn mogelijkheden 
bedragen samen 5 à 6 cent/kWh. 
Bij een wat grotere overkapaci
teit zal de prijsverlaging minder 
zijn, wellicht 4 cent/kWh. 

2.5 voordeten 
Het voordeel van deze maatregelen 
is dat het een fundamentele aan
pak is van het probleem. Het bij
bouwen en ombouwen van kolencen
trales verlaagt, zonder rookgas
ontzwaveling, weliswaar de kWh
prijs met ca. 2 cent, maar het 
milieu is daar niet mee gediend. 
Het is inmiddels duidelijk dat 
zure regen financiële nadelen op
levert. Meer kolenstook zonder 
ontzwaveling is dus geen oplos
sing. 
Daarnaast betekent meer kolencen
trales niet dat er minder brand
stof gebruikt wordt. Het bevor
dert dus ni.et de energiebespa
ring, die wel plaatsvindt bij de 
hier geschetste aanpak. 
Hierna, kort samengevat, de voor
delen van onze oplossing t.o.v. 
de SEP-oplossing met 65% kolen en 
kernenergie in 1995: 
--schoner milieu 
--voorgoed lagere kosten, tot 8 
cent/kWh lager 
--brandstofbesparing met 30% 
--minder afhankelijk van brand-
stofimport 
--grotere overheidsinkomsten, 
door meer gasverkoop. 
--gunstiger handelsbalans: minder 
kolenimport. 

3. de toekomst 
Op 23 januari vindt er in de 2e 
Kamer een debat plaats over het 
elektriciteitsbeleid, Ook wordt 
op die dag het eindrapport van de 
BMD uitgebracht. Het is te hopen 
dat in beide gevallen er een 
voorkeur zal zijn voor de hier 
geschetste ontwikkelingen. 
We moeten echter vrezen dat dit 
kabinet, met Van Aardenne voorop 
en bijgevallen door de SEP, in 
het voorjaar zal komen met plan
nen voor meer kolencentrales, 
meer kerncentrales, hogere prij
zen voor kleingebruikers en lage
re prijzen voor de industri!!le 
grootgebruikers. Ook zal import 
van atoomstroom uit België, 
Frankrijk en Duitsland wel voor-

gesteld worden. Dat laatste nog 
steeds in de veronderstelling dat 
kolen en kernenergie goedkoper 
zijn. 
We zullen nu proberen aan te to
nen dat dat niet klopt. 

4. buitenlandse 
stroomprijzen 

om te beginnen de prijzen in 
Duitsland. Uit tabel VI blijkt 
dat kolen en kernenergie in 
Duitsland goed zijn voor 3/4 van 
de stoomproduktie, tegen ca. 30% 
hier. 

Volgens het al eerder geraad
pleegde rapport van de VEEN (Ver
enigde Exploitanten Elektrici
teitsbedrijven Nederland, voor
zitter Mr. van Agt) waren per 1 
augustus 1982 de stroomprijzen in 
o.a. Duitsland als in tabel VII. 

De prijsverschillen zijn miniem, 
voor grootgebruikers was Duits
land zelfs iets duurder. 
Een recenter onderzoek geeft een 
voor Duitsland nog ongunstiger 
beeld. Het onderzoek is gedaan 
onder alle 50 duitse stroombe
drijven en geeft de situatie van 
1-7-83 weer. Hier geven we alleen 
de hoogste, de laagste en gemid
delde prijzen voor 3 gebruikers
groepen weer (Tabel VIII). 

Het is duidelijk dat ook 76% ko
len en kernenergie elektriciteit 
niet goedkoper maakt. Desondanks 
willen de Nederlandse regering en 
de SEP in 1995 65% kolen- en 
kernenergie door 5000-8000 MW ko
len en kern-centrales te bouwen, 

terwijl we bulken van het gas. 

FRANKRIJK 

Uit tabel VII bleek dat de Franse 
kleingebruikers in 1982 niet veel 
goedkoper uit waren dan bij ons. 
Sindsdien zijn de tarieven aan
zienlijk verhoogd, in 1982 en 
1983 met 27%.(Volgens Atomwirt
schaft, dec. 1983, pag. 605 was 
i'n Frankrijk de gemhfdelde prijs 
per kWh in 1982 14 cent per kWh). 
Ook in 1984 zullen er aanzienlij
ke tari efsverhogi ngen doorgevoerd 
worden. Het Franse elektrici
teitsbedrijf EDF leed in 1982 nog 
een verlies van !2,9 miljard en 
wil dat in 1984 geheel wegwerken. 
Volgens een bericht in de NRC van 
17 januari 1984 gaf de Franse re
gering in 1983 !2,3 miljard sub
sidie aan de inheemse kolenmijn
bouw. Daarbij vergeleken is de 
Nederlandse subsidie aan de 
grootindustrie van !300 miljoen 
in de vorm van goedkoop gas maar 
een schijntje. Ook in Duitsland 
subsidieert de regering de 
(bruin-)kolenwinning zeer fors. 
In beide landen moet echter de 
kolenproduktie teruggeschroefd 
worden door het oprukken van 
kernenergie. In Frankrijk zullen 
de komende 6 jaar ca. 27 .• 000 van 
de 55.000 mijnwerkers af moeten 
vloeien, zoals dat zo plasties 
heet. (VoTkskrant 17 januari '84) 
Een belangrijke oorzaak voor het 
toch relatief laag zijn van de 
Franse stroomprijs is het grote 
aandeel van waterkracht, 27% in 
1982. Elektriciteit uit water
kracht kost 5 ct./kWh. 
Kent Nederland een overkapaci
teit van 30%, Frankrijk overtreft 
dat verre. Het totaal opqestelde 

TABEL VI. BRANDSTOFGEBRUIK Hl 1982 IN %. 
Brandstof Nederland Duitsland rrankrijk België Nederland 
{Bruin-)kolen 21,4 58,5 21,5 32,7 20 Olie 23,8 17,3 3 Gas 46,9 12,9 33,9 70 Kernenergie 6,4 17,4 38,7 30,7 6 Wa ter+overi g 1,5 6,8 26,9 2,7 1 

100 100 100 100 100 
Bron: Eurostat, 1983. Volkskrant 

TABEL VI I. 
Land 

Nederland 
Duits land 
Frankrijk 
België 

STROOMPRIJZEN PER 1 AUGUSTUS 1982 12 januari 
Jaar.gebrui k 3300 kWh 
Excl. BTW 

21 - 30 cent 
23 - 27 cent 
20 - 22 cent 

27 cent 

70 miljoen kWh 
Excl. BTW 
11,3 - 15 cent 
11,6- 17,3 cent 

9 cent 
11,2 cent 

TABEL VIII. "Duitse stroomprijzen per 1-7-1983" 

Grootgebrui kers Huishoudens Kleine bedrijven 
(3500 kWh) (7000 kWh) 

Gemiddeld 22 ct/kWh 24,6 ct/KWh 33,5 ct/kWh 
Hoogst 25,5 ct/kWh 27,2 ct/kWh 41 ct/kWh 
Laagst 18,8 ct/kWh 21,1 ct/kWh 30 ct/kWh 
Bron: ENERGIE, Jahrgang 35, nr. 11, november 1983, p.306-308 
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vennogen is 73.760 Meqa~latt (t1W), 
het gemiddeld benodiqd vermogen 
is slechts 30.000 MW. Desondanks 
komen er tot 1989 noq 29 kerncen
trales bij, die de overkapaciteit 
verder vergroten. Rond 1990 zal 
de overkapaciteit een derde van 
het kernenergievermogen omvatten. 
Dat betekent dat er dan 's zomers 
30 van de 60 kerncentrales stil
liggen en 's winters 6 van de 60. 
(Science et Vie, nov. 1983, pag. 
166). 
Is in Nederland het brandstofge
bruik voor de stroomproduktie 20% 
van het totale brandstofgebruik, 
in Frankrijk wil men dat rond 
1990 het eleketriciteitsverbruik 
50% uitmaakt van het totale ener
giegebruik. Om deze extreme elek
trificatie te bereiken voorziet 

men bijvoorbeeld al jaren nieuw
bouw van elektrische verwarming. 
In 1981 was dat al bij 1,5 mil
joen huizen het geval. Net als in 
Nederland is elektrische verwar
ming ook in Frankrijk veel duur
der dan met gaskachels. ~1en doet 
alles om het stroomgebruik te 
doen toenemen. Desondanks ver
bruikte de industrie in 1982 1,7% 
minder dan in 1981, in plaats van 
de gewenste 7% meer, zoa 1 s in de 
voorgaande jaren. 
Er valt nog veel bewijsmateriaal 
aan te dragen voor de stelling 
dat kernenergie in Frankrijk de 
stroomprijs eerder opjaagt dan 
verlaagt, wellicht in een volgend 
nummer. 
De hypothese van minister Gijs 
dat de stroomprijzen in het bui-

WINDSCALE 

tenland nog verder zullen dalen 
door het bouwen van méér kern
centrales, zal net als meerdere 
anderder uitspraken van hem, naar 
het rijk der fabelen moeten wor
den verwezen. 
Noten. 
1. Telegraaf, 7 januari 1984 
2. NRC, 13 januari 1984 
3. Elektriciteitsvoorziening en 

-tarieven in Nederland, VEEN, 
juli 1983, Arnhem. Gratis te 
verkrijgen via: 085-457057. 

4. Elektriciteit in Nederland, 
1982, pag. 63. Arnhemse in
ste 11 i ngen. 

5. SEP•jaarverslag, 1982, p. 15. 
6. Elektriciteitsvoorziening en 

-tarieven, bijlage 3, VEEN 
juli 1983. J.B. 

--DORP HOUDT BOUW OPWERKINGSFABRIEK TEGEN___, 

Nadat de bestraalde splijtstof
staven van DOdewaard zijn afge
koeld in een basin, worden ze 
naar Windscale (Engeland) opge 
stuurd. De bedoeling is dat 
ze daar opgewerkt worden in een 
zogenaamde opwerkingsfabriek. 
Maar deze fabriek staat er nog 
niet. Sterker nog: de bouw van 
deze gigantische chemische 
scheidingafabriek wordt opge
houden door de council (ge
meenteraad) van Copeland. 

dodewaard 
De brandstofstaven van DOde
waard werden tot begin 70-er 
jaren naar de opwerkingsfa
briek in Mol (vlakbij Antwer
pen) gestuurd. Deze fabriek 
moest in 1974 sluiten. Met 
de Engelse opwerkingafirma 
BNFL werd een voorlopig con
tract gesloten en werden de 
eerste 106 staven opgestuurd. 
Het voorlopige contract moest 
omgezet worden in een vast 
contract. Hiervoor was een 
notawisseling vereist tussen 
de regeringen in Engeland en 
Nederland om later geen pro
blemen te krijgen met het te
rugzenden van hoog radio-aktief 
afval. De kamerleden die de 
stukken niet mochten inzien in 
Nederland, gingen daarmee 
niet akkoord. 
Engeland dreigt nu de al opge
stuurde bestraalde splijtstof
staven terug te sturen naar 
Nederland, waar er geen plaats 
voor is .. 
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Het basin in DOdewaard biedt 
er geen ruimte voor. De direk
tie van de GKN zat toen al 
zo omhoog met ruimte dat ze 
"compactopslag" toepaste. 
Bovendien moest de reparatie 
aan dodewaard gebeuren, terwijl 
de brandstofstaven in de kern 
bleven. 
Nadat de contracten onder drei
ging van de regeringen na een 
korte "inzage" (even doorblade 
ren en dan wegwezen) toch goed
gekeurd werden én er in Engeland 
weer een nieuw basin was klaarge
komen, kon de GKN direktie weer 
bestraalde brandstofstaven naar 
Windscale transporteren. 

Sellafield 
Evenals de Slavenburgbank en 
Fyves bananen probeert Windscale 
z'n naam te veranderen in Sel
lafield. 
Windscala heeft nl. al een lan
ge periode van vervuiling en 
ongelukken achter de rug. Het 
bekendste ongeluk is wel de 
brand van 1957. Alle melk uit 
de omgeving (miljoenen liters) 
werd opgekocht en in zee gedumpt 
Nu pas worden uit onderzoeken 
de eerste slachtoffers bekend. 
Deze brand betekende gelijk het 
einde van de loopbaan van deze 
kerncentrale die pas 5 jaar werk• 
te. 
Er ~rd een opwerkingsfabriek, 
die in 1964 klaar was, gebouwd. 
Dezelfde fabriek die volgens 
het Watertribunaal verantwoor
delijk is voor 90% van alle 

Europese lozingen van radio
aktieve materialen. Deze fabriek 
die in 1982 opgeknapt werd heeft 
een capaciteit van 1000 -1500 
ton uranium per jaar. Dat lijkt 
veel, maar ze werken er álleen 
met bestraalde niet-verrijkte 
uranium brandstofstaven. Enge
land heeft nl. een eigen type 
kerncentrale ontwikkeld, de 
zog. Màgnox reaktoren. {Gas

grafiet, draait op natuurl11k 
uranium en AGR's o(gasgrafiet, 
draait op zeer licht verrijkt 
uranium)). De brandstofstaven 
zijn dus minder rapio-aktief. 

Oounreay 
In het schotse Downreay staan 
nog twee opwerkingsfabriekjes. 
Eén voor de Màterials Test 
Reaktor (1958, nu dicht) en 
één voor de opwerking van brand
stof uit snelle kwekers (van 
1960-1981 voor de Downreay Fast 
Reaktor, 1981-nu voor de 
Pr9totype Fast-Reaktor). 

S izewell .... B 
In Engeland staan nu twee zog. 
AGR-reaktoren (draaien op zeer 
licht verrijkt uranium) maar er 
zijn plannen om nu ook drukwater
reakteren (draaien op 3% verrijkt 
uranium) te bouwen. Eén daarvan 
is de zog. Sizewell-B reaktor. 
Daar sinds vorig voorjaar al een 
hoorzitting over bezig. Ook de 
engelse kernlobby is tegen, 
ze bouwen liever een AGR die 
door hen zelf ontwikkeld is. 



Eén van de Dlarkantste ui t.spra
lten van oud- minister Tony 
l!enn in dlt verband: "De keuze 
voor westinghouse a.ls bouwer 
was eerder te danken aan mili
taire- , industriee l en 
pollti~ gelobby, dan aan een 
wetenschappelijk of technisch 
oordeel" . 
OOk gin hij nog in op de 
plutonium aankopen van 
Amerika: "Elite Britse Item
centrale wordt een kernwapen
fabriek voor de v.s.•. 

THORP 
Om de brandstofstaven van 
toekomstige drukwater-raak
toren te kunnen opwerken (en 
van brandstofst.even uit het 
buitttnland) wordt -n nieuwe 
zeer grote opwerkinc;sfabriek 
qebouwd. Hij krijgt een capa
citeit van 1200 ton uranium 
(verrijkt) per jaar, zQdat hij 
dan de verwachte 600 ton per 
jaar kan gaan halen. Bij moet 
10 jaar JDHgaàn en in 1990 k.lUJ; 
zijn. Ze 1'1~ het Thorp ('!'her
mal Oxide reprocession Plant) . 
Ooit voor de bouw van de fabriu 
is een hoorzitting geweest en 
zijn alle plannen en vergunnin
gen klaar. 

couci l of Capeland 
Nou ja, alle?. De nieuwe fabriek 
koat ~1et als de andere twee in 
de geaMDte Copeland te liggen. 
Grote vrachtwagens van de BNFL 
hebben de plaatselijke A595 (de 
hoofdweg naar het Sell.afield 
COIIPle.x) kapotgereden. 
Bn voor de gemeenteraad de 
verqunnin.gsaanvraag ook maar in
ziet, wil het van de regering 
de toeze(}9ing hebben dat zij 
de weg zo snel mogelijk repa
reert. Aangezien de r.agering ~rbij 
blijft dat de lM9 pas in 1987 
(c!e A595 sta~t trouvena ook nog 
op de reservelijst van 1987) ver
beterd wo.rdt, bowlt ook de gemeen
teraad voet bij stuk. 
Daardoor u nu a.l -er dan een 
half jaar vertraging opgetreden. 
De BNFL zegt dat het haar tot 
nu toe nog geen cent kost, llláAr 
dat het lang kan duren. onder
tussen kan de BNFL niets doen, 
aangezien hltt een conflict tus
sen lagere en hogere overheden 
betre.ft. 
OOJt de bouw van opslagbasins 
ligt daar dus stiL Deze zouden 
in 1987 klaar 1110eten zijn . 
De brandstofstaven van Dodelitaard 
kuru18n nu noq in de nieuwe b&si.ns 
die bij de verbeterde oude 
q)Werltinqsfabriek (voor natuurlijk 
en licht verrijk~ uranium) g
bouwd zijn, maar hOelang kan dat. 
noq? 
De kosten voor het bouwen van de 
niéuwe opwe.rkingsfábriek, opslaq-

basins en verbeteri ng van de oude 
fabriek qaan in totaal zo •n 
11 miljard gulden kosten. 
Ook zijn er plannen cm er een 
verglazingsfabriek neer te 21etten 
voor hoog radio-aktief afval 
(net zoals in ~!Arcoule , Frankrijk). 
Dat spul komt dus straks weer 
verglaast terug 

vervu iling 
Op 20 noved>er 1983 probeerden 
leden van Greenpeace de pijplijn 
van Windscala in zee te dichten. 
Aangezien de pijp van te voren 
verbogen was, paste de a .fsluiur 
niet. ondanks dat werden ze door 
de rechter tot 50 . 000 pond ver
oordéeld. 
Door deze pijp komt 90' van de 
Europese radio-aktieve vervui
ling in zee . n& Ierse Zee, 
-t daarin het eUand Mann, en 

de .kusten van Ierland en Enge·land 
zijn dan ook radio-actief besmet 

- Radio-aktief beSJDet zeewier 
spoe~de aan op bet strand van 
Windscale: het strand werd 

voor het publiek gesloten. 
- Racti.o-aktieve deeltjes waaien 
het binnenland in: de klei 
ron.dom Windscala straa~ t hoqe 
radio-aktiviteit af. In ê6n 
huis werd zelfs plutonium stof 
in het gewone huisvuil gevonden 
- In de provincie <'lllllbd • (vaar
in Windacal.e) ligt hebben 10 
keer zoveel kinderen leukelllie 
dan elders in Engeland. 
Toen op 12 november 1983 inwo
nera uit CUmbria, eiland Mann 
en Ierland tijdens een deiiiOtl
stratie voor het huis van Me
vn>uw Thatcher niet alleen 
een petitie tegén toekCIIDStige 
lozingen aanqeboden, maar ook 
een emmer vol ra.dio-aktie.f 
be-tte klei op de stoep 
dumpten, ontstond er paniek . 
De kleJ. gaf 200 keer zoveel 
straling als normaal, en 
de t wee mannen die het gedullpt 
hadden, werden .gearresteerd. 
Zo zie je maar weer dat als je 
de problemen op de juiste 
p~ts brengt, .ze &m wel 
serieus gena.n worden. J • B • J. H • 

WAT ISOPWERKING? 

HET GROTE GEBOUW IS DE OPWERKINGSFABR IEK MET AAN WEERSZIJ
RE~g5~N PLUTONIUMFABRIEK EN OP DE VOORGROND DE OMSTREDEN 

wanneer splijtstofstaven met 
uranium na 3 à: 5 jaar uit de 
kerncentrales kcaen, bestaat het 
grootste deel nog steeds uit 
uranium - 95 , 5 \ . Verder is er 
ca. 1\ plu tonium en 3,5\ splij
tingsprodOkten en overige stoffen 
ontstaan. 
Zoals bekend Jean plutoni um Qog 
meer energie leveren dan uraniuil. 
Bovendien is het grootste deel. 
van het uranium nog bruikbae:r. 
Tijdens een zeer ingewikkeld 
chemisch proces worden d,e ver
schillende s tof fen gescheiden 
van elkaar - dat heet opwerken. 
Dat kan pas als de radio-aktivi-
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teit van de s plijtstof sterk is 
afgellCIIII8D. Daartoe worden de 
splijtstofstaven doorgaans een 
jaar in een watemasin opgesla
gen, dat s teeds wordt gekoeld 
omdat de spl;tjtstof nog veel 
warmte afgeeft. 

waarom opwerking? 
Oorspronkelijk is het chemisch 
opwerkingsprocedé, Purex geheten, 
ontworpen voor de afscheiding van 
plutonium uit de splijtstof en 
was het plutón11.1111 bestemd voor kern-
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KERNCENTRALES DICHT 
.____-ATOOMAFVAL fN ZIJPE OF IN ZOUTKOEPELS OF .... 

Explosiegevaar bij opslag in zoutkoepels en ruzie tussen de regering 
en de kerncentrales over atoomafval. Dat zijn de zaken die in dit 
artikel aan de orde komen. 

explosiegevaar 
Op explosiegevaar bij opslag van 
atoomafval in zoutkoepels is ge
wezen door dr. H. den Hartog, die 
verbonden is aan het laboratorium 
voor vaste stof fysika van de U
niversiteit van Groningen. Den 
Hartag is voorstander van kerne
nergie en lid van de landelijke 
energiekommissie van de VVD. Hij 
heeft een eerste onderzoek gedaan 
naar de gevolgen van radîo-aktie
ve straling op zout. Als het a
toomafval in zoutkoepels opgesla
gen zit, wordt dit zout in de 
loop van de tijd aan een zeer 
grote dosis stralinq blootge
steld. Daardoor wordt het zout 
omgezet in de materialen waaruit 
het is opgebouwd, namelijk natri
um en chloor. Tot nu toe werd 
aangenomen dat niet meer dan een 
honderdste deel van het zout 
wordt omgezet, maar volgens Den 
Hartag is het minstens een-vijfde 
deel (nota van Den Hartag van 11-
10-83). 
Als de temperatuur van het zout 
oploopt, vindt er een omvorming 
in omgekeerde richting plaats. 
Natrium en Chloor worden weer om
gezet in zout. Daarbij komt veel 
warmte vrij. Volgens Den Hartag 
kan de temperatuur in zeer korte 
tijd met 5000 graden Celcius 
stijgen. Daardoor zal het vat om 
het atoomafval smelten en verdam
pen. De mogelijkheid van een ex
plosie is daarbij niet denkbeel
dig en de gevolgen voor de zout
koepel kunnen aanzienlijk zijn. 
Daarom vindt Den Hartag dat deze 
zaak eerst uitgebreid onderzocht 
zou moeten worden, voordat men 
overgaat tot proefboringen in 
zoutkoepels. 
Het onderzoek van Den Hartag is 
betaald door het ministerie van 
Ekonomische Zaken en heeft 70.000 
gulden gekost. Den Hartag wil een 
vervolgonderzoek dat wórdt be
groot op twee tot drie miljoen 
gulden. Maar de minister van Eko
nomische Zaken heeft tot nu toe 
niet laten blijken dit onderzoek 
te willen. 
Wij van Atoomalarm zijn het dit 
keer met de minister eens. De 
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konklusie van Den Hartag is voor 
ons voldeende. Verder onderzoek 
is niet nodig. Daar komt nog bij 
dat echt onderzoek gebruik zou 
moeten maken van kernsplijtings
afval. Wij zouden zeker in beroep 
gaan tegen een aanvraag voor een 
vergunning met het werken met 
kernsplijtingsafval. Bovendien 
zegt ook dit onderzoek niets over 
het gedrag van de zoutkoepel op 
lange termijn: hierover is geen 
onderzoek mogelijk. De miljoenen 
die Den Hartag heeft aangevraagd 
kunnen beter besteed worden aan 
onderzoek naar duurzame energie. 
Men moet eindelijk maar· eens er
kennen dat kernenergie een verlo
ren en verliesgevende zaak is. 
Wij pleiten voor stopzetting van 
alle kernenergie-onderzoek. 

Zijpe 
De Centrale Organisatie voor Ra
dio-aktief Afval (COVRA) heeft op 
9 juni 1983 een vergunning gekre
gen van de minister van Milieube
heer Winsemius voor opslag van 
licht en middel-radioaktief afval 
te Zijpe. op het terrein van het 
ECN. In de vergunning wordt de 
mogelijkheid van opslag van bui
tenlands afval uitgesloten, even
als van opslag van splijtstofele
menten of van afval dat bij op
werking is ontstaan. De vergun
ning geldt tot 1 januari 1994. 
Op 1 december heeft Winsemius 
een brief geschreven aan de Twee
de Kamer over de voortgang van de 
opslag. Daarin staat dat op 1 no
vember 1983 begonnen is met de 
bouw van de opslagplaats; de ver
wachting is dat de zaak in mei 
1984 gebruiksgereed is. De bouw
kosten bedragen 3,5 miljoen gul
den. Op 1 februari 1984 wordt een 
direkteur van Covra benoemd. 
In de genoemde brief staat de 
tekst van de aandeelhoudersover
eenkomst van Covra. Daaruit 
blijkt dat de staat voor 10% 
deelneemt in Covra, Dodewaard en 
Borssele voor elk 30% en het ECN 
met 30%. We zien dus dat het aan
deel van de staat gering is. In 
de aandeelhoudersovereenkomst 
staat, dat de Covra niet alleen 

verantwoordelijk ts voor de tij
delijke opslag, maar ook voor de 
definitieve bergplaats van het 
afval. 

ruzte 
Er zijn echter meningsverschil
len. De producenten van het afval 
- dus vooral Dodewaard en Barsse
te - willen alleen maar deelnemen 
in Covra,. als nakalkulaties uit
gesloten zijn. Daarmee wordt be
doeld dat ze bereid zijn een be
paald bedrag te bepalen, maar 
niet meer dan dat. Als later zou 
blijken dat de opslag van het af
val meer kost, dan zijn Dodewaard 
en Borssele niet bereid meer te 
betalen. Ook willen de producen
ten uitsluiten dat ze atoomafval 
teruggestuurd krijgen door Covra. 
Tenslotte willen de producenten. 
dat Covra de verantwoordelijkheid 
krijgt voor al het afval en dus 
ook voor het kernsplijtingsafval. 
De kostenkwestie speelt zo'n be
langrijke rol dat de direktfes 
van Dodewaard en Borssele overwe
gen om hun afval op het terrein 
van de kerncentrales op te slaan. 
Merkwaardig : In de debatten de 
afgelopen jaren over de tijdelij
ke opslag is door de direkties 
van de kerncentrales naar voren 
gebracht dat opslag op eigen ter
rein niet mogelijk was, dat daar 
geen ruimte voor bestond. Nu kan 
het blijkbaar wel. De regering en 
de regeringspartijen wilden dat 
het afval op één centrale plaats 
kwam, in navolging van de wens 
van de kerncentrales. De opposi
tie was voor opslag ter plekke. 
Nu blijken de direkties van de 
kerncentrales eventueel hetzelfde 
te willen als de oppositie. 
De Tweede Kamer heeft op 7 decem
ber j.l. over deze zaak gespro
ken. Minister Winsemius gaf toe 
dat de onderhandelingen zijn 
vastgelopen. Hij wil nog een po
ging wagen, om de kerncentrales 
deel te laten nemen aan Covra. 
Lukt dit niet, dan wil de minis
ter zelf de Covra opzetten en de 
kerncentrales eventueel dwingen 
daar hun afval af te leveren. De 
minister wil dat de kerncentrales 
ook na levering aan Covra verant
woordelijk blijven voor het af
val. 
Tijdens het debat kwam een stand
puntwijziging van het CDA aan het 
licht. Deze partij is nu van me-



ning dat een deel van het afval 
opgeslagen kan worden b;j de 
kerncentrales. Winsemius houdt 
echter vast aan één centrale op
slagplaats te Zijpe. 
Wat is de achtergrond van het 
konflikt? De kosten van tussenop
slag in Zijpe en vooral van eind
opslag zijn onzeker. Daarom kan 
het zijn dat de kerncentrales 
achteraf een stevige rekening ge
presenteerd krijgen. De direkties 
van de kerncentrales willen van 
die onzekerheid af. door te zeg
gen: geen navorderingen. Ze wil-

len dat het risfko wordt afgewen
teld op de staat. Zo zou de staat 
de atoomstroom subsidiëren, maar 
- volgens het principe van de 
vervuiler betaalt - is dat na
tuurlijk onaanvaardbaar. 
Minister Winsemius heeft toege
zegd de Tweede Kamer op de hoogte 
te houden van de onderhandelingen 
met de kerncentrales. Over de 
kwestie van de kosten, maar ook 
over de verantwoorde] ijkeheid van 
de Covra voor kernsp]ijtingsaf
val zal later gepraat worden. In 
Atoomalarm komen we daar uiter-
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aard op terug. 

In zijn brief van 1 december j.l. 
heeft Winsemius trouwens ook nog 
meegedeeld dat de oceaandumpingen 
nu definitief van de baan zijn. 
Hij verwacht 'in de eerste maan
den van 1984' het standpunt van 
de regering over de definitieve 
opslag van licht- en middel-radi
oaktief afval aan te kunnen bie
den. Het vermoeden is, dat de re
gering het afval in zoutkoepels 
op wil slaan. 
We zijn gewaarschuwd. H. D. 

EEN AMERIKAANS VOORBEELD---........ 

'Kernenergie onrendabel door 
stijging kosten'. Dit schreef het 
Amerikaanse Worldwatch Institute, 
een onderzoeksinstelling die door 
onder meer de Verenigde Naties 
wordt betaald, in een rapport dat 
in december 1983 verschenen is. 
De ekonomische levensvatbaarheid 
van kernenergie is de afgelopen 
10 jaar voortdurend afgenomen en 
het ziet er niet naar uit dat er 
spoedig verandering in deze situ
atie zal komen. Ook staat in het 
rapport dat nergens ter wereld om 
ekonomische reden de voorkeur be
hoeft te worden gegeven aan kern
centrales. 
De Nederlandse elektriciteitsbe
drijven, verenigd in de SEP. den
ken daar anders over. Ze laten 
herhaaldelijk weten dat door de 
bouw van kerncentrales de stroom 
goedkoper zou worden. De SEP 
stelt zelfs dat het achterblijven 
van de kernenergie-ontwikkeling 
de Nederlandse energieverbruikers 
zo'n 400 miljoen gulden per jaar 
kost. 
De SEP heeft het fout. Door de 
bouw van kerncentrales wordt de 
stroom juist duur. Als voorbeeld 
bespreek ik de ontwikkeling in 
Amerika. 

Amerika 
Ruim 10 jaar geleden waren de 
vooruitzichten in Amerika zeer 
gunstig voor kernindustrie. Men 
ginq er van uit dat in het jaar 
2000 zo'n 1000 grote kerncentra
les in bedrijf zouden zijn. Maar 
in de tweede helft van de jaren 
zeventig kwam de grote klap. 
Sinds 1978 zijn geen nieuwe kern
centrales besteld. Er werden uit~ 
sluitend kerncentrales van het 
progranma geschrapt. Het Ameri
kaanse ministerie van Energie 

heeft u i tgerekend dat 100 kern
centrales geschrapt zijn sinds 
1972 •. In de bouw van deze kern
centrales was in totaal ongeveer 
lO miljard dollar ge'i'nvesteerd. 
Het ministerie van Energie stelt 
dat de belangrijkste redenen voor 
de aanpassing van het bouwpro
gra11111a zijn: verlies van het kos
tenvoordeel van kernenergie ten 
opzichte van kolencentrales, 
moeilijkheden om de bouw van 
kerncentrales te financieren, 
vermindering van de stroomvraag 
en onzekere regelgeving. Een paar 
voorbeelden als toelichting. 

Washington 
In de staat Washington heeft een 
groep van 88 elektriciteitsbe
drijven zich in de jaren zeventig 
verenigd mn 5 kerncentrales te 
bouwen. Bijna twee jaar geleden 
werd bekend dat de bouw van deze 
5 kerncentrales niet naar wens 
verliep. In januar; werd de bouw 
van 2 kerncentrales gestopt omdat 
de financiering van alle 5 niet 
mogelijk bleek. Er was al 350 
miljoen dollar (êén miljard gul
den) uitgegeven voor de bouw van 
de kerncentrale.s die geschrapt 
werden. Daarnaast was er op de 
kapitaalmarkt geld geleend, dat 
met rente terug betaald moet wor
den (7 miljard dollar d.w.z. 21 
miljard gulden). Men had verwacht 
de leningen terug te kunnen beta
len uit de opbrengsten van de a
toomstroom. Maar dat gaat niet 
door, nu de kerncentrales niet 
afgebouwd worden. 
De bouw van de overige drie kern
centrales werd moeilijker, omdat 
geldgevers niet veel zin meer 
hadden hun kap i taa 1 in dit pro
jekt te steken. Na veel inspan-

ningen werd de financiering van 
de bouw van één kerncentrale ze
ker gesteld. Bij de andere twee 
is het werk onderbroken en valt 
begin 1987 een bes 1 i ss i ng over 
hoe het verder moet. De geldpro
blemen zijn echter niet opgelost. 
Een faillisement is zeer goed mo
gelijk. De elektriciteitsbedrij
ven hebben uitstel van betaling 
aangevraagd en daarnaast meege
deeld een schuld van ruim twee 
miljard dollar niet terug te kun
nen betalen. De rest van de kos
tenstijging wordt afge~1enteld op 
de bevolking. Sinds 1979 is de 
stroom door de bouw van kerncen
trales in prijs meer dan verdub
beld: 

Long lsland 
Ook elders stijgen de stroomprij
zen door de bouw van kerncentra
les. Het elektriciteitsbedrijf 
Long Island Lighting Co. is on
langs in de problemen gekomen 
door de kerncentrale Shoreham. 
Zoals de zaken nu staan moet dit 
elektriciteitsbedrijf een ta
riefsverhoging van 56% doorvoeren 
om bankroet te voorkomen. Zowel 
deze tariefsverhoging als een 
faillisement hebben ernstige ge
volgen voor de ekonomie van Long 
Island. Daarom zijn er plannen in 
de maak om 6 miljard gulden 
schuld vanwege de bouw van Shore
ham te herfinancieren, opdat de 
stroomtarieven niet meer dan 40% 
(:) zullen stijgen. 
Eind oktober werd een nieuwe 
schatting bekend van de bouwkos
ten van de kerncentrale Zimmer, 
De drie elektriciteitsbedrijven 
die deze kerncentrale bouwen heb
ben 5 miljard gulden ge'i'nves
teerd. maar voltooi'i'ng van Zimmer 
kost nog een 3,5 tot 5,4 miljard 
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gulden. Dit zou de elektrici
teitsbedrijven in ernstige finan
ciële problemen brengen en daarom 
wordt overwogen de kerncentrale 
niet af te bouwen. Volgens des
kundigen van het financiële cen
trum Wall Street staan de elek
triciteitsbedrijven voor een 
moeilijke keuze. Als Zimmer opge
geven wordt. moeten de geTnves
teerde gelden afgeschreven wor
den. De elektriciteitsbedrijven 
kunnen dan jarenlang geen divi~ 
dend uitkeren aan de aandeelhou
ders, waardoor de koersen sterk 
zullen dalen. Als de kerncentra
le wel afgebouwd wordt, betekent 
dit een schuldenlast die volgens 
Wall Street tagroot is. Beleg
gingsadviseurs raden daarom aan
koop van aandelen van~e betref
fende elektriciteitsbedrijven af. 

Freeman 
David Freeman, direkteur van het 
elektriciteitsbedrijf Tennessee 
Valley Authority (TVA) heeft on
langs een overzicht gegeven van 
de toestand van kernenergie in 
Amerika. TVA is één van de groot
ste Amerikaanse elektriciteitsbe
drijven en één van de eerste die 
kerncentrales heeft besteld. 
Freeman zegt in het september
nummer van Environment dat we 

VERVOLG VAN PAG. f! 

(OPWERKING) 
bommen. Later kwamen daar andere 
redenen bij: door opwerking kan het 
uranium en het plutonium opnieuw 
in een kerncentrale gebruikt wor
den. Dat spaarde uranium, vaar-
van men dacht dat het anders vlug 
op zou zijn. 
Het plutonium kon ook gebruikt 
worden in snelle kweekreaktoren, 
die vervolgens uit anders onbruik
baar uranium nieuw plutonium 
"kweekten". Bijna een perpetuum 
IIIObile. Dacht men. En sommigen 
menen het nog. 
Door opwerking kon de hoeveelheid 
hoog radio-aktief afval sterk 
vermlnderd worden. 

waarom geen? 
Geen verstandig mens vindt 
het nodig om nog nieuwe pluto
nium bommen te make.n. Er zijn 
er al teveel. 
Daarvoor is opwerking dus niet 
nodig. Het qevaar van versprei
ding van kernwapens wordt groter, 
als in steeds meer landen ke.rn
centrales komen die steeds meer 
plutonium produceren, dat door 
opwerking zuiver beschikbaar 
komt. Momenteel zijn er zo'n 300 
kerncentrales met een totaalver
mogen van rond 190.000 Megawatt. 
Die produceren samen: 190 X 250 

moeten erkennen dat te snel kern
centrales gebouwd zijn van een 
type waar te weinig over bekend 
was. Oé kerncentrales moeten 
voortdurend aangepast worden. In 
die betekenis is geen van de 
kerncentrales echt af. Bij TVA 
werken bv . nog steeds honderden 
mensen aan de kerncentrale Browns 
Ferry, hoewel die al tien jaar 
geleden in bedrijf is gekomen. Oe 
kosten van de stroom uit de kern
centrales die nu in aanbouw zijn, 
zijn volgens Freeman zo sterk ge
stegen dat de ekonomische levens
vatbaarheid van deze kerncentra
les twijfelachtig is. De bewerin
gen dat bij het ongeluk met de 
kerncentrale te Har.risbura nie
mand gestorven is lijkt nogal i
ronisch, want het ernstiaste 
slachtoffer van Harrisburo zal de 
kernindustrie zelf zijn, tenzij 
de kernindustrie centrales van 
betere kwaliteit zal leveren. Oe 
Amerika~nse kernindustrie houdt 
zich bezig met pogingen het gang
b·are type licht-water-kerncentra
les op te lappen. Volqens Freeman 
moet men zo moedig Zijn om hier 
radikaal van af te zien. 
Als aan het huidige type kerncen
trales vastgehouden wordt. zal 
men zien dat kernenergie een 
vroegtijdige dood sterft. 

kg= 47.500 kg plutonium per 
jaar. Kerncentrales van 1000 MW 
produce~n gemiddeld 250 kg 
plutonium per jaar. Bij opwerking 
gaat 1 :- 3% plutonium verloren 
- komt in het milieu en in het 
afval terecllt. Dat zou bij vol
ledige opwerking betekenen 
dat er per jaar ca 500-1000 kg 
plutonium in het milieu terecht 
kwam. Liever niet. 
In plaats van een gevreesd ura
niumtekort, is er nu een enorm 
overschot aan uranium. Ook worden 
er steeds meer uraniumertsvoor
komens gevonden. Bovendien zijn 
er veel minder kerncentrales 
dan vroeger gedacht werd. om 
uranium te sparen is opwerking 
niet nodig. 
weliswaar geen kweekreaktoren 
zonder opwerking - maar wie 
vi.ndt dat echt jammer, bellalve 
de nukleaire industrie. Bij 
mondiale massale toepassing 
van kweekreaktoren, neemt 
de boevee~id plutonium die 
in omloop is, toe tot vele 
honderden tonnen per jaar. 
Zo'n plutonium-ekonomie zal 
voor milieu en veiligheid 
desastreus zijn. In de VS 
heeft het kongres eind 1983 
:besloten geen geld meer te 
geven voor de bouw van eèn 
kweekreaktor. 
De meest fervente kweekreaktor
fans, zoals Frankrijk, Engeland, 
Duitsland, geven nu toe dat die 
dingen pas tussen 2010 en 2025 

conclusie 
Konklusie: terwijl in Amerika e-
1ektr1C1teitsbedrijven failliet 
dreigen te gaan door de bouw van 
kerncentrales. om ekonomische re
denen kerncentrales worden ge
schrapt en de direkteur van een 
elektriciteitsbedrijf met een 
flink aantal kerncentrales pleit 
voor het afzien van de gangbare 
typen, stellen de Nederlandse e
lektriciteitsbedrijven dat er 
drie kerncentrales bij moeten ko
men. Te verwachten valt dat dit 
de Nederlandse bevolking duur zal 
korilen te staan. 

noot 
Dit artikel is door Hennan Dam
veld .geschreven na overleg met de 
redaktie van de Open Foru.-pagina 
van de Volkskrant; deze krant 
gi~g niet over tot plaatsing. om
dat het volgens de wetenschapsre
dakteuren geen nieuwe gezichts
punten bevatte en omdat de Volks
krant bovendien al geschreven had 
over de zaken die hier staan. 
Het is de redaktie van Atoomalann 
bekend, dat al eerder kritische 
artikelen over. o.a. kernenergie 
niet geplaatst zijn. H.O. 

kommercieel zullen zijn. ~gen 
die tijd hebben we wel een 
andere energie-oplossing gevonden. 
Het is :bekend qeworden dat de 
hoeveelheid radio-aktief afval 
doOr opwerking juist sterk 
toeneemt. Bovendien komt door 
lQZing veel mèer afval in het 
milieu. De risico's voor 
atbeiders en OIIIWonenden worden 
door voorstanders meestal niet 
genoemd of verontachtzaamd. 
Ieder Z41 nog ettelijke redenen 
kunnen opn~ waarom ~rking 
(net als kexnenergie) .!!!:!!. moet. 

financiele ramp 
In wes~-Duitsland en ook in 
Engeland gaan er onder kern
energievoorstanders ste.-n op 
(liD niet op te werken v~ de 
hoge kosten. 
Door opwerking zou kernenergie 
te duur worden. Daarmee raakt de 
ken.energi-reld verdeeld. 
Dat is natuurlijk leuk om te horen, 
omdat daarmee de kweekreaktor 
olllllOgelijk wordt. Kernenergie ver
liest zo zijn aanspraak op een 
langdurige, grote b.ijdrage aan 
de energievoorziening en kan bij
gezet worden in de rij van museUIII
stukken. 
Maar zover is het nog niet. 
we zullen een kaartje sturen naar 
de Copeland raadSleden, dat ze 
nooit toestemming moeten geven 
voor de nieuwe opwerkingsfabrieken. 

J.B. 
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KALKAR 
------EN DE ELEKTRICITEIT$ BEDRIJVEN __ __, 

Zoals in de vorige Atoomalarm 
besproken is, vindt er een dis
kussie plaats over een verho
ging van de bijdrage van de 
elektriciteitsbedrijven in de 
kweekreaktor te Kalkar. Een 
spannende zaak. 

EG 0 wetgert 
Het algemeen bestuur van het EGD 
heeft op 9 december uitgebreid 
gesproken over een verhoging van 
het aandelenkapi'j;aal in Kal.kar. 
J. Apotheker, voor D'66 lid van 
Provinciale Staten van Groningen, 
diende met o.a. burgemeester 
Reinders van Gasselte (deze 
plaats komt nog steeds in aanmer~ 
king voor opslag van atoomafval) 
een motie in, waarin werd gevraagd 
nu niet akkoord te gaan met een 
verhoging. Deze motie werd met 
297 tegen 275 stemmen verworpen. 
Daarop diende B.Bos, namens het 
dagelijks bestuur van het EGO, 
~en motie in die precies hetzelf
de was als die van Apotheker, 
met uitzondering van het woordje 
"nu". Daardoor werd de motie 
veel sterker, omdat daar nu i.n 
staat dat niet akkoord kon worden 
gegaan met de Kalkar-verhoging. 
In de versie van Apotheker was 
het immers nog mogelijk, om niet 
nu maar eventueel wel in de toe
komst in te stemmen met meer geld 
V'Oor Kalkar. 
Tijdens de stemming was er een 
ijzige spanning in de zaal, niet 
in het laatst bij de redaktie
leden van Atoomalarm die op de 
publieke tribune zaten. De motie 
werd met 300 stemmen voor en 263 
steumen tegen aangenomen. Een 
luid applaus steeg öp. 

context 
Het dagelijks bestuur van het 
Elektriciteitsbedrijf voor 
Groningen en Drente (EGDl heeft 
op 19 oktober 1983 een aant:~l 
schriftelijke vragen gesteld 
aan de Samenwerkende Elektrici
teitsproduktiebedrijven (SEP). 
De vragen gingen over ~e volken
rechtelijke verplicbtingen en o
ver de verliezen van Kalkar na 
ingebruikname. Tevens heeft 
het EGD advies gevraagd aan een 
advokatenkantoor en aan een 
hoogleraar internationaal recht. 
De SEP antwoordde op 8 septem
ber 1983. Volgens. de ·sEP bestaat 

er wel dégelijk een volkenrech
telijke verbintenis. Ook Minis
ter van Aardenne van Ekonomische 
Zaken heeft steeds betoogd dat 
in 1972, bij de start van Kalkar 
een volkenrechtelijke verbinte
nis tot stand is gekomen, die 
het Nederland onmogelijk ·maakt 
te stoppen met Kalkar; ook kan 
Nederland een bijdrage in de 
gestegen kosten niet weigeren. 
Dit is echter geheel in strijd 
met het volgende. 

niet verplicht 
Op 29 november j .1. stuurde de 
Amsterdamse hoogleraar in het 
internationaal recht, prof. 
H. Meijers, zijn bevindingen 
aan het EGD.. Die komen erop 
neer dat uit de beschikbare 
stukken niet blijkt dat Neder
land verplicht :is samen te 
we1=ken met België en West
duitsland totdat Kalkar vol
tooid is. 
Het EGD heeft aan het Haagse 
advokatenkantoor de Brauw 
en Helbach gevraagd of de SEP 
mee moet werken aan een verho
ging van het aandelenkapitaal 
voor Kalkar en welke gevolgen 
een eventuele weigering van 
een verhoging heeft. In het 
antwoorQ. van 30 november jl. 
staat het volgende: als de 
Nederlandse regering wel mee 
zou willen doen aan een verho
ging van de ~elname in Kalkar 
dan volgt daar~it niet dat 
de SEP dat ook moet doen: "Uit 
de ter beschikking staande 
gegevens volgt niet zonder 
meer dat de SEP ( •••• l geholl
den is tot medewerking aan 
de kapitaalsverhoging". Wa:t 
betreft eventuele gevolgen 
van weigering van de kapitaala
verhoging zegt dit advocaten
kantoor dat het zeer twijfel
achtig is of schadeclaims suk
ses kunnen hebben. Met andere 
woorden: we kunnen verdere 
verhogingen weigeren en hoeven 
niet bang te zijn dat daar 
financiêle gevolgen aan vast 
zitten. 
Deze adviezen zijn gebaseerd 
op openbare stukken. Më!ar een 
groot aantal stukken over Kalkar 
zijn nie~ openbaar. Vandaar dat 
in de adviezen telkens gespro
ken wordt over "op grond van 

de beschikbare gegevens". De 
advokaten sluiten niet uit dat 
hun konklusie aangepast zou 
moeten worden, als alle stukken 
openbaar zouden zijn. Daarom 
heeft B. Bos, de voorzitter van 
de EGD, geprobeerd deze stukken 
in de openbaarheid te krijgen 
door gebruik te maken van de 
Wet Openbaarheid van Bestuur. 
Maar dit had geen resultàat, om
dat Minister van Aardennne, die 
de stukken wel heeft, vindt dat 
het EGD "geen zelfstandig belang" 
bij openbaarmaking heeft. Dit is 
een uiterst merkwaardig argument. 
Het EGO heeft er nl. wel belang 
bij, omdat deze stukken nodig 
zijn voor een besluitvorming 
op grond van alle gegevens. 

verliezen 
Als Kalkar in bedrijf gaat, 
worden er verliezen verwacht. 
De verlie~en ontstaan, doordat 
de stroom beneden de kostprijs 
wordt :verkocht. De stroom wordt 
geleverd aan het West-duitse 
electriciteitsbedrijf RWE. Dit 
bedrijf krijgt de stroom dus 
beneden de kostprijs. Het ver
lies (exploitatie-tekort) 
moet gedekt worden door de 
deelnemende staten en elektri
citeitsbedrijven, dus ook door 
de Nederlandse Staat en de SEP. 
Deelname in verliezen komt er 
dus op neer, dat we ermee in
stemmen dat RWE de stroom te 
goedkoop krijgt. In feite 
subsidiëren we dit Duitse elek
triciteitsbedrijf. Tot nu toe 
is een verlies van 150 miljoen 
Mark gedekt. Maar - schrijft 
de SEP op 8 november j 1. -
er vinden onderhandelingen 
plaats over een verhoging 
van het door de staten te 
garanderen bedrag: de SEP 
verwacht dat dit bedrag "in 
belangrijke mate" zal worden 
verhoogd. Als desondanks het 
werkelijke tekort groter is 
dan het bedrag waarvoor dek
king gevonden is, kan Kalkar 
worden stil gelegd. 
Deze mededeling van de SEP is 
in tegenspraak met wat minister 
van Aardenne op 3 november jl. 
in de TWeede Kamer zei, nl. dat 
verder niet is gesproken over 
een wijziging in de te dekken 
bedrijfsverliezen: "Daarmee 
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is de zaak naar ~Jn mening afge
daan. Er komen dus geen verdere 
afspraken." Aldus de minister. 

gevolgen 
Wat zijn de gevolgen van de weige
ring van het EGD? De SEP kan al
leen maar instemmemn met een 
verhoging van de Kalkar-heffing 
als een zogeheten gekwalificeerde 
meerderheid v66r is, dwz. 75%. 
Maar behalve het EGD zijn ook de 
elektriciteitsbedrijven van Noord
Holland en Amsterdam tegen. Daarom 
wordt die vereiste 75% niet gehaald. 
De SEP kan dus geen verhoging 
doorvoeren. 
Maar niet alleen de SEP, doch ook 
de Belgische en Duitse elektrici
teitsbedrijven, samenwerkend in 
de onderneming SBK, zouden hun 
bijdrage moeten verhogen. Daar
voor zouden de statuten van de 
SBK gewijzigd moeten worden. 
Dit laatste kan alleen maar, als 
90% van de stemmen voor is. De 
SEP heeft in de SBK 15% van de 
stemmen. En dus kan SBK niet 

besluiten meer geld in Kalkar 
te stoppen. Het gaat in totaal 
om een bedrag van 85 miljoen 
Mark (ruim 90 miljoen gulden). 
De gevolgen kunnen nog verder 
gaan vanwege koppelingen die 
in het verleden herhaaldelijk 
gemaakt zijn. Er is nl. gesteld 
dat de regering slechts over 
zou gaan tot verhoging van haar 
aandeel, als de elektriciteits
bedrijven dat ook zouden doen. 
En als de Nederlandse regering 
niet meer bereid zou zijn de 
toegezegde 110 miljoen Mark 
te betalen, dan zal België 
ook daar geen zin meer in hebben 
aangezien België en Nederland 
altijd precies dezelfde lijn 
volgen. In totaal zou er als 
gevolg van het besluit van het 
EGD een tekort van ruim 300 
miljoen gulden kunnen ontstaan 
bij de bouw van Kalkar. 
we kunnen daarom verwachten 
dat er allerlei akties op 
touw wordèn gezet door de SEP 
en de staten om Kalkar toch 
door te laten gaan. De SEP 

GAS, KOLEN 

heeft de eerste dreigementen 
al laten horen. In het Nieuws
blad van het Noorden van 10 
december jl. zegt een woord
voerder van de SEP, dat het 
zeer goed denkbaar zou zijn 
"dat men van Duitse kant 
tegenmaatregelen gaat nemen 
als Nederland niet de toege
zegde gelden op tafel legt". 
en verder: "Die tegenmaat
regel zal een gel>f!perde re
kening kunnen zijn", waarbij 
een bedrag van honderden 
miljoenen guldens genoemd 
wordt. Let wel: de SEP heeft 
het uitsluitend over 'kunnen' 
en ' zullen ' • Hard maken doet 
ze de dreiging niet. En er 
is ook geen argument om een 
dergelijke schadevergoeding 
te lllOeten betalen. De dreige
menten van de SEP stellen 
eigenlijk niets voor. Er 
is daarom geen enkele aanlei
ding om terug te komen op 
de beslissing en alsnog meer 
geld in de bodemloze put van 
Kalkar te stoppen. H.D. 

.___-----EN POLITIEK .. ... ______ __. 

steeds meer gas 
In november 1983 maakte de Rijks 
Geologische Dienst bekend, de RGD, 
dat er een enorme toename van de 
bekende gasvoorraden had plaatsge
vonden. De bewez~ reserves waren 
met 440 miljard m joegenomen tot 
ruim 1900 miljard m , onda~s een 
produktie van 74 miljard m in 
1983, De toename was te danken aan 
een opwaardering van het ~onings 
gasveld met 240 milja3d m , en de 
overige 200 milj.ard m was het ge
volg van een nauwkeuriger telme
thode. De totale reserves, be
staand uit de bewezen en de waar
schijnlijke reserve~, bedragen nu 
ruim 2300 miljard m (voor zover 
bekend). Het blijft een merkwaar
dige zaak met die gasreserves: hoe 
meer je uit de grond haalt, hoe 
meer erin blijkt te zitten. Tien 
jaar geleden, op 1-1-74, werden de 
gasres3rves 6ók op ruim 2300 mil
jard m berekend. Maar in die tus
s3ntijd is er wél ruim 800 miljard 
m gas uit de grond gehaald! De 
gasreserves bedroegen, volgens de 
huidige kennis

3
in 1974 dus ruim 

3100 miljard m • Hoe zal de stand 
in 1994 zijn? 

de tweede as bel 
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Het blad Noorderbreedte kwam in 
zijn novembernummer met een inter
ressante en aantrekkelijke stel
ling: onder het bekende Groninger 
gasveld bevindt zich nóg een even
groot gasveld, maar dan 2 à 3 km 
dieper, op 5 à 6 km diepte. Vol
gens de anonieme zegsman, vroeger 
werkzaam bij een oliemaatschappij, 
is het een politieke zaak dat 
de voorraden te laag geschat 
worden. Als bekend zou worden 
dat er een tweede Slochteren-
bel is, kan de kernenergie
diskussie wel ophouden. Ook de 
gasprijsverhoging is dan moei
lijk te verkopen. 
Grote gasreserves zijn politiek 
niet te gebruiken. Toch heeft 
Minister Winsemius losgelaten dat 
er veel meer gas onder Groningen 
zit dan wordt gezegd. En een 
bekende Groninger, Vonhoff, 
kommisaria bij de Gasunie, zei 
op 8 oktober 1982 dat Nederland 
voldoende extra gas kan leveren 
als de Russische gasexport naar 
West-Europa wordt stopgezet. 
(VN-bijlage 12.2.1983). Terug 
in Nederland zwakte hij zijn 
uitspraak af. Wel had hij van 
te voren met de Gasunie besproken 
wat hij in de VS zou zeggen. 
De Gasunie is in bezit van de NAM, 

DSM en regering. Hèt is daarom 
niet te gewaagd te veronderstel
len dat intern, bij de regering, 
DSM, Gasunie en RGD, de hogere 
gasreservecijfers al (eerder) 
bekend waren. Echter, zolang de 
NAM (Shell en Esse) dat wil, 
blijven de voorraadcijfers geheim. 
De NAM moet de cijfers wel aan 
de RGD verstrekken, maar ze mogen 
niet naar buiten gebracht worden. 
De hoogste energieadviesraad, 
de Algemene Energie Raad (AER) 
heeft al twee maal de regering 
verzocht om een onafhandelijk 
onderzoek naar de gasreserves, 
door een buitenlandse firma. 
Dat verzoek werd twee keer gewei
gerd, o.a. door minister Terlouw. 

meer gasexport 
Sinds 1982 werd steeds openlijker 
gesproken over extra gasexport. 
Nu is vrijwel iedereen het eens 
over de wenselijkheid ervan, ook 
een kamermeerderheid. Dat betekent 
een kamplate breuk met het verle
den. De gaspolitiek was: sparen 
en importeren, uit Algerije, 
Nigerië en Rusland. Elektriciteits
cèntrales en bedrijven kregen 
geen nieuwe gl!lskontrakten. Ook 
dat is veranderd. Kontrakten 



kunne.n nu vrijel.ijk afgesloten 
worden. Centrales moesten zelfs 
gas kopen. aj wilden ze niets 
20 miljard 111 e xtta van 1983 
tot 1980. 
In het verle~ waren voor 
1000 miljard m exportkontr~ten 
<Jetekend. N09 400 miljard m 
.moet qe6xporteerd worden. Na 
1995 loogt de ·export snel terug 
naar 0 m • Financieel is dat 
een raap. Daarom vooral zullen 
nieuwe exportkontraltten de 
komende ja.ren getekend wo~: den. 
Bllerg1epol1tiek wordt sterk be
paald door financi!le en in
dustriepoll tiek. 

industrie goedkoper 
De grote bedrijven klaagden 
over dure stroom. ze kre<Jen 
hun zint ze kregen een korting 
van 3,5 cent per Kllh, dpo1:1dat 
de elektriciteitscentrales 
speciaal voor hen goedkoop 

3 gas kregen: voor . 30 cent per m • 
Br wardt nu al voorzichtig ge
sproken over een voortzetting 
van die goe~ope aardgasleve
ringen aan de centrales, ook 
na 1987 ten behoeve van de 
grote bedrijven. Die kans is 
vrij groot, omdat de introduk
tie van ~ope, maar vuile 
.kolen trager gaat dan gepland 
en bet voor onze exportin
dustrie van belang ol,s àat ze 
over <JOedltope enerqie be
schikken. 

huishoudens duurder 
rn 1984 gaan de huishoudens 
en andere kleingebsuikers 
(van 0 - 119.000 m per jaar) 
62,6 cent/m betal en, incl . 
19\ BTW. (52,6 cent exkl. 
Bl'W) Dat is een stijging van 
ruim 4 cent ten opZichte van 
1983 . 
De exportprij zen waren in 

3 1983 gemiddeld 37,5 cent/m • 
Bet was cSan ook l09iscb dat 
de VEGIN deze Keel': niet alt-
koord lcon gaan met deze prijs
verhoging. Bet proces èl&t ze 
ertegen aanspanden hebben ze 
helaas verloren. Steeds meer 
mensen krijgen betalingspró
blemen, niet alleen Molukkers. 
ln 1983 werden 21.000 mensen af
gesloten. Boewel het totale gas
gebruik in 1983 met ruim 4\ toe
nu tegenover 1982, bleef bet 
gebruik van de huishoudens dalen . 
Uit pure armoede kun je wel 
stellen. 
Boe verdedigt de minister zo' n 
krisispolitiek? Bij beweert dat 
dè huishoudens in het buitenland 
nog meer betalen dan hie~: en dat 
de gasprijs voor de kleingebrui
kers eigenlijk gekoppeld moet 
worden aan de Huisbrandolieprijs 
(de z09. HBO-pariteit) 

3
- die 

komt nèer op 75 oent/m • 
waarom die ongelijkheid? Het is 

weliswaar een zakenkabinet, maar 
ook de middenstand heeft sterk 
te lijden a l s de koopk~acht 
afneemt. 
'l'rouwens niet in elk bui tenland 
betaalt de kleingebruiker minder 
dan in Nederland. Wel. in Duitsland 
en Frankrijk,, maar dat kOIIIt voor
al door de h09ere tr4J\SPC)rtkosten 
en de veel (Jeringere aansluit
dichtheid . In Duit.sland is bijv. 
maar 30\ van alle huizen aange
sloten op het aardgasnet, tegen 
ca. 97\ in Nederland . 
De Dilnister zei er wijselijk .niet 
bij dat de huishoudene in Engeland 
veel minder betalen dan hier. Dat 
kwam niet in zijn kraam te pas. 
Van Aardenne is sterk in halve 
waarheden. 

kolenimport 
Bet doet n09al vreemd aan, wan
neer er enerzijda sprake is van 
extra gas-export, terwijl er an
derzijds steeds meer kolen ge!m
porteerd Wtlrden. in de toekomst 
wil de rege:r.ing het kol..engebruik 
nog verviervoudigen. Is het dan 
niet eenvoudig~r om dat gas zelf 
te gebruiken en de kolen bui ten 
de deur te houden? 
~ders vergroot je de energie
afhankelijkheid en verklein je 
de toekOlliStige enerqiezelfstan
digbeid. 
Het io natuurlijk wel zo dat 
de grote oliemaatschappijen, o.a. 
She1l en Esso, de afgelopen 10 
jaar enorme. bedragen hebben gein
vesteerd in kolenwinning. Het 
111erendeel van de kolenreserves 
is nu in handen van ol.iemaat
schappijen. Volgens het Heren
altkoord tellen de investeringen 
in kolenwinning in Colombia 
door Esso Jqee bij de telling 
van de in Nederland te investe-

ren gaswinsten. Het is l09isch 
dat ze die kol en kwijt willen. 
Bn dat past weer mooi in het 
regeringsbeleid. Maar is dat 
voor Nederland en voor het 
milieu wel zo gunst.iq. 

zuurdere regen 
De regering belooft haar 
uiterste best te doen in de 
strijd tegen de 'zure regen •. 
Die wordt grotendeel veroor
zaakt door de uitstoot van 
zwaveloxide (502) en stikstof
oxide (NOx), ui t o.a. kolen
centrales en auto' s. 
Aardgasverbranding levert vrij
wel geen S02, 
wat ligt dan meer voor de hand 
0111 ook het milieu te laten 
profiteren van meer aardgas? 
Haar nee, gascentral es worden 
omgebouwd tot kolencentrales, 
met 0\ of 45\ rookgasontwikke
ling. Ook van de huidige kolen
centrales heeft nog niet één 
rookgasQI'lt:i;waveling. De stroom 
wordt daar nl. 2 à 3 cent 
duurder door, zodat het prijs
voordeel van kolen verdwijnt. 
en als kolen even duur zijn 
als gas, waarom zou je ze 
dan nog invoeren. Bet is een 
uiterst tegenstrijdig en mi
lieuonvriendelijk beleid 
dat gevoerd wordt. 
Indien è!C oont:raleo mot gaG 
gestookt worden in p~aats van 
kolen, snijdt het mes aan twee 
kanten: enerzijds ezfektieve 
bestrijding van he~ ' zure 
regen ' probleem, anderzijds 
grotère staatsi.nkomsten door 
meer gasverkoop. Met dat geld 
kan weer bet milieu- , energie
en werkgelegenheidsbeleid 
versterkt worden. 
~rtom, wat is er tegen. J.B. 

EGO :HUNZE 
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URANIUM 
VERRIJKING-VERARMING 

teveel of te wei ni g 7 klanten, geeft werk en brengt 
• geld in het laadje. Maar in 

Australië is er een sterke opposi
tie tegen uraniurnmijnbouw. In de Nog geen 10 jaar geleden voorzag 

de kernenergieindustrie, dat er 
grote tekorten zouden ontstaan 
aan uranium en verrijkt uranium 
in de tachtiger jaren. 
Als gevolg daarvan werden er 
plannen gemaakt en uitgevoerd 
voor nieuwe uraniummijnen en 
nieuwe verrijkingsfabrieken. 
Nu, in 1984, bezwijkt de markt 
onder het grote aanbod van ura
nium en verrijkt uranium. In de 
vs worden de uraniummijnen aan 
de lopende band gesloten en is 
men bang dat de VS teveel af
hankelijk worden van uranium
import. De enorme verrijkingsfa
brieken in de VS draaien nog 
maar op 1/3 van hun kapaciteit. 
Toch is er nog een voorraad 
verrijkt uranium die overeenkomt 
met 21.300 ton scheidingseenheden, 
genoeg voor 2 jaar. Over de hele 
wereld gezien is er nu een verrij
kingskapaciteit van 42.000 ton, 
maar de vraag bedraagt slechts 
22.000 ton (Nucleonics week, 
mei 1982). 
Monsieur Ro•:geau van Cogéma, het 
nukleaire staatsbedrijf in Fran
krijk, voorspelt dat er tot 2000 
een overkapaciteit aan verrijkings
fabrieken zal zijn. Er zullen nog 
grotere voorraden opgebouwd 
worden (Atom, aug. 1983, bld. 169). 
Het zal een tijd van intense con
currentie zijn. 

Urenco en Australie 
Tegen deze achtergrond moeten we 
het besluit zien van de nieuwe 
Australische regering om af te 
zien van de plannen om samen met 
urenee een grote verrijkingsfa
briek in Australië te bouwen. Er 
is geen markt voor, ook niet in 
de negentiger jaren, zoAls Urenco 
beweerde. Volgens ex-premier 
van Agt zouden deze plannen de 
redding van Urenee betekenen. 
Nu het niet doorgaat, wil dat niet 
zeggen, dat Urenee en dus de 
onze UCN, direkt failliet gaat 
Daarvoor hebben ze jn het verleden 
teveel regeringssubsidies gekregen. 
Australië heeft enorme voorraden 
uranium de nukleaire industrie 
dacht dat het lucratiever zou zijn 
om dat uranium ook zelf te verrij
ken. Dat is aantrekkelijk voor de 

nieuwe regering is al een minister 
afgetreden, vanwege een verleende 
vergunning voor een nieuwe mijn, 
waaruit zowel uranium als goud 
e.d. gewonnen wordt. De afspraak 
binnen de nieuwe Labourregering 
was om geen nieuwe uraniummijnen 
te openen. De premier kwam er 
onderuit door te stellen dat 
uranium in deze mijn alleen bij
produkt was. Hi~j wordt er door 
tegenstanders van beschuldigd 
een deal te hebben gesloten met 
de uraniummijnbouwindustrie. 
Euratom heeft trouwens omvang
rijke kontrakten met Australië 
gesloten voor de levering van 
uranium. Hopelijk is de AKB 
in Australië en West-europa 
sterk genoeg om levering te 
verhinderen. 

link kernwapens 
Zowel in de VS, USSR, Engeland, 
Frankrijk als China produceer
den en/of produceren verrijkt 
uranium voor kernwapens. 
Wat minder bakend is, dat er 
voor de krachtigste kernbommen 
ook verarmd uranium nodig is. 
Bij de verrijking van uranium 
voor kerncentrales ontstaat er 
op elke ton verrijkt uranium 
ca. 5 ton verarmd uranium. Zo 
is het in de maatschappij ook: 
op elke rijke heb je· veel meer 
armen. Dat verarmd uranium ver
hoogt de explosieve kracht van 
zo'n bom enorm •. In "zo'n bom" 
fungeert hoog verrijkt uranium 
of zuiver plutonium als slag
hoedje em.een waterstofbom 
tot ontploffing te brengen. 
Bij de dan heersende tempera
tuur en druk gaat oOk uranium 
- 238, het verarmde uranium, 
tot spli)ting over. 
Tot nu toe is het zo dat er 
geen enkele vorm van kontrole 
bestaat door de organisatie die 
moet zorgen dat er geen nukleaire 
wapens worden gebruikt door niet-
kernwapen landen, de IAEA in 
wenen. Elk land kan ongestraft 
verarmd uranium aan de voorraden 
onttrekken, voor elk doel. 

kernonderzeeërs 
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Op het ogenblik bouwt het Britse 
Ministerie van Defensie een ver
rijkingsfabriek voor militaire 
doeleinden, waarschijnlijk voor 
de produktie van hoog verrijkt 
uranium voor de kernraaktoren in 
kernonderzoe~rs. Daarvoor wordt 
dezelfde ultra-centrifugetechniek 
gebruikt als Urenee in zijn ei~ 
viele fabrieken. Het verdrag van 
Almelo (regelt de samenwerking 
van Nederland, Duitsland en Enge
land bij uraniumverrijking) laat 
dit gebruik voor kernwapenlanden 
toe. Dat verdrag is duidelijk 
aan herziening toe. 
voor Spanje, als niet kernwapen
land, is de wens om kernonder
zeeërs te bouwen en daarvoor 
verrijkt uranium te produceren, 
de reden om het Non-proliferatie
Verdrag, NPV, niet te onderteke
nen. Het NPV wil de verspreiding 
van kernwapens naar meer landen 
dan nu, tegengaan, en verbiedt 
een dergelijk gebruik van ver
rijkt uranium. 
Spanje heeft aandelen in de Franse 
verrijkingsfabriek, Eurodif, 
in Pierrelatte en kan zo aan het 
benodigde uranium komen. 

arme landen 
Bekend is dat in Pakistan al 
jaren hard gewerkt wordt aan 
een verrijkingsfabriek met de 
ultra-centrifuge techniek, zoals 
Urenee die toepast. OVer de spio
nage door de Heer Khan in Neder
land hebben we het al in het 
vorige nummer gehad. 
In Braziliê bouwt West-Duitsland 
aan een verrijkingsfabriek, die 
over enkele jaren klaar kan zijn. 
Daar wordt een techniek van de 
Duitser Becker toegepast. over 
enkele jaren is die klaar, en 
kan Brazilië zelf haar uranium 
verrijken, dat nu nog door Uren
co wordt geleverd. 
Kort geleden werd de wereld op
geschrikt door het bericht dat 
ook Argentinië bezig was met de 
bouw van een verrijkingsfabriek. 
Argentinië heeft wel kerncentrales 
in gebruik, maar die hebben geen 
verrijkt uranium nodig. 
Zuid-Afrika is niet arm ten op
zichte van haar buren, maar de 
bevolking is dat merendeels wel. 
Ook daar wordt een verrijkingsfa
briek gebouwd. 
In al deze gevallen bestaat er 



re~le kans op het gebruik voor 
militaire doeleinden. 
Men kan zich er niet op beroepen 
dat er behoefte bestaat aan nieu
we verrijkingsfabrieken. 
Er valt overal voldoende verrijkt 
uranium te krijgen, mits men 
er akkoord meegaat dat het niet 
voor militaire doeleinden gebruikt 
wordt. 

Urenco waarom? 
In de jaren '70 leek het erop dat 
Urenco nodig was. Nu draagt ze 
alleen maar bij aan vergroting 
van de overschotten. Ook dreigt 
het reële gevaar dat door de druk 
van de konkurrentie de leverings
voorwaarden versoepeld worden. 
De prijzen staan al sterk onder 
druk: de VS hebben hun prijzen 
verlaagd, en tevens de leverings
voorwaarden. versoepeld. 
Het urenco-argument dat hun metho
de 20 keer zo weinig energie kost 
als de zog. gasdiffusie methode 
die op grote schaal in de VS en 
Frankrijk wordt toegepast en zij 
daarom door de lage prijs een 
plaats op de markt kan veroveren, 
gaat niet lang meer op. In de VS 

komt in 1988 een verrijkingsfa
briek in bedrijf met reuzencentri
fuges. Ze zijn ca. 9 meter hoog, 
tegen de Urencocentrifuges 1,5 
à 2 meter. Hun kapaciteit is veel 
groter, en de kostprijs lager 
dan van Urenco (Nuclear News, 
dec. 1983). 
Kortom voor Urenco is er eigenlijk 
geen plaats op de markt. Uit over
wegingen van Europese onafhanke
lijkheid hebben kerncentraleex
ploitanten in de Urencolanden 
echter wel kontrakten bij Urenco 
afgesloten. 
Uit de levering door Urenco aan 
Brazilië is duidelijk geworden 
dat Urenco daarin soepeler was 
dan de VS. Die laatsten wilden 
niet aan Brazilië leveren omdat 
dit land het Verdrag tegen ver
spreiding van kernwapens biet 
had ondertekend. 
De redenen dat Nederland aan 
Urenco deelnam waren van kom
merciële en politieke aard. 
Er werd op winst en werk ge
rekend en men wilde voorkomen 
dat er op Duits grondgebied 
zo'n fabriek kwam. Welnu, 
er wordt in Gronau toch een ver
rijkingsfabriek gebouwd en ten 

DAMVELD BOOS 

tweede wordt winst nu pas na 
1985 verwacht. Dus op z'n vroegst 
pas na 15 jaar na oprichting. 

zware concurrentie 
Het zal urenco moeilijk vallen 
om ooit winst te maken. De voor
naamste konkurrentie komt niet 
van de producenten, maar van 
de konsumenten. Kerncentrales 
hebben zulke grote hoeveelheden 
in voorraad en nog zoveel ge
kontrakteerd, dat ze hun voor
raden zijn gaan verkopen. Dat 
is voordeliger voor hen dan grote 
renteverliezen te lijden. 
Volgens het NUKEM-marktrapport van 
december 1983 verkopen ze tegen 
dumpprijzen: !240 - !270 per 
eenheid. Eurodif berekent !300, 
de VS ruim !400 en Urenco waar
schijnlijk daartussenin, ca. !350. 
Daar valt niet tegen op te kon
kurreren. Het betalen van 5% 
boete bij kontraktverbreking is 
voor Urenco-klanten voordeliger 
dan er zich aanhouden. Beleven 
wij het failissement van urenee 
nog? Hoe dan ook: UC-NEE! 

J. B. 

RAADSELS BERICHTGEVING RAPPORT KOSTEN ELECTRICTEIT 

November 1983 is een een nota 
verschenen over de kosten ven e
lektriciteit, van N. Koenders van 
het Energiestudie Centrum in Pet
ten. De nota wordt gemaakt in op
dracht van de Stuurgroep Maat
schappelijke Diskussie Energiebe
leid. In de berichtgeving over 
deze nota werd gesteld dat kern
energie goedkoper is dan elektri
citeit uit andere bronnen. ~lat is 
daar nu van waar? 
In de nota staan nogal wat cij
fers, maar op blz. 8 wordt een 
handig overzicht gegeven. Daaruit 
blijkt dat warmte/kracht op basis 
van poederkool aanzienlijk goed
koper is dan kernenergie, terwijl 
waterkracht nog weer goedkoper 
is. Bovendien staat er een bere
kening van mijn hand, waarbij 
kernenergie zo ongeveer de duur
ste elektriciteitsbron blijkt te 
zijn. 
Verbaasd en kwaad belde ik maar 
eens naar Leo Jansen van de 
Stuurgroep. Hij begreep ook niet 
hoe het bericht over de goedkope 
kernenergie in de wereld zou kun
nen zijn gekomen, omdat de 
Stuurgroep dat nerqens gezegd 
heeft en omdat in het rapport 

geen uitspraken worden gedaan o
ver de vraag welke berekeningen 
van de kostprijs van kernenergie 
juist zouden zijn. Vervolgens 
naar Koenders gebeld. Het was 
hem ook niet duidelijk hoe de 
berichtgeving was gegaan, maar 
hij had ook niet beweerd dat 
kernenergie het goedkoopst zou 
zijn. 
Dus: hetzij heeft iemand opzette
lijk gezorgd voor een foute be
richtgeving (dader onbekend), of 
de mensen van de pers kunnen niet 
lezen (hetgeen onwaarschijnlijk 
is). 
Maar goed, laten we de cijfers 
even nemen zoals ze zijn. Kosten 
kernenergie 9,3 cent per kilo
Wattuur en kolen 9,9 cent per 
Maar goed, laten we de cijfers 
even nemen zoals ze zijn. Kosten 
kernenergie 9,3 cent per kilo
Wattuur en kolen 9,9 cent per 
kWh. In de kosten van kernenergie 
is 3,5 cent opgenomen als brand
stofkosten, met een verwijzing 
naar de verwachtte kosten voor 
1983 van Borssele. Maar intussen 
zijn de werkelijke kosten voor 
1983 bekend. Uit een nota van de 
PZEM van september 1983 blijkt 

dat de brandstofkosten 4,2 cent 
per kWh zijn, dus 0,7 cent hoger 
dan verwacht. Tellen we dit op 
bij het bedrag van 9,3 cent voor 
kernenergie, dan komen we op 10. 
Daarmee is ook volgens cijfers 
uit de elektriciteitswereld aan
nemelijk gemaakt, dat kernener
gie helemaal niet goedkoper is 
dan kolen. Als we er bovendien 
nog rekening mee houden dat de 
kosten van opwerking, ontmante
ling, bouw etc. van kerncentrales 
hoger uit zullen vallen dan de e
lektriciteitswereld ons wil doen 
geloven, dan komt kernenergie op 
ruim 17 cent per kiloWattuur. 
Kernenergie komt ons duur te 
staan en daarom moeten we er van 

~o~0~o""~~ 
U kunt Atoomalarm ondersteunen 
door een abonnement te nemen of 
donateur te worden. 
Abonnementen zijn /12,-- per 
jaargang. 
Gironummer 4454100 t.n.v. pen
ningmeester tijdschrift Atoom
alarm te Veendam. 
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ALMELO 
VERSLAG VAN EEN WEGBLOKKADE 

Door Nederland rijden elke dag 
nucleaire transporten . Van en 
naar ziekenhuizen. van kerncen
t rales naar het E.C .N •• van kern
centrales naar het buitenland, 
maar ook van en naar de Urenco 
verrijkingsfabriek in Alemelo. 
Om het bestaan van deze regelma
tige (2 keer per week) transpor
ten onder de aandacht te brengen 
werden er op 30 november 1983 een 
tweeta1 wegblokkades uitgevoerd . 
Het telefoontje kwam en de vol
gen·de ochtend werd er verzame 1 d. 
busjes en ander vervoer geregeld, 
en naar de afgesproken plek ge
gaan . Met z ' n zestigen werden er 
plannen gemaakt en strategiën 
uitgestippeld . 
Terwijl wij in de boerderij aan 
het kleumen waren, werd het 
transport (convooi van 4 vracht
wagens en 2 motoragenten) met 
transit busjes op de snelweg tot 
stoppen gedwongen. Uit de transit 
en de busjes op de snelweg kwamen 
al leuzen roepend en spandoeken 
dragend mensen , die een wegblok
kade vonnden. Het transport stond 
stil en men kon rusig liedjes 
zingend en stencils uitdelend de 
aktie aan de voorbi jgangers dui
delijk maken. Na een uur knuppel
de de M.E. de blokkade van de 
weg. 
Toen mochten wij dus op weg. Op 
strategische plaatsen werden bus
jes neergezet. Op het moment dat 
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de seinauto langskwam, bleek dat 
alles niet zo perfekt in elkaar 
zat als we dachten . Met een blind 
vertrouwen in de goede afloop 
werd het busje dwars op de weg 
tussen het transport gedrukt. De 
eerste 2 auto's hadden we helaas 
gemist. de andere 2 konden daarna 
geen kant meer op. Snel de auto 
uit, spandoek uitrollen en vanuit 
de ooghoeken waarnemen dat er 
steeds meer auto's stoppen, men
sen uitladen en weer doorrijden. 
Toen we binnen een paar minuten 
op volle sterkte waren kon het 
busje van de weg af en bekroop 
ons het gevoel van succes. De 
groep die bij Apeldoorn geblok-

20 

keerd had deed weer mee, zo waren 
we met ongeveer 200 mensen toen 
de M.E. arriveerde. De beschrij
ving van die gebeurtenis zal ik u 
maar besparen. 
Bij ons kwam daarna langzamerhand 
toch weer het gevoel van euforie, 
het gelukt zijn van de aktie, bo
ven. Bij de kofiie in een nabij
gelegen café werden de interste
delijke kontakten weer verste
vigd en was er bijna iets van 
feeststemming. Zo van: Dat hadden 
we hem dan toch maar weer even 
gelapt ! 
Een vervolg op deze aktie zal dan 
ook wel niet lang op zich laten 
wachten. J. H. 
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