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ENERGIE &APARTHEID

"Energie en Apartheid" is de titel van een
nieuwe mini brochure die de Werkgroep Kairos
onlangs heeft gepubliceerd.
In deze publikatie wordt een beknopte samen
vatting geboden van zowel de armoede als de
rijkdom aan energie waarmee Zuid-Afrika te
maken heeft.
Enerzijds wordt aangeduid hoe zeer het min
derheidsregiem afhankelijk is van andere
landen en de oliemaatschappijen voor de
levering van olie en olieprodukten.
Anderzijds bevat de brochure veel gegevens
over steenkool en uranium, grondstoffen
die Zuid-Afrika gebruikt om ~et westen
aan zich te binden.
De arbeidsomstandigheden van de zwarte mijn
werkers in Zuid-Afrika en de betrokkenheid
van Nederland bij de handel in grondstoffen
met Zuid-Afrika krijgen bijzondere aandacht.
Deze mini brochure verschijnt in het kader
van het door de Verenigde Naties uitgeroe
pen "Internationaal Jaar van Mobilisering
voor Sankties tegen Zuid-Afrika",
"Energie en Apartheid" telt 36 blz. en kost
f 2,--(+porto). en is te bestellen bij
Werkgroep Kairos,
Cornelis Houtmanstraat 19,
3582 LT Utrecht.
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EERSTE PAASDAG 3 april 1983 in Almelo:
landelijke aktie tegen de UCN

Onder het motto: "Geen vrede met kernenergie"
wordt op eerste paasdag een grote manifestatie
gehouden tegen de uraniumverrijkingsfabriek
UCN. De UCN staat door de mogelijke levering
van verrijkt uranium aan Taiwan weer midden
in de belangstelling. Daarom is dit jaar ge
kozen voor een landelijke opzet van de aktie.
Vanaf 12.00 uur begint de manifestatie in
het centrum van Almelo.
Om 9 uur 's avonds vertrekt een fakkeloptocht
naar de UeN-fabriek. 's Nachts ;s er een
wake bij een groot paasvuur.
De aktie wordt georganiseerd door het komitee
"Geen vrede met kernenergie", bestaande uit
de werkgroep stop kernenergie, vredesgroepen
en progressieve partijen, samen met Aktie
Strohalm, Vereniging Milieudefensie en
het Landelijk Energie Komi tee.
Kontaktadres:
Ab Opdam, Mr. Kunstweg 2-4, Vriezenveen~

tel. 05499-3497.
Voor de aktie is veel geld nodig. Giften zijn
zeer welkom op gironr. 5253153 t.n.v. G.V.M.K.
te Almelo.
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VERWIKKELINGEN IN BELGIE

NEDERLAND -BELGIE
Geruchten uitruil Nederlands aardgas
tegen Belgische atoomstroom sterker

Het energiedebat in het Belgische parlement
(augustus '82) is voor de tegenstanders van
kernenergie teleurstellend verlopen. De op
werkingsfabriek in Mol (vlak over de grens)
mag heropend wordent ondanks de moeilijkhe
den die zich bij soortgelijke bedrijven in
het buitenland voordoen. Er bestaat zelfs
een kans op uitbreiding van de fabriekt als
de voorgenomen bouw van nieuwe kerncentra
les in Be1gi~ doorgaat. Ook Nederlandse
splijtstofstaven zouden in Mol opgewerkt
kunnen wordent blijkt uit geruchten in Mol.
Wat betreft de bouw van nieuwe kerncentra
les werd een grondige studie aanbevolen.
Achter de rug van het Belgische parlement
om hebben ondertussen de Belgische en Fran
se atoomindustrie wel een principe overeen
komst afgesloten over samenwerking bij de
bouw van nieuwe kerncentrales in Chooz
(Noord-Frankrijk) en Doel (bij Antwerpen).
De Belgische staatssekretaris voor energie
zakent Knoops wil hierover eind maart een
beslissing nemen t zonder eerst het debat in
de senaat af te wachten (Gazet van Antwerpent
10 maart). Zijn belangrijkste argument iS t
dat de prijs voor stroom uit Chooz laag is
(91% van die van de Belgische atoomstroom).
In het verdrag is echter wel de clausule op
genomen t dat de prijs hoger zal zijn t als
de Fransen niet mogen meewerken aan de
bouw van de kerncentrales in Doel. Zo krijgt
Knoops een extra argument in handen om de
bouw in Doel door te drukken.

KAMPAGNE IN BELGIE

Op 27 november is in België een kampagne te
gen de bouw van nieuwe kerncentrales van
start gegaan met een menselijke keten langs
de snelweg van Chooz naar Doel. Om de paar
honderd meter stond in de vangrail een aktie
voerder(ster) met een affiche met opschrift:
"Niet meer kerncentralest noch in Doel noch
in Chooz". Om strategische redenen hebben de
Verenigde Aktiegroepen Kernstop (VAKS) ervoor
gekozen de aktie alleen te richten op de
nieuwe te bouwen centrales. De Belgische be
volking is nl. nog niet zo fel gekant tegen

kernenergie als de Nederlandse en bovendien
verschaft de nuk1eaire industrie aan veel
mensen werkt met name in de Belgische Kem
pent waar de werkloosheid toch al erg groot
is. Met deze taktiek hebben de VAKS veel
steun voor hun kampagne verworven. Zo doet
nu ook de Belgische vakbeweging mee en de
Belgische Jong Socialisten die zelf over
tuigde tegenstanders van kernenergie zijn,
hebben ook de Vlaamse socialistischepartij
daartoe kunnen bewegen. De kampagne wordt
afgesloten met een demonstratie in Antwer
pen op 14 mei en een antie-nukleair feest
in Chooz met Pinksteren (21/22 mei a.s.).
Hieraan wordt door Noordfranse en Zuidne
derlandse aktiegroepen (met eigen eisen)
meegedaan.

STRALING STOORT ZICH NIET AAN GRENZEN

De Zuidnederlandse bevolking wordt door de
Belgische kernenergie-objekten minstens even
zeer bedreigd als de Belgische. Nationale
regeringen schijnen de gevaren voor de eigen
bevolking te willen halveren. door centrales
aan de grens te bouwen. Als de plannen van
de Belgische regering doorgaan t staan er
straks 9 (ne 4) kerncentrales en een opwer
kingsfabriek annex onderzoekscentrum t vlak
over de grens. Een bijkomend gevaar vormt de
bedreiging van het Maaswater. Omdat de Rijn
te erg vervuild iS t betrekken Rotterdam en
Den Haag hun drinkwater uit de Maas. Als de
uitbreiding van het aantal kerncentrales in
Tihange en Chooz (van 2 naar 9) aan de Maas
doorgaatt wordt ook deze bron van drinkwater
bedreigd door thermische en nuk1eaire ver
vuiling. De grote koel~aterbehoefte van de
centrales (15 tot 25 m per sekonde) bedreigt
bovendien een voldoende toevoer van Maaswater
in droge tijden (Maaswaterstand schommelt erg).
Overschrijden de gevaren van kernenergie wel
de grenst met de inspraak van de bevolking is
dat niet het geval. Zo heeft de Duitse rechter
zich onlangs niet ontvankelijk verklaart voor
een bezwaarschrift van een Twentse aktiegroep
tegen de bouw van een nieuwe kerncentrale bij
Lingen. En dan is de situatie aan de Duitse
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grens nog beter geregeld dan met België. Zo
bestaat er een Duits-Nederlandse kontaktkom
missie en worden Nederlandse burgers onoffi
cieel toegelaten op Duitse hoorzittingen.
In België bestaan zulke inspraakprocedures
niet. Illustratief voor de Belgische kijk op
de zaak is een uitspraak van de Belgische
ambassadeur tijdens een bezoek van het LEK
nav het ongeluk in de kerncentrale bij Tihan
ge.(Lekbulletin nr 7/8 1982).-

De Belgen voelen zich nl. ook bedreigd door
de Franse kerncentrales bij Chooz. Chooz
ligt als het ware op een landtong die België
diep binnendringt. De Belgen zijn echter
niet gaan klagen, maar hebben zich ingekocht
om daarmee kontrole (op kwaliteit) uit te
kunnen oefenen. De ambassadeur vroeg zich af
of iets dergelijks niet iets voor Nederland
was: flat zou dan kunnen betekenen dat Neder
land deelneemt aan de bouw van kerncentrales
is België: Inspraak door medeplichtigheid.

DAAROM AKTIE

Als wettelijke middelen tekort schieten, is
aktie de enige mogelijkheid om als Nederland
se bevolking van onze verontrusting blijk te
geven. Die aktie heeft een tweeledig doel.
In de eerste plaats wordt de Belgische rege
ring onder druk gezet om een einde te maken
aan haar onzalige plannen. In de tweede
plaats wordt de Nederlandse regering onder
druk gezet, niet alleen om een protest te la
ten horen. maar ook om betere inspraakmoge
lijkheden voor haar bevolking af te dwingen
en een grotere openbaarheid van gegevens over
de Belgische kerncentrales (ongelukken etc.)
te bewerkstelligen (ivm rampenplannen).

Zuid-Nederland heeft de handschoen van de
Belgen opgepakt. Een aantal Zeeuwsvlaamse en
Brabantse groepen en het LEK hebben overeen
stemming bereikt over de te voeren eisen.
Onder het motto: "Kernenergie:da's geen werk"
wordt een kampagne gevoerd en opgeroepen op
14 mei te demonstreren in Antwerpen.
"Nog meer kerncentrales da's geen werk".
Deze hoofdleus Slult goed aan blJ het Bel
gische motto en geeft tegelijk weer hoe in
Nederland over het Belgische atoomprogramma
gedacht wordt .. Afgezien van nieuwe centrales
worden de gevaren niet weggenomen als niet
ook de bestaande centrales en de opwerkings
fabriek in Mol gesloten worden. Een andere
belangrijke aanvullende eis is die van ver
vangende en nieuwe werkgelegenheid voor de
werknemers/sters uit de Belgische kernindu
strie. Het werkgelegenheidsargument telt nl.
zwaar in België. Vooral om die reden zijn de
Belgische vakbonden tegen sluiting van Euro
chemie opwerkingsfabriek in Mol. In de mani
festtekst wordt dit argument weerlegt met de
onderzoeksresu~aten van het Belgische planbu
reau. Dit konkludeert in een begin vorig jaar
verschenen rapport dat met het ontwikkelen en
vervaardigen van energiebesparingstechnieken
en uitrustingen alleen al 50.000 arbeids
plaatsen geschapen kunnen worden. Voeg daar
duurzame energiebronnen en schone kolentech
nieken bij, en het werkgelegenheidsargument
vervalt. Hieronder staan alle zes eisen nog
eens op een rijtje.
Manifest met eisen wordt ter ondertekening
voorgelegd aan vakbonden, politieke partij
en, milieu- en antikernenergiegroepen en
aan de regionale en plaatselijke overheden.
In Zeeuws-Vlaanderen is de kampagne al van
start gegaan. Kontakten zijn gelegd met
plaatselijke organisaties en in maart wordt
begonnen met het organiseren van informatie
avonden. Ook in Brabant (en misschien Lim
burg) worden plaatselijke kampagnes gehouden.
Voor de randstad liggen er ook aktieperspek
tieven (Maaswater), maar daar is tot nu toe
niemand op ingesprongen.

ATOOMSTROOM VOOR AARDGAS?

Is de Brede Maatschappelijke Diskussie over
ons energiebeleid al betrekkelijk. als je
bedenkt dat onze buurlanden de grenzen vol
bouwen met kerncentrales, de BMD wordt een
echte grap, als we ook nog Belgische atoom
stroom zouden invoeren. De kans daarop is
zeer reëel, aangezien de Belgen mogelijkhe
den zoeken om hun overkapaciteit (thans
80%) te benutten. De plannen voor een nieuwe
hoogspanningskabel tussen Doel en Maasbracht
(Limburg) passen daar uitstekend in.
Aan aardgas hebben de Belgen daarentegen een
tekort. De beslissing om aardgas uit de Sov
jet Unie te importeren, is onder druk van de
Nederlandse regering uitgesteld. Nederland
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is voor zijn overheidsinkomsten sterk afhan
kelijk van de aardgasverkoop (vorig jaar 101
miljard gulden, dit is 19% van de totale
overheidsinkomsten) en wil de Belgen daarom
graag een garantie voor enkele miljarden
kubieke meters aardgas geven. De verkoopdwang
wordt des te groter naarmate de gasprijs ver
der naar beneden wordt getrokken doorde zak
kende olieprijs. Voor dit jaar wordt daardoor
al een inkomstenderving van 1 miljard gulden
verwacht. De kwestie van een mogelijke uit
ruil van aardgas tegen atoomstroom is door
Tweede kamerlid Zijlstra (PvdA) aan de orde
gesteld in de kamerkommissie voor Economische
Zaken. Van Aardenne hulde zich in onschuld:
"Een interessant pleidooi, moet ik dat gaan
uitvoeren?", waarbij hij volledig aan de be
doeling van Zijlstra ("fa1ikante afwijzing")
voorbij ging. Minder duister is het CDA. Deze
partij wil graag atoomstroom invoeren, al
was het alleen maar om aan te tonen dat stroom
in het buitenland goedkoper is. Zij denkt
daaraan zeker een extra argument voor kernener
gie te kunnen ontlenen, maar vergeet dan ge
makshalve de hoge overheidsbijdrage aan kern
energie in België en de hoge kleinverbruikers
tarieven.

eisen
Atoomstroom uit Be1gie zou een reden te meer
zijn om in aktie te komen. Maar ook zonder
dat zijn er redenen genoeg.
WIJ EISEN:
1. Geen nieuwe kerncentrales, noch in Doel

noch in Chooz, en sluiting van de be
staande.

2. Eurochemie blijft dicht.
3. Vervangende en nieuwe werkgelegenheid

voor de arbeiders uit de kernenergie-

industrie door ontwikkeling en toe
passing van energiebesparingstechnie
ken en milieuvriendelijke energiebron
nen.

4. Geen bedreiging van de drinkwatervoor
ziening van Nederland door vervuiling
van het Maaswater.

5. Geen opslag van radioaktief afval in
de Kempische kleilagen. Geen dumping
in de oceaan.

6. Geen atoomstaat.

aktie
AAN NEDERLANDSE ZIJDE BEGINT NU OOK
SCHOT TE KOMEN IN DE VOORBEREIDINGEN
VOOR DE AKTIE TEGEN DE BELGISCHE
ATOOMPLANNEN; ONDER HET MOTTO
"KERNENERGIE? DA'S GEEN WERK" ROEPEN
ZUIDNEDERLANDSE AKTIEGROEPEN EN HET
LANDELIJK ENERGIE KOMITEE DE BEVOL
KING OP TE DEMONSTREREN IN

antwerpen 14mei
DE NOODZAAK TOT AKTIE OVER TE GAAN
WORDT DES TE KLEMMENDER NU DE GE
RUCHTEN OVER EEN MOGELIJKE RUIL VAN
NEDERLANDS AARDGAS TEGEN BELGISCHE
ATOOMSTROOM STERKER WORDEN.

kontaktadres
SSK Eindhoven, Smalle haven 1,
5611 EH Eindhoven, 040-453299
affiches, manifesten en pamfletten
eveneens op dit adres te bestellen.

radio-nieuwsdienst ANP 16 nov. 2 uur 's nachts gemist? :

" Aktiegroepen in Oost-gelderland en Twente hebben een aktiekampagne
aangekondigd tegen de opslag van hoog radioaktief afval in de nederlands
duitse grensstreek bij Ahaus
Ze willen hiertegen een stroom van bezwaarschriften en andere protesten
op gang brengen. Het is overigens twijfelachtig of de Duitse autoriteiten
Protesten vanuit Nederland in behandeling zullen nemen. Dat is bij vroegere
gelegenheden ook niet gebeurd.
Maar de aktievoerders willen het Nederlandse grensgebied toch mobiliseren
omdat het naar hun mening in de gevarenzOne ligt.
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AFVALPRODUKTIE BEPERKEN
gerei vink

BEZWAARSCHRIFT LEK TEGEN OPSLAG

RADIO·AKTIEFAFVAL OP LAND

Behalve zoln 18 andere organisaties heeft
het LEK ook maar weer een bezwaar ingediend
tegen het plaatsingsbesluit voor kernafval.
met name ter gelegenheid van de plannen in
Velsen-Noord. We geven het hier in iets ver
korte vorm ter kennisneming of hergebruik.
want voor Velsen kun je inmiddels ook Zijpe
lezen.
Onze bezwaren gelden vooral de principiele
tekortkomingen in het middelaktieve beleid
van Winsemius. Oe besluitvorming over opslag
op land mag niet worden beperkt tot een af
weging van plaatselijke belangen en een keu
ze tussen"technische oplossingen".
Het bezwaarschrift bevat de volgende punten:

OPSLAG VAN LAVA EN MAVA OP lAND MAG NIET
ALS ALIBI GEBRUl KT WORDEN 0"1 DE NU DRAAIEN
DE KERNENERGI ECENTRALES TE BORSSELE EN
DODEWAARD OPEN TE HOUDEN

De opslagfaciliteiten zullen gebruikt wor
den om afval uit kerncentrales op te slaan.
Het laag- en middelaktieve afval waar het
hier om gaat is nog maar een onderdeel van
het totale afvalprobleem. Maar ook in dit
lageraktieve afval zitten stoffen, waarvan
deaktiviteit moeilijk meetbaar is. maar
die nog zeer lange tijd giftig blijven.
De tijdelijke opslag van laag-en middel
aktief afval op land is illustratief voor
de passieve houding van de overheid mbt
de totale problematiek van het kernafval.
Het terrein 11 de Meerweiden" in Velsen
Noord is door de Rijksoverheid verworven
"voor tijdelijke opslag in afwachting van
een defi nitieve afvoer van verpakt afva1".
Maar de 11 deskundigen" zijn het niet eens.
of er ooit een techniek gevonden kan wor
den die het afval uit kerncentrales de
finitief isoleert van het leefmilieu.
Voor het al geproduceerde afval zou op den
duur genoegen moeten worden genomen met
de "Z0 veilig mogelijke" noodoplossing
die de betrokken deskundigen aandragen.
Over de kriteria waar die definitieve op
lossing aan moet voldoen zullen we het
nooit eens worden. Voortzetting van het

kernenergiebeleid en de daarmee gepaard
gaande afvalproduktie is dus niet te le
gitimeren door een technische oplossing
voor lava en mava in het vooruitzicht te
stellen. Technische noodoplossingen voor
afval uit kernenergiecentrales zijn
maatschappelijk onaanvaardbaar wanneer
dat probleem ook opgelost kan worden
door het te voorkomen.
Dat wil zeggen sluiting van kerncentrales.
Maar dat moet dan wel snel, om het nu
reeds bestaande afvalprobleem niet elk
jaar nog groter te laten worden. Tijde
lijke opslag in Velsen (of welke andere
plaats dan ook) kan vertragend werken
op de tot standkoming van een beleid dat
gericht is op beperking van de produk
tie van afval. en moet daarom worden
afgewezen.
In het debat in de tweede kamer over
dumping in zee in 1982 stelde de toen
malige staatssecretaris van volksge
zondheid en milieuhygiene. mevrouw
Lambers dat de Rijksoverheid twee
beleidslijnen volgt:
- verwijdering van radioaktief afval
- beperking van de produktie van

radioaktief afval
In de praktijk echter is het beleid
alleen gericht op verwerking van ra
dioaktief afval. en er wordt onder-
zoek gedaan naar een definitieve ver
wijdering. die maar niet in zicht wil
komen. Het afval beheer bestaat uit
noodoplossingen die steeds weer aange
past worden. Zo gaat het nu geprodu
ceerde kernsplijtingsafval (KSA) nog
naar de opwerkfabrieken te Cap de la
Hague in Frankrijk en Winsca1e in
Engeland. maar dat zal tzt terug ge
stuurd worden naar Nederland. waar dan
weer een opslagfaciliteit voor gecreëerd
moet worden. met vergunning. En voor
laag-en middelaktief afval wordt alleen
gekozen tussen dumping in zee of "tijde
lijke" opslag op land.
In de praktijk wordt echter bijzonder wei
nig gedaan aan de tweede beleidslijn: de
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beperking van de produktie van radioaktief
afval.Voor wat betreft de beide kerncen
trales wordt dan verwezen naar een BMD
procedure waar we geen verandering in be
leid van verwachten.

DE GEKOZEN OPZET BLOKKEERT DE t-DGELIJKHE
DEN VAA GESCHEIDEN INZAt-ELING, OPSlAG EN
VERWERKING. DAAROM KAN DEZE OPZET EEN HIN
DERPAAL 'IORt'EN BIJ DE TOTSTANDKOMING VAA
HET DO<R HET LEK GEWENSTE BELEID", GERIOIT
OP HET VOORKGYeN VAA DE PRODUKTIE VAA
KERNAFVAL rteT NAME IN KERNCENTRALES.

Scheiding van het radioaktieve afval maakt
een betere administratie mogelijk.

Scheiding naar herkomst is nodig omdat de
hoeveelheid afval die nog wordt geprodu
ceerd in kerncentrales niet moet worden
vermengd met afval van andere producenten.

Het zelfde geldt voor het afval van
kernenergie-onderzoek. Dat scheelt meer
dan de helft.
Voor de rest is het lang niet altijd no
dig om radioaktieve isotopen te gebruiken,
en waar dat wel nodig blijft, is scheiding
mogelijk naar soort straling en naar de
"levensduur" van de radioaktieve stoffen.
Vaak kan met kortlevende isotopen worden
gewerkt. Men zou in principe kunnen stellen
dat er geen radioaktief afval geproduceerd
zou mogen worden met een langere halfwaarde
tijd dan bijvoorbeeld 10 jaar. Stopzetting
van de afvalproduktie in kerncentrales zal
daartoe bijdtagen. In de voorliggende ver
gunningaanvraag zijn geen mogelijkheden
voor gescheiden inzameling en opslag opge
noemd Er wordt slechts verwezen naar de
bestaande verwerking- en verpakkingsfaci-

liteiten bij het ECN te Petten (deze zijn
overigens nog gebaseerd op dumping in zee).
Het LEK vindt dat de opzet van de facili
teit zo gewijzigd moet worden dat geschei
den inzameling en opslag alsnog mogelijk
wordt.

KORTLEVEND AFVAL KAN BETER BIJ DE BRON", DE
INRIOITING DIE HET PRODUCEERT", WORDEN OP
GESlAGEN VOOR EEN TIJDSDUUR WAARIN DEZE
STOFFEN MERENDEELS KlmEN UI lWERKEN

Tegenover het argument van de minister
dat men bij deze instellingen de benodig
de deskundigheid mist die wel nu bij het
EeN aanwezig is, stelt het LEK dat men
over "meer decentraal georganiseerde" des
kundigheid moet beschikken om bij derge
lijke instellingen met deze stoffen te
werken.

DE OPZET EN UIlWERKING VAA COVRA BV KAN
BETER GEBEUREN", EN MEER ONDER CONTROLE
VAA GEKOZEN ORGANEN l<lJl'O

De inzameling van radioaktief afval en
opslag en verwerking daarvan kan beter
niet aan een BV worden overgelaten. Beter
was het geweest, als een dergelijke verant
woordelijke taak door een nieuw op te rich
ten Rijksdienst werd vervuld.

DE TOELIOITING VAA COVRA BV OP DE VERGUN
NING AmlRMG IS STERK BAGATELLISEREND
VOOR WAT BETREFT DE TE VERWAOITEN GEVOL
GEN VOOR DE <JIGEVI NG

De toelichting op de vergunning aanvraag
geldt: "het afval zal zodanig gecondition
neerd en verpakt zi jn dat zekerheid be
staat dat er gedurende een opslagperiode
van tenminste 10 jaar geen radioaktiviteit
kan vrijkomen". Wie garandeert dat?
Covra, regering of parlement? Het klinkt
te mooi om waar te zijn.
De toelichting over de veiligheid is te
summier en komt over als natte vinger werk.
Uit de gehele bijlage klinkt een sterke
bagatellisering van mogelijke effekten op
de omliggende gebieden en woningen.

SCHEIDING VAN AFVAL NAAR HERKOMST MAAKT
DEZE ANNRAAG OVERBODIG

De vergunning wordt aangevraagd in het
kader van de kernenergiewet. Volgens de
aanvraag van eOVRA: "Aangezien op voor
hand niet kan worden uitge~oten dat in
bepaalde gevallen de grenzen als gesteld
in art. 44 van het besluit kerninstalla
ties splijtstoffen en ertsen niet zullen
worden overschreden".
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Wat wordt bedoeld met deze dubbele ontken
ning? Gaat men er van uit dat overschrijding
van deze grenzen vaak zal plaatsvinden?
Wanneer je scheiding van radioaktieve af
valstoffen naar herkomst toepast hoeft deze
aanvraag niet in het kader van de kernener
giewet plaats te vinden.

DE GEKOZEN LOKATIE EN DE PROCEDURE DIE IS
GEVOLGD BIJ DE LDI<ATIEKEUZE IS NIET DE
BEST DENKBARE

De gehanteerde "overvaltechniek" van de
minister Winsumius kan als "onbehoorlijk
bestuur" worden gekenschetst t daar de
voorbereiding van de lokatiekeuze zich in
uiterste geheimzinnigheid heeft afgespeeld.
Zolang er nog niets wordt gedaan aan de
hie~boven genoemde maatregelen om de afval
stroom te beperkent kan het reeds geprodu
ceerde afval beter niet direkt in de buurt
van woonhuizen worden opgeslagen.
Hier kan een vergelijking gemaakt worden
met de indertijd gevolgde procedure rond
het Struktuurschema Elektriciteits-Voor
ziening en de Aanvulling daarop (ASEV).
Er was toen geen inspraak mogelijk over de
noodzaak van kernenergiet maar alleen over
de plaatskeuze van drie nieuwe kerncentra
les. Ook nu kan gesteld wordent dat niet
de produktie van radioaktief afval cen
traal staat t maar alleen de lokatie voor
de opslag daarvan.

De in de procedure geplande hoorzitting
op 17 februari jl. in Velsen-Noord kon
geen doorgang vinden om voor het LEK be-

grijpe1ijke redenen. Dit is geen reden om
dan maar helemaal geen hoorzitting te
houden. De informatie die het LEK tijdens
deze hoorzitting wilde krijgen, moest nu
"0p straat" worden verzameld. Daarnaast

moest informatie schriftelijk worden aange
vraagd t en dat kost tijd. Wij hebben tot op
heden nog geen informatie ontvangen van de
genen aan wie wij dat gevraagd hebben, en
die dat ook toegezegd hebben. Maar de inzend
termijn voor het indienen van bezwaren is
niet verlengd.

Dit bezwaarschrift mag nooit als argument ge
bruikt worden om, wanneer het de Overheid
niet lukt om dit jaar opslagfaciliteiten te
realiseren t dan maar weer zeedumping toe te
staan. Het niet meer dumpen van radioaktief
afval in zee was voor het LEK één van de
weinige stappen die ondernomen zijn om een
o. i. meer verantwoord beleid te voeren_

kalkar SNELLE KWEEKREAKTOR 1983

De CDU/CSU heeft tijdens de afgelopen ver
kiezingskampagne geschermd met een nieuw
rapport over de Kalkar problemen, waarin
volgens betrouwbare inlichtingen (het rap
port is niet openbaar) sterk getwijfeld
wordt of de financiële problemen opgelost
kunnen worden. Kort samengevat nogmaals de
financieringsproblemen: Van 1980 tot aan
de zomer van 1982 zijn de kosten voor de
SNR-300 met 75% gestegen tot 6,5 miijard
mark. In 1981 is de bondsregering met de
kernenergieindustrie overeen gekomen dat
ook zij een bijdrage zouden leveren om de
bodemloze put te dempen. Dit leverde zo
waar 1 miljard DM op (voor de SNR-300 en
de hoge temp. reaktor samen). De kosten-

stijgingen bleven doorgaan en het ministe
rie voor onderzoek en technologie liet in
de zomer van 1982 een onderzoek doen naar
de waarde van de beide projekten, de SNR
-300 in Kalkar en de hoge temperatuurreak
tor, voor de energiepolitiek van de BRa.
Volgens dit rapport en volgens uitlatin
gen van Von Bülow , de voormalige minister
voor ontwikkeling en technologie in de
Spiegel van 7 maart 1983, staat het even
tuele nut van de SNR-3DD in geen enkele
verhouding tot de kosten. (Jammer dat hij
er toen hij minister was geen consequen
ties uit heeft getrokken!).
De projekten zouden direkt in de motten
ballen moeten. De schade zou dan beperkt
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kunnen worden tot 4 miljard DM voor de
SNR-300, nl.2,5 miljard al uitgegeven geld
en 1,5 miljard DM waarvoor al verplichtin
gen zijn aangegaan. Het is goed mogelijk
dat het rapport waarop de CDU/CSU zich in
verkiezingstijd beriepen hetzelfde is als
dat wat Von Bülow kort voor de regerings
wisseling in de zomer van 1982 liet maken.
Als dat zo is, dan laat de CDU/CSU-FDP re
gering zich door de volgende gedachten
leiden:
A. Een duidelijk inzicht in de te verwachten
lagerevraag naar elektriciteit dank zij de
lering de slechte resultaten van de schattin
gen van het toekomstig energiegebruik tot nu
toe. In 1973 werd geschat dat in 1985 het
primaire energiegebruik in de BRD op 610 mil
joen ton steenkool equivalent ~KE) zou liggen.
In 1982 was die schatting 430 miljoen ton SKE
voor 1985. Het werkelijke energieverbruik is
van 378 miljoen ton SKE in 1973 echter ge
daald tot 363 miljoen ton SKE in 1982. Met
als resultaat uiteraard een navenant fors la
gere vraag naar elektrische energie (en daar
mee een lagere vraag naar kernenrgie, want die
kan alleen voor elektriciteitsproduktle worden
gebruikt).
B. De kosten voor kernenergie zijn sterk ge
stegen. Sinds 1969 zijn de gemiddelde jaarlijk
se stijgingen van de bouwkosten 17%. Ook het
aantal uren dat een reaktor zou kunnen produ
ceren bleek veel te optimistisch, evenals de
kosten voor het wegwerken van het radioaktief
afval overigens. Van 6500 bedrljfsuren per
jaar ging men oorspronkelijk uit. Over 1978
tot 1981 werd echter gemiddeld slechts 4700
uren per jaar gehaald. Voor opwerking en eind
opslag werd gedacht aan 2200 DM/kg brandstof
met een jaarlijkse stijging van 6%. De kosten
van Cogema alleen voor opwerking worden nu
echter al geschat op 3500 Mark per kg. Voor
de eindopslag moet men nogmaals rekenen met
enige malen dit bedrag per kg. De vermeende
voordelen van kernenergie tov bv kolencentra
les zijn verdwenen. Het gevolg hiervan is dat
veel minder reaktoren gebouwd worden.
C. De verminderde vraag naar uranium heeft de
prijs van deze brandstof doen instorten. De
snelle kweekreaktor-technologie is daardoor
ook uit ekonomisch oogpunt volledig verwerpe
lijk geworden. Het Duitse en gedeeltelijk
Nederlandse en Belgische dilemma bestaat dus
uit: Of, het afschrijven van de al uitgegeven
qelden en die waarvoor verplichtingen zijn
aangegaan (samen 4 miljard DM). Of, verdere
uitgaven aan het projekt; afbouwen van de re
aktor; de bedieningskosten om het bedrijven
mogelijk te maken na afbouw (ook dat zal ver
re van lonend zijn) de ontwikkelingskosten
voor de gehele brandstofkringloop, inklusief
een opwerkingsbedrijf voor afgebrande kern
brandstof te bekostigen. Dit zal minstens 10
miljard DM extra kosten. Men krijgt dan een
onnut prestigeprodukt. Zonder toekomstperspek-

tief, want commerciële opvolgers, waar alles
om begonnen was, zullen er niet komen. Omdat
de andere versie als prototype veel verder
gevorderd is en men op basis daarvan in
Frankrijk een grote kweekreaktor in aanbouw
heeft, de Super Fenix die zwaar verlies gewend
is maar die door de fransen gebouwd wordt, om
hun kernwapen plutonium te produceren. Het
resultaat is wel dat de BRD achter liggen met
hun snel1ekweekreaktorconcept. Zowel de kosten
van de fransen als die van de Duitse snelle
kweekreaktor liggen ver boven de kosten voor
een lichtwaterreaktor. Pas als de uraniumprij
zen met 100% stijgen worden de meerkosten van
een kweekreaktor gedekt door de gespaarde
brandstofkosten.

In april moeten de financiële kloven voor
1983 weer gedicht worden. Het is zeer de vraag
of dat de Bondsregering zal lukken. Zelfs is
er twijfel of de Bondsregering dat wel wil:

Hans DuprÉÎ
Koewacht, 23 maart 1983

_____----------------_9



SCHIETOEFENINGEN & PROEFBORINGEN

Als defensie een andere plaats vindt voor een aan
tal schietoefeningen, wil de gemeente Zijpe het laag.
en middelaktief afval wel tijdelijk toelaten.
Ruimtelijke Ordening. dat is het nieuwe
milieubeleid: Als de geluidsoverlast wordt
beperkt. mag de vervuiling worden uitge
breid. Dit ruilhandeltje tussen plaatse
lijke overheden is onderdeel van het mi
lieubeheer van minister Winsemius.
De produktie van het kernafval wordt inter
nationaal bedisseld. Voor het opslaan mag
een plaatselijke overheid opdraaien.
Decentralisatie is toch demokratie?
Beleidsuitvoering gaat vóór beleidsvorming:
Eerst wordt afval geproduceerd. dan ont
dekt een minister dat het nu eenmaal ge
produceerd is en hij meldt das een dumping
in zee aan,voor als hij het op land niet
kwijt kan. Daarna weigert hij in londen
tegen zeedump te stemmen ••• omdat die zee
dumping al door nederland was aangemeld.
Nederland stemde tégen de 17 febr.1983 in
Londen aangenomen resolutie van Spanje die
de dumping in zee voorlopig voor twee jaar
verbiedt omdat eerst het al in 1972 beloof
de onderzoek naar de gevolgen moet worden
afgerond. Minister Winsemius wilde de dump
in zee niet vrijwillig stoppen als hij het
radioaktief afval niet ergens anders kwijt
kon. Hij wachte dus liever eerst op het
eind-advies van de kommissie Heroverweging
Verwijdering Radioaktief Afval. Die kommis
sie zou alternatËVen zoeken voor de zeedump.
Dat advies zou bovendien medebepalend zijn
voor de aanvaardbaarheid van tijdelijke op
slag in Velsen of Zijpe. De Volkskrant voor
spelde 5 febr.83: IHet snelle advies van de
kommissie betekent dat er op korte termijn
meer zekerheid kan worden verkregen over de
alternatieven voor dumping. Daardoor kan
wellicht de periode worden verkort waarin
van tijdelijke opslag gebruik moet worden
gemaakt~ Velsen was tien jaar, Zijpe vroeg
vijf jaar, Zijpe kreeg vijf jaar? Maar daar
na wordt de tijdelijke opslag dus defini
tief. Maar waar? In zee als het onderzoek
naar de gevolgen niet deugt en als het par
lement niet wakker wordt. Op land is geen
alternatieve opslagmethode te vinden, want
als deskundigen het al niet eens zijn of
ooit een veilige methode gevonden zal kun
nen worden, kan die methode ook niet even
tjes door een kommissie Heroverweging uit
gekozen worden.
In de dagbladpers lijken ze daar wèl van
uit te gaan. Volkskrant: 'Het kan nog ja
ren duren voor de door de kommissie van

Bueren aangedragen definitieve oplossing
in praktijk kan worden gebracht. Eerst
zullen het kabinet en het parlement een
oordeel moeten vellen en daarna dienen de
noodzakelijke voorzieningen te worden ge
troffen'. Dat is nou net nog maar de
vraag.
In de voorlichtingsfolder die de EeN-mi
nister in Velsen liet verspreiden stond:
IIn de kommissie Heroverweging Verwijde
ring Radioaktief Afval zijn ook milieu
groepen vertegenwoordigd'.

Inmiddels blijken die milieugroepen een
minderheidsstandpunt te hebben ingenomen
omdat de kommissie het niet volledig eens
kon worden. Greenpease en Natuur en Mi
lieu stelden beperking van de produktie
voor als alternatief voor de definitieve
dumping in zee. Door vervanging en door
her-gebruik van radioisotopen en door
het sluiten van de kerncentrales kan het
geproduceerde kernafval worden beperkt
tot stoffen met een halveringstijd die
korter is dan 15 jaar. Er is dan geen
definitieve opslag nodig (behalve voor
het lang aktieve afval wat er nu al is).
Om de vergunningen en reguleringen snel
te kunnen wijzigen zodat die beperking
van de afvalproduktie tot stand komt zal
dit minderheidsstandpunt meer aandacht
moeten krijgen.
Meerderheid of 'minderheid van de kom
missie' is hier niet bepalend voor wie
er gelijk heeft. De milieubeschermers
vormden al twee jaar een minderheid in
die kommissie. Dat bescheiden plaatsje
was veroverd tijdens de onderhandelingen
ivm de blokkades tegen de zeedumping in
1980. Inmiddels vertegenwoordigt deze
minderheid een meerderheid(73%) die de
kerncentrales wil sluiten. Maar als je
in deze journalistieke demokratie een
minderheid wordt genoemd wordt dat ook
zo begrepen.
Nog gevaarlijker wordt het als het zg.
meerderheidsstandpunt onzorgvuldig wordt
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weergegeven. Het gaat dan om een advies
kommissie die zich bezighield met de de
finitieve'verwijdering'van kernafval,
(dwz 1aag- en middelaktief afval). Die
kommissie geeft de voorkeur aan zoutkoe
pels, bij voorkeur onder land vanwege de
kosten (waar hadden we het ook weer over).
In dezelfde Volkskrant van 26 febr 83 op
pagina 11 de kop: 'Zoutkoepels in zeebo
dem te duur voor opslag splijtstof'. Hier
wordt bedoeld (als je doorleest) 'kern
splijtingsafval en ander radioaktief ma
teriaal' •
Een zoutkoepel onder land is echter te
duur voor alleen opslag van laag- en
middelaktief afval. Toch geeft de kom
missie-'meerderheid'daaraan de voorkeur.
Er wordt dan Ofwel bezuinigd (men praat
dan wat slordig over een'stortho1te' in
zout, Ofwel men beschouwt het als eerste
(mijn-)aan1eg voor de opslag van ook an
dere soorten kernafval. Er is dus alle

aanleiding om het zg.'minderheidsstand
punt te verdedigen.
Maar zelfs daar is al rekening mee ge
houden. NRC 11 mrt.83: 'De commissie on
der voorzitterschap van prof.dr.H.G.van
Bueren, verwacht evenwel grote bestuur
lijke problemen. Bij het eventueel uit
voeren van haar voorstellen moet, zegt
zij in haar rapport, rekening worden ge
houden met aanzienlijke vertragingen
door bezwarenprocedures en protestacties,r•
Die tijdelijke vertraging zal wel defi
nitief worden. Als er proefboringen'voor
opslag van laag aktief afval 'plaats zou
den gaan vinden zou onze aktiviteit hoog
oplopen.

Utrecht, Gerd Vink

REPARATIE IN DODEWAARD

Dodewaard is dicht voor de meest ingrijpende
reparatie uit het bestaan van deze centrale.
De GKN heeft 3 maanden geoefend met enkele
proefmodellen van het reaktorvat;dit was no
dig omdat een dergelijke reparatie nog nooit
eerder was uitgevoerd. Het gaat hier om een
zgn. "stomp" (code N3), een verdikking van de
koelwaterinlaatbuis op het reaktorvat. Door
een lekkende roestvrijstalen pijp, binnen in
de watertoevoerleiding, die al te grote tem
peratuursverschi11en tussen de koelwaterlei
ding en het reaktorvat moet tegenhouden, was
de betreffende stomp onderhevig aan zeer gro
te temperatuursverschillen. Hierdoor heeft
de stomp haarscheurtjes gekregen, die al ont
dekt werden tijdens de splijtstofwisseling in
jan. 182. Pas eind '82 kwam de toestemming
van de kernfysischedienst van het min. van
socialezaken, om de reparatie uit te voeren.
De GKN had dit jaar uitstel hard nOdig om de
benodigde technologie bijeen te krijgen.
HET REPAREREN van de stom vindt plaats in de
ruimte tussen het stalen reaktorvat en de be
tonnen ommante1ing van het reaktorvat, één
van de meest radioaktieve plaatsen van de cen
trale. In 1974 ontstond hier een brandje tij
dens laswerkzaamheden aan dezelfde stomp. De
gevolgen hiervan bleven toen beperkt tot een
veel te hoge radioaktieve straling bij werk
nemers (uit~endkrachten).Hoewel de reparatie
buiten deze ruimte uitgevoerd wordt, brengt

men toch eerst de reparatieapp. ter plaatse
aan. De vraag is maar of de stomp verstevigd
zal worden. De mogelijkheid bestaat nl. dat
er bij het wegslijpen van materiaal aan de
binnenzijde van het reaktorvat te veel moet
worden weggehaald om de haarscheurtjes te
doen verdwijnen zodat het gevaarlijk wordt
de centrale weer op te starten. Ook bestaat
de mogelijkheid dat de laswerkzaamheden te
veel spanning in het metaal veroorzaakt zo
dat de stomp nog zwakker wordt dan deze nu
al is.
WAAR DIENT HET ALLEMAAL VOOR
Als er in Nederland besloten wordt om op
grotere schaal kernenergie te gaan toepassen,
waar de GKN natuurlijk op hoopt, is het nood
zakelijk dat de kennis in Nederland voldoen
de is om daadwerkelijk met een kernenergie
programma te kunnen starten. Voor het op peil
houden van kennis worden ONVERANTWOORDE risi
ko's gelopen en worden miljoenen guldens uit
getrokken (3 miljoen tot een veelvoud hiervan).
Dit bedrag èn de onbetaalbare prijs van een
mogelijk ongeluk weegt zondermeer op tegen het
door de commissie Beek berekende bedrag om de
centrale te sluiten.

bronnen: Groene Amsterdammer 9/3/83
Onderstroom nr 1 jrg. 7
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HET AFVAL VAN DE LONDON DUMPING CONVENTION

Alle landen met afval verenigt U:
Al of niet onder dat motto kwamen ze
weer bijeen dit jaar in Londen, al die
landen die ongestoord en ongestraft hun
kernenergie-produktie veiliggesteld weten
omdat de zeebodem immers hun vaten toe
dekt.
Maar de london Dumping Convention (lOC)
zou zich dit jaar tegenover harde eisen
gesteld zien. Om nog maar niet te praten
van waar die eisen kwamen.
Van twee kleine eilandjes in de Stille
Oceaan.

Van 14-18 februari dit jaar werd in
londen de 7e internationale vergadering
van de london Dumping Convention gehou
den, ooit opgericht in 1972 als de
International Convention on the
Prevention of Marine Pollution by
Dumping of Wastes and Other Matter.
Daarin werden eindelijk bepalingen neer
gelegd voor het dumpen van laag- en
middel-radioaktief afval in zee, be
krachtigd door ~ 50 landen.

Tot nog toe wordt vooral in de Atlanti
sche Oceaan gedumpt door de landen
Engeland, België, Zwitserland en Neder
land. Nu liggen echter ook grootscheep
se plannen op tafel van Japan om zin
radioaktief afval in de Stille Oceaan
te dumpen en van de Verenigde Staten
om er maar liefst z'n afgeschreven
nucleaire onderzee~rs te laten zinken,
naast alle kernproeven die al een paar
jaar aan de orde van de dag zijn rond
om en op de eilanden in de Stille
Oceaan (Pacific). Zelfs hiermee houdt
het verhaal niet op, want zo'n 10 lan
den, waaronder Nederland, Japan en de
V.S., werken eensgezind aan een studie
over de mogelijkheid van het opslaan
van hoog-radioaktief afval op de bodem
van ëlëZeeën.

Dit jaar wordt voor het eerst in
londen een voorstel tot wijziging van
de Conventie aangeboden, nl. een verbod
op het dumpen van alle soorten radio
aktief afval. Zij~ van twee eiland
jes in de Stille Oceaan, Nauru en



Ki ri bati .
Gezien de oppositie tegen radioaktief
afval die in 2 jaar tijd enorm toenam ên
het feit dat, nog vöör de Dumping Conven
tion begon, vele landen hun steun toe
zegden, waaronder Spanje, Portugal,
Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland
e~.IJsland, leek dit radicale plan niet
blJ voorbaat hopeloos te zijn. Het zou
~n gi~antische invloed hebben op ont
wlkkellngen op langere termijn in de
kernenergieprogramma's.

Spanje vooral ondersteunt het voor
stel enthousiast. Het heeft zelfs een
reserve-voorstel bedacht: mocht het er
niet doorkomen dan moet er een verbod
komen op afval dumping tOtdat er studies
zijn verschenen over de langere-termijn
gevolgen van radioaktieve dumpingen.

Maandag 14 februari vindt er een
internationale demonstratie plaats voor
de deuren van de International Maritime
Or9anization, waarbinnen het minstens
zo internationale gezelschap wakker
schrikt van het eerste oneerbare voor
stel sinds 7 rustige oftewel vette
jaren. Er drijven rubberboten met ge
immiteerde radioaktieve vaten op de
Thames, maar een béétje industrieel of
diplomaat schrikt daar niet van en wei
gert de aktievoerders dan ook te woord
te staan. "Misschien later in de week
met één van jullie vertegenwoordigers",
belooft hij.

In navolging op het plan van Nauru
en Kiribati komen er nu ook compromis
resoluties op tafel, zoals die van de
Noordelijke landen: een totaal dumpings
verbod na 1990 en de al genoemde reso
lutie van Spanje.

De Engelse delegatie ziet duidelijk
op tegen een überhaupt stemmen over de
Nauru/Kiribati resolutie en houdt de boel
slim tegen door ook zijn compromis op
tafel te leggen met het voorstel tot een
internationale commissie die de he-
le zaak zal gaan bestuderen. dit om
"polarisatie binnen de LCD-vergade-
ring te voorkomen".

Dit voorstel kwam wellicht niet
helemaal onverwacht van de zijde
van Engeland dat dit jaar nog meer
laag- en middelradioaktief afval f
kwijt zal moeten en al even aktief J
zoekt naar mogelijkheden voor z'n 1
hoog-radioaktief afval in de oce- i

1aan. _
De Nederlandse delegatie op

zijn beurt kreeg van hogerhand uit
het thuisland te horen tégen het
totaal dumpingsverbod te moeten

stemmen en zich van stemmen te onthouden
inzake het Noordelijke plan van na 1990.

DE BESLISSING

Donderdag 17 februari luidt de uit
slag van de stemming:

STOPPEN VOOR 2 JAAR~

(nee maar)
In de tussentijd wordt dan gewerkt

aan een rapport door een internationale
commissie (samen te stellen door het LDC)
over de langere-termijn-gevolgen van
radioaktieve dumping.
Deze resolutie van Spanje won met 19 tegen
6 stemmen. Engeland, de V.S., Japan,
Zwitserland, Zuid-Afrika en Nederland
stemden tegen.

Het moet een pijnlijke nederlaag voor
de Nederlandse regering zijn. Immers hun
goodwill-spelletje dreigt nu helemaal in
het water van hun besmette Noordzee te
vallen. Die goodwill bestaat uit de Brede
Maatschappelijke Discussie en de "uiterste
best"-poging het eerst op het land kwijt
zien te raken. Het gaat zelfs zover dat
Gemeenten min of meer worden opgezet om
nee te zeggen tegen ~~slag in hun regio
om dan daarmee de vrlJbrief voor Minister
Winsemius te tekenen: 'ik kan niet anders
het moet wel in zee~ ,

Dit tégen-stemmen in Londen moet
misschien eindelijk maar eens als laatste
b~wijs w?rden gezien van het heilig, na
tlonaa1 ldeaal: Nederland màg niet achter
blijven bij de kernenergie-produktie, nee,
het moet als het even kan in de voorhoede
lopen.

Frédérique Schopenhauer, WISE.
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Moet de milieubeweging zich uitsluitend
met het milieu bezig houden of moet deze
beweging ook maatschappijverandering
ondersteunen? Dat is één van de verschil
punten tussen Theo Potma en onder andere
de Vereniging Milieu Defensie.
Dat was overigens niet de reden dat Potma
niet naar de door Milieudefensie georga
niseerde "Dag van de toekomst" op zater
dag 19 februari jl. in Amsterdam was ge
komen. Potma besloot niet naar deze qoed
bezochte dag van de 16.000 leden tellende
milieuvereniging te komen. omdat zij zich
volgens hem niet openlijk distancieerde
van principiële antidemokraten
Milieudefensie stelde de volgende dag
echter nadrukkelijk dat zij niets met
anti-demokraten als rascisten of bommen
gooiers te maken wil hebben. Zij steunt
echter wel alle groepen "die streven naar
meer zeggenschap over de eigen leefomgeving
door versterking van de demokratie aan de
basis". iets waar Theo Potma zich ook in
kon vinden. Een autonoom. iemand die door
direkte aktie meer greep op de direkte
leefomgeving wil krijgen. kan geen ver
trouwen meer in bestaande politieke par
tijen en regering hebben. maar als hij zich
distancieert van "onze" demokratische be
sluitvorming wordt de grens overschreden.
aldus Theo Potrna. Ondanks dit kleine "me-

ningsverschi1" besloot Theo Potma het kon
gres de rug toe te keren, sprak Lucas
Reijnders van de Stichting Natuur en Milieu
in zijn plaats. Hij vond het een verdien
ste van de Vereniging Milieudefensie dat
zij de verschillende stromingen (beleids~

beinvloeders. alternatieven en autonomen)
binnen de milieubeweging voor een diskus
siedag bijeen heeft gebracht, ondanks de
diepgaande meningsverschillen over hoe de
milieubeweging in de toekomst verder zal
moeten gaan, "Stoppen met de argumentatie
over en weer zie ik als middel dat de
kwaal eerder verergert dan vermindert."
Theo Potma vindt het echter, in tegenstel
ling tot de tien jaar bestaande milieuvere
niging, een verkeerde zaak als een milieu
groep ook een andere maatschappij propa
geert: omdat de milieudiskussie hiermee
voortdurend vermengd zal worden.
De milieubeweging krijgt dan verschillende
doelstellingen waardoor er geen brede
stroming met professionele aanpak en hel
dere ideeën ontstaat.
"Dat schrikt mensen af en ontneemt de
milieubeweging zijn slagvaardigheid."
De Nederlandse milieubeweging heeft ech
ter nog de kans om heel groot te worden,
dit in tegenstelling tot de Duitse die
zich meer met maatschappijverandering
bezig houdt.
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Vereniging Milieudefensie wil echter,
naast het verdedigen van bepaalde natuur
gebieden, wel met de maatschappij zelf
bezig zijn. De konsekwenties van de hui
dige politiek zijn, volgens Lucas
Reijnders, dat allerlei belangen geweld
wordt aangedaan, van bijstandsmoeders en
werkomstandigheden tot het milieu. Tussen
milieugroepen en andere maatschappelijke
groeperingen kan echter een historisch
kompromis groeien, gericht op bescherming
van al deze "aardigelI belangen die nu wor
den geschaad. Het scenario van het Centrum
voor Energiebesparing kon hier belangrijk
aan bijdragen. Een breed sociaal draagvlak
om dit te verwezenlijken is er echter nog
niet en de Marx of Condorcet van de milieu
beweging moet nog altijd opstaan, aldus
Reijnders. Het scenario zal echter wel bij
de politieke partijen aanslaan maar minder
bij de aktiegroepen en alternatieve stro
mingen. Aktiegroepen proberen een bete~e

greep op de direkte leefomgeving te krij
gen en minder gericht op een beter over
heidsbeleid, aldus Sible Sch~ne van de zo
genaamde autonomen. Volgens Potma is een
groene beweging voor bijvoorbeeld het
scenario van "zijn" Centrum voor El'Iergie
besparing van meer belang dan een groene
partij. Hij vindt zo'n partij minder ge
wenst omdat andere politieke partijen
zich hiertegen zullen gaan afzetten. Daar
bij komt dat zo'n partij zich naast milieu
met honderd en één andere dingen bezig
moet houden. Een goed georganiseerde

"OLIESlAAF OF EIGEN BAAS"
een echt alternatief scenario

Op 4 februari is bij de Eko10gische Uit
geverij i.s.m. Aktie Strohalm een ver
gaand energiescenario verschenen.
Het werd geschreven door Joop Boer en
Joop Oude Lohuis.
Zij vinden dat de doelstellingen van
het alternatieve scenario van het Cen
trum voor Energiebesparing nog behoor
lijk behoudend zijn. en dat het mogelijk
is een stuk verder te gaan op de weg
van besparingen en toepassing van
duurzame energiebronnen.
Te bestellen bij de
Ekologische Uitgeverij, Gerard Doustr.18,
1072 VP Amsterdam, tel. 020-792503;
Aktie Strohalm, Oudegracht 42,
3511 AR Utrecht, tel. 030-314314.
De prijs bedraagt f 25,--, leden f 19,50.

groene beweging, met grote invloed op het
Haagse machtscentrum, zal echter wel
"klare wijn" moeten schenken en een milieu
vriendelijk sociaal ekonomisch beleid
moeten propageren. Een ander politiek stel
sel maakt voor het milieu niets uit, want
elk stelsel kan het milieu maken of breken.
Binnen elke maatschappij moeten alle mo
gelijkheden die er voor een gezond milieu
zijn benut worden. Dat betekent heel hard
werken, waarbij de wetenschap en de indus
trie benut moeten worden, aldus Potma.
Volgens Leo Jansen van de PPR, tevens lid
van de Stuurgroep MOE, betekent een groene
ekonomie echter wel dat de bestaande
machtsverhoudingen veranderd moeten wor
den.
De groene beweging stuit anders zondermeer
op de bestaande ekonomische struktuur,
zodat het wel degelijk uitmaakt of mi1ieu
aktivisten rechts of links in de politiek
staan. De Dag van de Toekomst van de Vere
niging Milieudefensie is een eerste aanzet
geweest tot een diskussie over de verdere
koers van de milieubeweging. Autonomen, be
invloeders en alternatieven (bijvoorbeeld
de Memo-beweging) hebben elkaar nodig om
het milieu in de komende decennia te behou
den.

Thijs Harmsen

ANTI-KERNENERGIESPEL

Vanuit de AKB Meppel is een spel gemaakt
om te gebruiken als informatiemateriaal
over kernenergie. Al spelend komen alle
aspekten van kernenergie aan bod. Het is
in de vorm van een dominospel. dat de hele
kernsplijtingscyclus in beeld weergeeft.
Het kernenergie-dominospel kan als kapstok
gebruikt worden om bij scholing de kerncy
clus met al z'n gevaren aanschouwelijk
te maken, zodat de deelnemers na afloop
de hun door de media toegediende infor
matie beter kunnen plaatsen.
lnformatie en bestellingen bij de AKB Meppel.
Joke Agterberg, Comm. de Vos v. Steenwijk
laan 55, Meppel, tel. 05220-59034.
Prijs: individuen f 10.--+verz.kosten;

instellingen f 15.--+verz.kosten.
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AKTIEF TEGEN KERNENERGIE ATOOMAFVAL IN BEWEGING

ENERGIE EN DERDE WERELD

Oe wereldwinkel en de Stroomgroep Stop
Kernenergie uit Aalten hebben onlangs
een foto-tentoonstelling gemaakt over
ENERGIE EN DE DERDE WERELD. Aan de orde
komen: de ernergiesituatie in Ontwikke
linslanden, de verschillen met het
westen, de grootste problemen, (on-)mo
gelijkheden voor de toekomst en de vraag
wat er zou moeten veranderen, daar èn
hier. Groepen die de tentoonstelling
willen lenen, kunnen kontakt opnemen met
Bert Weevers, Stadsbroek 51, Bredevoort,
tel.: 05438-974. De tekst van de ten
toonstelling en nadere info is te bestel
len door overmaking van f 1,75 op giro
rek. 4313525, tnv SSK te Bredevoort,
ovv: "tentoonstellingsinfo".

Bij uitgeverij de "HAKTOL" is onlangs ver
schenen het boekje "Atoomafval in beweging"
(een overzicht van de problematiek van het
radioaktief afval). De milieufederatie
Groningen heeft een groep van 4 mensen een
overzicht laten samenstellen waarin de ge
varen van de behandeling en opslag van
atoomafval op een rijtje worden gezet. De
afval hoeveel heden en gevaren bij uranium
winning uit mijnen, bij tussenopslag op
opwerking, dumpingen in en op de zeebodem,
in klei, ijs en graniet worden behandeld.
Uitvoerig wordt stilgestaan bij de dum
ping in zoutkoepels, in het bijzonder bij
de situatie in Nederland. Het boek kost
f 10,--. Voor verkoop in energiewinkels
of stands wordt 30% korting gegeven. Het
boek telt 176 pag., met veel foto's en
illustraties. Je kunt het bestellen bij
uitgeverij de "Haktol", Postbus 1252,
Nijmegen, tel.: 080-229838

GRATIS BEZOEK AKB-GROEPEN AAN
"ENERGIE ANDERS"

In de periode maart/april 1983 kunnen AKB
groepen een gratis bezoek met rondleiding
op zaterdagen brengen aan Energie Anders
in Hoek van Holland.
De rondleiding duurt van + 10.30 - + 12.30u.
Daarna kan individueel rondgekeken worden.
Het max. aantal personen is 25; dus wél
even een afspraak maken.
In het gebouw zijn een fototekst expositie,
een aantal energiezuinige apparaten, dia
en videoprogramma's te zien.
Buiten is een zonnehuisje te zien en zijn
er windmolens in werking.
Verdere inlichtingen bij:
Stichting Energie Anders,
Stationsweg 91, 3151 HR HOEK VAN HOLLAND,
tel. 01747-5241
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Bij Aktie Strohalm kan een nieuwe affiche
besteld worden. Het ontwerp komt van
Ank Verrips (kleuren: zwart &rood).
De prijs voor groepen is f 2,50 (waarover
korting is te krijgen) en te bestellen
via het verzendhuis van Aktie Strohalm
(Oudegracht 42,3511 AR Utrecht, tel.
030-314314) •
Partikulieren kunnen f 4,25 (inkl.porto)
overmaken op giro 355925 t.n.v. Aktie .
Strohalm o.v.v. "Aktief tegen k.e."
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