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Het LEK-bu7:letin 7.cJordt uitgegeven onder
verant7.cJooPdelijkheid van het Landelijk
Ene:t'(Jie Komitee.
Het LEK-bu7:letin versahijnt minimaal:
8 x per jaar.
Een abonnement kost f 16,- per jaar.
Een groepsabonnement kost f 12,-- per
exemptaar per jaar (10 of meer exempla-
l'en per (J:t'oep).
Een tos nummer kost f 2,50

Het LEK is gevestigd op het Tweede
Wete:t'ingpZantsoen 9, 1017 ZD Amsterdam,
en te bereiken onder telefoonnummer
020-221366.

Voor donaties hebben 7.cJij het volgende
gironummer: 3567199.

Aan dit LEK-bulletin 7.cJerkten mee:
John HonteZez, Heman Verhagen,
üerd Vink, Dirk Dekker, René Piooe ,
Marae I: Ter Louui; Eus Menagé, Désirée
Tymstm.
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KALKAR: GEEN OPHEFFING MAAR HEFFING:

De Duitse minister van onderzoek en tech
nologie Riesenhuber maakte onlangs bekend
dat de Duitse regering definitief besloten
had dat Kalkar afgebouwd zal worden. De
Duitse elektriciteitsbedrijven zijn na
lang pokeren bereid de meerkosten te beta
len. Het Kalkarprojekt zou volgens de
jongste schatting 6t5 miljard DM gaan kos
ten; een stijging van 75% sinds 1980.
En er komt- nog meer bij. Volgens de bro
chure "Kalkart de grote misrekening" van
de Kalkarprocesgroep van het LEK zullen
de elektriciteitsbedrijven de kosten door
berekenen aan de gebruiker t zodat een
soort heffing ontstaat: Daartegen zijn de
eerste akties in Duitsland al begonnen.
Nederland en België die elk voor 15% me
deplichtig zijn t moeten maar "blauw" be
talen.
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Verhagen ALLE STATEN ,
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HERSTRUKTURERING VAN DE ENERGIEVOORZIENING EN HET
BOEMERANGEFFEKT VAN DALENDE OLIEPRIJZEN.

Tien jaar geleden werd onder de kodenaam
"energiekrisis" het startsein gegeven
voor een internationale herstrukturering
van de energievoorziening. De sneeuwbal
effekten van deze herstrukturering bleken
talrijk.veelzijdig. in alle uithoeken van
de wereld voelbaar en voor verschillende
interpretatie vatbaar. Het staat buiten
kijf dat een groot deel van de teweeg ge
brachte sneeuwbaleffekten bewust is nage
streefd door de oliemultinationals en dat
hun ombouw tot energiemultinationals daar
bij centraal stond.
Hoewel de herstrukturering daarmee tot
een door de oliekoncerns gekontroleerde
operatie werd. is die kontrole niet vol
ledig. Behalve bewust geplande sneeuwbal
effekten is er daarom zo nu en dan ook
sprake van een niet voorzien boemerangef
fekt. De recente daling van de olieprijzen
(en de dreiging van een ineenstorting van
die prijzen) vormt daarvan een voorbeeld).
Hoewel de Westerse wereld via de herstruk
turering dacht te ontsnappen aan de greep
van de OPEC. dreigt ze nu zelf het slacht
offer te worden van deze strategie. Geen
wonder dat er paniek uitbrak. vooral in
kringen van het internationale bankwezen.
"Ach jongen. het leven is vol ironie".
was het kommentaar van Shell-president
Wagner met zijn nieuwe industrieel elan.

INTERNATIONAAL KADER

Wie het ingewikkelde verband wil nagaan
tussen de "enerq'lekris f s" van 1973 en de
huidige olieprijsdaling. moet konstateren
dat de energiebeweging er nauwelijks aan
te pas komt. Ze is een onbeduidende pion
in het wereldomvattende machtspel rond de
energievoorziening Om de associatie met
het schaakspel aan te houden: de energie
voorziening wordt gedomineerd door konin-

gen die oliesjeiks blijken en door konin
ginnen die oliekoncerns zijn. Ook de Ne
derlandse staat speelt een ondergeschikte
rol. Deze beperkt.zich tot het bewijzen
van hand- en spandiensten aan de oliekon
cerns en een (indirekte) stem in multila
terale samenwerkingsverbanden als de IEA.
OESO en EEG. Op zijn best kan dit de ver
gelijking met de loper in het schaakspel
doorstaan. De konsekwenties van deze situ
atie zijn. dat de nationale energiepoli
tiek van Nederland voor een groot tleel
wordt bepaald door ontwikkelingen die zich
buiten onze landsgrenzen afspelen. Deze af
hankelijke positie blijkt keer op keer te
staan voor "onverwachte tegenvallers". die
tezamen het beeld opdringen van een falend
nederlands energiebeleid. Werden bijv. in
de 'zestiger jaren de kolenmijnen in Limburg
gesloten. sinds eind zeventiger jaren worde
de kolen massaal ingevoerd. En werd de uit
verkoop van nederlands aardgas tegen af
braakprijzen destijds geïnspireerd door de
angs t voor een verdere da1i ng van de 01i e
prijs. in werkelijkheid schoten die olie
prijzen in de hoogte. Nu de olieprijzen an
no 1983 een dalende tendens gaan vertonen.
sluit dat een' nieuw debakel geenszins uit.
Het grillige karakter van de wereldenergie
voorziening blijkt Nederland voortdurend
parten te spelen. door haar grote mate van
afhankelijkheid. De toekomstscenario·s van
de overheid vertonen zelfs een nog grotere
afhankelijkheid van olie en kolen. dan die
welke nu al bestaat. Dat kan vergaande kon
sekwenties hebben. öök voor de opties van
de energiebeweging (duurzame energiebron
nen. energiebesparing e.d.). Hoe groot zijn
tegen deze achtergrond de kansen om het tij
te keren en afhankelijkheid in te ruilen
voor onafhankelijkheid? We zullen zien.
Voorlopig is het in ieder geval nog niet zo
ver. Nederland is opgenomen in de wereld-
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ekonomie, die door kapitalistische produk
tieverhoudingen wordt gedomineerd. Bij uit
stek geldt dit voor de energievoorziening,
die sterk is geïnternationaliseerd, o.a.
door de geografische spreiding van (goed
kope) vindplaatsen en westerse verbruiks
centra. Olie speelt daarbij nog steeds de
rol van leidende energiedrager. Vanwege
dit feit hebben ontwikkelingen in de olie
sektor meer dan andere energiebronnen hun
effekt op het reilen en zeilen van de to
tale energievoorziening. Veranderingen in
de olieprijs beïnvloeden op deze manier
direkt de relatieve konkurrentiepositie
van andere primaire energiedragers. Het
bestaan van een zgn. substitutiekonkurren
tie levert hiervoor de grondslag. Dit
houdt in dat primaire energiedragers on
derling inwisselbaar zijn, omdat ze een
zelfde gebruikswaarde dienen. Of nu olie,
gas of kolen worden gebruikt, allemaal zijn
ze in staat machines te laten draaien of
lampen te laten branden (via omzetting in
elektriciteit), etc. Deze gebruikswaarde
samenhang leidt onder kapitalistische ver
houdingen tot het ontstaan van een (mono
polistische)konkurrentie.
Tot begin zeventiger jaren heeft deze kon
kurrentie in het teken gestaan van de ver
dringing van alle andere primaire energie
dragers (vooral kolen) door olie. Deze
strategie werd uitgevoerd onder regie van
de oliekoncerns. De gunstige natuurlijke
produktievoorwaarden van olie uit (vooral)
het Midden Oosten en de ermee gepaard
gaande lage produktiekosten, leverden er
de natuurlijke grondslag voor. Andere ener
giedragers met ongunstiger natuurlijke ba
sis en (daardoor) hogere produktiekosten,
werden er door uit de markt gekonkurreerd.

Dit heeft de wereldafhankelijkheid van olie
(uit het Midden Oosten) gekreëerd.
Behalve deze natuurlijke grondslag, was er
een politiek-ekonomische grondslag, die het
succes van de strategie van de oliekoncerns
mogelijk maakte. Deze was gelegen in het
feit dat de oliestaten in ruil voor de ex
ploitatie van hun olievoorraden, slechts
een zeer gering aandeel in de winst ontvin
gen. Oliekoncerns konden hun imperium zo
doende opbouwen via superwinsten op olie,
terwijl ook de westerse staten in ruime
mate profiteerden. Van iedere gulden olie
winst kregen in een jaar als 1968 de olie
producerende staten twee dubbeltjes, de
oliekoncerns twee dubbeltjes en de olie
verbruikende staten zes dubbeltjes.

HERSTRUKTURERING

Toen de olieproducerende staten zich begin
zestiger jaren aaneensloten in de OPEC,
vormde dat (vooral voor de oliekoncerns)
een voorteken van op handenzijnde wi j zi 
gingen op het machtstoneel van de olievoor
ziening. De "energiekrisisll van 1973 beze
gelde deze kentering, die niets te maken
had met stoffelijke schaarste en alles met
de lIemancipatie" van de OPEC. Deze bezat
begin zeventiger jaren voldoende eenheid
om als blok op te treden tegenover de olie
koncerns en de (daarmee verbonden) wester
se staten. Dit resulteerde in het opeisen
van een groteraandeel in de superwinsten
enerzijds en meerderheidsdeelneming resp.
nationalisatie van de olievoorraden ander
zijds. Het sukses van deze machtsomwen
teling werd uiteraard sterk bevorderd door
de vrijwel volledige westerse afhankelijk
heid van olie uit het Midden Oosten. Be-
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halve een sukses, was de ommekeer niet
meer dan een gerechtvaardige aanspraak op
groter winstdeel, die min of meer een
einde maakte aan jarenlang bestaande
uitbuiting door de oliekoncerns en
westerse staten. (ter vergelijking:
ontvingen OPEC-staten in 1968 twee
dubbeltjes van iedere gulden winst,
de nederlandse staat strijkt van ie-
dere gulden aardgaswinst acht dubbel
tjes op:).
De prijsstijgingen van olie (in abso
lute termen, daar het in realiteit eer
der een "inhaalmanoeuvre" was om de
effekten van ruilvoetverslechtering en
veranderde dollarkoers weg te werken)
en de toegenomen invloed van de OPEC
staten die deze verhogingen afkondigden,
brachten de energievoorziening in een
proces van herstrukturering. In de kern
bestond dit proces uit drie tendenzen, die
door eenstelsel van maatregelen vanuit
het Westen op gang werden gebracht:

- DE TERUGVERPLAATSINGSSTRATEGIE:
Dit houdt de verplaatsing in van de op
sporings- en winningsaktiviteiten van
ruwe olie naar gebieden onder direkt
westerse invloedssfeer. Mexico, Engeland,
Noorwegen en Alaska zijn hiervan voor
beelden. Deze strategie was door de olie
koncerns reeds lang tevoren voorbereid.
Om haar te kunnen uitvoeren waren echter
eerst de prijsstijgingen noodzakelijk,
daar de winning in deze gebieden moet
plaatsvinden onder minder gunstige om
standigheden dan in het Midden Oosten.
De winning werd eerst rendabel na de
prijsstijgingen. Het resultaat is, dat
het marktaandeel van de OPEC-staten
thans is gedaald tot minder dan eenderde
van de totale oliebehoefte in de niet
kommunistische wereld.

- DE DIVERSIFICATIESTRATEGIE:
Dit betekent het spreiden van het ener
giegebruik over verschillende primaire
energiedragers, ter vermindering van de
olie-afhankelijkheid. Ook in dit geval
geldt, dat de strategie lang tevoren was
voorbereid, maar eerst uitvoerbaar was,
nadat de olieprijzen waren verhoogd. Dit
verbeterde immers de relatieve konkurren
tiepositie van andere energiedragers.
Deze ontwikkeling ging (en gaat) gepaard
met deomvorming van de oliemultinationals
tot energiemultinationals. Het resultaat
is een daling van het aandeel van olie
aan de totale enerngievoorziening.
DE BESPARINGSSTRATEGIE:
Deze ligt in het verlengde van de diver
sificatiestrategie. Vanaf een bepaalde

hoogte van de olie-, c.q. energieprlJzen
is het simpelweg goedkoper om te inves
teren in energiebesparing, dan om ener
gie te verspillen. (Bij de lage energie
prijzen van de zestiger jaren gold het
omgekeerde.) Het resultaat is een dalend
energie (en dus) olieverbruik.

De gevolgen van deze ingrijpende herstruk
turering op wereldschaal die een lange
termijnkarakter draagt, zijn nog niet pre
cies vast te stellen. De sneeuwbaleffekten
zijn nog volop werkzaam. Desondanks is er
al wel een indikatie te geven van de win
naars en verliezers in dit herstrukture
ringsproces.
De dalende olieprijzen van het moment
(waarop hieronder nader wordt ingegaan)
vormen een aanwijzing van de afbrokkelen
de machtspositie van de OPEC-staten.
Deze is te wijten aan het afnemende aan
deel van olie uit het Midden Oosten aan
de totale olie- en energievoorziening,
die op zichzelf bovendien ook dalende
verbruikscijfers laat zien. De OPEC-staten
dreigen zo de verliezers te worden van een
herstrukturering, waarvan ze zelf (onge
wild) de motor vormden. De grote over
winnaars zijn de oliekoncerns die hun ter
reinverlies in de oliesektor ruimschoots
kompenseren door een veel invloedrijkere
machtsgreep op het terrein van de totale
energievoorziening. Langzamerhand beschik
ken zij over de kontrole op steenkolen en
aardgassektor, blazen nog steeds een ste
vig toontje mee in de oliesektor en zijn
ook op verschillende manieren betrokken
bij de kernenergiesektor.

OLIEPRIJSDALINGEN

De olieprijsdalingen die recentelijk heb
ben plaatsgevonden illustreren anderzijds
dat de kontrole van de energiekoncerns
(nog) niet volledig is en de rol van de
OPEC nog niet uitgespeeld. Deze prijsda
lingen waren namelijk niet geheel en al
voorzien. Reden om te spreken van een boe
merangeffekt, omdat de gevolgen niet onver-
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dee1d gunstig zijn. desastreus hadden kun
nen zijn en in de toekomst dat alsnog kun
nen worden. De achtergrond van de prijs
dalingen is gelegen 1n de afnemende bij
drage van olie uit de OPEC-staten aan de
energievoorziening. Deze heeft het OPEC
kartel uiteengeslagen. Afzonderlijke aan
gesloten staten (o.a. Iran, Indonesië,
Libië en Venezuela) gingen er in het stre
ven hun produktievolume op peil te houden,
toe over onder de officiële OPEC-prijs te
opereren, daarin gevolgd door niet-OPEC
staten als Engeland en Mexico. Ze werden
tot deze prijsschending gedreven door da
lende olie-inkomsten en een groeiend te
kort op hun betalingsbalans. Oftewel: de
mindere goden onder de OPEC-staten hadden
op te grote voet geleefd.
De neerwaartse spiraal in de olieprijzen
die op deze manier ontstond, dreigde be
gin dit jaar te leiden tot een "vrije
val" van de prijzen, hetgeen desastreus zou
zijn geweest voor de wereldekonomie, die
het niet zonder de oliemiljarden van de
(rijkere) OPEC-staten kan stellen. Het
bankroet van de wereldekonomie lag als
het ware in handen van deze landen, die
de afgelopen jaren in versnelde mate
zijn geïntegreerd in de kapitalistische
wereldekonomie. Tussen 1973 en 1982 wa
ren de betalingsoverschotten van de
OPEC-staten waarover westerse financiële
instellingen konden beschikken, als ge
volg hiervan opgelopen tot maar liefst
403 miljard dollar. Een "vrije val" in
de olieprijzen zou er toe hebben geleid,
dat de OPEC-staten hun geld massaal van

de westerse banken hadden gehaald, om er
hun importen mee te betalen. Nu dit (nog)
niet is gebeurd en de olieprijsdaling
een meer geleidelijk karakter vertoont,
is echter even onomstotelijk sprake van
een afnemende bijdrage van de OPEC aan
het internationale bankwezen. Bovendien
gaan van de prijsdaling nog andere ef
fekten uit, die sterker tot gelding ko
men naarmate de prijsdaling zich voort
zet of stabiliseert. Op de eerste plaats
leidt de (ermee gepaard gaande) inkomsten
daling van de OPEC-staten tot een ver
slechtering van de exportpositie van de
westerse industrielanden, omdat de OPEC
staten minder geneigd zijn de meest lukra
tieve miljardenorders te plaatsen. Op de
tweede plaats vermindert de olieprijsda
ling de aantrekkelijkheid van energiebe
sparingsprogramma's en de toepassing van
duurzame energiebronnen. Op de derde
plaats leidt de olieprijsdaling tot dalen
de opbrengsten voor de staatskassen van
westerse staten die over eigen olie- of
gasvoorraden beschikken.

NEDERLAND

De nederlandse energiepolitiek sluit aan
op de koncernstrategie van de energie
multinationals. Zo volgen de laatste no
ta1s over het energiebeleid vrij nauwkeu
rig de lijnen die de afgelopen jaren in
de vorm van de behandel~e herstrukturering,
door de multinationals zijn uitgezet. Dit
kenmerkt het volgende karakter van de ne
derlandse energiepolitiek en haar afhanke-
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lijkheid van ontwikkelingen waar de staat
zelf nauwelijks invloed op heeft. Het kan
in zo'n situatie natuurlijk vriezen of
dooien. Zo hebben de olieprijsstijgingen
van de zeventiger jaren een gunstige in
vloed uitgeoefend op de ontwikkeling van
energiebesparingsprogramma's. Daar staat
tegenover dat ze ook de (her)introduktie
van milieuvervuilenden kolen bevorderen.
Met de olieprijs~alingen van het moment
is er sprake van dooi. Berekend is, dat
de gasopbrengsten dit jaar 1 miljard lager
zullen uitvallen en volgend jaar 2,5 mil
jard, hetgeen te wijten is aan de koppe
ling van aardgasprijs aan die van stooko
lie. Het gevolg hiervan is: meer bezuini
gen. Daar staat geen meevaller (voorde kon
sument) tegenover in de vorm van (bv) lagere
benzineprijzen, want de regering heeft de
lagere olieprijs onmiddellijk aangegrepen
om de accijns op benzine te verhogen.
De grillige afhankelijkheid van de wereld
energiemarkt legt zodoende in ieder geval
de nederlandse bevolking geen windeieren.
En zo komen we langzamerhand toch bij de
vraag wat de onbeduidende pion die de
energiebeweging internationaal is, in Ne
derland kan doen om het tij te keren.
Een vraag die in theorie gemakkelijk is
te beantwoorden, maar in de praktijkmoei
lijk te realiseren, al kondigen zich links
en rechts (potentiële) medestanders aan.
Het probleem spitst zich toe op 1I0nze" na
tionale bodemschat, het aardgas, waarvan
de voorraden voor minimaal 55 jaar toerei
kend zijn. Het streven zou erop moeten wor
den gericht, deze voorraden te koesteren

voor binnenlands gebruik en de baten aan
te wenden voor verdere energiebesparing en
de ontwikkeling van duurzame energiebron
nen. Op deze manier zou Nederland zich on
afhankelijk(er) kunnen maken van de wereld
markt, zo vindt ook de AER, een adviesor
gaan van de regering. Deze optie blijft
theoretisch, zolang de nederlandse staat
geen meerderheidsbelang in de GasUnie heeft,
waarvan Shell en Esso nu 50% van de aan
delen bezitten. Dat dat moet veranderen
vinden inmiddels niet alleen energiegroepen.
Ook linkse politieke partijen zijn die me
ning toegedaan, evenals de VEGIN, die daar
toe is opgejaagd door de woonlastenkommitees
En zo lijkt zich toch nog een hoopvol pers
pektief af te tekenen, ondanks het feit dat
de energievoorziening van het moment daar
weinig reden toe lijkt te geven •.••••••••

Bronnen:

M. Massarat: Weltenergieproduktion und Neu
ordnung der Weltwirtschaft - die Weltarbeits
teilung und die Neuverteilung des Reichtums
in der Welt. Frankfurt, 1980.
Vincent Bakker I Feike Salverda: de prijs van
ons aardgas. Vrij Nederland 12-2-83.
Idem: de OPEC sleurt de ekonomie in een Grot
Depressie. Vrij Nederland 29-1-83.

I-IAAltSCHEUR,rl"1JF~S

HET IS DE JONKHEER NIET GEGUND:

Dinsdag 19 april was Heemstede aan de beurt
voor een informatie avond in het kader van
de Brede Maatschappelijke Diskussie over het
energiebeleid. Over het algemeen worden de
ze bijeenkomsten zeer slecht bezocht.
Heemstede zou wat betreft het bezoekersaan
tal een absolute topper worden: 90 mensen
kwamen naar het Heemsteedse centrum 111
voor de diskussieavond. Toen iedereen goed
en wel binnen was, de koffie was net klaar,
ging het licht uit. In eerste instantie
dachten de diskussieleiders aan boze opzet
van aktivisten. De voorzitter van de avond

ging verder met zijn inleidende praatje
alsof er niets aan de hand was. Toen het
licht echt niet meer aan bleek te kunnen en
ook de diaprojektor niet werkte besloot men
na een kopje koffie, de avond maar af te
gelasten. De ware boosdoener was de Central
van Velsen-Noord, die na een storing geen
stroom meer leverde, zelfs niet aan de
jonkheer:
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VAN RUILEN KOMT HUILEN

atoomstroom uit België:
BMD overbodig?

In het vorige lekbulletin berichtten wij
over een mogelijke ruil van nederlands
aardgas tegen belgische atoomstroom. In
middels is onomstotelijke komen vast te
staan dat Van Aardenne hierover met de
belgische staatssekretaris van energie
zaken. Knoops. gesproken heeft (Le Soir.
10 maart). Er zijn nog geen kontrakten
getekend. maar de wederzijdse belangen
liggen duidelijk.
België beschikt zelf niet over aardgas.
De Belgen hebben besloten voorlopig geen
aardgas uit Rusland te importeren. wel
is een terminal voor de aanlanding van
vloeibaar algerijns aardgas in aanbouw.
Nederlands aardgas is echter goedkoper.
Het kontrakt met Nederland loopt in 1988
af en de Belgen zouden graag meer willen
hebben. In ruil daarvoor kan Nederland
dan belgische elektriciteit afnemen.
Grootverbruikers als BUDELCO (zink) en
DSM (goed voor 7% van het nederlands
energieverbruik) zijn zeer gefnteres
seerd in (atoom)stroom uit België. dat
goedkoper is dan nederlands stroom. om
dat het belgisch grootverbruikerstarief
wordt laag gehouden ten koste van de
kleine verbruikers (huishoudens). Grote
stroomimporten uit het buitenland zouden
de sluiting van vijf nederlandse elektri
citeitscentrales tot gevolg kunnen hebben.
Dat zou volgens K. van Duinen, direkteur
van Stork ketel bouw in Hengelo en H. van
Nijland, vice-voorzitter van de HPME een
verklaring zijn voor de uitspraak van Van
Aardenne dat hij geen toekomst ziet voor
de ketelbouw in Hengelo en Vlissingen.
Die centrales zijn nl. aan vervanging toe,
maar er zijn nog geen orders geplaatst,
zelfs geen plannen tot herstel. Voor de
belgische elektriciteitsproducenten en
nuk1eaire industrie is Nederland een wel
kome klant. Door de dalende afzet van elek
triciteit is er een grote overkapaciteit.
Het niet gebruiken van centrales is een
dure grap, die de bedrijven wel eens zou
kunnen dwingen de stroomprijzen te verho
gen. Bovendien heeft de belgische nukleaire
industrie, maar ook het amerikaans bedrijf
Westinghouse dat weer als kaper op de kust
verschenen is, dringend nieuwe orders nodig.
Door stroom uit België te kopen zou de Ne-

derlandse regering deze bedrijven in de
kaart spelen en zo medeverantwoordelijk wor
den voor de bouw van de nieuwe kerncentrales
in België (Doel V, in de eerste plaats).
DSM en BUDELCO verbruiken alleen al vol
doende stroom om een belgische kerncentrale
van 700 MW draaiende te houden. Het laatste
nieuws uit België wijst op het gevaar van
een nog grotere betrokkenheid van Nederland
bij de belgische atoomfantasiën. Oe aandeel
houders-vergadering van EBES, de grootste
belgische elektriciteitsproducent stelde
maandag 25 april, dat de verkoop van stroom
pas mogelijk is indien Nederland aan de bouw
van kerncentrale(s) meebetaalt.

De nederlandse regering schijnt zich weinig
aan de BMD gelegen te laten liggen. Terwijl
die nog rustig voortsuddert is zij op zoek
naar nieuwe wegen om Nederland van atoom
stroom te voorzien. Is de uitkomst van de
BMD dan nog van belang of dient die slechts
als rechtvaardiging achteraf van een al in-
geslagen weg? •

.:'~1_.:.\d*._....... .- .. ~.
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'"Knoops

De door Knoops geregelde samenwerking
tussen België en Frankrijk voor de bouw
van kerncentrales heeft te maken met het
dreigende gebrek aan bouworders in zowel
België als in Frankrijk. Om dit op te
lossen werd een plannetje bedacht; het
ging hier om een ruilhandeltje tussen
belgische en franse bedrijven. Als Bel
gië deelneemt in de uitbreiding van
Chooz mag Frankrijk wel de leiding ne
men in de bouw van Doel V en VI. ter
wijl Frankrijk nu zijn kernenergiepro
gramma i nkrimpt zou Chooz dan toch nog
door kunnen gaan. Evenzo heeft de Bel
gische regering een nieuwe stok achter
de deur om de uitbreiding van Doel er-
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door te drukken. Oe zieltogende kern
energie zou dan voorlopig weer van een
paar opdrachten zijn verzekerd, ondanks
de bestaande overcapaciteit aan e1ek
triciteitsproduktie.
Het is nu er op of er onder: Gaat de
samenwerking niet door, dan gaat de
franse en belgische atoomcentrale-bouw
ook niet door.

Dus Knoops verdedigde het zaakje met de
daartoe het meest publiekgevoelige ar
gumenten: de beveiliging van de te bou
wen franse kerncentrales door belgische
ingenieurs en de beveiliging van de
portomonnee van de belgische bevolking.
Volgens Knoops zou franse kernenergie
goedkoper zijn maar er werd niet bij
verteld dat dit alleen voor grootver
bruikers zou gelden en dat die atoom
stroomprijs zo laag werd door subsidies
die de bevolking door belasting moest
ophoesten. Bovendien had Frankrijk een
clausule in het verdrag opgenomen, dat
als Frankrijk niet aan Doel mocht deel
nemen de prijs weer omhoog zou gaan.
Eigenlijk is er voor België dus geen
voordeel om aan Chooz mee te bouwen.

Van groter belang was dat België dan
ook vast zou zitten aan Doel V en VI.
In het belgische parlement had de CVP
daarom vooral grote bezwaren tegen de
wederkerigheid van de bouwplannen in
Chooz en Doel. De bouw van Doel VI wordt
daardoor al heel twijfelachtig, maar
Doel Vschijnt nog niet definitief van
de baan te zijn.

Inmiddels krijgt de franse bouwfirma Fra
matom ook nog te maken met konkurrentie,
want er is een andere gegadigde: Westing
house, die in de VS sinds Harrisburg geen
bouwopdrachten meer krijgt, en ook al geen
materiaal en kennis kan exporteren naar
"del îcate" landen (landen waar ja maar lie
ver geen kernkennis aan kunt toevertrouwen)
door de kennelijk op dat punt toch nog
strenge antipro1iferatie-regu1eringen van
de amerikaanse overheid. Dus wil Westing
house graag samenwerken bij de bouw van
kerncentrales in Europa, want dat mag we1~

Bovendienkan ze dan later via een omweg tóch
die "delicate landenmarkt" penetreren. Ze
zullen voor Doel V dus wel een schappelijk
prijsje rekenen~ _

drinkwatervervuiling

Oe Rijnkommissie Waterleidingbedrijven
RI\~A en de Brusselse Intercommunale
Watermaatschappij BIWM hebben eind 182
hun ongerustheid uitgesproken over het
toenemende aantal kerncentrales aan

en de kwaliteit van het Maaswater in
een nota 1I0m het behoud van een schone
Maas". Waterleidingbedrijven hebben
geen standpunt over kernenergie (schoen
makers houden zich soms te veel bij hun
leest). Ze dringen daarom alleen aan
op aanvullende maatregelen om vervui
ling van de 11grondstof voor de waterzui
vering" binnen de bestaande normen te
houden. IIEnke1 de lozingen, die onver
mijdbaar zijn, zouden slechts in nadruk
kelijk te preciseren zeer beperkte mate
radio-aktief mogen zijn" aldus het me
morandum. Oe lozingen zouden zo moeten
worden uitgevoerd, dat in ieder geval
ook bij een lage afvoer van de rivier
"een voor de drinkwatervoorziening aan
vaardbare aktiviteit niet wordt over
schredenll

• Met het oog op abnormale ex
ploitatie-omstandigheden of ongevallen
dient bij de kerncentrales te worden
voorzien in een bergingscapaciteit van
voldoende omvang. Bovendien verzoeken
de watermaatschappijen betrokken te wor
den in de alarmplannen en willen ze een
lijst met mogelijke incidenten. Als hulp
middel in tijden van lage waterafvoer in
de Maas dient in aangepaste waterreserves
te worden voorzien. Hiertoe zou een stuw
meer moeten worden aangelegd in een zij
riviertje, de Houi11e, dat dan even ver
der stroomafwaarts zonodig het vuile
Maaswater wat kan verdunnen. Elektrici
teitscentrales moeten ook hun 60% over
tollige warmte kwijt. Het stuwmeer vol
water zou er dus ook voor moeten zorgen
dat de temperatuur van het Maaswater niet
meer dan 1,SoC stijgt. Het Maaswater be
houdt dan haar exportkwaliteit zodat je
het eventueel nog aan de arabieren kunt
verkopen, als hun ontziltingsinstallaties
langs de Persische Golf met olie verstopt
raken. _
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EUROPESE PLUTONIUM
GEMEENSCHAP
In het niet zo verre koloniale verleden
had Belgie een uranium-mijntje aangelegd
in de Kongo. In de tweede wereldoorlog
leverde Belgie uranium aan de VS. Ná Hi
rochima kreeg Belgie als dank voor de ge
leverde diensten versnelde Marshall-hulp
zodat de atoomindustrie snel kon worden
uitgebouwd. Wat begon met een radium-fa
briekje in Dolen, groeide na de oorlog
uit tot een 'nucleair domein' rond Mol:
2 splijtstofstavenfabrieken, de nu geslo
ten opwerkfabriek Eurochemic, een Studie
centrum voor de kernenergie, en niet te
vergeten een meet-afdeling van Euratom.
Dit geheel wordt aangevuld door een paar
onderzoeksreaktoren, en zo is bijna de
hele splijtstofsyklus aanwezig.
De opwerkfabriek Eurochemic kwam in 1966
in bedrijf. Het was een onderneming van
13 europese landen van de OESO, waaronder
ook Nederland. In 1974 werd de tent weer
gesloten, naar verluidt omdat men toen
nog dacht dat er anders teveel opwerk-ka
paciteit zou komen. Frankrijk en Duits
land wilden zelf grotere fabrieken bouwen.
Ook Nederland heeft zich daarna in 1975
teruggetrokken. Elders ging de plutonium
produktie door, zoals in la Hague waar
Cogema nog steeds verwoede pogingen doet.
Intussen werkte het studiecentrum voor
kernenergie samen met de Duitsers verder
aan de ontwikkeling van de kweektechnolo
gie. Belgie heeft evenals Nederland een
aandeel van 15 %in Kalkar. Voor het op
starten van dat blok beton is behalve
steeds meer geld en tijd 850 kg splijt
baar plutonium 239 nodig.
Belgie wil nu het tij in Duitsland gekeerd
is in z'n eentje de inmiddels verouderde
opwerkfabriek van 60 ton per jaar weer her
heropenen om zo te kunnen deelnemen aan de
internationale plutoniumekonomie. Zo kan
Belgie nog plutonium en opwerkkennis expor
teren. In Mol wil men zich zelfs speciali
seren in het opwerken van 'kneusjes I , be
schadigde of moeilijke splijtstofstaven bv.
uit onderzoeksreaktoren. Die staven zijn
namelijk veel moeilijker op te werken in
de veel grootschaliger opwerkfabrieken die
men in het buitenland wil gaan bouwen.

In april 1979 kwamen de toenmalige Ne
derlandse minister voor Volksgezondheid
en Milieuhygiene Ginjaar en zijn Belgi-
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sche collega Dhoore overeen om elkaar
over de problematiek mbt het ondergronds
opbergen van radioactieve stoffen infor
maties beschikbaar te stellen.
In februari 1980 werkte Nederland mee aan
het tot stand komen van "een drieluik van
nucleaire accoorden in de Europese Gemeen
schap", dat hield in: gezamelijke studie
programma's over opslag van radioaktief
afval, over opwerking van uitgebrande
splijtstofstaven, en over commercieel ge
bruik van snelle kweekreaktoren.
Pas na de BMD zou Nederland een beslissing
nemen of Nederland zich bindt aan die ac
coorden, aldus staatssekretaris van der
Mey in 1980.
Welke invloed heeft de nederlandse bevol
king op die internationale onderonsjes?
BMD? parlement? belgisch parlement? euro
pees parlement?

Gerd Vink
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kolen en uraan
Over de belgische steenkoolmijnen

De belgische anti-kernenergiebeweging
heeft een bondgenoot gevonden in de mijn
werkersbonden. Door het toenemend gebruik
van kernenergie vrezen de mijnwerkersbon
den dat vele mijnwerkers in de naaste toe
komst hun baan zullen verliezen. Nu werken
er nog 20.000 mensen in de mijnen, waarvan
15.000 ondergrond. Tot in de jaren 50 dek
ten de belgische kolen nog de gehele bin
nenlandse energiebehoefte. Nu is dat onge
veer 10%, waarvan de Kempische Steenkool
mijnen (KS) het leeuwendeel voor hun reke
ning nemen. Van deze 6 miljoen wordt 70%
in de staalindustrie gebruikt: ongeveer
25% gaat naar de elektriciteitsbedrijven.
Nu al wordt 25% van de elektriciteit opge
wekt met kernenergie. Als de bouw van
nieuwe centrales doorgaat wordt dat meer
dan 50%. De andere grote afnemer, de staal
industrie, verkeert in moeilijkheden~

De mijnwerkers eisen van de regering een
goede steenkolenpolitiek, waarin de bel
gische steenkool optimaal gebruikt wordt
en op rationele wijze met energie omgespron
gen wordt door gebruik te maken van warmte/
kracht(gekombineerde produktie van warmte
en elektriciteit). Nieuwe steenkolentech
nieken moeten ontwikkeld worden. Kortom de

mijnen moet weer leven ingeblazen worden.
Sinds de staat in 1967 de verliezen voor
haar rekening nam, is het bedrijf erg ver
stard, en verouderd. De verliezen namen toe.
In 1981 heeft de staat zelf het beheer in
handen genomen. Met een dynamische aanpak
kunnen de mijnen een belangrijke rol spelen
in de binnenlandse energievoorziening.
Voorlopig is het nog niet zo ver. De inge
bruikname van een nieuwe kolencentrale van
600 MW, zoals gewenst door de belgische
Kamer, dreigt naar de verre toekomst ge
schoven. Interessant in de schimmige machts
strijd is de rol van de regeringspartij, de
christen dernokratische CVP. Zij bezit veel
aanhang onder de mijnwerkers en wil die niet
kwijt raken door een te rigoreusekernener
giepolitiek. Maar tegelijkertijd zijn de be
langen van de belgische elektro-nukleaire
industrie rijkelijk in deze partij vertegen
woordigd.
Het is de vraag hoelang het bondgenootschap
tussen mijnwerkersbonden en AKB stand houdt
Aan een zuinig en milieuvriendelijk gebruik
van steenkool behoeven voor de AKB niet al
te grote bezwaren te kleven•. Maar als het
gaat om een keuze tussen kernenergie en ko
len bij een ongewijzigd, dus milieuvijandig
en verspillend energiebeleid zal de AKB tus
sen de machtsblokken door haar eigen gang
moeten gaan •

dirk dekker

r
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GEEN VREDE MET KERNENERGI E

Op eerste paasdag. 3 apri l j l. was i n Al
melo een paasdemonstratie onder het motto
"Geen vrede met kernenergie" gericht te
gen de Ul t ra Centrifugefabriek.
' s- t1i ddags werd er op het marktpl ein in
een grote tent een manifestatie gehouden.
Er waren klei nschalige bedrijfjes aanwezig.
veel stands. sprekers, muziek en theater
groepen. Een geslaagde middag, waar helaas
niet zo heel erg veel mensen naar toe ge
komen waren . Is-Avonds was er ~en fakkel
optocht naar de UltraCentrifugefabriek.
Aan deze demonstratie deden ongeveer 6000
mensen mee. Enkele mensen hielden een nacht
wake voor de fabriek .
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KRITIEK OP CE-SCENARIO
Het CE-scenario, dat het antwoord van "de"
milieubeweging op de visie van overheid en
ondernemers had moeten zijn, het wapen in de
energiestrijd om middengroepen, vakbeweging
en dergelijke mee te krijgen, het centrale
onderwerp van diskussie in de aktiviteiten
van de Werkgroep Energie Diskussie, dat
CE-scenario krijgt veel kritiek. Kritiek
uiteraard van de ondernemers, van overheids
funktionarissen, dat spreekt haast vanzelf,
maar kritiek ook uit de vakbeweging, en wat
nog opmerkelijker is, uit de milieu- en
energiebeweging zelf.

CE-SCENARIO ALS WAPEN IN OE STRIJD

Het CE-scenario is tot stand gekomen dank
zij de groeiende milieubeweging in de jaren
zeventig, de felle antikernenergiestrijd,
de daarop volgende impasse in het energie
beleid van de overheid, de organisatie van
de BMD en de subsidiëring van het CEwerk
door de Stuurgroep van de BMD. Grote delen
van de milieu- en energiebeweging hebben
het "Vergeten Scenario" van ir. Potma, deels
weer gebaseerd op soortgelijke werken van
Lovins en S~rensen, aangegrepen om te tonen
dat ombuigingen in het energie- en ekono
misch beleid kernenergie overbodig en een
milieuvriendelijk beleid mogelijk zou maken.
Dit "Vergeten Scenario" werd dan ook gezien
als uitgangspunt voor de ontwikkeling van
een algemeen door de milieubeweging te on
derschrijven scenario, Dat scenario moest
in de BMD ingebracht worden. Dat is allemaal
gelukt en op de BMD-avonden van jonkheer
de Brauw gaat de diskussie meestal over dit
scenario. In de BMDkrant staan vier scenari
o's (een van de overheid, twee van de Stuur
groep BMD en het CE-scenario), maar bijna
automatisch gaat de diskussie over het meest
vriendelijk aandoende CE-scenario. Het is
ook niet niks; aanzienlijke beperking van
de milieuvervuiling, toch nog ekonomische
groei, nog wat groei in de partikuliere kon
sumptie, 19% daling van het energieverbruik
tussen 1980 en 2000, geen kernenergie, min
der steenkool. De andere drie scenario's
hebben bovendien geen echte achterban, geen
mensen die zich op zo'n avond als verdediger
opwerpen. Daarmee is de milieu/energiebewe
ging erin geslaagd de officiële BMD in gun
stige zin te beïnvloeden. En dat is ook een
reden om zorgvuldig te zijn met kritiek

UITKOMSTEN ZIJN MISLEIDEND

Maar, er is een heel grote "maar" aan. In

de officiële BMD wordt vooral gepraat over
de uitkomsten van scenario's. Dat is mislei
dend en bovendien niet erg mobiliserend.
De uitkomsten hebben namelijk weinig met de
werkelijkheid te maken. Scenario's zijn geen
toekomstplaatjes zonder meer. Ze dienen
slechts om aan te geven hoe bepaalde beslis
singen kunnen uitwerken. De opstellers gaan
daarbij uit van verbanden tussen grootheden
die je stabiel houdt (bv verband tussen
de konsumptieve ontwikkeling en het natio
nale inkomen). Maar er zijn een heleboel
faktoren die de uitkomst onzeker en minder
realistisch maken. Belangrijk is te weten
dat het CE-scenario vergelijkbaar moest zijn
met het zogenaamde "referentiescenario",
wat weer een (in 1981 bijgestelde) weergave
is van het beleid dat de regering van Agt-I
voorstond. Er wordt bijvoorbeeld uitgegaan
van niet meer geldige cijfers m.b.t. de
ontwikkeling van de wereldhandel, de brand
stofprijzen en het financieringstekort.

~" .."~~•• .. J.
, .~.
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"Zouden we niet eerst de bre
de maatschappelijke discussie
afwachten, buurman?"

Bovendien biedt diskussie over (fiktieve
dus) uitkomsten geen handvat voor maatschap
pelijke strijd. In de diskussie over ener
giescenario's zouden dus voorgestelde maat
regelen centraal moeten staan. Dan kunnen
mensen een bewuste keus maken, zèlf alter
natieven bedenken en uitmaken wat ze zèlf
kunnen doen om het energiebeleid de gewenste
richting in te sturen.

E _



SCHETS VAN DE INHOUD

In het CE-scenario worden een groot aantal
beleidsmaatregelen voorgesteld op achter
eenvolgens de terreinen: energiehuishouding,
verkeer, landbouw, milieuhygi~ne en ekono
mie. Kort samengevat:
ENERGIEHUISHOUDING
1. Instelling progressief tarief voor klein

verbruikers; instelling van een energie
belasting van 1% per jaar, te beginnen
in 1986, behalve voor de exportindustrie.
Doel is energieverbruik te remmen en
produkten/diensten die minder energie
(en meer arbeid) vergen te bevoordelen.

2. Verhoogde subsudies voor investering in
energiebesparing en duurzame energiebron
nen. Verhoging isolatienormen in de wo
ningbouw.

3. Geen kernenergie in 2000, beperkte inzet
van steenkool (ong. 3 keer zoveel als in
1980, maar half zoveel als in het refe
rentiescenario), prioriteit voor bouw van
warmtekrachtkoppelingsinstallaties (tot
50% van de elektriciteitsproduktie in
2000), uiteraard aandacht voor de zgn.
stromingsbronnen. Oprichting van een na
tionale elektriciteitsmaatschappij (een
N.V.) en versterking rol (geïntegreerde)
lokale energiebedrijven.

VERKEER

4. Overname Japanse en Amerikaanse normen
m.b.t. zuinigheid en milieubelasting
auto's. Algemene maatregelen om open
baar vervoer sneller en bruikbaarder
te maken en auto's duurder. Van 1980
tot 1990 5% meer tariefsverhogingen
dan de inflatie nodig maakt. Autobe
zitters meer laten betalen voor benzi
ne, minder aan wegenbelasting (bezit
auto wordt dus goedkoper, rijden erin
duurder).

LANDBOUW
5. Verhoging van de melkprijzen, produk

tie-afspraken en beheersovereenkomsten
met boeren voor extensief graslandge
bruik worden voorgesteld om een milieu
vriendelijker landbouw te realiseren
(een interessant hoofdstuk:)

MILIEUHYGIENE
6. Introduktie Japanse en Amerikaanse mi

1ieunormen. Zonodig niet (geheel) door
de vervuiler laten betalen. Heffingen
over produkten die bij produktie of
bij gebruik een grote bijdrage tot de
milieubelasting leveren. Gif uit de
grond. Stimuleren hergebruik.

SOCIAAL-EKONOMISCH BELEID
7. Afschaffing BTW voor verschillende op

de binnenlandse markt gerichte dien-

stensektoren, verhoging BTW op ener
gie-intensieve sektoren.

8. Invoering premie-vrije voet in het in
komen om de vergroting van de inkomens
verschillen als gevolg van verschillen
de van de hiervoor genoemde maatregelen
te kompenseren en invoering van ar
beidstijdverkorting te vergemakkelijken.

Het CE berekent dat de extra inkomsten de
extra uitgaven mogelijk maken, mede gezien
de door hen ingeschatte ekonomische ont
wikkeling tot 2000. Per saldo zal het
overheidsaandeel in de totale ekonomie
niet stijgen.

TWEE SOORTEN KRITIEK

Er zijn tot nu toe twee soorten kritiek te
beluisteren en te 1ezen.Enerzijds kritiek
op de uitvoerbaarheid van (onderdelen van)
het CE-scenario, anderzijds kritiek op de
ideologie die in het scenario te herkennen
is.

KONGRES CE 1 MAART

Kritiek op de uitvoerbaarheid was vooral te
beluisteren op het kongres dat het CE zelf
op 1 maart j.l. organiseerde. NCWvoorzitter
Van Eijcke1enburg stelde dat het CE een
bijna totale verandering van het konsumptie
gedrag wil, en vond dat niet realiseerbaar.
Bovendien is het CE pessimistisch, het gaat
uit van de "eindigheid van de aarde", maar
dat is maar relatief; "Er valt nog zoveel
te ontdekken", In het bijzonder maakte
Van Eijckelenburg zich druk om de langbouw
voorstellen van het CE; de landbouw is een
belangrijke exportsektor en dat moet zo
blijven vond hij,
Ekonoom prof. Pen begon met het CE-scenario
gematigd te noemen; IIPersoon1ijk geef ik
de voorkeur aan een veel scherper, radika
ler, scenario", waarin hij meer plaats in
zou ruimen voor "simpele, direkte maatre
gelen, verboden en geboden ll

• Pen vond dat
je om een goed milieubeleid te voeren een
aantal aktiviteiten gewoon moest lIaf kni j penll•

Maar ..... ,"als er iets is wat bedreigend
is voor het milieu is het de depressie"
(Pen heeft het nooit over krisis of reces
sie, maar over depressie), Om het CE-scena
rio uit te kunnen voeren moet eerst de
ekonomie weer gezond gemaakt worden, Dus
voorlopig géén kostenverhogingen , géén
bestedingsinkrimping, géén belastingver
hogingen, dat kan nu niet. Dat verergert de
depressie. II Om af te kunnen knijpen moet je
de ekonomie gezond maken", Het leek bijna
een klucht die lezing van Pen, Om de milieu
vervuiling te kunnen bestrijden moet je
die eerst flink toe laten nemen:

_________________________15.
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naar voren. Nadat hij had aangegeven hoe
links zich, zeker in een tijd van krisis,
in haar denken laat beïnvloeden door de
dominante ekonomische terminologie, opende
hij frontaal de aanval op het CE: "Ook het
groene scenario (CE) tracht de eigen waar
den van de milieubeweging te koppelen aan
de heersende: de exportindustrie wordt met
rust gelaten en ter stimulering van de bin
nenlandse industrie en de dienstensektor
komt het scenario met een Keynesiaans ge
richt beleid: veranderingen in het belas
tingenstelsel en een aantal meer specifieke
maatregelen, zoals reorganisatie van de
stroomvoorziening.

Daarmee zijn aktiegroepen niet bezig: die
willen meer greep op hun eigen leefmilieu
vanuit de zo ervaren bedreiging door het
industriesysteem. Je verzet je daarbij tegen
de overheid, en het groene scenario sluit
daar niet bij aan. Het is veel te globaal om
aan te kunnen sluiten bij de aktiepunten
die aan de basis leven. Daar kun je het kon
flikt zoeken tussen je eigen waarden en de
dominante."Je slaat geen brug, maar streeft
naar een omkering van waarden". (1)
Deze kritiek heeft nogal wat gevolsen voor
de mogelijkheden van een gezamenliJk optre
den van milieu- en energiebeweging en evt.
bondgenoten. Het is namelijk een pleidooi
voor een radikale mentaliteitsverandering,
een "culturele breuk in het denken". Het is
ook een afscheid van links in de traditio
nele zin,dat meestal in de bestaande machts
verhoudingen de belangrijkste barrière voor
een betere (leef-) wereld ziet. Het radikaal
afwijzen van deze maatschappij en het van
onderop opbouwen van. een tegenmaatschappij
is het perspektief van de basisgroepen, zo
lijkt Sible te stellen. Deze opvatting maakt
koalitievorming haast onmogelijk, en ver
vangt die door het benaderen van, en samen
werken met, individuele leden uit de orga
nisaties en groepen die in andere visies
die bondgenoten zouden kunnen zijn (vakbon
den, konsumentenorganisaties, e.d.). Sible
is daar optimistisch over (hoewel niet
blind voor de navelstaarderij van een deel

OMKERING VAN WAARDEN

Direkteur Donia van Konsumentenkontakt en
voorzitter~van de FNV stonden veel po
sitiever tegenover het CE-scenario. Veel
van de voorstellen werden door hun onder
schreven.Dat valt ook te merken aan de FNV
nota "Energie, ons een zorg" die de afge
lopen maanden in de FNVbonden bediskussieerd
is. Kok benadrukte wel dat de scenariobena
dering zijn gevaren had; "De grote hoeveel
heid cijfers suggereert ten onrechte bij
het grote publiek een grote mate van exakt
heid". Zo is de werkloosheid in 2000 ge
schat op basis van reeds achterhaalde gege
vens. Scenario's dienen slechts om "een
zekere discipline in het denken" te bevor
deren. Kok vond het CE-scenario overigens
vrij bescheiden wat betreft de hoogte van
de inzet van alternatieve bronnen (inder
daad wijkt die niet veel af van de cijfers
van het referentiescenario van EZ, uitge
zonderd windenergie, waar het CE 50% hoger
zit). Ook vond Kok het CE nogal pessimis
tisch wat betreft de kosten van energiebe
sparing; een goed energiebeleid zou de kos
ten kunnen drukken. Kok deelde de kritiek
op het landbouwhoofdstuk. Stopzetting van
de produktiviteitsgroei vond hij niet ge
wenst omdat hij het slecht zou vinden dat
Nederland een extra beroep zou moeten doen
op de wereld voedselmarkt. Of dit laatste
het geval zal zijn ;s echter de vraag.
De nederlandse bevolking groeit slechts
zéér langzaam en ik vraag me af of de voed
selkonsumptie per hoofd nog zal stijgen.
de voedselindustrie breidt zijn produktie
vooral uit door lucht te verkopen, zo lees
ik in bijvoorbeeld de publikaties van
Milieudefensie en Strohalm over voedsel.
Er zal dus hooguit sprake zijn van export
stagnatie en minder grote boterbergen.
Donia en Kok hadden beiden forse kritiek
op het veelvuldig gebruik van het prijs
mechanisme, Besparing of verandering van
konsumptiegedrag afdwingen door hoge prij
zen zagen de heren niet zitten, vanwege
vooral de effekten op de lagere inkomens.
Kok vroeg zich af of je dan nog wel genoeg
"draagvlak" in de maatschappij zou vinden
voor zulke maatregelen. Hij eindigde met
de essentiële opmerking dat bij het stre
ven naar een mens- en milieuvriendelijke
maatschappij "de machtsvraag in het ge
ding is" ..... "Dat streven is niet te rea
liseren zonder dat de mensen in de bedrij
ven e.d. in dat proces meewerken".

Op het CEkongres van 1 maart is de prak
tische kritiek uitgebreid aan de orde
gekomen. Tien dagen eerder, op het Milieu
defensiekongres, bracht Sible Schöne, ak
tief in de anti-kernenergiebeweging in
Nijmegen, een veel fundamenteler kritiek
.I6~ _



van de basisgroepen). Hij beweert dat de
antikernenergiebeweging erin geslaagd is
die omkering van waarden te bereiken; "Een
meerderheid wijst kernenergie af vanwege
de bedreiging van het dagelijks leven. De
ekonomie wordt daaraan ondergeschikt ge
maakt".Ik vind dit onverantwoord optimis
tisch. Die meerderheid is er wel, maar
slechts een gering deel zal er echt aan
zienlijke ekonomische nadelen voor over heb
ben om kernenergie te stoppen. Zo diep zit
het niet bij grote delen van die meerderheid.
En daarom is het maar wát handig dat kern
energie ook ekonomisch onaantrekkelijk blijkt
te zijn en andere systemen van elektrici
teitsopwekking tegen betaal bere kosten rea
liseerbaar~

PSP-KRITIEK

Ook in diverse LEKorganisaties is reeds kri
tiek geleverd op het CE-scenario. De meest
uitgewerkte kritiek komt tot nu toe uit
de PSP. In een 24 pagina's omvattende samen
vatting en kritiek (2) leggen drie leden
de maatregelen die het CE wil, naast de
ideeën die er binnen de PSP en de energie
beweging leven. Ook wordt gebruik gemaakt
van het boek "Olieslaaf of Eigen baas" (3):
uit tijdgebrek echter niet op alle punten.
(binnenkort verschijnt in Intermediair
waarschijnlijk de eerste vergelijking tus
sen "Olieslaaf" en het CE-scenario).
De PSPers konkluderen dat "op milieu- en
energiepolitiekterrein het CE materiaal
ideeën levert voor een verandering van de
energievoorziening. Gekoppeld aan de idee
en van kleinschalige organisatie van een
deel van de elektriciteitsproduktie liggen
hier mogelijkheden voor een kampagne voor
aktieve, milieu- en mensvriendelijke lokale
energiepolitiek. Echer, "Op landelijk nivo
heeft het CE niet veel te bieden. Echt
waardevol is de argumentatie die leidt tot
een grote inzet van Warmte-Krachtkoppeling.
De steenkoleninzet is hoger dan de huidige,
en die is al hoog genoeg. Oe oprichting
van de NV Nederlandse Elektriciteits Maat
schappij en de nationalisatie van de NV
Gasunie zijn onvoldoende stappen om echt
greep te krijgen op de energievoorziening.
Demokratisering en verandering van machts
verhoudingen komen er bekaaid af. En dat
is op zich een rem voor een mi1ieu- en
mensvriendelijk energiebeleid.
Grote bezwaren hebben wij tegen de priva
tisering. Bedrijven gaan in toenemende
mate zelf energie opwekken. Wij vinden dat
dat een overheidstaak moet blijven en dat
de overheid moet kunnen beslissen waar
de voordelen van een goedkopere elektrici
teit en warmteopwekking terecht komen.
Op sociaal-ekonomisch gebied is de kritiek
groot. Het CE heeft als uitgangspunt dat

"de kosten en prijzen van goederen zo
moeten worden beïnvloed dat de milieu
schadelijke effekten van bepaalde vormen
van produktie in de prijs van een produkt
tot uiting komen. De prijsverhoudingen
moeten een betere afspiegeling vormen van
de maatschappijke kosten van bepaalde vor
men van produktie. Oftewel: energie-inten
sieve en milieubelastende vormen van pro
duktie en konsumptie moeten relatief duur
der worden, "schone" en "zuinige" vormen
van produktie relatief goedkoper. Volgens
de schrijvers verwacht het CE dat het
marktmechanisme dan "vanzelf" voor een
milieuvriendelijke produktiestruktuur gaat
zorgen; "CE gaat er daarbij impliciet van
uit dat de produktie voornamelijk wordt
bepaald door de vraag". Dat noemen de
schrijvers een naïeve gedachte. "In feite
onderschat CE het bestaan van ekonomische
machtsverhoudingen en het gegeven dat het
vooral grote ondernemingen zijn die de
marktverhoudingen domineren, evenals de

,

technologische ontwikkelingen". De schrij
vers hebben op nog veel meer ekonomische
punten kritiek, één ervan kwam ook bij Kok
en Donia al voor; de effekten voor de la
gere inkomens; "Een lager inkomensnivo kan
best een kwalitatief beter bestaan inhou
den. Maar dan past daarbij wel dat mensen
ook zelf zeggenschap hebben over hun arbeid,
en zelf kunnen besluiten over produktieplan
nen e.d. Daarbij past ook een eerlijker in
komensverdeling. Ook hiermee houdt het CE
te weinig rekening.

ENERGIEBEWEGING IN DISKUSSIE MET CE

Op een speciale LEKvergadering, op 19 april
jl. bleek veel overeenstemming met de kri
tiek uit de PSP. De vertegenwoordigers van
Milieudefensie zeiden dat het CEscenario
niet geschreven is voor de anti kernenergie
beweging. Het is eerder iets voor bestuur
ders, veel kompromissen zijn er alvast in
verwerkt. Ook Milieudefensie vindt dat er
meer met direkt sturende maatregelen geko
men moet worden dan met beïnvloeding van

______________________17:



prlJzen. Milieu-defensie bereidt een diskus
siedag voor voor plaatselijke groepen om de
bruikbaarheid van elementen van het CE-sce
nario voor lokale aktie te bespreken. De
vertegenwoordiger van de PPR merkte op dat
het CE-scenario als totaaTPTan onrealistisch
is, en het gevaar dreigt dat politici alleen
die maatregelen eruit zullen halen die hen
goed uitkomen. Daarom is het nodig dat de
energiebeweging zelf haar eisen en priori
teiten vaststelt.
Bij Strohalm, CPN, Hervormde Jeugdraad en
Jonge Socialisten leven soortgelijke ideeën.
Afgesproken is dan ook dat na de diskussie
dag in juni en vóór het grote najaarskongres
van de Werkgroep Energie Diskussie met het
CE in diskussie getreden zal moeten worden.
Of het CE daar veel voor voelt is niet zo
duidelijk. De PSPschrijvers zeggen over de
politieke rol die het CE blijkbaar wil spe
len: "Het lijkt er overigens op, sinds de
publikatie van het CE, dat het Centrum voor
Energiebesparing niet in de eerste plaats op
steun uit de links-radikale hoek zit te
wachten. Het konflikt tussen ir. Potma (di
rekteur van het CE) en de Vereniging Milieu
defensie over de strategie van de milieu
beweging, duidt erop dat het CE niet per
ongeluk een gematigd verhaal op tafel heeft
gelegd. Het zoekt naar steun in het midden.

000

Hierdoor kan in de diskussie over het CE
scenario een polarisatie ontstaan, waar wij
niet op uit zijn. Maar we moeten er voor
waken dat de milieubeweging, in het zicht
van de krisis, geleid wordt naar een a-poli
tieke, "groene" tunnel.

John Honte1ez

Noten

1. Onderstroom 7/2, f 3,-- , Postbus 1334,
6501 BH Nijmegen.

2. Diskussiestuk "PSPmeningen over het
energiescenario van het centrum voor
energiebesparing", door John Hontelez,
Herman Krommendijk en Herbert Goedings.
f 3,50 overmaken op gironr. 34 81 955,
tnv SVS-PSP, Amsterdam, ovv "bulletin
nr. 61".

3. "Olieslaaf of Eigen Baas" Joop Boer en
Joop Oudelohuis, een echt alternatief
scenario. f 25,--, Strohalm, 030-314314

Het CE-scenario zelf is te bestellen bij
het Centrum voor Energiebesparing, Oude
Delft 180, 2611 HH Delft, 015-131260
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Vorig jaar vond op 9 april in Utrecht het
No Nukes-festival plaats. Het Landelijk
Energie Komitee was een van de organisato
ren. Het festival was georganiseerd om de
antikernenergiestrijd weer onder de aandacht
te brengen, vooral onder die van jongeren,
en om geld voor de AKB te verzamelen. Muzi
kaal was het een geslaagde happening, maar
in de pers, ook die van de AKB was veel
kritiek te horen. Die kritiek betrof o.a.
de kommerciële aanpak en de reputatie van
de andere organisator, de Filmmaatschappij
Amsterdam. Hoe staat het nu eigenlijk met
de opbrengsten? Daarover deze verantwoor
ding.

Het No Nukesfestival was niet uitverkocht.
De maximale opbrengst zou dus niet gehaald
worden. Hoeveel het wel op zou leveren is
heel lang onduidelijk gebleven. Ook nu is
het nog niet precies te zeggen. De belang
rijkste reden daarvan ligt bij de Filmmaat
schappij Amsterdam. Omdat die voor het No
Nukesfestival alle financiele risiko's op
zich had genomen het LEK had kontraktueel
vastgelegd dat het niet zou meebetalen aan
eventuele verliezen) was het logisch dat
de Filmmaatschappij ook de penningmeester
van de speciaal opgerichte Stichting No
Nukes Nederland (vier leden vanuit de Film
maatschappij, vier vanuit het LEK) zou le
veren. Ondanks aandringen van andere be
stuursleden heeft deze penningmeester geen
financieel eindverslag opgemaakt.
In december ging de filmmaatschappij fail
liet. Er rezen vermoedens dat een deel van
het geld van No Nukes daarmee ook verloren
zou zijn. De Stichting No Nukes benoemde een
nieuwe penningmeester, Jan Berkelder van de
AKB uit Arnhem, en samen met andere bestuurs
leden ontdekte deze dat dat inderdaad voor
enige tientallen duizenden guldens het geval
kan zijn. De Stichting heeft vervolgens de
justitie ingeschakeld en deze heeft de zaak
in onderzoek.

Voor het overige is te melden dat als alle
schulden betaald zijn en bijvoorbeeld het
geld voor No Nukesfilmmateriaal is geTnd
(op de vlaamse en britse TV zijn fragmenten
uitgezonden) er toch een batig saldo over
lijkt te blijven. Het zal in de orde van
enige duizenden guldens zijn. Het kan echter
nog wel geruime tijd duren voordat we over
dit geld kunnen beschikken. Tegen de tijd
dat er geld beschikbaar komt zullen we eerst
de subsidieaanvragers van verleden jaar be
naderen om te zien of hun aanvragen nog van
kracht zijn. Als er dan nog geld overblijft
om andere aktiviteiten te subsidiëren zul
len we dat bekendmaken in het LEKbulletin.
Tot die tijd heeft het vrij weinig zin om
eventuele subsidieaanvragen bij No Nukes of
het LEK in te dienen.-- 19:
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KERNENERGIE. GEVAAR OF NOODZAAK 
ANATOMIE VAN EEN KONFLIKT

Zo'n 1~ jaar geleden onderhield de oos·
tenrijkse siciologe Helga Nowotny een be
perkt gezelschap inspraakdeskundigen en
andere geïnteresseerden over de haken en
ogen van inspraakprocedures als de BMD.
Van haar hand was zojuist een duitstalig
boek verschenen. waarin nauwkeurig wordt
geanalyseerd hoe een soortgelijke oosten
rijkse procedure was verlopen en dan met
name de rol van de wetenschap daarbij.
"Zeer waardevol". konkludeerde de kersver
se stuurgroepvoorzitter De Brauw na afloop.
"We zullen er zeker lering uit trekken".
Dat viel tegen. Behalve het verloop van de
BMD zelf. bleek dat al spoedig uit de af
wijzing van een subsidie-aanvraag die voor
zag in de vertaling van Nowotny's boek.
Geen overbodige luxe gezien het moeilijk
toegankelijke karakter van het boek. On
langs is die vertaling toch nog verschenen
in het SOMSO/Maculafonds. Een aanwinst. waar
van de titel luidt: "Kernenergie. gevaar
of noodzaak - anatomie van een konflikt".
Het boek kan niet meer werkelijk van invloed
zijn op de procesgang van ~e BMD en de hou
ding van de energiebeweging daartegenover.
Helaas. want in de beperkte kring waarin de
duitstalige versie de afgelopen tijd cirku
leerde. heeft men er zeker voordeel bij
gehad. Het boek maakt een "zachte" machts
technologie als de BMD-inspraakprocedure is.
meer inzichtelijk en laat zien welke proces
sen daarbij een rol spelen. Dit gebeurt niet
volgens de methode van de botte bijl. maar
op basis van een zeer nauwgezette analyse.
Waarom nauwgezette analyses in de duitse taal
altijd recht evenredig lijken te zijn aan
taalkundige wangedrochten. is mij opnieuw
een raadsel gebleven. In de vertaling wordt
dit probleem echter een flink stuk uit de
wereld geholpen. Gedeeltelijk draagt ze er
helaas toch nog de sporen van. of laat an
derszins een incidenteel germanistisch steek
je vallen (b.v. bürgerinitiativen vertalen
met burgerinitiatieven).
In het boek passeren in vijf hoofdstukken
het ontstaan. verloop en de konsekwenties de
revue van participatie-experimenten als de
BMD. Het verhaal is doorvlochten met empirisch
materiaal dat door Nowotny is ontleend aan het
referendum dat in Oostenrijk in 1978 werd ge
houden over de ingebruikneming van de eerste
kerncentrale. of meer in het bijzonder: de
informatiekampagne die aan het referendum
voorafging. Nowotny is daarbij vooral geïnte
resseerd in het verschijnsel "verwetenschap-
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pelijking" van de maatschappij. Dit wil zo
veel zeggen als de steeds grotere belangen
en inzet van wetenschap t.b.v. (de oplossing
van) maatschappelijke konflikten. Daarmee
krijgt de wetenschap een manifeste direkte
betekenis als machtsintrument. waar ze die
(op een andere manier) vroeger meer latent
bezat. Trouwens: ook tegenwoordig wordt nog
wel gestreefd naar een strikte scheiding tus
sen politiek en wetenschap. Maar dit is dan
toch voor steeds meer mensen een illustratie
van precies dat gebruik van wetenschap als
machtsinstrument. dat haar betekenis in zoln
geval ontleent aan het waardevrijheidsprincipe.
Het door Nowotny geanalyseerde oostenrijkse
experiment heeft een bredere betekenis.
"De geanalyseerde vorm van konfliktbehandeling
(op het gebied van de kernenergie; h.v.) door
wetenschappers. het belang van wetenschappe
lijke argumantatie en de sociale determinanten
voor het ontstaan van voor- en tegenstanders
leveren een uit de politiek afgeleid paradig
ma van konfliktbehandeling op. waarmee de
wetenschap zich in de toekomst steeds vaker
gekonfronteerd zal zien".
Zoals dit citaat illustreert. wint de socio
loge in Nowotny het van de politicus. Om deze
reden denk ik. dat het boek voor studenten en
inspraakdeskundigen bruikbaarder is dan voor
aktiegroepen. Met name Wen S-projekten en
wetenschapswinkels bevinden zich vaak in het
soort diskussies. die in het boek worden aan
gekaart. Met heimwee ook dacht ik bij lezing
terug aan mijn studententijd. toen wij er na
vijf bezettingen van onze faculteit nog niet
in waren geslaagd een fatsoenlijk "alterna
tief" boek te vinden voor dat vermaledijde
onderdeel "wetenschapsfilosofie". Dat boek
heeft Helga Nowotny nu geschreven:

Herman Verhagen

(het boek is voor f 25.- verkrijgbaar in de
boekhandel. Verhoogd met f 2.50 porto kan
het ook worden besteld via girorekeningnum
mer 4291902 tnv Macula Boskoop)



Vanuit Roosendaal gaan mensen per fiets.
kontaktadres: Progressief Overleg Roosendaal

(A. van Gurghom)
Schuivenoord 59
tel.: 01650-52267

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

6. Geen atoomstaat.

KONTAKTADRESSEN VOOR VERVOER

Vanuit de volgende plaatsen vertrekken
bussen:
Zuid Limburg
kontaktadres : Leo en Kollektief Rampenplan

Mariastraat 13, Maastricht
tel.: 043 - 50130

Midden en Noord Limburg
Informeer bij Leo

belgische gasballon

Voor elk land is het leuker om energie
over te hebben dan energie te moeten
importeren. Nederland heeft een ~oor

raad van minstens 2500 miljard m a~rd

gas en exporteert zo'n 45 miljard m
per jaar. In België beschikt men niet
over een aardgasbel zoals in Slochteren.
maar eigenlijk zou België die wel graag
willen hebben. Nou. dat kan: je impor
teert aardgas en stopt dat in België in
de grond.

Opslag van nederlands gas vindt nu al
plaats in Dutzele (bij Zeebrugge) en in
de Anderluesmijn in de borinage. Verder
zit er in Loenhout (in de Antwerpse Kem
pen) op 1200 mtr. diepte een poreuse
steenlaag. die bedekt wordt door een on
doorlatende laag van + 70 mtr. dikte.
In het poreuse gesteente willen de Belgen
1,2 miljard m3 aardgas opslaan (dit is
maar een klein gedeelte van de totale im
port van gas). Daarmee kan Jean van der
Splintère wel overwintèrett

14 mei Antwerpen
BREDE STEUN VOOR NEDERLANDS MANIFEST

SSK Roermond
Roersingel 2 b
tel.: 04750-52047
Brabant
Eindhoven (en Waalre)
Smalle Haven 1
tel.: 040-453299
Tilburg
Stationstraat 15
tel.: 013-351535

WSA Weert
Luikstraat 37
tel.: 04950-20302

-Breda
Resedastraat 16
tel.: 076-140064

Bergen op Zoom
Postbus 248
tel.: 01640-37664

Op de perskonferentie van de Gezamenlijke
Energie Komitees Zuid Nederland en het
LEK, woensdag 27 april jl. in Eindhoven.
is het nederlands manifest tlKernenergie
da's geen werk tl in de publiciteit gebracht.
Totnutoe hebben een zestigtal organisaties
de eisen onderschreven. Tot de twintig
landelijke organisaties behoren naast de
LEK-organisaties ook de PvdA en 0'66, de
Voedingsbond FNV. de Waddenzee vereniging.
de vereniging van wereldwinkels. de Stich
ting Reinwater. Energie Anders en het
Centrum voor Energiebesparing.
Uit deze brede ondersteuning blijkt wel
dat de angst voor het belgisch atoompark
wijd verspreid leeft. Kom daarom allen
naar Antwerpen op 14 mei:

EISEN
1. Geen nieuwe kerncentrales, noch in

Doel noch in Chooz. en sluiting van
de bestaande.

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

voor de arbeiders uit de kernenergie
industrie door ontwikkeling en toepas
sing van energiebesparingstechnieken
en milieuvriendelijke energiebronnen.

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

Gelderland
Nijmegen
Den Sheperd van Spaenstraat 35
tel.: 080-220894

Zeeland
Vanuit Zeeuw Vlaanderen vertrekt een auto
en fietskaravaan.
kontaktadres:Wg KE Zw. Vlaanderen

Postbus 11
St. Jansteen
tel.: 01142-433

De Belgen en de Nederlanders stappen apart
op ergens vanaf een punt in de omgeving van
de Groenmarkt.De demonstratie begint om
half drie. Vooraf zal een spreker de eisen
toelichten. In zijn toespraak is een stukje
gewijd aan de Nederlanders en hun eisen.
Is-Avonds is er een benefietkoncert op het
Kattendiepdok West, waar de demo venmoede
lijk ook eindigt. Tussen het einde van de
manifestatie/demonstratie en het benefiet
koncert ier er aan het Kattendiepdok een
cafe waar je eten en drank (waarschijnlijk
in bescheiden hoeveelheid kunt krijgen.
In dat cafe kunnen ook toespraken gehouden
worden. De kaarten voor het benefietkoncert
kun je bestellen bij VAKS, in België, tel.
09.32.3.2186592.
Infonmatie en vragen: VAKS of SSK Eindhoven.
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MOL '5 HOOP IN DE KLEI

In Be1gie I mi nima1i seren"ze het afvalpro
bleem. Dat is het vlaamse woord voor bage
telliseren. Bij alle kernenergieaktivitei
ten wordt geruststellend vermeld dat het
StudieCentrum voor Kernenergie onderzoek
doet naar een oplossing voor het afval
probleem. In het geval van Belgie wordt
die oplossing gezocht in een kleilaag op
200 meter diepte, toevallig precies onder
het SCK te Mol.
Nog voor het Belgische parlement na lang
uitstel min of meer over over het energie
beleid zou gaan praten werd daar al een
schacht geboord om een ondergrondse ruim-
te aan te leggen. Vandaaruit zouden proeven
worden gedaan om na te gaan welke invloeden
het warmteverspreidende afval op de klei
zou kunnen hebben. De temperatuur-stijging
zou vele nog onbekende gevolgen kunnen heb
ben ten nadele van de gunstige eigenschappen.
De'Boomse klei 'zou in aanmerking komen om
dat die plastisch is en het afval insluit,
en omdat klei de eigenschap heeft dat het
bepaalde stoffen kan opnemen door ionen-
ui twisse 1i ng, dwz uitwi sse li ng van el emen
ten uit de klei met opgeloste elementen
in het water. Klei laat ook zeer weinig
water door. Dat is een gunstige eigenschap.
De doorlatendheid van de klei is echter
afhankelijk van de porositeit. van even
tuele breuken, en van korrelgroottever
schillen tussen verschillende kleilaagjes
en drukverschillen die ontstaan tijdens
de gebruiksperiode van de afvalopslagmijn.
I.V.m. de voorgenomen aanleg van een dump
mijn voor radioaktief afval is betere in
formatie over de struktuur en de stabili
teit van de Boomse klei noodzakelijk.
De Boomse k1eiaag is gevormd door afzet
ting in een zee in het oligocene tijdperk.
De kust van de zee lag toen iets verder
naar het zuiden. Later heeft de zee zich
weer teruggetrokken en werd het gebied
van de Ardennen geleidelijk opgeheven. Op
de kleilagen werden toen rivierzandlagen
afgezet. Door de opheffing in het zuiden
kwamen de verschillende lagen scheef te
liggen. Ze hellen nu enigszins naar het
noord-oosten. Dat is nog versterkt door
dat daar een slenkengebied ontstond: Er
traden verzakkingen op langs een aantal
in NW-ZO richting lopende breuken. Dit
dalende gebied is een voortzetting van de
Rijn-slenk. De kleine aardschokken die met
die geringe daling gepaard gaan zijn mis
schien te zwak om de dumping van radioak
tief afval in de Boarnse klei nog gevaar
lijker te maken dan die al is, maar het is
verontrustend dat er geen echt geruststel-
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lende mededelingen over gedaan worden.
De Baarnse klei bestaat uit een opeenstape
ling van dan plastische, dan weer wat min
der plastische en minder fijnkorrelige klei
Er zitten zelfs watervoerende lagen tussen.
Van de iets naar het noord-oosten hellende
Boomse klei zijn op sommige plaatsen de bo
venste lagen weggesleten. Dat is ook het
geval ten zuiden van het 'nucleaire domein'
Op 15 km ten zuiden van de boorplaats is de
Boomse kleilaag nog maar 50 meter dik. Nog
5 km verder is zelfs helemaal geen Boomse
klei meer aanwezig.

...--------------_...._.

De afvalopslagmijn zou waterdicht moeten
blijven, en dat niet alleen tijdens de
periode dat de mijn in gebruik is.
Voor de aanleg van zo'n dumpmijn zijn dan
ook andere technieken nodig dan voor de
traditionele mijnbouw. Om gangen en schach
ten in de plastische en natte klei te gra
ven worden nieuwe boortechnieken gebruikt
ipv de oude beproefde methoden. waardoor
een nieuw soort mijnbouwkundigen nodig is.
Zolang de mijn open is ontstaan drukver
schillen, waardoor water uit de natte klei
sijpelt. In de galerijen zijn waterdichte
drukgewelven nodig.
De mijnbouwplannen liggen al klaar. Maar
zelfs bij de aanleg van de proefmijn, in
feite al een begin van de mijnbouw, blij
ken zich grote moeilijkheden voor te doen.
Het is te betwijfelen of de nieuwe mijn
bouwtechnieken in staat zullen zijn om de
veiligheid te garanderen in de periode dat
de mijn in bedrijf is. Voor de periode er-



na, dus voor de zeer langdurige isolering
van kernafval wordt nu ook theoretisch on
derzoek gedaan. Als de verpakking van het
afval het begeeft, komt de inhoud in het
kleiwater terecht. Maar de ionenuitwisse
ling werd beschouwd als een barriere die
de beweging van radioaktieve stoffen zou
kunnen tegenhouden. De ionenuitwisseling
is echter selektief, zodat niet alle stof
fen worden tegengehouden. Bovendien hangt
het ook nog af van de chemische samenstel
ling van de klei en van de andere stoffen
die in het water aanwezig zijn. Zo is het
gehalte aan calcium-sulfaat en andere(zeet
zouten bepalend. In de Boomse klei komen
lagen voor die veel kalk bevatten. In een
aantal lagen zijn zelfs koncreties gevormd
van ka1kig materiaal: Deze zg. septaria
hebben een afgeplatte bol-vorm en kunnen
tot twee meter groot zijn.
Van jodium 129, neptunium 237 en techneti
cum 99 weet men al dat ze niet tegengehou
den kunnen worden door de klei. Die stoffen
moeten er dus voor de dumping uitgehaald
worden en dat kan door het afval op te wer
ken. Zo is het klei-gemodder niet alleen be
doeld om intussen nog een tijdje door te
kunnen gaan met de produktie van kernafval,
maar ook bedoeld om er de heropening van de
opwerkfabriek mee te verdedigen. De vraag is
dan wel waar je die stoffen laat die je dan
uit het afval kunt halen. En de vraag blijft
of je de andere stoffen wèl in de klei moet

TREK IN EEN GESPREK?

dumpen. Zo schijnt het restje plutonium dat
na opwerking in het afval achterblijft
een complexe verbinding te vormen met de
organische stoffen die in de klei voor
komen, waardoor het plutonium niet meer
in de klei vast te houden is, en in de er
bovenliggende waterhoudende lagen terecht
kan komen.

In Belgie wordt opwerking wel aangeduid
met "afvalverwerking" en Eurochemic zou
dan een fabriek zijn die daarvoor zorgt.
Dat schijnt heel hoopgevend te klinken.
Maar omdat er geen echt veilige oplossing
voor het afvalprobleem te vinden is, moet
je zorgen dat het probleem niet nog gro
ter wordt en moet je zorgen dat de nood
oplossing voor het al geproduceerde afval
zo veilig mogelijk wordt. Je moet dan dus
niet het bestaande afval nog eens gevaar
lijker maken door het te gaan opwerken.
De keuze in noodoplossingen wordt dan nl.
nog eens beperkt. Nog beter was het ge
weest het uranium in de grond te laten
zi tten. Hoe mi nder het wordt"verwerktH

hoe beter.

Gerd Vink

DISKUSSIEDAG OVER HET CE-SCENARIO EN PLAAT
SELIJKE AKTIE -11 JUNI 1983 IN AMSTERDAM

In het kader van de Brede Maatschappelijke
Diskussie verscheen, naast drie andere sce
nario's, het scenario van het Centrum van
Energiebesparing. Dit scenario pretendeert
een energieplan van de Milieubeweging te
zijn. De vraag nu is of het CE-scenario dit
ook werkelijk is; zijn er voldoende aankno
pingspunten in het CE-scenario voor groepen
die op plaatselijk en regionaal nivo akties
voeren voor de verbetering van het milieu.
Over deze vraag organiseert de Vereniging
Milieudefensie een diskussiedag voor plaat
selijke groepen.

Op de dag van de toekomst, het jubileumcon
gres van de Vereniging Milieudefensie op 19
maart jl., was het CE-scenario een belang
rijk aandachtspunt. Toen lag de nadruk in
de diskussie op verschillende strategieën
van de vele stromingen binnen de milieube
weging.
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DE DISKUSSIEDAG

Aan de hand van drie hoofdthema's zal het
CE-scenario getoetst worden op de bruikbaar
heid voor plaatselijke aktiegroepen. Deze
thema's zijn:
- Energie en Milieubeleid
- Struktuur van de energievoorziening
- Sociaal ekonomisch beleid
Niet alleen het CE-scenario zal onderwerp
van diskussie zijn. ook andere belangrijke
stukken over de toekomst van het milieu als:
Milieu en Ekonomie in de jaren '80 van het
Landelijk Milieu Overleg èn Van Olieslaaf
tot eigen baas. van Joop Boer en Joop Oude
Lohuis. zullen in de bespreking meegenomen
worden. Tijdens het ochtend gedeelte zal in
een drietal inleidingen aandacht besteed wor
den aan de mogelijkheden en bruikbaarheid
van het CE-scenario bij plaatselijke en re
gionale aktie. Er zal door iemand die in een
plaatselijke energiegroep aktief is. iemand
die bij een gemeente te maken heeft met de
verandering van energiebeleid en iemand van
Milieudefensie een inleiding gehouden worden.

Tijdens het middag gedeelte zullen een aan
tal werkgroepen zich buigen over praktische
probleemvelden (als isolatie. warmtekracht
koppeling. duurzame energiebronnen.verkeer
en vervoer. milieuhygiëne etc.)

In een syllabus die ruim van te voren ver
spreid zal worden. zal het CE-scenario kort
uitgelegd en bekritiseerd worden en zullen
tal van praktische projekten die nu plaatsvin
den in gemeenten opgenomen worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

De diskussiedag vindt plaats op 11 juni in
Amsterdam. De kosten van de dag zijn inklusief
syllabus en verslag tien gulden. Mensen die zich
op willen geven moeten f 10.-- over maken op
giro 10200 tnv Vereniging Milieudefensie.
Amsterdam. ovv Diskussiedag 11/6.
Meer informatie over de diskussiedag is te ver
krijgen bij Milieudefensie. Tweede Wetering
plantsoen 9. 1017 ZO Amsterdam. tel.: 020/221366
sektie Energie.

aties 0 publikaties 0 publikaties 0 pub
BESTELLEN
"KALKAR. DE GROTE MISREKENING": f 3.--.inkl. verzendkosten f 5.--. ovennaken
op gironr. 77992. t.n.v. Stichting Kalkarproces. Amsterdam.
Boekhandets en anti-kernenergiegroepen krijgen 30% korting, moeten wel de
verzendkosten betalen.
Kongresmap. "KERNENERGIE ONTMANTELDIl f 10,--, inkl. verzendkosten f 14.-
overmaken op gironr. 3567199 t.n.v. LEK, Amsterdam. Boekhandels en anti
kernenergiegroepen krijgen 30% korting. moeten wel de verzendkosten betalen.
VERSLAG KONGRES KERNENERGIE ONTMANTELD verschijnt eind juni 1983 onder de titel
"ARGUMENTEN GENOEG" en gaat f 21.-- kosten. Inklusief verzendkosten f 25,--.
zelfde adres en gironummer. zelfde korting.
ONGELUKKEN MET KERNENERGIE: f 8,75. inkl. verzendkosten f 12,75,
overmaken op hetzelfde gironummer en adres, zelfde korting.
Boekhandels kunnen het ook bij de Ekologische Uitgeverij bestellen.
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