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VOORWOORD
Op het LEK-strategieweekend, in september
1980 hebben de LEK-organisaties besloten
een energie-eisen pakket op te stellen.
In dit extra LEK-bulletin is het concept
van het energie-eisen pakket opgenomen.
In een LEK-bulletin, omdat we zoveel mo
gelijk mensen en groepen de kans willen
geven om te reageren.
Het is een concept, daarom vast nog niet
volledig, op alle punten goed onderbouwd
of misschien zelfs w~l niet ih orde.
Na diskussie in de LEK-organisaties en
het LEK zal een definitiefenergie-eiseh
pakket opgesteld worden. Dit houdt niet
in dat de diskussie binnen en buiten het
LEK daarmee afgelopen hoeft te zijnJ het
pakket dient juist als diskussiestuk.
Iedere groep of persoon, die een bijdra
ge wil leveren aan de uiteindlijke versie
van het eisen pakket, moet reageren voor
12 april a.s.
Graag ontvangen wij dan duidelijke amende
menten op de tekst, die in dit bulletin
opgenomen is. Als het gaat om inhoudelij
ke verschillen liefst met een toelich
ting daarop.
Na de twaalfde april kan iedereen nog
steeds reageren en diskussie materiaal
inbrengen. In de komende bulletins zal
daar dan aandacht aan besteed worden.
Met het uiteindelijke eisen pakket en dis
kussie daarover hopen wij een bijdrage te
leveren aan de al jaren durende diskussie
over (kern)energie.
Alle reakties zijn welkom bij het LEK
sekretariaat, Tweede Wetering plantsoen 9
1017ZD Amsterdam.
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CONCEPT EISENPAKKET

INLEIDING

In nauwelijks tien jaar tijd is 1-
de energievoorziening van een
nauwelijks omstreden, vanzelfspre
kende zaak één van de grootste
en felst bediscussieerde proble-
men in Nederland geworden. De
toenemende bezwaren tegen kern
energie, de zogenaamde oliecri-
sis, de terugkomst van de kolen
en het voortdurend negeren van 10.
de mogelijkheden van zonne-ener-
gie e.d. zijn hier de belangrijk-
ste oorzaken van.
Steeds meer mensen zijn zich,
om verschillende redenen, in het
energiedebat gaan mengen. De uit
gangsstelling was dat kernener
gie gestopt moest worden, maar
langzamerhand is een beeld ont-
staan van de problemen van de totale 20.
energieproductie en -consumptie
en de noodzaak van ingrijpende
veranderingen. Steeds duidelij-
ker werd dat de machtsverhoudin-
gen in de maatschappij een rem
.zijn. Hoewel de electriciteits
bedrijven in overheidshanden zijn,
voeren ze een autonoom beleid,
los van de publieke opinie. De
invloed van de grote oliemaatsohap- 30.
pijen e.d. beperken de mogelijk-
heden tot koersverandering aan
zienlijk. De regering "van Agt-
Wiegel" staat aan de k·ant van
het kapitaal, de tegenkrachten
binnen het parlement zijn te zwak.
Het verzet vanuit de bevolking
heeft de regering ertoe gedwon-
gen een procedure te ontwikkelen,
die haar energiepolitiek weer 40.
legitiem zou maken. De Maatschap
pelijke Discussie over (kern)ener-
gie zou een krachtmeting moeten
worden tussen de Anti-Kernener
gie-Beweging (AKB) aan de ene
kant en de overheid, het bedrij fs
leven en de electriciteitswereld
aan de andere kant. Dankzij forse
druk uit de AKB, vakbeweging,
politieke partij en en andere maat- 50.
schappelijke organisaties is die
M.D. enigszins verbreed van op...
zet. Maar. nog altijd ontbreken
belangrijke elementen in de opzet
om de M.D. tot een acceptabele
discussievorm te maken.
M.D. of niet, er is een discussie
over de energievoorziening aan
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de gang. Het LEK neemt in deze
discussie Stelling door op een
rijtje te zetten aan welke eisen
een democratische en ecologisch
inpasbare energievoorziening moet
voldoen. Een e.nergievoorziening
ook die rekening hOUdt met de
belangen van andere volkeren en
generaties.
Naar een ecologisch inpasbare en
democratischeeners;evoorziening:
De organisaties die in het Lan
delijk Energie Komitee samenwer
ken streven naar een ecologiSCh
inpasbare en democratische ener
gievoorziening in de ruimste zin
van het woord.
Onder ecolo isch in asbare ener

evoorZIenIn wor verstaan,
a de opwekIng van energie en

het verbruik van energie zodanig
plaatsvinden dat de bestaansvoor
waarden van de mensen niet wor
den aangetast doordat:
- de hulpbronnen opraken
... atmosferische en ecologische

evenwichten in gevaar worden
gebraoht.

Het gaat hier om hulpbronnen en
evenwichten die voor de huidige
en toekomstige generaties van
(levens)belang zijn.
Maatregelen in de energievoorzie
ning alleen zijn daarom niet vol
doende. Productie en consumptie
zullen plaats moeten vinden bin
nen de mogelijkheden van het eco
systeem. De wegwerpeconomie, de
verspillingswaanzin zullen plaats
moeten maken voor de kringloop
economie, ecologisch inpasbare
productie en consumptie.
De energievoorziening is momen
teel in handen van grote maatschap
pijen en economische machtsblok
ken van staten en élites. Daar
door wordt energie vooral gezien
als handelswaar en als machtsmid
del. Snelle uitputting van grond
stoffen, grote risico's voor mens
en milieu en een steeds groter
wordende ongelijkheid tussen vol
keren in de wereld en tussen be
volkingsgroepen in landen zijn
daarvan het gevolg. Om een mens-
en milieuvriendelijke energievoor
ziening te verwezenlijken is ~-



mocratisch beheer nodig.
betrokkenen moeten meebeslissen
over de aard en omvang van de
energieopwekking en het verbruik,
zowel nationaal als internatio
naal.
De hoofddoelstelling van het LEK
is tegelijkertijd een milieu-,
een ekonomische en een politie
ke doelstelling, en heeft boven
dien konsekwenties voor de ver
houdingen tussen volkeren en
staten in de hele wereld. In de
volgende paragrafen wordt dan
ook op die vier terreinen de
hoofddoelstelling uitgewerkt.

ENERGIE & EKOLOGIE

In Nederland bestaat de energie
opwekking voor 50% uit de ver
branding van aardgas, voor 40%
uit aardolie en voor 5% uit
steenkool. 1~% van de energie
wordt opgewekt door kernener
gie, in dit geval uitsluitend
voor de produktie van elektri
citeit. De regering-van Agt
pleit voor een verdubbeling
van het aandeel van steenkool
in de energievoorziening in
het jaar 2900, en een vertien
voudiging van het kernenergie
aandeel.
Bijna het totale energiever
bruik wordt dus gedekt door
fossiele brandstoffen. De hui
dige omvang waarin dat plaats
vindt levert grote problemen
op voor het milieu. De manier
waarop deze brandstoffen ge
wonnen en vèrwerkt worden tas
ten bovendien vrijheden en ge
zondheid van mensen aan. Ten
slotte wordt in heel korte tijd
een voorraad energie opgemaakt
die de natuur in honderd miljoen
jaar heeft aangelegd.
Kernenergie wordt door het be
drijfsleven en de overheidsdes
kundigen als het enige reele al
ternatief, voor de komende 50
tot 100 jaar, voor deze eindige
fossiele brandstoffen gezien.
Maar helaas, kernenergie is om
tal van redenen absoluut onaan
vaardbaar.

1.

10.

20.

30.

40.

50.

4

fossiele brandstoffen

Alle verbranding van fossielen
veroorzaakt kooldioxide-uitstoot,
en dat is wellicht de enige uit
worp die met technische middelen
niet opgevangen of voorkomen
kan worden. Verbranding van
fossielen is nu eenmaal geba
seerd op de omzetting van kool
stof en zuurstof in kooldioxide.
Kooldioxide wordt in de natuur
door planten weer omgezet in
zuurstof, er is dus sprake van
een kringloop. In de loop van
miljoenen jaren is echter een
deel van het kooldioxide in de
vorm van koolwa.terstofverbin
dingen vastgelegd, nml. in de
fossiele brandstoffen. In een
ijltempo verbranden wij die
stoffen nu, met andere woorden;
in enkele honderden jaren voe
ren wij het gehalte aan kool
dioxide waarschijnlijk op naar
dat van miljoenen jaren geleden.
Dat kan katastrofale gevolgen
hebben voor de hele aarde. Een
verhoging van de hoeveelheid
kooldioxide in de atmosfeer be
tekent waarschijnlijk verhoging
van de temperatuur. Hierdoor
gaan poolkappen smelten, woes
tijnen zich nog sneller uitbrei
den enz. Wellicht verdwijnt
Nederland zelfs onder de zee
spiegel.
Het vervuilen van de oceanen
kan dit proces versnellen. De
groene algen in de zeeën vor-



men een enorm natuurlijk appa
raat, dat kooldioxide weer in
zuurstof omzet.
De verbranding van fossîele
brandstoffen brengt ook schade
lijke stoffen in het milieu, zo
als zwaveldioxide (S02), stik
stofoxiden en vliegas. Dit is
bij aardgas overigens niet of
veel minder het geval dan bij
aardolie en steenkool. Vooral
steenkoolverbranding gaat ge
paard met grote uitstoot van
zwavel, kwik en andere zware
metalen. Die uitstoot kan ge
deeltelijk worden opgevangen,
maar dat voegt een nieuw pro
bleem toe: enorme hoeveelheden
gips (gebonden zwaveldioxide).
Ook zonder die technieken levert
steenkoolverbranding overigens
een aanzienlijk afvalprobleem
op: enorme hoevee.lheden slakken
die bovendien een zekere radio
aktieve straling uitzenden (10%
van de hoeveelheid stéenkool
wordt in slakken omgezet,2,7-4,5
miljoen ton jaarlijks in het
jaar 2000).
Elektriciteitsopwekking door
verbranding van fossiele brand
stoffen veroorzaakt tevens
thermische verontreiniging; op
warming van oppervlaktewater.
Het gaat hier om enorme hoeveel
heden. Slechts 1/3 van de ener
gie uit de brandstoffen wordt
in elektriciteit omge~et. 2/3
verdwijnt via het (opgewarmde)
koelwater. Deze opwarming kan
bijv. botulisme veroorzaken en
vormt meer in het algemeen een
van de bedreigingen van het
reeds door chemische vervuiling
geplaagde oppervlaktewater.
Naast deze strukturele proble
men met fossiele verbranding
levert de enorme schaal van fos
siele verbranding nog tal van
andere, meer incidentele maar
daarmee niet onbelangrijke be
dreigingen voor mens en milieu
op. Er is minstens een grote
olieramp per jaar, het zoeken
en exploiteren van energiebron
nen betekent steeds vaker ver
storing van natuurlijke omstan
digheden en sociale strukturen
van inheemse bevolkingen (zoals
die van enkele indianenstammen
in Noord-Amerika). Een probleem
vormt ook de onveilige en onge
zonde manier waarop in veel
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landen nog steenkool wordt gewon
nen. Ongelukken in mijnen en.
mijnwerkers met stoflongen zijn
nog steeds een "normaal" ver
sohijnsel.
Tenslotte zijn er nog de explo
siegevaren van vloeibare gassen
Vloeibaar aardgas (LNG) dreigt
om kommerciële redenen per schip
te worden aangeland in de Eems
haven. En dus niet in gasvormi
ge toestand per pijpleiding.
Een ander gas, LPG, dat vrijkomt
bij olieboringen (en overigens
ook bij de raffinage), dreigt
vlak onder Hoek van Holland aan
geland te worden. In Zeeland is
een dergelijk overslagstation al
gereed. Beide vloeibare gassen
kunnen bij ontploffing grote
rampen veroorzaken. Waarmee niet
gezegd is dat LPG niet gebruikt
mag worden. Het is een relatief
schoon gas, wat tot voor enkele
jaren afgefakkeld werd bij de
oliebronnen. Een grote energie
verspilling.

Eisen:
-Gestreefd moet Morden naar een

zo snel mogelijke afname van
het aandeel van de fossiele
brandstoffen in de ene rq-i-etroo r-:
ziening. Met name moet de her
invoering van steenkool beperkt
worden.

-Milieuvervuiling in de energie
voorziening moet door middel
van de beste teahnisah moge
lijke middelen bestreden worden.

-Invoeren van vloeibaar aardgas
per sahip moet afgewezen worden.

-LPG kan sleahts aangeland wor
den op een speaiaaZ daarvoor
aan te leggen haven buiten de
kust bij Europoort. LPG moet
zoveel moge Zijk geaentraliseerd~

grootsahalig~ verbruikt worden.
kerneners;ie

Kernenergie heeft ten opzichte
van fossiele brandstoffen het
voordeel dat er geen kooldioxi
de, zwavel of andere vormen van
luchtverontreiniging wordt ge
produceerd. Maar de gevaren van
kernenergie hebben een ander,
absoluter karakter. Tijdens het
kernsplijtingsproces in een kern
centrale ontstaan voor mens en
dier gevaarlijke radio"'aktieve
stoffen. Tevens komt bij dat pro
ces ve~l straling vrij. Straling



verhoogt de kans op o.a. kanker
en genetische afwijkingen. Inge
ademde radioaktieve deeltjes ma
ken die kans nóg groter. De mid~

delen om die stoffen en die stra
ling uit het milieu en uit de
buurt van mensen te houden ~ijn
onvoldoende. In een kerncentrale,
maar vooral ook in uraniummijnen
en opwerkingsfabrieken (waar ge
tracht wordt uit het kernsplij
tingsafval nog bruikbare resten
te halen en plutonium te winnen)
lopen de werkers dan ook voort
durend gevaar. Vooral bij repa
raties e.d. krijgen veel (tijde
lijke) arbeiders in minuten
tijds een per drie maanden maxi
maal toegestane dosis straling.
Ongelukken in kerncentrales of
opwerkingsfabrieken komen erg
vaak voor, soms heel ernstig
(Harrisburg, La Hague, Wandsca
Ie ) .. Menselijke faktoren of een
weigerend koelsysteem ~ijn de
meest voorkomende oorzaken. Een
grote hoeveelheid radioaktieve
stoffen en straling kan dan vrij
komen, ook in de verre omgeving.
Een (nog niet voorgekomen) maxi
maal ongeluk zal in een gebied
van honderden vierkante kilome
ters dood en verderf zaaien.
Velen zullen bovendien nader
hand aan kanker sterven of dood
geboren of mismaakte kinderen
krijgen, de maatschappij zal voor
vele jaren ontregeld zijn.
De winning van het uranium is
zeer gevaarlijk voor de mijnwer
kers en de omwonenden, door de
radioaktieve stoffen die ver
spreid worden.
De opwerking van het afval is
een techniek die nog maar slecht
beheerst wordt en een voortdu
rende verontreiniging van het
milieuveroorzaakt door lozing
van grote hoeveelheden radioak
tieve stoffen.
Het afvalprobleemzal niet bin
nen afzienbare termijn opgelost
worden. Het opslaan van hoog
radioaktief afval en kernsplij
tingsafval vormt het grootste
probleem. Dat afval blijft dui
zenden jaren sterk radioaktief.
Opslag in zout- of kleilagen
is onaanvaardbaar, vanwege de
mogelijkheid tot lekkage naar
het grondwater. Dumping van
laag- en middenradioaktief
afval in zee is onaanvaarbaar
gezien de beïnvloeding van het
zeemilieu.
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De snelle kweekreaktor (zoals
in Kalkar), een zogenaamde twee
de generatietype kernreaktor
waar plutonium wordt gekweekt en
verbruikt, levert nog meer pro
blemen op. Een explosie

van de reaktor is niet on
denkbaar. De koeling met het
uiterst explosieve natrium maakt
de zaak er niet beter op. Boven
dien is het plutonium, behalve
radioaktief, ook een van de
meest giftige stoffen ter wereld
(30.000 ex. giftiger dan blauw
zuur) •
Ook bij kerncentrales gaat 2/3
van de energie in het koelwater
verloren (thermische verontrei
niging) •
Tenslotte is kernenergie een
energieverslindend proces. De
mijnbouw, de zuivering van het
erts (van 0,01% naar zuiver ura
nium), de omzetting en verrij
kingvan het uranium, het maken
van de brandstofstaven, het bou
wen van de kerncentrales, het
opwerken, de afvalkoeling e.d.
zijn erg energieintensief. Het
is zeer waarschijnlijk dat de
energie die door kernsplijting
in elektriciteit omgezet wordt
niet opweegt tegen de energie
kosten.
Hier zijn slechts de "technische"
bezwaren genoemd. Verderop in
dit pakket zal blijken dat het
daarbij niet blijft. De veilig
heidsmaatregelen en het gevaar
van atoomkennisverspreiding ma
ken kernenergie evenzeer onaan
vaardbaar. Dit geldt ook voor
kernfusie. Hoewel nog in het ex
perimentele stadium, lijken aan
deze techniek (samensmelten van
atoomkernen onder zeer hoge tem
peraturen) veel problemen te
zitten: Radioaktiviteit, beheers
baarheid en kennis van de reak
tie, de gecentraliseerde aanpak
en de enorme sommen geld die an
ders aan veiliger en schonere
bronnen besteed zouden kunnen
worden.

eisen:

-geen kernenergie in nederland of
"'aap dan ook;

-stopzetting kernaentrales in
Borssele en Dode",aard

-onmiddellijke sZuiting Ultra
Centrifuge te Almelo

-geen proefboringen in Groningen
en Drente en in de Noordzee.



-geen dumping 'l'adioaktie,f af
vat in zee.

-te'l'ugt'l'ekking nede'l'tandse deel
name uit Kalka'l' en Supe'l'-Pheni~.

-geen in- of uitvoe'l' van 'l'adio
aktief afval~ ook niet van of
naa'l' op~e'l'kingsfab'l'ieken.

-stopzetting onde'l'zoek ke'l'nene'l'
gie VOO'l' ene'l'gie- en oO'l'logs
doeleinden.

-aktie op atle niv08 tegen ke'l'n
energieobjekten en plannen in
het buitenland~ in het bijzon
de'l' in België en West-Duitsland.

Ekologisch inpasbare energievoor
ziening

Tegenover de huidige energievoor
ziening stellen wij de ekologisch
inpasbare energievoorziening. Wat
wordt daarmee bedoeld?
De aarde valt op te vatten als
een groot natuurlijk systeem.
Dat systeem, eko-systeem genaamd,
bestaat uit een netwerk van be
trekkingen tussen organismen
(levende natuur) en dood materi
aal. Door de enorme verscheiden
heid van betrekkingen, en de
komplex samenstelling van het
geheel, is het de mens mogelijk
te leven en zich te ontplooien.
Sinds de mens bestaat is deze
echter een "onnatuurlijke" in
vloed uit gaan oefenen op z'n
omgeving en op andere organismen.
Gereedschappen, het vermogen om
dieren te temmen en te kweken,
het "cultiveren" van voedselge
wassen zijn hulpmiddelen gewor
den bij het zich veroveren van
een zeer unieke plaats binnen
de natuur. Maar omdat de mens
te weinig besef had van het eko
systeem, van de betrekkingen
tussen allerlei ogenschijnlijk
losstaande organismen en dode
natuurelementen, hebben zich
al sinds de vroegste tijden
rampen voltrokken zoals ver
woestijning, verarming van de
grond, overstromingen enz.
De laatste honderd jaar neemt
de bedreiging die dit menselijk
handelen op het eko-systemen
uitoefent, nog enorm toe. Land
eko-systemen, soorten die uit
sterven, zeeën raken ernstig ver
vuild, meren gaan dood door ver
zuring, en wellicht het belang
rijkste probleem; de klimaats-
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verandering die dreigt door een
grote produktie van C02 en ande
re gevaarlijke stoffen.
wellicht het belangrijkste
probleem; de klimaatsverande
ring die dreigt door een grote
produktie van C02 en andere ge
vaarlijke starfen.
Deze problemen zijn voor een
deel allang bekend, maar oplos
singen worden tegengegaan door
de ekonomische en politieke ver
houdingen in de wereld.
Zoals we reeds gezien hebben, is
de energievoorziening een belang
rijke oorzaak van die bedreiging
en van het eko-systeem.
Het is dan ook uit het oogpunt
van het behoud van een voor
mensen leefbaar eko-systeem,
allernoodzakelijkst dat er een
snelle overgang plaatsvindt
naar het gebruik van ekologisch
verantwoorde stromingsbronnen •
Deze produceren g~~n kooldioxide
of andere schadelijke stoffen,
en géén radioaktiviteit. Ze wor
den stromingsbronnen genoemd om
dat het gebruik ervan slechts
een tijdelijk oponthoud betekent
in de natuurlijke energiestromen,
en daardoor minder verstoring
van natuurlijke evenwichten.
Hieronder worden de belangrijk
ste stromingsbronnen behandeld.
Eerst een voorbeeld van het prin
cipe: De zon zendt overdag ener
gie naar de aarde, en de aarde
kaatst deze terug. De atmosfeer
vertraagt deze terugkaatsing zo
dat een leefbare wereld ontstaat
waar de temperatuur ook snachts
op peil blijft en plantengroei
mogelijk is. Deze planten op hun
beurt vangen een deel van de ener
gie op die, na verloop van tijd,
weer vrij komt bij rottingspro
cessen, verbranding van overblij
fselen en voedselverbranding bij
mens en dier. Zonnekollektoren
doen in feite hetzelfde: Ze
vangen warmte op~ bpengen die
in huizen e.d. voor verwarming,
maar uiteindelijk komt al die
warmte weer in de atmosfeer te
recht.

stromingsbronnen

Stromingsbronnen zijn vrijwel
allemaal verschijningsvormen van
zonne-energie. De meest direkte



vormen, zonne-warmte en zonne
straling, zijn op te vangen
middels resp. zonnekollektoren
en -cellen. Zonnekollektoren
zijn nu al bijna konkurrerend
met aardgas voor verwarming van
huizen e.d. Zonnecellen zetten
zonne-straling om in elektrici
teit. Dit is vooralsnog een
duur procedé, omdat de cellen
nog niet technisch voldoende
ontwikkeld zijn. Aan onderzoek
en ontwikkeling hiervan moet
meer prioriteit wOrden gegeven.
Een belangrijke bron, onmiddel
lijk toepasbaar is ook de zgn.
"passieve" zonne-energie. Door
een bepaalde bouwwijze van hui
zen en gebouwen wordt maximaal
zonne-warmte opgevangen en mini
maal argegeven (grote ramen op
het zuiden, dikke muren enz.).
Er zijn ook toepassingsmogelijk
heden waar we niet zo voor zijn.
Opvangen van zonne-energie in
de ruimte en doorzending in
lichtbundels naar de aarde bijv.
Of het bouwen van enorme zonne
boerderijen in woestijnen en
transport van die energie in
de vorm van waterstorgas. Dit
zijn oplossingen die de bestaan
de machtsverhoudingen en techno
logische monopolies versterken
en bovendien door hun energie
intensiteit rampen kunnen ver
oorzaken.
De opslag van zonne-energie wordt
vaak als moeilijkheid benadrukt.
De energie wordt namelijk opge
vangen op momenten dat minder
energie nodig is (meer zomers
dan swinters, meer overdag dan
snachts). Grote waterbassins
onder huizen is een mogelijkheid,
maar ook kombinatie met andere
systemen (windenergie, warmte
krachtkoppeling) kan uitkomst
bieden.
Een andere vorm van zonneener
gie is de wind. Het elektrici
teitsverbruik van alle neder
landse huishoudens kan met be
hulp van windmolens opgewekt
worden. Dat is ongeveer 6% van
het totale energieverbruik. Het
opslagprobleem kan hier opgelost
worden. Maar veel
belangrijker is de mogelijkheid
overtollige elektriciteit aan
het net "terug" te leveren. De
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De meeste elektriciteitsbedrij
ven voelen .hier weinig voor en
als ze de zelf opgewekte stroom
aksepteren stellen ze zeer ongun
stige voorwaarden.
De hitte uit het binnenste van
de aarde kan ook benut worden.
Nederland heeft weliswaar geen
geysers of vulkanen, maar wel
zijn er warmwater reservoirs
onder Nederland te vinden, te
gebruiken voor verwarming van
huizen (in Spijkenisse vindt
een projekt plaats).
Ook is het mogelijk warmte te
onttrekken aan het aardoppervlak
door gebruik te maken van warm
tepompen. Een gasmotor drijrt
de pomp aan, die warmte ont
trekt aan de grond en die el
ders afgeeft (omgekeerde koel
kast) .
Rottingsprocessen in plantaar
dig en dierlijk afval doet
biogas ontstaan. Boerenbedrij
ven kunnen mbv. een biogasin
stallatie voldoende energie
opwekken om voor een groot
deel in hun eigen energiebehoef
te te voorzien. Maar ook in
stedelijke gebieden zijn derge
lijke installaties toepasbaar.
Het rioolwaterzuiveringsbedrijf
in Utrecht is bijv. geheel
zelfvoorzienend wat energie be
trert.
Het verval in de Nederlandse
rivieren is niet zo groot dat
van die vorm van energie veel
verwacht kan worden. Watermolens
in beken en bij stuwen in ri
vieren kunnen wel een beschei
den bijdrage leveren aan de lo
kale energiebehoefte, zoals
ook in het verleden wel voor
kwam. "voor getijdecentrales
bestaan in Nederland mogelijk
heden in de Ooster- en Wester
schelde.
eisen:

-Het onderzoek naar deaentraZe
opwekking van zonne-energie
moet prioriteit krijgen in de
overheidsinstituten. Dit onder
zoek kan betaald worden uit
het geld dat nu naar kernener
gie-onderzoek gaat en door te
minderen aan onderzoek aan
steenkoolteahnoZogie.

-OnmiddeZZijk moet gestart wor-



den met ont~ikketingsprojekten

die deels een e~perimentBel~

deels een demonstratief karak
ter hebben.

-gemeentes die op eigen initia
tief zonne-energie willen gaan
bevordere~ in bijv. nieuwbouw
moeten daarin financieel en
technisch gesteund worden.

-de elektriciteitsbedrijven
moeten alle belemmeringen voor
partikulieren wegnemen om voor
eigen verbruik (met recht op
terugleveren van elektriciteit)~

energie op te ~ekken. Zij moe
tevens informatie verspreiden
en technische hulp verlenen bij
dergelijke initiatieven.

-Voor partikulieren moeten zo
danig~ subsidies komen dat ook
op korte termijn aanleg van
zonne-energiesystemen al aan
trekkelijk wordt.

Energiebesparing

Energiebesparing betekent in de
eerste plaats doelmatig energie
verbruik. Dat wil zeggen, voor
iedere toepassing moet die ener
giebron gekozen worden die daar
voor het meest geschikt is (voor
koken bijv. gas en niet elektri
citeit). Voorts dat alle energie
van een energiebron optimaal ge
bruikt wordt (en niet, zoals bij
elektriciteitsopwekking nû, 2/3
in het koelwater verdwijnt). Ten
derde dat er zo min mogelijk e
nergie gebruikt wordt door

toepassing van technologische
verbeteringen (zuinige motoren,
isolatie ed.).
Een belangrijk voorbee~d hiervan
is de warmte/krachtkoppeling of
total-energy; elektriciteit
(kracht) en warmte wordt tege
lijkertijd opgewekt, er is minder
energieverlies via het koelwater,
dat immers als warmtebron gaat
dienen.
Tenslotte kan bespaard worden
door in te grijpen in de produk
tie zelf: wat moet wel, wat niet
gemaakt worden, hoe moet dat ge
maakt worden. Energiebesparing
draagt bij aan het ekologisch
inpasbaar maken van de energie
voorziening. Maatregelen om dat
te stimuleren moeten verder gaan
dan subsidies e.d. De industrie
en de handel zullen dwingend aan
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en de handel zullen dwingend
aan voorschriften en beperking
en moeten worden onderworpen.
De regering-van Agt verwacht
30% energiebesparing op energie
sroei te kunnen bereiken door
voornamelijk subsidies e.d. Dat
wil zeggen, in plaats van 2,2
1,8 maal het huidige energiever
bruik zouden we slechts op 1,9
1,5 het huidige komen. Andere
scenarios komen op daadwerke
lijke vermindering van het ver
bruik van energie uit fossiele
brandstoffen en uranium in het
jaar 2000 tov. 1980.

eisen:

-alleen produceren wat werkelijk
nodig is.

-door middel van juridische en
financiele maatregelen moet de
energiezuinigheid in de produk
tie gestimuleerd worden.

-hergebruik van allerlei soorten
verpakking (flessen bijv.) moet
worden gestimuleerd of verplicht
gesteld.

-bevorderen van kwaliteit en le
vensduur en verminderen van het
energieverbruik van goederen.

-opvoeren van de isolatienormen
tot minimaal de 8candinavische
normen.

-geen bouw van grote elektrici
teitscentrales. In plaats daar
van warmte/krachtkoppeling in
de wijken (stadsverwarming).

-stimuleren openbaar vervoer en
vermindering afstand woon
werk-rekreatie.



ENERGIE& EKONOMIE
Ekonomie is een begrip waarmee
in het algemeen aangeduid wordt
de produktie en distributie van
goederen en diensten. Zo alge
meen aangeduid heeft energie van
alles met ekonomie te maken: het
is een produkt dat gewonnen, be
werkt en gedistribueerd wordt,
om vervolgens te worden gekonsu
meerd. Energie wordt in Neder
land voor ong. 1/3 gekonsumeerd
door huishoudens ten behoeve van
verwarming, verlichting, voedsel
bereiding e.d. en voor ongeveer
2/3 in de industrie, transport
e.d.

energie-opwekking

De energievoorziening is een
sleutelsektor in de maatschap
pij. Voor verwarming, verlich
ting, het draaien van fabrieken,
voor het overgrote deel van het
transport is energie nodig. De
energievoorziening was tot 197'3
nauwelijks een beperkende fak
tor in de ontwikkeling van de
maatschappij. Er leek voldoen
de beschikbaar, tegen lage
prijzen. De zogenaamde lfolie
krisis" maakte duidelijk dat
een ongestoord gebruik van ener
gie, tegen betaalbare prijzen
en zonder risikos, niet vanzelf
sprekend is. Die toekomst wordt
bepaald door de grote oliemaat
schappijen, de westerse overhe
den en (in mindere mate) de olie
sjeiks.
Kernenergie wordt door overheden
in vele landen gepresenteerd als
antwoord op de afhankelijkheid
van de olielanden. Maar daarmee
neemt bijv. de afhankelijkheid
van de grote oliemaatsehappijen,
die delen van de uraniumvoorra
den in handen hebben, en van
(buitenlandse) elektrotechnische
maatschappijen, die de technolo
gie voor kerncentrales e.d. be
zitten, niet af. En in de dis
kussie over antwoorden op olie
schaarste en de gevaren van
kernenergie wordt vooral dat
alternatief naar voren gescho
ven dat -alweer- de oliemaat
schappijen het meest oplevert;
steenkool.
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De winning van brandstoffen, de
verwerking en de handel is dus
grotendeels in handen van grote
multinationale ondernemingen.
De oliemaatschappijen zijn de
belangrijkste daarvan. Zij heb
ben zich ook gestort op de
steenkoolmarkt, en bezitten
een deel van de uraniummijnen.
In Nederland vormen Shell en
Esso- de Nederlandse Aardolie
Maatschappij (NAM), die o.a
het aardgas van Slochteren ex
ploiteert. Kernenergie wo dt
vooral gestimuleerd door elek
trotechnische en metaalebedrij
ven. Nederlandse bedrijven
kunnen hierin echter slechts
een ondergeschikte rol spelen,
omdat er reeds een flinke kon
centratie heeft plaatsgevonden.
Soms blijkt echter dat er nog
steeds aktiviteiten op dit ge
bied zijn. RSV wil ~erncentra

leonderdelen aan Taiwan leveren,
en andere bedrijven zijn, in het
geheim, betrokken bij de bouw
van een verrijkingsfabriek in
Pakistan. Van ekonomisch belang
is natuurlijk ook de Ultra-Cen
trifuge in Almelo en de bouw
van de kWeekreaktor te Kalkar.
Het olieaartbod lijkt minder te
worden, dat is deels een juist
beeld, deels is het ook voort
komend uit de politiek van de
oliemultinationals. Zij bepalen
soorten, hoeveelheden, minimale
produktiekosten, minimale trans
portkosten, maximale verkoop
prijs. Een maximale verkoopprijs
wordt mogelijk bij gebrek aan
konkurrentie en een beeld van
schaarste. Minimale produktie
kosten en transportkosten gaan
gepaard met afwenteling van pro
blemen op het milieu.
De invxoed die de staat uitoe
fent op deze energiebedrijven,
via deelneming in bijv. de NV
Gasunie, via prijsstelling en
via het produceren van elektri
citeit, is betrekkelijk en gaat
bovendien niet wezenlijk in
tegen de belangen van de olie
multinationals.
Steeds meer mensen proberen
hun afhankelijkheid van deze
onkontroleerbare machten te ver-



minderen door zonne-~ wind- en
andere energieleverende of be
sparende technieken toe te pas
sen. Tegenwerking eerder dan
aktieve steun is hun deel. Voor
de grote bedrijven is alterna
tieve energie lange tijd geen
rendabele investering geweest,
en voor zover dat veranderd is,
wordt gemikt op teChnologisch
geavanceerde en gecentraliseer
de systemen.
Zonder de energie in handen te
hebben, is het voeren van een
demokratisch en ekologisch in
pasbaar energiebeleid niet moge
lijk.

eisen:

-Nationalisatie, zonder ve~

goeding, van de e~ploitatle

van het aardgas- en oliebron
nen in Nederland en het neder
landse deel van de noordsee.

-Opsetten van een staatsbedrijf,
zonder deelneming van pa~ti

kuliere bedrijven, om de win
ning en grote distri.butie te
regelen.

-Opsetten van een staatsbedrijf
dat olie, gas (en evt. steen
kool) gaat inkopen van andere
landen.

-Nationalisatie , zonder ver
goeding, van de nedertandse
vestigingen van de oUeTlfaat
schappijen, ats startkapitaal
voor zo'n staatsbedrijf.

-Onmiddellijke stopzetting van
alle kernenergieaktiviteiten.

-Maatregelen die het belang van
de centrale overheid bij een
groot energieverbruik beperken.

-Maatregelen die het lonend ma
ken voor lagere overheden om
energiebesparende beleidsmaat
regelen te nemen.

-Bij de keuze van te importeren
energiedragers dienen de e~ter

ne (mi1.ieu, maatieohappe 'lijke en
politieke effektenJmeegerekend
te worden, bijv. in mijnbouw,
transport, land van herkomst.

-Het gebruik van de bestaande
aardgas'Winsten e.d. voor het
ontwikkelen van stromingsbron
nen.

-Energieprodukten op aangepaste
schaal.
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Enerfiie als produktiefaktor

Nu de energieprijzen omhoog gaan
worden de energiekosten in de
produktie gedrukt~ waarbij de
ingreep w~l steeds rendabel moet
blijven. Vaak moet de overheid
dan bijspringen, Sommige zeer
energie-intensieve produktie,
zoals dealuminiumproduktie,
krijgt energie (elektriciteit)
voor een extra lage prijs. Een
goed voorbeeld is Péchiney in
Zeeland, die elektriciteit
krijgt voor ong. 1/4 van de
prijs die de kleinverbruiker
betaalt.
Voor industrieen telt het be
drijfsresultaat, de hoeveelheid
energie en grondstoffen die ge
bruikt wordt is afhankelijk van
de onderlinge prijsverhoudingen
tussen de verschillende produk
tiefaktoren energie, grondstof
fen, kapitaalgoederen (machines
e.d.) en arbeid.
Het energiebesparen op produktie
leidt niet tot afstoten van pro
dukten waarvan het nut zeer
twijfelachtig is. Reklametech
nieken, maar ook in onze kultuur,
in het onderwijs, gewortelde
hang naar materieIe goederen,
zorgen voor een verzekerde afzet.
De industrie gebruikt echter
meer dan 1/3 van het totaal aan
energie in Nederland, en is te
vens de oorzaak van een grote
grondstoffenversprilling en mil
ieuvervuiling. Hieraan valt
veel te doen door andere uit
gangspunten te nemen bij de pro
duktie~ zoals:
-maatschappelijk nut van de pro
duktie

-duurzaamheid van de produkten
-mogelijkheid tot hergebruik van

de afvalstoffen
-milieueffekten van produktie en
produkten

Dergelijke veranderingen lijken
minder populair te worden door
de ekonomische krisis en de
daaruit voortvloeiende werkloos
heid. De industrie krijgt meer
armslag; onrendabele bedrijfson
derdelen worden gesloten, milieu
wetten overtreden, subsidies met
gulle hand verstrekt. De oplos
sing zoeken in grondstoffen- en



energieverslindende nieuwe pro
duktieaktiviteiten is de verkeer
de weg. Het maakt de neder
landse ekonomie nóg afhanke
lijker van de grote oliebe
drijven e.d. Bovendien worden
grondstoffen en energie steeds
duurder~ waarmee een niet struk
tureel veranderde industrie in
een spiraal van oplopende pro
duktiekosten terechtkomt. De
huidige werkloosheid is alleen
op te lossen door arbeidstijd
verkorting~ door stimulering
van sektoren waar arbeid meer
en schaarse energie en grond
stoffen minder belangrijk zijn
en die in een reële behorfte voor
zien (denk aan de bouw~ de hulp
verlening~ het onderwijs).

eisen:

-het tegengaan van maatschappe
Lijk onnuttige produktie bijv.
~apenproduktie~ ~eg~erpproduk

ten.
-opvoeren van duurzaamheid van

produkten en uitbpeiden van
statiegeLdsystemen.

-bevopdeping~ doop middeL van
demokratische pLanning~ van de"
vepsohuiving van energie- en
kapitaaZsintensieve industpie
naar een miZieuvriendeLijke en
~epkgeLegenheidsscheppendein
dustpie.

-apbeidstijdvepkopting aLs bij
drage aan de opLossing van de
huidige ~erkLoosheid ipv. op
voeren van maatsohappeZijk on
nuttige ppoduktie.

-geen ged~ongen ontsLagen in
enepgiesektoren, of industrie
sektoren die door een andere
enepgiepoZitiek in het gedrang
komen.

-een strenge ~etgeving op het
gebied van tepugdringing van
energievepbpuik in de industrie.

Energie en konsumptie

Een belangrijk deel van het ener
gieverbruik vindt plaats door de
kleinverbruiker; elektriciteit~

gas en benzine. Tot voor kort
werd een zo groot mogelijk ver
bruik gestimuleerd. Elektrici
teit en gas werd (en is ook nu
nog) goedkoper naarmate er meer

1. verbruikt wordt. Tevens werd door
de nutsbedrijven~ naast het par
tikuliere bedrijfsleven~ reklame
gemaakt voor energieintensieve
apparaten zoals elektrische for
nuizen. Aan isolatie en andere
energiebesparingstechnieken in
huis is nooit iets gedaan.
Nu plukt de kleinverbruiker

10. daar de wrange vruchten van.
De gas- en elektriciteitsreke
ning is voor sommigen al hoger
dan de maandelijkse huur. Isola
tie en andere maatregelen om dit
terug te dringen zijn onbetaal
baar voor huurders~ en eigenaren
van woningen zijn niet verplicht
daar iets aan te doen. Tot nu
toe wordtdoor een energietoeslag

20. in de prijskompensatie dat pro
bleem enigszins opgevangen.
Maar de meerderheid van de Twee
de Kamer heeft in 1979 besloten
dat de energieprijskompensatie
kan verdwijnen. De aardgasprijs
is gekoppeld aan de prijs van
de olie. De officiele reden is
het voorkomen dat er teveel aard
gas afgenomen gaat worden als

30. het goedkoper wordt. Maar min
stens zo belangrijk zijn de enor
me winsten die Shell~ Esso en
de staat hierdoor maken. ~ner

gie hoeft niet gratis te zijn~

maar de prijs ervan moet afge
stemd zijn op de mogelijkheden
van de mensen en mede bepaald
worden door de aard van het ver
bruik.

40.
eisen:

-energieprijs verhogingen moeten
in de prijskompensatie bLijven
en in oenten (niet in prooenten)
~orden gekompenseerd.

-ontkoppeLing van de aardgasppij
zen van die van oLie, de ppijs

en de Zevepantie van gas moet
50. gehanteerd ~opden aLs sturings

mechanisme.
-isoZatieveppZiohting voor eige

naren van ~oningen, zo nodig
met subsidiepegeZingen.

60.
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ENERGIE & DEMOKRATIE

Enkele grote multinationale on
dernemingen, sterke industrie
staten en oliesjeiks beheersen
de energievoorziening. Het in
overheidshanden zijn van de
elektriciteitsvoorziening en de
gasdistributie in Nederland
doet daar nauwelijks iets aan
af. De overheidsinstellingen die
onderzoek doen, elektriciteit
produceren of elektriciteit en
gas bij de afnemers brengen,
werken in grote mate onafhan
kelijk van de gemeenteraden,
provinciale staten en het par
lement. Veel ervan zijn Naam
loze Vennootschappen, dwz. dat
zij een zelfstandige besluit
vorming hebben op veel terrein
nen. De Kommissarissen van die
NVs, deels door gekozen over
heidsorganen benoemd, moeten
statutair zelfs in de eerste
plaats op het bedrijfsbelang
van de NV letten. Ook als er
géén sprake is van NV is er
meestal sprake van een infor
mele verzelfstandiging ten op
zichte van de parlementaire
organen, vooral door de infor
matievoorsprong en de techno
kratische aanpak van die be
drijven. De samenwerking van
die bedrijven in SEP, VEEN,
KEMA en VEGIN versterkt hun
zelfstandige positie t.o.v.
de parlementaire organen.
De meningen en behoeftes uit
de bevolking t.a.v. energie(po
litiek) be invloeden amper deze
verburokratiseerde instellingen.
Dit geldt niet voor de verlang
ens en eisen van de grote be
drijven. De aardgas+ en olie
sektoren zijn het domein van
de grote oliebedrijven, even
als de steenkoolsektor. Ook
waar de overheid formeel de
scepter zwaait is hun invloed
groot. Adviesraden van de rege
ring, samenwerking bij onder
zoek, het opnemen van personen
uit het bedrijfsleven in raden
van kommisssarissen e.d., en ook
gewoon de positieve instelling
van vele burokraten en politici
ten opzichte van het bedrijfs
leven, zorgen dat de bedrijfs
belangen goeà behartigd worden.
De (huidige) overheid stelt zich
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daarmee in grote mate in dienst
van het bedrijfsleven. Dit is
niet zomaar een vrije keus. Het
bedrijfsleven heeft de macht
de overheid naar zijn hand te
zetten. Daarom beantwoordt de
de overheid diskussie en verzet
met pogingen tot inkapseling en
politiemaatregelen,
Het bedrijfsleven heeft de macht
de overheid naar zijn hand te
zetten, omdat het de ekonomische
middelen bezit. De ekonomische
macht die uiteindelijk telkens
beslissend is, en door de over
heid beschermd wordt, via mil
joenen subsidies en onderzoeks
gelden, In de afgelopen jaren
is er bijv. honderden miljoenen
aan kernenergie-ontwikkeling uit
gegeven (alleen aan het Kalkar
projekt bijv. al 360 miljoen).
Ook worden de belangen van de
bedrijven beschermd door in een
zgn. Brede Maatschappelijke Dis
kussie over kernenergie te pro
beren de sociaal-ekonomische
uitgangspunten buiten te sluiten.
Uiteindelijk ook een fysieke be
scherming van ekonomische macht
door inzet van politie en ME bij
milieu- en andere protesten.
De overheid is niet neutraal,
ze is partij. Daar moeten we
tegenover stellen:
-Het onafhankelijk maken van de

energievoorziening t.o.v. de
partikuliere bedrijven (zie ook
de vorige paragraaf)

-het demokratiseren van het be
leid en beheer van de energie
voorziening.

Een demokratisering kan niet
alleen tot stand komen via een
diskussie, ook al heet die breed
en maatschappelijk. De miljarden,
gestoken in onderzoek naar en
ontwikkeling van en gebruik van
het energiealternatief van de on
dernemers; kernenergie, en de
uitgebreide propaganda ervoor
maken een diskussie tot een on
gelijke krachtmeting wat betreft
de middelen. Demokratiseren is
niet alleen inspraak. Voor op
lossingen waar niet de bedrijfs
belangen voorop staan, maar de
direkte behoeften van de bevol
king -in internationaal kader-



z~Jn maatschappelijke verande
ringen nodig.

Op we~ naar een demokratisch
energ~eplan

Energiebedrijven waarvan de
aandelen in overheidshanden
zijn en de adviesraden in dienst
van ministers blijken in de hui
dige praktijk systeembevesti
gend en ondemokratisch te funk
tioneren. De direkte en indi
rekte invloed van ondernemers
zijde is groot, terwijl ook
de ontwikkelingen op onder
zoeksgebied grotendeels aan de
maatschappelijke kontrole ont
trokken zijn.
-NV3 en andere zeZfstandig ge

maakte (semiJoverheidsinsteZ
Zingen in de enepgiesektor,
soal:e SEP, KEMA en de provin
ciaZe NV-eZektriciteitsbed~ij

ven, moeten worden opgeheven,
evenaZs de NV Gasunie en DSM.
Vervanging daarvan door over
heidSDIENSTEN, divekt onder
kontroZe van gekozen ovganen.

Adviesraden -ingesteld door het
parlement - moeten adviezen ge
ven vanuit de maatschappelijke
achtergronden en behoeften.
Juist de maatschappelijke or
ganisaties (vakbeweging, mil
ieu/energiebeweging, konsumen
tenorganisaties) moeten de mo
gelijkheden en middelen gege
ven worden tot (tegen) rappor
ten/adviezen en (tegen) onder
zoek. Vandaaruit kan gewerkt
worden aan realiseerbaarheid en
uitwerking van de wetenschappe
lijke, technische en ekonomische
kant, waarvoor de betreffende
organen en instellingen kunnen
worden ingeschakeld.
-Adviezen gebaseerd op de be-
hoeften van de bevolking.
Maatschappelijke organisaties
in adviesraden. Geen onderne
mers- en instituutsvevtegenwoov
digers in adviesraden.

De energievoorziening is nu nog
teveel afhankelijk van besluit
vorming achter min of meer ge
sloten deuren. Motieven, oor
zaken en gevolgen worden niet
duidelijk. De bevolking heeft
te weinig inzicht in dit proces
en kan dan ook vaak niet goed

1. erop reageren. De belangen van
de bevolking worden niet echt
meegewogen.
In de eerste plaats is daarvoor
uitgebreide en gedetailleerde
informatie nodig over ver- en
misbruik van energie. Om rich
ting te geven aan de energie
voorziening is een prioriteits-

lO. bepaling nodig waarin de (di
rekte) behoeften van de bevol
king staan uitgewerkt. De plan
nen en de uitwerkingen van de
overheden moeten gekontroleerd,
bekritiseerd en veranderd kun
nen worden, niet alleen op
deelaspekten of details, maar
ook op vooronderstellingen en
richting.

20. -Een nationaaZ ENERGIEPLAN, uit
gaande van de prioriteiten van
de bevoZking, rekening houdend
met de internationaZe soZidari
teit met andere voZken. In dit
pZan een'uitwerking van priori
teiten, behoeften, winning,
expZoitatie, distributie, prijs
bepaling enz. aan/van energie.

30. Zo'n energieplan heeft natuur
lijk niet te maken met alleen
(inter)nationale zaken. Een
nationale behoefte wordt niet
bepaald in Den Haag, maar moet
voortkomen uit een samenvoeging
en afweging van de verschillen
de regionale en plaatselijke
noden en behoeften. Zonder een
sterke decentrale zelfstandig-

40. heid is geen nationale behoef
tenbepaling mogelijk, laat
staan een demokratische behoef
tebevrediging. Met name ook wat
betreft de gevolgen van aller
lei plannen en maatregelen is
het de plaatselijke bevolking
die met de lasten komt te zit
ten (milieu, veiligheid) en
moet zij haar stempel op de be-

50. sluitvorming kunnen drukken.

-De energievoorziening moet zo
veeZ moge Zijk regionaaZ/pZaat
seZijk geregeZd worden. Ver
gaande autonomie van bestuur
en bheer van de energievoor
ziening op regionaaZ/pZaatse
Zijk nivo.

60. Volledige openbaarheid, op weg
naar gelijkwaardigheid

Niet alleen de beslissingen en
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het eigendom in de energiesek
tor zijn tot nu toe in handen
van een kleine groep, waaronder
de oliemaatschappijen. Het on
derzoek naar doelmatig gebruik,
oplossingen voor de milieuver
vuiling, en alternatieven wor-
den gestuurd door de (winst)
behoeften van de ondernemingen.
Bedrijfsgeheimen en patenten be
lemmeren een inzicht in de werke
lijke situatie van energievoorra
den en vertragen nieuwe mogelijk
heden op energiegebied. Prijsma
nipulaties met voorraden, gefin
geerde schaarste (de zgn. olie
krisis), afhankelijkheid van derde
wereldlanden tov. multinationals
resulteren in superwinsten én su
perbelastingopbrengsten. En resul
teren in milieugevaarlijke kern
energietoepassingen en grootscha
lige LNG/LPG-projekten.
Oplossingen voor deze problemen
kunnen pas worden gevonden in een
demokratische struktuur met:
VoZZedige openbaarheid van aZZe
ondersoeken~ gegevens~ pZannen~

adviesen~ besluiten en kontrakten
van overheid en industrie; geen
beperking onder het mom van etaats
veiZigheid of bedrijfsgeheim.
Ruime verspreiding van deze infor
matie op een toegankelijke manier.

Het is niet voldoende om te weten
wat er nû gebeurt. Een werkelijke
keuze en afWeging van de verschil
lende oplossingen en alternatie
ven is nog niet goed mogelijk.
De miljarden investeringen in
toepassingen van en onderzoek
naar kernenergie, LNG, LPG, groot
schalige olie-, gas- en kolen
verwerking vragen om een versneld
inhaalprogramma van schone, vei
lige en minder verspillende al
ternatieven.
Vol~aardig ondersoek naap alter
natieve~ milieuvriendeZijke ener
giebronnen en besparingen onder
openbaar demokratisah beheer.
Reaht op en voorzieningen voor
(~etensahappeZijk) onderzoek, in
opdracht van maatsahappelijke or
ganisa~ies, zoals vakbe~eging~

konsumentenorganisaties~milieu/
energiebe~eging, wijkkomitees e.d.

Daarnaast is het noodzakelijk niet
alleen te weten, maar ook te kun
nen diskussiëren; dus oo~ de mid
delen ervoor te hebben je mening
kenbaar te maken.

10.

20.

30.

40.
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Subsidi~ring van de energiebe~e

ging voor menskracht en propagan
da.
Gratis toegang tot de media (krant,
radio~ teevee, enz.), ruimte voor
een permanente onbelemmerde dis
kussie.

Demokratische rechten
Ironisch genoeg worden de moeilijke
beheersbaarheid en gevaren van
kernenergie (maar ook van andere
industriële processen) als argu
ment gebruikt tegenover akties
en aktiviteiten. Ook al gaan niet
tegen de gevaren van die produk
tie zelf, zoals in feb. 1980 bij
belgische vakbondsakties.
Ook in de opwerkingsfabrieken in
La Hague en Windscale werden bij
stakingen de gevaren van het uit
de hand lopen van de radio-aktieve
processen gebruikt tegen stakin
gen. Daarbij kwamen ook diskussies
op over het tot uitzonderingsge
bied verklaren van kerninstalla
ties en het daaraan verbinden van
beperkingen van persoonlijke en
vakbondsrechten. Bij protesten
en demonstraties tegen kernener
gie begint het erop te lijken dat
het normaal is dat grootscheeps
politie en speciale eenheden (ME)
worden ingezet.
Het verzet van de demonstranten
buiten en de arbeiders binnen is
gerechtvaardigd. Met name de ar
beiders hebben een onvervreembaar
recht om een mens- en milieuvei
lige produktie te eisen en daar
voor aktie te voeren. We moeten
niet tegen onszelf maar tegen ge
vaarlijke technologieën beschermd
worden. Het inperken van demokra
tische rechten vergroot de moge
lijkheden tot onachtzaamheid en
willekeur, terwijl een openbare
kontrole juist hier ekstra op
zijn plaats is.

Geen inperking van vakbondsreah
ten, arbeidsreahten en privaay.
Vol Zedige stakingsvrijheid.
Reaht op weigering van milieu
gevaarlijk en onveilig ~erk zon
der dreiging van ontslag of
verZies van uitkering.
Geen beperkingen aan de demon
stratievriJheid~ geen inzet van
ME of leger.



ENERGIE & INTERNATIONALE VERHOUDINGEN

De internationale dimensies van 1.
het energieverbruik hebben de laat
ste tientallen jaren een ongekende
omvang genoemen. De toeëigening
van het overgrote deel van de e
nergievoorraden door de rijke lan-
den (zij hebben ongeveer 15% van
de voorraden in eigen grond, maar
verbruiken meer dan 60% van de
wereldvoorraad olie), grensover- 10.
schrijdende effekten voor het mi-
lieu en niet in de laatste plaats
de toepassing van kernenergie in
wapens hetgeen de totale vernie-
tiging van de mensheid tot een
re~el gevaar maakt.
Met name de oliemultinationals
hebben een grote greep op het
wereldenergiegebeuren, omdat zij
het beheer hebben over de techniek 20.
en het produktiekapitaal. De mil
jardenwinst die zij elk jaar ma-
ken wordt gebruikt om de omzet
te verbeteren en de greep op de
totale energiemarkt te vergroten.
Onder andere om zich nu weer mas-
saal op de kolenwinning te wer-
pen. De westerse regeringen laten
zich ook duidelijk door hun eko-
nomische belangen leiden. Zij za- 30.
gen weliswaar hun aandeel uit de
belasting op de olieprijs van 60%
v66r '73 dalen naar 35% door de
grotere OPEC-aanspraken, maar dat
lagere percentage levert gezien
de stijgende prijzen nog steeds
jaarlijks tientallen miljarden
op voor de diverse staatskassen.
Ook de koppeling van de aardgas-
prijzen over de hele wereld aan 40.
de olieprijs legt wat dat betreft
geen windeieren. De energiebespa-
ring en diversifikatie van de
energiebronnen hebben dezelfde
ekonomischeachtergrond: het in-
perken van het olieverbruik om
invloed te houden op de instand
houding van de prijs. De greep
op de oliemarkt heeft niet alleen
ekonomische aspekten: de V.S. heb- 50.
ben een 100.000 man sterk leger
klaar staan om militair in het
Midden-Oosten in te grijpen.
De kernenergie heeft het wester~e

kapitalisme nieuwe middelen ver
schaft om haar greep op het we-
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reldgebeuren te behouden. Ener
zijds de kernwapens als militaire
superdreiging, anderzijds de hoog
ontwikkelde kerntechnologie waar
mee gepoogd wordt in een deel van
de energie weer zelf te voorzien
en waarmee ontwikkelende landen
technologisch en financieel af
hankelijk blijven.
Daartegenover hebben we nog maar
een beperkte tegenmacht kunnen
ontwikkelen. De internationale
verwevenheid van de (kern)energie
problematiek en haar gevolgen en
gevaren vragen om internationale
antwoorden. De internationale ak
ties en protesten en overleggen
zijn een kleine stap van de mi
lieu- en antikernenergie- en anti
kernwapenbeweging. Ook de vakbe
weging, die allang internationaal
georganiseerd is, is nog maar am
per aan internationale strijd
toegekomen.
Nederland en de internationale
(kern)energiepolitiek:
De nederlandse energiepolitiek
wordt in hoge mate beïnvloed
door de andere landen van de
Europese Gemeenschap (EG). Reeds
enkele malen is dat gebleken door
uitlatingen van m.n. Ministerpre
sident van Agt. De EG wil een ge
zamenlijkeenergiepolitiek voeren,
gericht op een snelle uitbreiding
van de kernenergiekapaciteit, op
nieuw gebruik van kolen en afname
van olie uit OPEC-landen. Neder
land doet in dit kader mee aan
de aktiviteiten van Euratom (een
EG-instelling op atoomgebied).
Als zodanig is Nederland betrok
ken bij het europese kernfusie
projekt in Engeland. In het kader
van de europese samenwerking is
Nederland ook verbonden met de
bouw van de snelle kweekreaktor
te Kalkar en de Super-Phenix in
Frankrijk. Nederland neemt verder
deel aan de risikos van de opwer
kingstechnologie dOor het sluiten
van kontrakten met opwerkingsfa
brieken in La Hague (Fr.) en
Windscale (Eng.). De samenwerking
met West-Duitsland en Engeland
in het Ultra-Centrifugeprojekt



kan ook hier niet onvermeld blij
ven. De nederlandse steun vormt
een belangrijk onderdeel van de
expansie van de duitse kernin
dustrie. Ook het dumpen van ra
dioaktief afval en het zoeken
naar oplossingen voor het kern
splijtingsafval vindt steeds meer
in internationaal verband plaats.
Zo probeert de nederlandse rege
ring het verzet tegen de proefbo
ringen in het noorden van Neder
land te ontwijken.
Via deelname aan Euratom is Neder
land voorts medeverantwoordelijk
voor het gebruik van namibisch
uranium in Europa. Euratom, die
alle uraniuminvoer moet kontro
leren, ziet door de vingers dat
uit Namibië gestolen uranium,
ondanks de V.N.-boykot in o.a.
Capenhurst (Eng.), een URENCO
fabriek verrijkt wordt.
Vanuit een nederlandse deelname
aan het kernenergieavontuur is
het moeilijk ontwikkelingen te
bekritiseren die er elders, en
m.n. in onze buurlanden plaats
vinden. Toch is verzet noodzake
lijk tegen de belgische en west
duitse atoomprojekten. Ze bedrei
gen evengoed de bevolking van
ons land.
Nederland is ook vertegenwoor
digd in het Internationaal
Energie Agentschap (IEA).
Het IEA is in '73 opgericht als
tegenhanger van de organisatie
van olieproducerende landen OPEC.
Als organisatie van 16 industrie
landen uit OESO kan men niet de
illusie voorwenden als zou het
gaan om de oplossing van wereld
energieproblemen. Het in de hand
houden van het olieverbruik is
de voornaamste doelstelling. Daar
naast wordt het gebruik van kolen
gestimuleerd en is de IEA expli
ciet onderdeel van de atoomlobby.
In haar doelstellingen staat de
noodzaak van "regelmatige uitbouw
van de nukleaire opwekkingskapa
citeit" en om "de vorming van
voorraden natuurlijk uranium en
de bouw van verrijkingsinstal
laties te vergemakkelijken".
Over eventuele steun aan de der
derde wereld wordt slechts in
vage termen gesproken. Kortom:
een organisatie ter behartiging
van de iegen ekonomische belangen
tegenover de andere landen.
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NederLand uit de IEA.
NederLand uit de internationaLe
kernenergieprojekten (sneLLe
kweekreaktor~ opwerking~ ver
rijking~ dumping)
Afbouw van internationaLe pro
jekten op nederLands grond
gebied (verrijking~ onderzoeks
reaktoren) zonder sahadevergoe
ding.
Geen in- en uitvoer van kern
teahnoLogie en kernafvaL.
Geen in- en uitvoer van verrijkt
uranium.
Stopzetting van het nederLands
kernenergieprogramma.
Verzet tegen kernenergieprojekten
in het buitenLand en m.n. de buur
Landen.

Kernenergie en kernwapens:
De civiele en militaire toepas
sing van kernenergie zijn niet
te scheiden: zij vormen een sia
mese tweeling.
Verscheidene landen die zijn be
gonnen met de toepassing van kern
energie voor de opwekking van e
lektriciteit (de zgn. vreedzame
toepassing) zijn nu in staat tot
de aanmaak van kernwapens. Kontro
le op de "vreedzame splijtstof
cyclus" blijkt slechts marginaal
mogelijk te zijn. Er zijn al vele
gevallen bekend waarbij splijt
baar materiaal "verloren ging",
en waarvan de bestemming niet te
achterhalen viel. De garanties
zoals vastgelegd in het Non-Pro
liferatie-Verdrag (NPV) voldoen
niet. Daar komt nog bij dat een
groot aantal staten zelfs dit ver
drag niet willen ondertekenen
(o.a. Frankrijk, India, China,
Zuid-Afrika, Pakistan en Brazilië)
De ondertekening door de kern
wapenstaten (V.S., G.B. en S.U.)
heeft maar beperkte betekenis,
omdat de aanmaak van nieuwe kern
wapens en de stationering daar
van buiten de landsgrenzen daar
mee ingeperkt wordt.
Het International Atomie Energy
Agency (IAEA) werd in '57 opge
richt om het "vreedzaam" gebruik
van kernenergie te bevorderen
en om dat vreedzaam gebruik te
kontroleren. Op het ogenblik zijn
er 110 landen bij aangesloten.
Het IAEA is een soort propaganda
organisatie voor de verkoop van



de westerse kerntechnologie aan 1.
veelal derde wereldlanden. Zij
komt vaak over als een kontrole
orgaan op het misbruik (voor mi
litaire doeleinden) van kernener-
gie, o.a. als kontrole-orgaan
voor het NPV. De regering stelt
daarover in het derde deel van
de energienota: "Dit waarborgen-
stelsel berust niet op een water- 10.
dichte fysieke barriëre die het
mogelijke misbruik feitelijk zou
kunnen verhinderen. Het IAEA heeft
daartoe niet de machtsmiddelen".
De middelen ~eperken zich tot
"via diplomatieke akties en poli-
tieke druk het betrokkem land
alsnog van die vervaardIging te
weerhouden".
Het is m.n , via verrijking of 20.
opwerking dat kernwapenmateriaal
kan worden verkregen, niet via
het normale bedrijf van kerncen
trales. Het IAEA en daarmee de
nederlandse regering trekt daar-
uit de konklusie dat de beste
manier om de aanmaak van kernwa-
pens te voorkomen is de ongestoor-
de voorziening van kernbrandstof
aan alle landen, zodat zij niet 30.
zelf ertoe overgaan om verrijkings-
of opwerkingsinstallaties te bou-
wen. Samengevat levert dit de
konklusie op, dat de beste manier
om de verspreiding van kernwapens
te voorkomen de ongebreidelde
groei van de "vreedzame"kern
energietoepassingen:: Het resul-
taat van deze opvatting kunnen
we zien aan de gestadige groei 40
van het aantal landen dat zelf
kernwapens kan maken.
Ook een verbod op de uitvoer van
zgn. "gevoelige technologie",
als vastgelegd door de Nuclear
Suppliers Conference in Londen
is slechts van beperkte beteke
nis. De reeds getekende kontrak
ten vallen niet onder deze restrik-
tie (m.n. de kontrakten tussen 50.
de BRD en Brazilië en tussen Frank
rijk en Pakistan). Daarbij blijft
het mogelijk, dat staten zelf-
standig hun verrijkings- of
opwerkingsinstallatie bouwen (In-
dia, Pakistan enz.). De stap naar
een kernwapen is dan slechts
een kwestie van tijd.
Verbetering van de waarborgen,
zoals versterking van het IAEA, 60.
multilateralisatie van "gevoelige
technologie", verzekerde aanvoer
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van licht verrijkt uranium, op
richting van een internationale
kernbrandstofbank worden voor
gesteld. Geen van deze oplossingen
biedt perspektief op een veilige
wereld.
Voor het plutoniumbeheer wil men
b.v. een International Plutoniu,
Storage Scheme (IPS) instellen;
dit is één van de nederlandse
voorwaarden aan de Brazilië
kontrakten. Het IPS zou het
plutonium onder beheer moeten
brengen van het IAEA, in opslag
plaatsen bij opwerkingsfabrieken.
Het beperkte karakter van het
IPS wordt als volgt duidelijk:
- militair plutonium valt niet

onder deze regeling. In kern
wapenstaten moet dus een onder
scheid gemaakt worden tussen
militair en civiel plutonium.
Tot nu toe vielen deze staten
onder geen enkele kontrole.

- onder welke voorwaarden wordt
het aldus opgeslagen plutonium
voor gebruik vrijgegeven.

- kommerciële en politieke voor
delen voor een land dat in het
bezit is van een opwerkings
fabriek annex opslagplaats.

- welke landen komen in aanmerking
voor zo'n opslagplaats en wie
bepaalt dat.

De enige garanties tegen de ver
spreiding Van kernwapens zijn het
terugdringen van de kepnwapenwed
Zoop en het tepugdpingen van de
vepspreiding van spZijtbaap mate
riaaZ en kepntechnoZogie.
Geen nieuwe kepnwapens
Kepnwapens de wereld uit;
te beginnen uit Nederland.
Geen nederlandse deelname
aan de vepspreiding van kepn
technologie en spZijtbaar
matiez-iaal-,

Energie en ontwikkeling

De ekonomiese krisis komt
in de meeste Derde Wereld
landen extra hard aan. De
grondstoffen die de westerse
multinationals al jarenlang
weghalen, brengen te weinig
op om een eigen ontwikkeling
op te bouwen. Vooral ook
doordat de winsten van die
industriën toch weer naar
het buitenland vloeien. Land-



bouwen industrie zijn voor
namelijk eenzijdîg gericht
op de behoeften van het westerse
kapitalisme J zodat van een
vermindering van koloniale
afhankelijkheid geen sprake
is.
Zo ook met de energievoor
ziening. Grootscheepse water
krachtcentrales voor de elek
trifikatie van industriekom
plexen en voor het prestige
van de eigen elite (bV Suriname).
Terwij I de eigen energiemoge
lijkheden amper benut worden
- benut kunnen worden door
gebrek aan kennis en tech
nologie - lijken de Derde
Wereldlanden een goede afzet
markt voor kerncentrales
te gaan worden (bv Brazilië).
Met voor de diktaturen de
kernwapens in het vooruit
zicht.
De koloniale uitbuiting van
de Derde Wereld wordt niet
gèkompenseerd door ontwikke
lîngshulp, laat staan door
leningen. Die bedragen zijn

gezien het gewin een schijntje J
en worden veelal juist ge-
geven voor de opbouw van
Westerse bedrijven. Ontwikke
lingShulp en investeringen
komen zo meer de westerse
multinationals ten goede
van de bevolking J en bestendigt
zo de binnenlandse en imperia
listiese machtsverhoudingen.
Een duidelijk voorbeeld is
.de olielevering aan en de
steenkoolinvoer uit Zuid
Afrika en de uraniuminvoer
uit het door haar bezette
Namibië. Het blanke apart
heidsregime vaart er wel bij.
Ook op energiegebied zullen
een politiek en aksie ge-
voerd moeten worden J die
solidair zijn met en mid-
delen in handen geeft van
de onderliggende uitgebuite
massa's in de Derde Wereld.
Een aktieveboykot van Zuid
Afrika is een voorbeeld
aan de ene kant. Uitgebreide
steun aan progressieve ont
wikkelingen (NicaraguaJ Cuba,
~zaniaJ enz.) een voorbeeld
aan de andere kant.
Financiële J techniese en
industriële hulp aan Derde

1. Wereld landen moet onvoor
waardelijk ten dienste staan
van de opbouw van de zelf
voorziening van de Derde
Wereld landen zelf onder
beheer van de bevolking.
Medewerking aan kernenergie
projekten en grootscheepse
energieprojekten die alleen

10. de westerse multinationals
ten goede komem , moet gestopt
worden.

-Geen steun aan kepnenepgieppojekten
-Geen steun aan enepgieppojekten
van ppivé-ondepnemingen (m.n.
de multies)
-Onvoop~aapdelijke steun voop
de opbou~ van een zelfstandige

20. enepgievoopziening in ont~ikke

lingsZanden in beheep van de
bevoLking.

40 .

50.

60.
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AKTIE

Dodewaard
In tegenstelling tot het bericht in het
vorige LEK-bulletin, heeft het lande
lijk overleg van de basisgroepen, be
sloten geen grote landelijke aktie te
gaan voeren bij Dodewaard, tijdens de
revisie stop (splijtstof wisseling) •
Een argument hiervoor was dat de revi
sie stop vervroegd is; de wisseling
van de splijtstofstaven zal nu rond 23
maart al plaatsvinden. Een ander argu
ment was dat B&W van Dodewaard in mei
van het vorige jaar in een brief aan
de minister meedeelde dat als er voor
1 april '81 geen oplossing voor de op
slag van het radioaktieveoafval was,
de centrale wat hen betreft kon slui
ten. De basis groepen wilden B&W en de
gemeenteraad de kans geven akties voor
sluiting van de centrale te ondernemen.
Nu gaan de basisgroepen vooral op plaat
selijk niveau aktie voeren tegen de do
dewaard centrale, ook zal het landelijk
overleg zich verder gaan beraden op ak
ties in dit jaar bij de Ultra Centrifu
ge fabriek in Almelo.
Volgens een aantal mensen draait de cen
trale in Dodewaard op dit moment ille
gaal, omdat er te veel afval op het ter
rein van de centrale is opgeslagen.
De minister ontkent dit, omdat een deel
van het afval nog in Windscale (Enge
land) zou zijn.
De vereniging stop Dodewaard heeft er
in een brief aan B&W van Dodewaard op
aangedrongen de centrale nu zo spoedig
mogelijk te sluiten.
Burgemeester Berg liet echter weten dat
een gemeentelijke aktie voor sluiting
van de cenrale afhangt van ~e uitspraak
van de raad van state, die binnenkort
een oordeel over het al dan niet ille
gaal draaien van de centrale zal vellen.
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Brussel 18 april'81
In het vorige LEK-bulletin hebben we
al enige aandacht besteed aan de aktie
"Europa atoomvrij, van Polen tot Portu
gal", op 18 april a.s. in Brussel.
Hier nog enige, nieuwe informatie:
Binnen kort zal er aktie materiaal be
schikbaar komen, bestaande uit affies
jes, pamfletten, steun kaarten en but
tons ("atoom wapens en atoomenergie
nee") •
Voor dit materiaal en de organisatie
van de aktie is geld nodig, iedere bij
drage voor de aktie kan overgemaakt
worden op het gironummer van 't kan an
ders, nr. 3772349, 't Kan anders, Delft
ondervermelding van Paasmars.
Uit een aantal plaatsen in Nederland
worden al bussen naar Brussel georgani
seerd, informatie hierover kan bij het
onderstaande adres ingewonnen worden.
Als er groepen zijn die nog mee willen
werken aan de mobillisatie, of in hun
woonplaats ondersteunende akties willen
voeren worden zij verzocht ook met dit
adres kontakt op te nemen.

Marianne Scherpenhuizen-Knoppers
Vlasland 26
Leusden-centrum
tel 033/943240
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