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Bes!uilt lLNG-aanianding:
overhaast, enbezennen en

levensgevaarëjk
Zes jaar geleden begon de nederlandse
bevolking te ontdekken dat onze
regering al verregaande afspraken met
Duitsland en Belgi~ had gemaakt om
bij Kalkar een snelle kweekreaktor te
bouwen. In het parlement was weinig
verzet. daarbuiten nog mi nder. Pas
toen regering en parlement dit pro
jekt definitief hadden goedgekeurd,
begon het verzet onder de bevolking
op gang te komen. Was dat te laat?
Nee. het was het begin van een
steeds groter en sterkere beweging.
't K6n ook niet eerder. want wie had
ons ooit verteld wat er aan ,de hand
was? De overheid niet , die hield ' t
liever rustig .

Iets dergelijks dreigt zich nu weer
af te spelen . Eind oktober moet de
Tweede Kamer zich uitspreken over de
plannen van de regering en de Gasunie
om In de Eemshaven vloeibaar aardgas .
lNG. te laten aanlanden en daar een
fabriek te bouwen om dit aardgas weer
te · vergassen". Rond deze zaak hangt
een waas Van geheimzinnigheid. Het is
een erfenis vin ex-minister lubbers.
die voorlopige afspraken met Al gerije
maakte zo en z lts de overi e mlnls-

maar te raa en. n J u vo-
rig aar egon It e spelen . Er
sijpelden wel wat berichten naar bui
ten. maar veel bleef geheim.
Hoorzittingen in Eemsmond en de Maas
vlakte gingen haast ongemerkt voorbij
en de nederlandse pers liet ' t , liggen.

De regering deed er ook alles aan om
het zo stil mogelijk te houden. Een
fraai stealtJe van regentendom:

Enerzijds de anti-kernenergie
beweging paaien met de Brede
Maatschappelijke Diskusste over
het (Kern)energiebeleid. ander
zijds stiekum (zo kunnen we 't
wel noemen) dat energiebeleid
al vast vastpri kken op vloeibaar
aardag en de nederlandse bevol
king op weer nieuwe gevaren en
kosten trakteren .
De invoering van lNG i s voor het
LEK aanleiding om haar aktfeter
rein naar aardgas te verbreden.
Wi j streven naar een energie
beleid met zo min mogelijk
rlsl kos. tot stand gekomen in
een demokratisch proces waarbij
alle betrokkenen participeren in
de besluitvorming.
Noch het een. noch het ander is
bij deze LNGzaak het geval. Dm
de veiligheid van Groningen. en
later ook de Rijnmond en om een
energiebeleid dat we zêlf be
palen. gaan wij ageren tegen deze
duistere spel let j es . De anti
kernenergie groepen vragen wij
de LNGzaak te bediskussleren en
te bekijken in hoeverre die in de
aktiviteiten en informattt.
verspreiding betrokken kan worden .
Op pagina 7 Is te lezen hoe jUf.
lle daar nu al een bijdrage aan
kunnen leveren. Maar dat kan pas
een klein begin zi o~ 'w~~ten .
nog niet preci -~- I
zaak gaan aan kkun~~n ~et I1j(
dan ook benle r-akUepUn- I

nen en voorstel pen . Maar.d3t ·Jt ... I
.een belangrljk; 1akti" ,moet" "",,,,~
ste.t wel vast,__. •. _.n._~



WAAROM WIL OE REGERItiG LNG ?Omdat
invoer vano.a.aa.rdga,s wenselijk
is uit het oogpunt van energie
voorziening en spreiding van de
energi~bronnen politiek aa·ntreke
keHjk is. Omdat de regering in
2000 het aandeel van gas in de
energi~cor.sumptie (50%) op 30% wil
stabiliseren. Daarvoor is invoer no
dîg omdat 'Groningen' en ons deel
van het Noordzee-plateau uitgeput
~aken. Omdat naar zij zegt aanvoer
per buis duur.der is en omdat ruil
weinig realistisch zou zijn.
WAAROM WIL DEGAsurnE lNG 1 Omdat.
zij haar ma~tpositie wil handha
ven. De Gasunie bestaát tussen
haakjes uit 50 ~ overheid en 50 %
oliemaatsdlappijen. Met vloeibaar
aardgas gaat dat beter omdat de
markt flexibeler bediend kan worden.
Pijpleidingen kunnen niet zo ge
makkelijk ergens anders neergelegd
worden; schepen kunnen zonder pro
blemen overgaan op een andere aan
landingshaven. Uitbreiding van de
markt is met schepènaanvoer ook be
ter en sneller te organiseren?
WAAROM WIL ROTTERDAM lNG? Omdat
het een vrijwel le·ge Maasvla~te'
renteloos heeft li9'ge}'\ en bij het
teruglopen van de olie-aanvoer
(momenteel vanwege de conjunktuur~

later in elk gevat vanwege. uf tput
ting van de grondstof) een alter...
natief moet hebben om als energie
haven te kunnen blijven bestaan.
omdat ook het missen van lNG-aan
landing een deuk tou betekenen in
het imago van een wereldhaven waar...
mee snel en zonder gezeur zaken te
doen zijn. Ook een ertsknikkerfa~

briek gi~g aan Rotterdam voorbij
na zulk 'milieu-gezeur'.
WAAROM WIL GRONINGEN LNG? Omdat
de Eemshaven die zo'n 5 jaar geleden
werd .geopend als een mogeHjkheid
om de werkloosheid in het Noorden
te bestrijden nog steeds vrijwel
woest en ledig daar ligt. Dat met
lNG en eventuele volgindustrieen
(waarvan de komst bij lange na nog
niet zeker is) geenszins ~efl garantie
is gegeven voor 'een gezand~ ontwik
keling van de Groningse règio. wordt
onder de tafel gepraat omdat vrijwel
het enige werkgelegenheidseffect van
lNG tussen de 70 en 120 mensen is.
Het gaat dan speciaal om bagger-.
ondernouds- en controlewerk.
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Aan dit nY!!!l1er weckte mee:
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Dave van OO'yen

LNG, weer een nieuwe tem
•

De afkorting LNG betekent;
Liquefied Natural Gas,
vloeibaar gemaakt aardgas dus.
Het gas wordt vloeibaar
gemaakt omdat het in vloeibare
vorm slechts eenzeshonderdste
van het volume in gasvorm
heeft, zodat het transport er
van veel goedkoper wordt ..
Maar ook wordt dat transport
veel gevaarlijker door die
verdichting. Wanneer er iets
mi~ gaat en er ontsnapt een
hoeveelheid vloeibaar gas dan
wordt het volume tijdens het
weer in gasvorm terugker~

(en dat geheurt vanzelf omdat
het gas vloeibaar eeg temp~

ratuur heeft van 163 C, onder
nul welteverstaan) eerst ~us

zeshonderdmaal groter, blijft
laag rondzweven vanwege zijn
zwaar'te, vermengt zich met de
lucht en wanneer het verdund
is tot een percentage van
10 § 15% dan is het verbazend
brandbaar. Een waakvlammetje,
sigarettepeuk is dan voldoen
de om de hele gigantische wolk
gas· te doen ontploffen. Een
enorme vuurzee en geweldige
drukgolven kunnen daarvan het
gevol~ zijn.



WAAROM IS EEN BESLISSING OVER LNG
NOOV~RRAÄsT EN ONBEZQ~NgN !
Omdat de datum van 31 oktober 1978
waar de regering mee schermt en
waarop Nederland moet laten weten
Waar het LNG wordt aangeland (in
1985) niet reeel is. Om te beginnen
moeten we de regering maar op z' n
woord geloven over die datum, aan
gezien het kontrakt nog steeds ge
heim is. Verder moet ook op die da
tum Algerije aan Nederland laten
weten waar zi j het aardgas vlo'ei
baar maakt. Gezien de vertraging en
de moeilijkheden bij de huidige'
bouw van de tweede installatie in
Algerije waarQver een paar jaar
de Belgen hun LNG moeten halen valt
niet te verwachten dat de Algerijnen
Nederland daar.op zwart-op-wit een
aotwoordkunnen geven. Technische
en financiele omstandigheden hebben
daàr nu al tot een vertraging van
tenminste twee jaar geleid.
Voor de installatie waar' dadelijk Ne
derland zijn LNG 1:0U moeten betrek
ken, zijn slechts nog wat werkteke
ningengemaakt. Wat verder erg in
teressant i s maar steeds maar niet
i n de pers naar voren gehaald 'wordt,
is het feit dat 31 december 1978 een
vee1 be'l angrijker datum is.
Dan moeten beide landen elkaar laten
weten hoe ze elk hun ui teinde van de
lNG-k~ten financieren. De Algerijnen
hebben op di t moment de grootste
moeite om de genoemde (Belgische)
installatie gefinancier"d te krijgen.
Het valt zeker niet te verwachten dat
ze voor het einde van dit jáar de fi
nanciering van de 'Nederlandse' in
stallatie voor elkaar hebben. Ver
traging en financîele moeilijkheden
bij de Algerijnen plaatsen de Neder
landse haast dan ook in een wat merk
waardig licht.
Dat over de data. Maar nog belangrijker
is het feit dat in deze hele zàak qp
een werkelijk schandalige manier is'
omgesprongen met de DEf'DKRATIE.
We zijn wat dat betreft natuurlijk wel
wat gewend, maar de, regering slaat
met deze nieuwe wonder-olie affaire
toch wel 'een paar records: 'n demis
sionaire minister keurt zonder over
leg met zijn eveneens demissionaire
ministers een zeer verstrekkend, kon-

}

e:~ens. uit het T.N.O.-rapport van

- bij een botsing zal minimaal 125000
M3 LNG vrijkomen.

- bij een maximale exp'loste bij een
gering aantal tankerbeweglngen kunnen
de gevolgen zijn:
-'binnen een straal van 1 km:
voor hetfiele gebied: 35 - 5500
s1achtoffe rs mi nimaal , 112 - 17.600
maximaal. Slachtoffers zullen Vallen
dcor kontakt met ui tstromend LNG.
vallende konstruktiedelen, ademge
brek door hoge gasdruk, explosie
druk, verbranding.

-binnen een straal van 4 km:
zeer zware schade, instortende ge
bouw.en. in elkaar gedrukte schepen.

-binnen een straal van 7 km:
daken van huizen. ruîtên uit dé
sponningen.

-binnen een straal van 8 km:
ernstige schade aan daken en huizen.

-binnènééti straal van 23 km:
tot hiel" zal de kracht van de explo
sie zich voortplanten.

- de geraamde schade is 11,5 miljard
gûlden.

trakt goed (oktober 1977), terwij1
ambtelijke studiegroepen nog bezig
zijn de mogelijkheid van lNG-aanvoer
te bestuderen. Nonnaliter zou het
nog tot 1979-1980 geduurd hebben
voor zij stevig onderbouwde adv:ie..
zen hadden kunnen geven. Vervolgens
stelt de regering in maart 1978
haar voorlopige havenkeuze vast
(Maasvlakte). Weer wacht zij niet de
adviezen af van deskundigen. Dan
krijgen de lagere overheden van Gro..
ningen en Rotterdam drte maanden de
tijd voor een burenruiie op hoog nivo
waarbij ze tevens hun bevolki,ng moeten
zien koest te houden. Ze houden magere
ttoorzittinkjes waar meer ambtenaren
aanwezigzijn dan; nsprekers, ze pro
duceren wat gewichtig uitziend pro
pagandamateriaal. Of lNG er wel moet
komen is niet aan de orde.
'Begrijpelijk overigens•. Op 1 juli
heerst in de Rij'nmond onenigheid
en is Gtohi ngen een sterk voor
stander van aanlanding aldaar.



oe persoonlijke lobby van de Commis
saris der Koningin Toxopeus doet de
keuze der regering eind augustus toch
op de Eemshaven vallen. De regering·
leest waarschijnlijk geen kranten
en t.v, ziet ze waarschijnlijk ook
niet, want i.nmiddels versehenen alar
mereqde rapporten er. beangstigende,
bekend geworden feiten vermogen op
haar geen indruk te maken. Men rea
geerd domweg,niet.
De laatse hinderniss~n van 'regering en
Gasunie zijn nu nog de milieugroepen
en de Tweede Kamer.• De lelfg,ekreeerde

haast wordtnu,gebr.uikt als argument
om geen echte hoorzitting te houden
(zie kadertje). Tot nu toe heeft de
kamer ook nog weinig stampij gemaakt.
E~ 'zijn een flink aantal (overigens
uits,tekende) schri·ftelijke v.ragen
gesteld die feitelijk erg summier
zijn b~antwoord. Dat in he.tkamerstuk
waarin verslag ~ordt gedaan van het ge~

sprek met betrokken bt-windslieden de.
'kamerleden zich l~r verguld tonen
over de beantwoording, zegt weinig
over de antwoorden maar meer over
het pen van de gebruike11 jke be
antwoording. Men s'la er kal'llérstuk
14.626 nr. 9 maar op na. Een
mee·rderheid van de kamer heeft er
-ook al weer gezien de haast waar-
mee de beslissing genomen schijnt
te moeten worden- geen behoefte
meer de vraag aan de orde te stel-
1en Of' het LNG er weI moet komen.
Zij bepaald zich vooralSnog tot
een diskussie over de PLAATS van
aanlanding. De FNV heeft zich weer
eens laten verblinden door een vals
perspectief van werkgelegenheid.
Slechts de Industriebond van de
NVV heeft van de regering eerst op
heldering: gee·st over mogelijke
alternatieve energîevoo~ziening

en (in het geval van gas) aanvoer
per pijpleiding.

4
Terwijl er met het goedje nog maar
erg weinig ervaring is, wordt er al
meteen gepraat over tientallen
miljarden M3. Edward Teller, vader
van de A-bom, heeft verklaard
(tijdens een hoorzitting van het
Califo.rnis<;èe parlement) dat de
huidige wetenschappelijke kennis
over LNG te vergelijken is met
de kennis die de .mensheid 25 jaar
geleden hádmet de kernenergie.
Verder zei hij dat de hoeveelheid
geld die aan veiligheidsonderzoek
m.b, t , LNG is uitgegeven slechts
een honders t bedraagt van het geld
dat aan veiligheidsonderzoek is uit
gegeven m.b.t. kernenergie.
En me.t de vei 1;gheid. daarvan hebben
we zo onze ervaringen en onze kennis.
De overigens wetenschappelijk aan
vechtbare en gebrekkege risiko-ana
lyses die er van LNG zijn gemaakt,
hebben het niet over de maatschap
pelijke aanvaardbaarheid van een
ramp zoals nu met LNG zou kunnen
gebeuren.
Net als bij kernenergie gaat het
niet alleen over de vraag HOE'
GRQOT de kans is, dater een groot
~ngeluk gebeurt, maar meer over
de vraag Of DE KANS daarop -hoe
klein ook- uberhaupt ooit aan
vaardbaar kan zijn. GrootschaHg
heid, kapt tea'ls-fntens ivt te'i t ,
centralisatie enkwetsbaarheid,
we.ini.g werkgelegenheid, al deze as
pecten zijn bij de lNG-kwestie
evenzeer aan de orde als bij kern-
energie.
Het wordt tijd dat ,de milieubewe
ging en de anti-kernenergiebewe
ging zich niet langer uitsluitend
bezig öouden met' de gevaren van het
atoom.
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B brief van de Werkgroep I

Noordzee:' I
i'Hierdoor' bevestig ik u de
orrcvanqs t. "Jan uw brief van 18
~ugustus·j.l. met het oog op
de bes lissing ove-r d~ aan- .
landing van vloeibaar aardgas
uäc Algerije. Ik heb hiervan
rr~.~.t..l:at.e_;.~~~emlrs'genomen.
Llt\lSs-en zal u de bê'slissing
van demi1'listerraad bekend
zijn geworden. Ik kan ~ ver
zekeren da,t deze allermins t
eenvoudig is geweest. Deze be
slissing correspondeert ,niet
met 'll~' standpunten in de
brief genoemde voorste-llen.
Een besluit op bestuurlijk, ni'
vobete:kent een resultaat van
afwegingen. Juist omdat. ik uw
stêWgpuntrespe~cteerl·spj.j'r -,
het mij dat de kabinetsbe-
slissing .-waarik overigens

. geheel achter sta- hiennee
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de kunt ook contact opnemen
met de KameY'leder die zitting
hebben 1n de ~orr~issie {z~e

hieY'bijafgedruk:te lijst} de
kunt-demonstreren tegen de Oh
demokratische gang van zaken,
aandringen op het beschoqwen
yan de tNG....zaak in het hele
kader van de energie~prob'e~
mattek w-aatover binnenkort .de
P>rede Ma.atschappel1jke Discus·
ste over (Kern}energie van
start gaat (o()k al lJtoY'dt dat
waarschijnlijk een· alibi. om
kernenergie dadelijk grootsch
eeps en pijlsnel te gaan op
wekken) ,aandringen op een uit
voerige bestudering van de
mogelijkheden van aanvoer per
pijp via ltali@ (eventueel g~

combineerd mèt rut lcontracten,
evt. ook ~t de Sowjet Unie en
Iran) en .op het oplossen van
de werkgeT~genheidsproblematiek

in hét N.oorden van het land
op een gezondére manier.de kunt
daarbij verwijzen naar de des
betreffende pota door de Werk
groep Eemsmond waarvan dit na
jaar een herziene versie ver
schijnt.

f\( ~

'ç"~'..,'"~ .. .. '

'. - ..~ ..

Adres soeciale Kamercommissie:
deg~l f!riervar. dêZë"titj zon=
dere commissie.drs.A;J;B.
Hubert,p/a postbus 20018~

2500EA 's-Gravenhage.

~".~
~

J'~
~~

Veel te laat heeft de mili.eubewe
ging kracntiggereageerdop de
ont\'llkkelingen rond t,.G.Aneen
werd' een (overlgensultstekend)
boekje gepubliceercl door de
Werkgroep Noordzee~Uftefndelijk

verenigd hebben de mflieubewe
g1ngeneen soortement hoorzi.t
tlngen losgepeuterd;op 9 okt.
worden de obligate GrQnll1ger
en Rotterda1l11Jef bestuarderen.
en nautische deskundtgen uit
genodigd.De gezamenlijke milieu
verenigingen krijgen een heel
uur voor nun oVe.r~egingen en
hezwaren."Hoofdza;elijk om re....
den Yàn de geringe beschtk.,
bare tijd heeft de commüile
afgezien van een openbare
hoorzitting.Daarvoor in de
plaats kOmt net bovenstaande",
Een yoddt9 doekje VOQr het
bloeden dus.Niett~~in gaan we
er naar toetEH- heeft dan nog
de mogelijkheid om voor 5 okt.
tijn beZWaf'èn kenbaar temakeIl
bij de speciale l<amercommisste
die zfch met de LNG bezighoudt.
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Bijzo:1dere corr::nissie 14620:

NEE TEGEN ZliENTENDORF::-- .

Voor groepen die aan de aktie
mee willen doen zijn adressen
en kaarten verkrijgbaar bij
het LEK, tiJ F'rark van Zaanen.

Het zal duidelijk zijn dat de
uitslag van dit referendum,
hoe het ook uitvalt, zijn
weerslag zal hebben op de
ontwikkelingen e Ldera in West
Europa. Vandaar ook dat onze
Oostenrijkse vrienden een
beroep op de europese anti
kernenergiebewegîng doen.

Hague worden opgewelkt (de in
stallaties voor dieopw.erking
moeten wel eerst nog gebouwd
worden. want op dit moment is
de kapaciteit veel te klein:).
Het bij de opwerking vrijko
mende plutonium gaat weer naar
de V.S. die er da~ mee kunnen
doen wat ze willen.
Het hoogradioaktieve afval dat
ook na opwerking overblijft
zal vlorden gestort 'flOp een
nader te bepalen plaats in het
buitenland" (volgens geruchten
in ~gyptel .
De centrale ligt precies op
een breukvlak in de aardkorst,
in een gebied waar regelmatig
aardbevingen voorkomen.

Een van de akties die de bewe
ging in Oos:tenrijk nu voert is
het sturen van briefkaarten
aan Oós~értrijkse burgers met
daarop arg.umenten waarom men
bij hetrefere.ndum tegen de
ingebruikstelling van de
Zwentendorf-centrale zou
moeten stemmen. Daarvoor heeft
men ook een aantal buitenland
se qroepen benaderd. Het gaat
d~s om het sturen van brief
kaarten aan Oostenrijkse bur
gers met (ook) onZe argumenten
tegen kernenergie.
Brede steun voor deze aktie,
ook vanuit het buitenland, is
nodig look omdat deatoomi'ndu
strie 2,5 miljoen dollar heeft
uitgetrokken voor een groot
scheepse propagandakampanje
rnethuis aan hUIs-verspreiding
van propagandafolders:

Portheine (VVD)
Van Rossum (SGP)
Hermsen (CDA)
Epema-Brugman (PvdA)
Jansen (PPR)
Hartmeijer (PvdA)
De Boois (pvdA)
Scherpenhuizen (VVD)
Van Hbuwelingen (CDA)
yan der Doef (pvdA~ voorzitter
Van der Hek (PvdA)
Rj.enks (PvdA)
B~umer (CDA).
Bnaams (VVD)
V~n Dijk (CDA)
Evle:rsdijk (CDA)
S&ieker (PvdA)
L~bers-Hacquebard (D ' 66 )
~1?ers (CJ)A) andervoo;rzitt,er
Aljdela-Baur .{CDA}
Bqlkestein (VVD)

j
I.,

In Oostenrijk wordt op 5 nov
ember a.s. voor de eerste keer
in Europa éen referendum ge
houden over kernenergie.
Konkreet gaat het daarbij over
de atoomcentrale Zwentendorf.
Deze installatie staat 30 ki~

lometer ten noorden van Wenen
en heeft een kapaciteit van
700 ~. De centrale is KLAAR,
het wachten is slechts op toe
stemming om het ding in
gebruik te mogen nemen. Daar
over gaat ëit ref€'t'endum~
De centrale werd gebouwd door
de duitse firma's Siemens en
AEG. Het is een lichtwater
reaktor van het type zoals ze
ook gebouwd zijn bij Lingen en
Brunsbûttel. Het benodigde
verrijkte uranf.um moet uit de
V. S ~ 't'\Torden ingevoerd.
Hetrad1"oaktleve afval moet
vervolgens in J,"rankri jk in La
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WE Lt\TEN ONS NIET IN DE GROND BOREN

Oe eerste, nadelige, gevolgen van: de
wens van de regering haar pro-kern
energiepolitiek van een demokratisch
inspraakvernisje te voorzien open
baren zich nu al in het noorden des
lands. Min;.ster van Aardenne heeft
de gemeenten en provinciale staten
in Groningen en Orente geschreven
dat de proefboringen versneld" uitge
voerd moeten worden. Het verzet moet
gestaakt, zegt Van Aardenne.
Oe eerste, ond!epe , 'boringen kunnen
zonder vergunni ng van de gemeente
plaats vinden. Oe overheid hoeft
slechts toestenuning van de grond
eigenaar te hebben, en zo die geen
toestemming wil verlenen, kan er een
beroep op 'het openbaar bela'ng (niet
te verwarren met het belang van de
bevolking~) gedaan worden. Deze
ondiepe boringen worden nu op alle
Vi.jf locaties tegelijkertijd uitge
voerd in plaats van bet oorspronke
lijke plan er twee tegelijk te doen.
Voor de daaropvolgende 'Cl i epe boringen
is wel vergUl1ningnodig en minister
van Aardenne verwacht dat dat wel de
nOdige moeite zal kosten•.De betref;"
fende gemeenten en de provinciale
staten zijn namel ijk, eenstemmig tegen
de proefboringen. Oaarom reist de
minister deze. herfst naa.r het noorden
Om hoogstpersoonlijk de betreffende
lagere overheqen onder druk te zetten.
En dit alles onder het mom van de
voorbereiding van de Brede Maatschap
pelijke Diskussie OVer (ket'n)energie.
Van Aardenne stelt dat de gegevens

van de proefboringen nameliJk een
realistische diskussie over atoom
afvalopslagmogelijk moeten maken.
En omdat de analyse van de bodem
monsters e.d. enkele jaren duren
moeten er zo snel mogelijk boringen
gaan plaats vinden.
De aktiegroepen in Groningen en Drente
zijn gealarmeerd door deze pogingen
hun verzet te breken en zijn meteen
begonnen de tegenaktie te organiseren.
onder de leus IIWe laten ons niet in de
grond boren" wordt de plaatseli.jke
bevolking geïnformeerd over de pressie
uit Den Haag- En van Aardenne krijgt
een warm onthaal!

GRATIS ENERGIEKRANTEN VOOR
ENERGIEKOMITEES EN STROOMGROEPEN

00 het aktiesekretariaat van het
Landelijk Energie Komitee; 2e
Wete·ri ngpIantsoen 9, i n Amster
dam, tel 0.20-221366 liggen nog
enkele duizenden exemplaren van
de energiekranten 2 eh 3 (2 gaat
over verschillende alternatieven
voor kernenergie en 3 gaat vooral
over Almelo).
De komitees en stroom groepen
De komitees en stroomgroepen kun
nen deze kranten in elke hoeveel
heid bestellen, met dien ver
stande dat ze welde verzend
kosten moeten beta.len.Gel1eve
snel te bellen want we willen
van deze voorraad ~af.

AL· .jfJE]L1J. l?trip gaat door

Het zal iedereen wel bekend zijn hoe
het -Parlement is afgegaan tegen het
duo van Agt...van der Klaauw. 40000 mens
mensen in Almelo tellen niet rnae bij
de bes1ui' tvorming. Alleen eng nat i.à
nalistische argvrnenten blekeR belang
rijk. Onze strijd heeft dus nog geen
direkte resultaten opgeleverd. Wél is
duidelijk geworden dat de bevolking
voor een groot deel achter ons staat.
En dat is een reden én een verpl tch
ttng voor het voortzetten van de
strijd.
Het Twents Energie Komitee probeert
er nu middels een handtekeningen-
annex krantverspreidingsakt'fe achter

te komen hoe men nu in Twente oVer
de uitbreiding van de UC ,denkt. Dat
is erg belangrijk voor de vonn van dè
strijd die we nu moeten zoeken.
De bereidheid tot voortzetting van die
strijd ts er wel degelijk. Op 2 sep·
tember kwamen in Utrecht vrijwel alle
organisaties bijeèn die de akties
tegen Almelo tot 'nu toe mede géorgani~

séerd hebben. Daar bleek iedereen
bereid door te gaan. Er zijn ideeen
voor verdere aktie besproken die nu
i nnauwe samenwerking met.het TEK uit-·
gewerkt gaan worden. WANT ALMELO MAG
NIET DOORGAAN.
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