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Argumenten genoeg
De 25 lezingen van het congres
"Kernenergie ontmanteld".

Dit boek verscheen naar aanleiding van
het congres dat op 8 en 9 oktober 1982
in Rotterdam gehouden werd.
Een groot aantal mensen uit een zeven 
tal landen hielden er inleidingen en
lezingen over o.a. de verschillende
schakels van de atoomketen, de kwestie
van rampen/evakuatieplannen, de diskussie
rond de lage stralingsdoses enz.
In werk- en diskussie groepen werd nader
op deze onderwerpen ingegaan.

ARGUMENTEN GENOEG: f21,-
inklusief verzendkosten f 25,- door
overmaking op gironr. 3567199
t.n.v. LEK, Amsterdam, o.v.v. Argumenten
Genoeg. Boekhandels en anti kernenergie
groepen krijgen 30% korting, zij moeten
wel de verzendkosten betalen.

Tevens te bestellen bij het IMGO r.o.,
Dam 47, 4331 GG Middelburg
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Kappen met Kalkar

Met het oog op Kal kar
Zondag 16 oktober, kultureel centrum De
lindenberg in Nijmegen. Een paar honderd
mensen nemen deel aan de anti-Kalkar ma
nifestatie. Het zat de organisatoren
niet echt mee. Kort voor de manifestatie
liet Petra Kelly, bekend uit de bondsre
publikeinse Grünen-kring, weten dat ze
toch niet zou komen. Op het allerlaatste
moment meldde boer Joseph Maas dat hij
ziek was. Het mocht het enthousiasme van
de anderen niet drukken. Jammer hooguit
dat hun aantal toch wat gering was in
verhouding tot het belang van de zaak.
want het Kalkar-monster sluipt dichter
bij. Steeds duidelijker wordt hoe onzin
nig en gevaarlijk dat hele projekt is.
Maar niet minder duidelijk is dat de
Ibevoegde autoriteiten' er kennelijk
alles aan gelegen is hun dwaze zinnen
door te zetten.
De Lindenberg bleek zeer geschikt om het
volle programma af te wikkelen: infor
matiekramen, films, diaseries, werkgroe
pen en een flink aantal sprekers - die
stuk voor stuk ook wat te zeggen bleken
te hebben. LEK-bulletin vullend als we
dat allemaal af zouden drukken. Dus moe
ten we volstaan met hier en daar wat zin
nen uit te plukken.

Landel ijke zaak
Jan Verhoeven verwees in zijn inleiding
namens de organisatoren van de dag (en
kele Nijmeegse basisgroepen en het LEK)
naar een gesprek dat hij enkele dagen te
voren had met gelderse Statenleden over
Kal kar: Er waren er nogal wat, die welis
waar bezorgd waren, maar het de zaak van
de landelijke politiek vinden (waar kwam
ons dat nu ook alweer zo bekend van voor
- die politici die altijd met hun bezorgd
heid naar boven verwijzen en tegen de
tijd dat ze daar zelf aanbeland zijn hun
bezorgdheid kwijt blijken te zijn?).

Gevaren
Als eerste in de rij van sprekers krijgt
Wim Smit het woord - wetenschappelijk me
dewerker aan de T.H. Twente. Hij gaat
vooral in op de veiligheidsrisikols van
de snelle kweker. Schetst de treurige ge
schiedenis: zoln tien jaar geleden lag
er een beleidsnota van de toenmalige
minister Langman, die nog mikte op een
ge'nstalleerd elektriciteits vermogen
van 70.oo0MeW in 2000. De helft van dat
vermogen zou afkomstig zijn van kerncen-

trales (35.000 MeW dat i~ vier m~al zo
veel als het daadwerkellJk gebrulk op
dit moment). De problemen met een kweek
reaktor werden toen ingeschat op ongeveer
dezelfde orde van grootte als die met een
gasgestookte centrale.
Onthullend om te zien hoe zoln jaar of
tien geleden voor een groot publiek ge
loofwaardig gesproken kon worden over
zo'n moeilijke materie, zonder noemens
waardige kennis van zaken.
Inmiddels heeft men ook aan de zijde van
de officials de grote veiligheidsproble
men wel onder ogen gezien. En er zijn ook
veiligheidsvoorzieningen getroffen. Jam
mer alleen dat die veiligheidsvoorzie
ningen nooit berekend kunnen zijn op
álle problemen die zich voor kunnen doen.
En zeker niet op sabottage die van bin
nenuit of van buitenaf gepleegd kan wor
den - voorbeelden daarvan zijn al be
kend. En bovendien is bekend dat veilig
heidsvoorschriften mooi zijn, maar dat
ze (omwille van het doorproduceren)
lang niet altijd nageleefd worden. Wat
te denken van dit ene probleempje. De
maksimale belasting voor de kern in Kal
kar kan 370 MeW/sek.zijn. Die belasting
kan bereikt worden als 1/3 gram van de
totaal aanwezige 1500 kg. brandstof
krities wordt. Smit wijst er tenslotte
op dat de SNR 300 in Kalkar niet op zich
staat. Dit proefprojekt is onderdeel van
nog meer en nog veel grotere plutonium
reaktoren.
De konklusies van Smit:
- Kweekreaktoren zijn vele malen gevaar

lijker dan lichtwater-reaktoren (hij
bestrijdt daarmee een desbetreffende
passage in het Kalkar-openhouden-plei
dooi van Van Aardenne).

- Meerdere en grotere kweekreaktoren
zijn ongewenst en onnodig.

- Een ongeluk met Kalkar kan ook grote
delen van Nederland tot in lengte van
jaren onbruikbaar maken.

- Een realistisch rampenplan. voor de
regio is noodzakelijk (er is nog niet
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eens een aanzet voor zoiets op dit mo
ment).

- Als er nu nog een open beslissing ge
nomen moest worden zou Kal kar er zeker
niet komen. IBeter ten halve gekeerd
dan ten hele gedwaald', besluit Wim
Smit zijn betoog.

Kalkar procesgroep
Op de plaats van de ziek geworden boer
Maas, spreekt Wim Combrink namens de Kal
kar-procesgroep. Hij wijst erop hoe
Joseph Maas, ooit als lid van de plaat
selijke kerkeraad zijn protesten tegen
Kalkar begonnen, op 16 oktober 1983 op
een haar na zijn 12-1/2 jarige jubi-
leum in het protest had kunnen vieren.
De tegenstribbelende kerkeraad werd
door de bisschop van ~ûnster afge-
zet. Maar Maas ging door en belandde
als direkte buur van de atoomfabriek
in een eindeloze reeks processen. ~e

dreiging tot en met brandstichting
waren zijn deel. Het is duidelijk dat
Maas onze solidariteit niet alleen ver
dient, maar keihard nodig heeft. Die so
lidariteit kan vele vormen aannemen,
maar noodzakelijkerwijs zal geld een
van die vormen zijn. De proceskosten
plUS de randverschijnselen daarvan heb
ben totdusver al zoln f 200.000,-- be
dragen.
Naast de bemoeienissen met het proces
heeft de Kalkar-procesgroep sinds 1976
een stroom van informatie in Nederland
op gang gehouden. De hoorzitting op
14 september was wat dat betreft een
hoogtepunt: voor It eerst dat de kri
tische wetenschappers hier in Neder
lands op zoln officieel nivo konden
uitspreken. Combrink wijst er aan het
eind van zijn verhaal nog eens nadruk
kelijk op dat hoe belangrijk het Kal
karproces op zich ook is, de centrale
daar niet definitief mee gestopt zal
worden: Het daadwerkelijk verzet van
mensen in de omgeving blijft nood
zakelijk.

werkgelegenheid
Kal kar zou ons aan goedkope elektrici
teit gaan helpen. Maar als één ding dui
delijk is, is It wel dat dat nooit zal
lukken, aldus energiedeskundige van het
FNV Ad v.d. Biggelaar.
Goedkope werkgelegenheid dankzij goed
kope stroom daar zal dus ook wel niets
van komen. Welbeschouwd heeft de over
heid door haar investeringen in Kalkar
voor 480 miljoen gulden aan kansen laten
liggen. Maar er zijn nog steeds mogelijk
heden om het anders en beter te gaan
doen. Die 100 miljoen, die nu weer ekstra

naar Kalkar zou moeten kan bijvoorbeeld
ook geïnvesteerd worden in het opstellen
van decentraal en kleinschalig vermogen.
Daar moet dan vooral aan gewerkt worden
op gemeentelijk nivo. Wellicht een goede
aktie-inzet mogelijkheid voor de komen
de jaren?
Terloops merkte Van den Biggelaar op
dat de Nederlandse vakbonden wel jaren
lang een eenzame strijd gestreden heb
ben op het terrein van de energievoor
ziening. Langzaam lijkt daar nu veran
dering in te komen. Zowel in de Bonds
republiek Duitsland, als in België
lijken er op dit moment openingen aan
wezig om de diskussie over de energie
problematiek binnen de vakbonden een
stap verder te brengen.

Politiek en verzet in de BRD
Het verstek gaan van Petra Kelly wordt
opgevuld door Bruno Schmidt. Hij is te
vens een van de muzikanten van de groep
'Laut und Lästig', die na alle toespra
ken nog meer dan een uur lang zullen
spelen in de grote zaal van de Linden
berg. En wat vast staat: meer dan de
moeite waard om naar te luisteren:
De politieke situatie in de BRD rond
Kalkar is niet al te onduidelijk. Het
CDU zal met krachtige hand doordrukken
als It gaat om het afbouwen van de om
streden kweekreaktor. En ja, met het
verzet in de BRD is het zeker niet be
ter gesteld dan in Nederland. Daar zijn
een aantal redenen voor te noemen. Tot
aan het begin van de jaren 80 waren er
buitenparlementaire akties, die zich
goed zichtbaar op straat afspeelden.
Velen zijn nu betrokken bij het parle
mentaire werk van Die GrÜnen. Er worden
nog wel belangrijke dingen gedaan,
maar minder zichtbaar. Verder vraagt
de kraakbeweging veel energie - en dat
zeker niet alleen in Berlijn. En op het
ogenblik is er natuurlijk het verzet te~

gen de komst van de kruisraketten, dat
heel veel aandacht vraagt. Bruno Schmidt
benadrukte nog eens hoe ongelooflijk be
langrijk het terugtrekken van Nederland
uit het Kalkarprojekt zou zijn. Dat zou
ongetwijfeld ook weer nieuwe stimulansen
aan de AKB in de Bondsrepubliek geven.

Kinderen van één ontaarde vader
Oe reeks verhalen werd afgesloten met
een sprankelend betoog van de nijmeegse
polemoloog Leon Wecke. IKernenergie en
Kernwapens zijn kinderen van één ont
aarde vader: vadertje atoomstaat, of
vadertje politiestaat, zo men wil; zo
begon Wecke en een half uur lang wist
hij dat met kracht van argumenten te



onderbouwen. Wecke's verhaal deed het
slaperigs sfeertje van een herfstige
zondagmiddag verdwijnen. 'Gekweekt
wordt in het belang van enkelen met
gevaar voor allen. Maar we hebben geen
opwerkings verrijking s noch kweking no
dig. Tenminste niet van uranium of plu
tonium. Wel van politici. En op dat laat
ste punt is door de antikernenergiebewe
ging toch wel iets tot stand gebracht de
laatste jaren. De heren politici stellen
nu op z" n mi nst vraagtekens op een aan
tal plaatsens waar ze uit zichzelf nog
niet op gekomen waren. Bijvoorbeeld als
't gaat over het plaatsen van kruisra
ketten of het bouwen van nog weer nieuwe
kerncentrales'.
Wecke lichtte nog eens toe hoe 't Pluto
nium Pu 239 'kaasje' is voor de bewape
naars. De wapens van deze tijd zijns zo
als alles van deze tijds kleins snel s
wendbaar en trefzeker. Dan moet je niet
aankomen met van die ouderwetse uranium
bommens waar minstens 20 kg. hoogverrijkt
uranium voor nodig is s terwijl meer dan
hetzelfde effekt te bereiken is met 3 tot
5 kg. Pu 239. Kerncentrales zijn prima
produktiebedrijven voor dat Pu 239. Maar
in eerste instantie komt het er nog wat
slordig uit - samen met het minder voor
militaire doelen geschikte Pu 240. Op
werkingsfabrieken en kweekreaktoren
(die twee zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden) doen de rest. En daar is ook
geen Non Proliferatie Verdrag tegenop
gewassen. Ook Nederland is op dat punt
zin handen flink aan het bezoedelen.
Door participatie in Kalkar en minstens
zo erg door steun aan de franse Force
de Frappe s dankzij de participatir in
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de Super Phénix. Wat dat laatste betreft
wordt door Wecke ijverig geciteerd uit
de net verschenen VMD-nota: 'Nederlands
plutonium en de Franse atoombom' van de
hand van Dave van Ooyen.
Gesuggereerd wordt in de kontekst van het
NPV dat hulp bij ontwikkeling van kern
energie s zou helpen tegen verdere ontwik
keling van kernwapens. Maar niets is min
der waar. En bovendien is 't een ontzet
tend onoprechte manier van bezig zijn.
Wecke werkte in dat verband een niet on
aardige vergelijking uit: 't Is zoiets
als wanneer je verantwoordelijk zou zijn
voor de houtdistributie. Zelf maak je
van dat hout meubels en huizen en je ge
bruikt het ook nog als brandstof. Tegen
anderen zeg je dat ze het uitsluitend
als bouwmateriaal voor de konijnenhok
ken mogen gebruiken. Af en toe wordt er
nog eens vriendelijk geïnformeerd "hoe
staat 't nou met het kontjnenhok?",
Maar als die houtklanten intussen ver
rekken van de kou - en wat dat betreft
kán het koud zijn daar in die warme lan
den op het zuidelijk halfrond - dan moet
je toch niet raar opkijken als op een
dag van dat konijnenhok een flink vuurtje
gestookt wordt.
Anti-kernenergiebeweging en vredesbewe
ging zouden nog veel meer hand in hand
moeten gaan. Want het is een en dezelf
de zaak waarvoor ze vechten. Met name
in Europa zitten we op het ogenblik in
een hachelijke positie. Met de komst
van de nieuwe kernwapens wordt dat nog
eens ekstra onderstreept. Duidelijk is
dat de V.S. niet het eigen bestaan op
willen offeren voor Europa (er is ook
niemand die dat vraagt) maar wel het
bestaan van Europa willen opofferen
voor het voortbestaan van de V.S. En
daar zitten we zeker niet op te wachten.
De problemen van kernbewapening en kern
energie zijn te belangrijk om aan zoge
naamde deskundigen over te laten. We
laten ons door de regering niet langer
voor het blok zetten. Radio-aktiviteit
kent geen grenzen en daarom onze soli
dariteit en ons verzet ook niet.
We hebben al wel aan den lijve ondervon
den dat onze overheid niet zit te wach
ten op verzet. En als er sprake is van
daden van burgerlijke ongehoorzaamheids
wordt er onmiddellijk geroepen dat zul
ke akties wetteloos, illegaal zijn.
Maar we hoeven ons zo snel niet te laten
intimideren. Hoe kunnen akties illegaal
zijn, als ze zich verzetten tegen maat
regelen waar geen wettelijke grond voor
is te vinden. Erger nog:als er al onde
mokratisch en illegaal gehandeld wordt
dan is dat door onze en andere overhe-



den, die wetten buiten werking zetten
als atoomdrang dat nodig maakt en inter
nationale verdragen met voeten treden,
als dat zo uitkomt.
Zo werd de 16e oktober toch nog een
mooie dag. 'Laut und Lästig ' mocht nog
even doorgaan met de stemming erin te
houden. En in de werkgroep rond Wecke
werd nog geruime tijd stevig doorge
praat.
It Is nodig dat die stemming in de na
bije toekomst reikt tot ver buiten de
muren van de Lindenberg. Want neem nou
Van Aardenne - Maatschappelijke Diskus
sie of niet - die man praat allang weer
over kernenergie alsof It de gewoonste
zaak van de wereld is. Het kan toch niet
anders of binnenkort staat er weer een
sterke, eendrachtige AKB op straat om
dat Van Aardenne-tlj te keren?

hans 10urens

Landelüke Aktiedag AKB

Landelijke Aktiedag AKB
Postbus 14710
1001 LE, Amsterdam.

We hebben hiervoor natuurlijk geld no
dig, wat er nu nog niet is.
We willen affiches laten maken voor
meerma1ig gebruik, hebben geld nodig
om iedereen een informatieblaadje toe
te kunnen sturen, ook materialen zullen
geld gaan kosten, terwijl er natuurlijk
ook nog allerlei kosten voor kleine be
nodigdheden zullen komen.
Zelf denken we zoln 2.500 gulden nodig
te hebben om dit allemaal te kunnen be
talen, ofschoon deze schatting niet de
finitief is en er nog best wijzigingen
kunnen komen.
Daarom zouden we jullie willen vragen
of jullie ons financieel mede zouden
willen steunen met een (flinke) bijdrage.
We hebben nu een gironummer, 5333774
t.n.v. A. Berben te Wychen, en zouden
jullie voor alle bijdragen heel dankbaar
zijn.
We willen binnenkort met nadere informa~

tie komen over deze aktiedag en zouden
daarbij natuurlijk ook andere steun
kunnen gebruiken, hiervoor kun je ons
altijd schrijven aan onderstaand adres.

Zoals jullie misschien al weten zijn
er door een aantal mensen uit de AKB
plannen gemaakt voor een soort van
aktiedag van de AKB door het hele land.
Tijdens een bijeenkomst op 10 juli
hebben we nader gesproken over hoe we
zoln dag zouden willen invullen en op
welke manier we met een aktie zoveel
mogelijk mensen kunnen bewegen hieraan
dee1 te nemen.
Hierbij hebben we gedacht aan een lan
delijke picket-1ine overal langs die
wegen waarlangs nucleaire transporten
p1aatsvi nden.
We stellen ons voor langs die wegen
met borden te gaan staan met daarop
een aantal leuzen die de automobilisten
wijzen op al deze transporten die ook
langs die wegen plaatsvinden en waar
over je maar zo weinig hoort.
We stellen ons voor om allerlei groepen
middels een aantal korte adviezen sug
gesties aan de hand te doen hoe ze een
en ander op kunnen zetten waarbij het
overigens de bedoeling zal zijn dat
groepen plaatselijk verdere akties
gaan voeren.



REORGANISATIE VAN DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING.

Inleiding

Sinds haar oprichting in 1975 heeft het
Landelijk Energie Komitee gepleit voor
demokratisering van de energievoorzie
ning en het bevorderen van zgn. alter
natieve energiebronnen. Deze twee doel
stellingen hangen ten zeerste samen:
gesteld werd dat de ondemokratische,
grootschalige energievoorzieningsstruk
tuur belemmeringen opwierp voor de ont
wikkeling en toepassing van decentraal
toepasbare energievoorzieningssysteem,
zoals warmtekracht koppeling, windener
gie en biogasinstallaties. De problema
tiek is vooral duidelijk zichtbaar bin
nen de elektriciteitsvoorziening. En
de strijd tegen kernenergie voor de pro
duktie van elektriciteit (één van de
hoofdzaken van de oprichting van het LEK)
was ook een strijd tegen de gevaren van
een nog grotere centralisatie, die kern
energie noodzakelijkerwijs met zich mee
bracht. Tot nu toe heeft het LEK, noch
één van haar lidorganisaties, een kant
en klare oplossing voor de demokrati
seringsproblematiek gevonden. Dat is
overigens niet iets, wat je van hen zou
mogen verwachten, en daarenboven is de
elektriciteitsvoorziening, met de pro
blemen die zich daarin nu voordoen, een
zeer komplex geheel. Vorig jaar echter
is er een informele werkgroep "Demokra
tisering van de Energievoorziening" in
het leven geroepen, waarin leden van het
LEK, het Centrum voor Energiebesparing en
de Stichting Maatschappelijke Strategie
Ontwikkeling (SOMSO) te Tilburg zaten en
nog zitten.

De problematiek van de inpassing van de
centraal opgesteld elektrisch vermogen en
de landelijke elektriciteitsvoorzienings
struktuur is dit jaar in een stroomver
snelling gekomen. Enerzijds werd het zgn.
"Plan Naaldwijk" gepresenteerd door deze
Westlandse gemeente. Dit plan behelsde de
installatie van een aantal warmte-kracht
eenheden en windmolens bij de in de gemeen
te volop aanwezige tuinbouwbedrijven. De
exploitatie zou bij het gemeentelijke ener
giebedrijf komen te liggen, dat tot dan toe
nog slechts een distributeur van stroom
was. Het gemeentelijke energiebedrijf kwam
met het plan omdat zij aan zag komen dat de
tuinbouwbedrijven in de toekomst zelf met

Een eerste aanzet.
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warmte-kracht aan de slag zouden willen,
hetgeen voor het energiebedrijf een for
se achteruitgang van haar inkomsten zou
betekenen. Anderzijds kwam de minister
van Ekonomische Zaken, Van Aardenne, begin
februari 1983 (vlak na de publikatie van
het zgn. Tussenrapport van de Stuurgroep
MOE:) met een geheime notitie aangaande
de door hem gewenste reorganisatie van de
elektriciteitsvoorziening. Als belangrijk
ste drijfveer voor de oprichting van één
landelijk produktiebedrijf noemde Van
Aardenne de ondoorzichtige besluitvormings
struktuur binnen de SEP en de samenwerking
van de verschillende provinciale elektri
citeitsmaatschappijen, die (begrijpelijk)
meer geïnteresseerd zijn in hun eigen be
drijfsresultaten dan in een landelijk ge
zien zo optimaal mogelijk funktionerende
stroomvoorziening. Met name dit laatste
noemde hij als de oorzaak van de hoogte van
de in Nederland geldende elektriciteits
prijs voor industriële grootverbruikers.
Wellicht is de minister onder druk gezet
door de Stichting van Industriële Groot
verbruikers van Energie (SIGE), die van
zich liet horen toen bedrijven in Noord
Nederland toestemming vroegen om direkt
uit Duitsland stroom in te kopen, met ge
bruikmaking van het koppelnet. Al met al
komen de twee beschreven aktuele ont
wikkelingen bij elkaar samen op het moment
dat je je afvraagt, hoe in een bepaalde
voorzieningsstruktuur decentraal vermogen
zo goed mogelijk kan worden ingebouwd.



Dit artikel wil een eerste aanzet tot
diskussie zijn over deze problematiek.
Alle lezers van het LEK-bulletin worden
dan ook uitgenodigd om hun reakties en
meningen kenbaar te maken aan het LEK. met
name de provinciale en plaatselijke ener
giekomitees.

HET PLAN NAALDWIJK

Begin dit jaar is door het Geme~nte1ijk

energiebedrijf Naaldwijk (GEB) een Tota1
Energy installatie geplaatst bij één van
de vele tuinbouwbedrijven die deze gemeen
te rijk is. Hiermee werd een begin gemaakt
met de uitvoering van het IIP1an NaaldwijkII.
Het gehele plan voorziet in plaatsing
van 10 MegaWatt eigen elektrisch vermogen,
waarmee zo'n 65 %van de behoefte aan
stroom binnen de gemeente wordt gedekt.
Gevolg van dit plan is een verminderde
afname van het Zuid-Hollandse net, en het
minder laten draaien van de bestaande elek
triciteitscentrale. Naaldwijk zou een
soort inkomstenderving moeten betalen aan
het Energiebedrijf De1fland (waarvan het
normaal de stroom inkoopt), en ander-
zijds nog eens aan het Elektriciteitsbe
drijf Zuid-Holland (EZH). Anderen spreken
van een boete op energiebesparing.

Tota1 Energy (TE) is een vorm van warmte
kracht koppeling (WKK). Daar de investe
ringskosten van deze installaties rela
tief laag zijn, zou de elektriciteits
prijs in Naaldwijk kunnen dalen. Eerst
hadden de tuinders plannen om TE te gaan
toepassen, i.v.m. de sterk gestegen gas
prijs, maar dat zou voor het GEB een
forse strop hebben opgeleverd. Daarom
besloot het GEB zelf een plan op te stel
len. Dit heeft een aantal voordelen
boven p~rtiku1iere toepassing. Door de
benodigde investeringen zou een tuinbouw
bedrijf veel aan vaste lasten moeten gaan
betalen, hetgeen de flexibiliteit van
dergelijke bedrijven niet ten goede komt.
Mocht een bedrijf failliet gaan, dan zit
je met je TE installatie. Het GEB heeft
meer technische kennis in huis, de be
drijfstijd van de installaties kan ver
hoogd worden door ze parallel te schake-
len en de geproduceerde stroom kan worden
ingepast in het distributiesysteem bin-
nen het verzorgingsgebied van het GEB.
Het plan Naaldwijk voorziet in plaatsing
van 35 (verrijdbare) TE installaties
van 200 kWe elk, en verder tien windmo
lens. De stroomprijs zou met 20% kunnen
zakken (2 ct/kWh). Het bijzondere aan het
plan is, dat een distributiebedrijf nu zelf
stroom gaat produceren.

De N.V. EZH is verantwoordelijk voor de
produktie en levering van stroom in
Zuid-Holland. In 1941 opgericht als sa
menwerkingsverband tussen de 6 produktie
bedrijven van de grote gemeenten. Hiervan
is Rotterdam verreweg de grootste. De EZH
heeft zich verplicht tegen produktiekos
ten alle geproduceerde stroom in te kopen,
de produktiekosten te IIpoolen" (zoals
ook landelijk gebeurt), te verrekenen en
deze weer terug te verkopen aan de 6
produktie en tevens distributiebedrijven,
die verder ook aan de zelfstandige dis
trobutiebedrijven in Zuid-Holland leveren.
Deze kopen dus via één van de 6 grote
bedrijven in. Deze "extra schijf ll zorgt
ervoor, dat de distributiebedrijven, die
niet tegelijk produktiebedrijf zijn,
meer voor geleverde stroom vragen moeten.
Sommigen noemen de EZH-verplichting om
tegen produktiekosten in te kopen één van
de belangrijkste oorzaken dat er in
Zuid-Holland niet op de goedkoopste wijze
wordt geproduceerd. Daarnaast wordt er
in Zuid-Holland veel relatief dure olie
gebruikt, en het opgesteld vermogen be
droeg in 1980 2862 MWe, terwijl de piek
belasting 1992 MWe bedroeg, een overka
paciteit van 44% dus. Een komp1icerende
faktor in de gehele geschiedenis is, dat
aan potentieel warmte-kracht vermogen
Zuid-Holland veel te bieden heeft (in
dustrie. tuinbouw, woonblokken e.d.).
Naaldwijk had zich kontraktueel gebonden
aan het EB Delfland: alle benodigde
stroom zou van haar worden betrokken, en
na eenzijdige opzegging van het kontrakt
zou Naaldwijk of moeten blijven betalen
voor de voor levering aangelegde voor
zieningen (openbare net), of een nader
overeen te komen afkoopsom moeten betalen.
Naaldwijk zal echter i.t.t. een andere
tuinbouwgemeente, Schipluiden (die zelf
voorzienend wil worden) aan het openbare
net gekoppeld blijven.
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Financiele konsekwenties

De kommissie TE-Westland, waarin EZH,
EBD, Naaldwijk, Schipluiden en provin
cie zitting hadden, kwam oktober 1982
met een advies over het plan aan de
EZH. Volgens haar zou plaatsing van 1
MWe in Naaldwijk een geldstroomversto
ring van 63.000 gulden teweeg brengen,
hetgeen aan de EBD zou moeten worden
vergoed. Naaldwijk zelf zou er 190.000
gulden per MW op winnen. Voor de rest
van de EZH-dee1nemers zou dit alles
neerkomen op een stijging van de kWh~

prijs met 0.0024 cent. Haar konklusie
echter is geen volledige afwijzing,
daar installatie door partikulieren
nog grotere financiele konsekwenties
zal hebben. Zij beveelt daarom aan om

waarop die 25% gebaseerd is: sommigen
zeggen dat dit overeenkomt met de lande
lijk vastgestelde benodigde norm voor
reservevermogen (27%), anderen denken
dat het iets te maken heeft met de maxi
male tijd die je als "zelfopwekker"
gebruik mag maken van reservestelling
(2000 uur, dat is een kwart van de norma
le jaarlijkse bedrijfstijd), en weer an
deren komen met een rekensommetje dat
er nogal cynisch uitziet: Naaldwijk ver
dient per MW 190.000 gulden, min de
63.000 aan het EBD. Dan moet Naaldwijk
meer voor haar gas betalen dan de tuin
ders doen: 40.000 per MW jaarlijks, en wat
Naaldwijk dan overhoudt is ongeveer
25% van wat de EIH eerst in gedachten
aan kompensatie had. Een prachtige

"vooreerst af te zien van een kompensa
tieregeling tussen de andere EIH deel
nemers, zolang de omvang van het TE~

vermogen "beperkt" blijft. De kommissie
legde dit voorstel aan de EIH voor, en
verzocht hun om nadere invulling van de
termen "vooreerst" en "beperkt". De EZH
besloot om in de komende 5 jaar per EZH
partner- slechts 1.9 MWe te aksepteren.
Naaldwijk hield vast aan haar plan.
Daarom besloot de EZH niet af te zien
van een kompensatieregeling. De geld
stroomverstoring voor Zuid-Holland zou
313.000 gulden per MW bedragen, dus bo
venop die 63.000 van het EBD. Naaldwijk
zou dan i miljoen per jaar aan het EBD
moeten betalen, en 3 miljoen aan de EKZ.
Dat vond ook de EZH te gortig en zij besloot
een 25% regeling te maken. Dat komt neer
op de betaling van i miljoen aan de EZH
per jaar. Tot op heden is niet duidelijk

manier om het plan bijna om zeep te
helpen.
Naaldwijk kan als experiment doorgaan.
De 25% moet echter betaald worden, vol
gens de EIH als "een kwart van de EZH
prijs, vergelijkbaar met de landelijk
aangehouden reservefaktor van 25%. Het
is op zich niet slecht een dergelijk
plan als experiment op te zetten, om m.n.
regeltechnisch ervaring op te doen met
een aantal parallel geschakelde TE-units.
Ook mag Naaldwijk windmolens neerzetten.
Eerst was het voorstel van de EKI om
deze in de "pooling" te stoppen, waar
door niets van het voordeel aan Naaldwijk
ten goede zou komen. De besluitvorming
binnen de EZH is niet altijd even dui
delijk, en zij heeft besloten dat de
opgewekte stroom ook binnen het eigen
verzorgingsgebied mag worden afgezet.
Het Centrum voor Energiebesparing ligt
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nog een beetje in de klinch met de
EZH over de gemaakte afspraken.
Toch is de vastgestelde regeling een
verbetering t.o.V. de houding die de
EZH zoln jaar geleden innam. De "hei
lige" pooling gedachte is doorbroken,
een noodzaak voor decentraal vermogen.
En de afgesproken vergoeding is niet
meer gebaseerd op "derving van inkom
sten" (wat men ook noemt geldstroom
verstoring), maar op service-verlenging,
n.l. de normale reservestelling, hoe
wel het CE vindt dat hierop nog wel wat
af te dingen valt. Onduidelijk is nog
wat er gaat gebeuren wanneer Naaldwijk
meer vermogen zou willen neerzetten
als dat binnen het eigen verzorgingsge
bied afgezet zou kunnen worden, en er
dus teruggeleverd moet worden. In eer
ste instantie zal alleen een terug
leveringsvergoeding gegeven worden.
De vraag is, of het voorstel van de
kommissie Tieleman, nl. om ook voor
zgn. niet gegarandeerd vermogen toch
een bepaalde vemogensvergoeding te geven,
zal worden gehanteerd.

,

Al deze problemen kwamen niet ter sprake
in de landelijke diskussie tussen Van
Aardenne en de SEP. Het LEK vindt dat
deze problematiek juist onderdeel van
de diskussie zou moeten zijn, en be
trokken zou moeten worden in de plannen
tot reorganisatie.Verder is het plan van
de minister voornamelijk gefnspireer.d
door industriepolitieke idee~n: lagere
tarieven voor de grootverbruikers, ev.
ten koste van de tarieven voor de klein
verbruikers, en als stok achter de deur
grootscheepse stroomimporten, m.n. uit
de franse kerncentrales. Juist in deze
twee zaken ziet het LEK een taak voor
zichzelf. Overigens hebben de bestuur
ders binnen de SEP-deelnemers, veelal
plaatselijke en regionalé CDA en PvdA
politici, zich gemobiliseerd tegen
het plan van Van Aardenne. VVD-vertegen
woordigers gaan wellicht met hun minis
ter mee, hoewel Wiegel zich nu ook in
de strijd heeft gemengd.

Gert-Jan van Pelt
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Nederland ende Savannah River bommencentrale
"Een volk dat doorgaat, jaar na jaar,
meer uit te geven aan militaire defen
sie dan aan het verbeteren van de so
ciale programma's nadert geestelijke
dood ti, zei Marti n Luther Ki ng in 1967.

In 1983 leven één op de drie gezinnen
in South Carolina (Verenigde Staten)
onder de minimum standaard en kent de
staat het hoogste geboortesterftecijfer
van alle Noord-Amerikaanse staten. Niet
voor niks wordt het dan ook wel Noord
Amerika's derde wereld land genoemd.
Echter op deze onwaarschijnlijke plaats
staat 's-werelds grootste "bommencen
trale, de Savannah River Plant, met zijn
totale produktie van 20 ton wapengeschikt
plutonium - goed voor 12.000 tot 20.000
bommen - welk cijfer slechts tot eind
1980 geldt. Zij produceert in ieder geval
al het wapengeschikte plutonium voor
de gehele nucleaire wapenindustrie van
de VS.

Onwaarschijnlijk is eigenlijk niet het
goede woord; het cynische feit dat juist
in deze landen (kijk naar Afrika, Azië en
Latijns Amerika) het nucleaire establish
ment zijn letterlijk dodelijke centrales
uit de grond stampt, kan eerder kernmer
kend genoemd worden, zwarte logika ten
voeten uit.

Op de grens van Gerogia en South Caro1ina
werd in de jaren 1950-1952 + 1000 km2
voor bewoning ongeschikt gemaakt, de be
woners eruit gewerkt en het gebied voor
het publiek ontoegankelijk verklaard en
lagen er tekeningen klaar voor 5 reaktoren
van 3.000 Mw, twee opwerkingsfabrieken, een
zwaarwaterfabriek, een sp1ijtstofstavenfa
briek,een testreaktor en een testopwerkings
fabriek. Opdrachtgevers: U.S. Department of
Energy (DOE), te vergelijken met ons mini
sterie van Economische Zaken. E.I. de Pont
de Nemours and Company aanvaardde die op
dracht.

Nu is het dan ruim 30 jaar later en de te
keningen lijken onschuldige vodjes papier
naast de realiteit. Op het terrein van de
Savannah River Plant staan momenteel: twee
opwerkingsfabrieken, vijf plutonium produk
tie reaktoren (waarvan er drie in werking
op dit moment), een splijtstofstavenfabriek,
een zwaar waterfabriek, laboratoria en an
dere bijbehorende gebouwen.

Zij staat nu bovenop de grootste afval
opslagplaats ten oosten van de Mississippi
met zijn 7 miljoen liter hoogradioaktief
vloeibaar afval. De grondwaterstromen
om het reaktorgebied heenreiken tot in
Noord Florida en voorzien miljoenen in
woners van drinkwater. Toch sijpelt er
middelradioaktief vloeibaar afval door
de snel opgeworpen dijken rondom de
centrale tot het grondwater en druppelt
er hoog-radioaktief afval uit roesten-
de stalen tanks. Min. 75 keer tot nu
toe kwam - letterlijk per ongeluk 
radioaktiviteit in de admosfeer vrij.
Geen van de SRP reaktoren heeft een
goed funktionerend koelsysteem en het
koelwater dat gebruikt wordt, wordt
geloosd in een afwateringsysteem dat
tenslotte uitkomt in de Savannah River,
waaruit de 70.000 inwoners direkt hun
drinkwater betrekken. De voortgaande
grondwater besmetting alarmeerde de
Amerikaanse Geologische Onderzoeksdienst,
die echter verboden werd proefboringen
te verri chten.
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In november 1982 begint het verzet tegen
de Savannah River Plant goed op gang
te komen. Zij bestaat uit plaatselijke
Milieu-en vrouwengroepen en inwoners
van South Carolina. Eên van de aanlei
dingen hiervan is dat DOE een zogeheten
Enviromental Impact Statement (EIS) voor
de SRP niet nodig vond, aangezien Ilde
centrale zonder indrukwekkende invloed
op het mi lieu werkzaam is It • (:) (EIS,
ingesteld in 1968 door de National En
vironment Policy Act, is een berekening
van de invloed op het milieu.)
Het Department of Energy probeert voort
durend de feiten af te zwakken en blijft
herhalen dat de centrale geen bedreiging
voor het milieu is. Maar de harde feiten
zijn duidelijk genoeg en kunnen niet
langer ontkent worden. Het duidelijkste
voorbeeld daarvan is wel dat uit de
SRP jaarlijks meer radioaktief tritium
in de admosfeer vrij komt dan bij alle
nucleaire ongelukken gezamenlijk het ge-
val was. Tritium is een radioaktief wa
terstof isotoop dat tot in alle cellen
van het menselijk lichaam doordringt.
Een dosis tritiumstraling is drie keer
schadelijker dan een zelfde aantal
röndgenstralen, maar wat erger is, is
dat het grondwater ermee besmet is en
tritium makkelijk oplost in water.
Bovendien is het onbekend dat op den duur
het opeenvolgende effekt daarvan in een
menselijk lichaam is. Dankzij het diep
gravende onderzoek van twee Noordameri
kaanse milieu organisaties, het Environ-
ment Policy Centre en het Health and Ener
gy Learning project (HELP) is nu eindelijk
onderkend dat de radioaktieve afgifte van de
centrale veel noger is dan altijd gerap
porteerd wordt. Wat bovendien een nog veel
doorbrekende getuigenis is, is het feit dat
artsen van 7 steden in South Carolina binnen
een straal van + 65 km om de SRP, minimaal
25 gevallen van-de ongeneeslijke en zeldza
me bloedziekte polysythemia vera hebben
gediagnostiseerd. Dit is een abnormale ver
meerdering van alle soorten bloedlichaam
pjes. De ziekte kan leukemie hartziekten en
hersenbloeding tot gevolg hebben. Het ver
band tussen p~lysythemia en het door tri
tium besmette grondwater wordt zeer waar
schijnlijk geacht, temeer omdat -gezien het
normale gemiddelde aantal gevallen van deze
ziekte in de VS - dit cijfer in South Caro
lina veel te hoog ligt. (Tritium kwam ook
ter sprake tijdens het internationaal
watertribunaal dat van 4 tot 8 oktober in
Rotterdam werd gehouden. In de Maas wordt
tritium geloosd door de kerncentrales
Chooz in Frankrijk en Tihange in België.

De aanklager van beide centrales, het Kollek
tief Rampenplan is momenteel bezig met
het schrijven van een boek over tritium
met daarin uitgebreide achtergrondinformatie:)

De maand oktober staat in het teken van het
groeiende en wereldwijde protest tegen atoom
wapens-en bewapening. Niet alleen in Europa:
Van 21 tot 24 oktober vindt er een belang
rijke en direkte aktie plaats bij de Savannah
River Plant, die wordt aangekondigd als:
Blockade The Bomb Plant lt vrijdag 21 oktober
wordt er in de traditie van o.a. Greenham
Common een vrouwenvredeskamp opgezet, za
terdag 22 oktober vindt er een grote mani
festatie (vrouwen en mannen) plaats op het
veld voor het hoofdgebouw van de Savannah
River Plant. Maandagochtend 24 oktober zul
len blokkades worden geplaatst voor alle
5 ingangen van het ruim 500 km2 beslaande
terrein van de centrale. De aktie werd
grondig voorbereid met o.a. trainingen in
direkte aktie en burgelijke ongehoorzaamheid.

Maar ach, dit is Nederland en South Caro
lina is wel erg ver van ons bed, nietwaar?
••• maar de kruisraketten staan niet zo
ver meer van ons bed. Wat dat ermee te
maken heeft? Nou, alleen dit: in die kruis
raketten zit het plutonium dat recht ...
streeks van de Savannah River Plant afkom
stig is. Daar komt immers al het wapenge
schikte plutonium voor de Amerikaanse
kernwapenindustrie vandaan. Is dat te ver
gezocht? Ach, het is maar hoe je het bekijkt.
Bovendien is het verhaal nog niet uit,
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In tegendeel, deze uitspraak lijkt in het
niet te vallen bij wat in een Nederlands
rapport in 1980 gepubliceerd werd over een
niet mis te verstane relatie tussen Neder
land en de Amerikaanse kernwapenproduktie.
Het onderstaande schema lijkt belachelijk,
het is echter de simpele en zuivere waar
heid.

waar het geschikt wordt gemaakt als lading
voor kernwapens. Hetzelfde gebeurt ook
met de bestraalde splijtstofelementen van
het ECN in Petten en de onderzoeksre
aktor van Wageningen.
Vorig jaar maart maakte de politie met
het nodige geweld een eind. aan een blok
kade, bestaande uit ongeveer 100 mensen

Sovonnoh-Rl..., Plo.. '
221 H PURElC

SRP

Kopo.l'olt,
50 k, U235

por do,
,-.............

Frédérique Schopenhauer
W.I.S.E.

Het volledige schema waar dit uitgeknipt
werd hoort thuis in het rapport "De kern
reaktor van Delft en de Atoomwapenproduk
tielI, verschenen in december 1980 bij de
stroomgroep Stop Kernenergie Den Haag.
Het werd geschreven door Jan van der Sluis
en Corinne Glaudemans, die na uitgebreid
onderzoek aantoonden dat tot dan toe deze
Nederlandse betrokkenheid bij de Amerikaanse
kernwapenproduktie voor de bevolking ver
borgen werd gehouden. Nu is de Nederlandse
regering in het openbaar al niet al te
vies van kernenrgie, dus hou je vast bij
wat er achter zit als er iets geheim moet
worden gehouden. Toch is het heel eenvoudig
wat er gebeurt. De kernreaktor van het
Inter Universitair Reaktor Instituut (IRI)
te Delft - keurig genoemd: Hoger onder-
wijs reaktor - werkt op hoog verrijkt
uramium. Na gebruik in de rekator gaan de
bestraalde splijtstofelementen naar de
Savannah River Plant. Daar gaat een deel
van dit hoog verrijkte uranium recht
streeks naar Amarillo (Texas), waar er
kernwapens van gemaakt worden. Een ander
deel wordt gebruikt als brandstof voor
de drie plutoniumproduktie reaktoren
van de SRP. Het uiteindelijk gewonnen
plutonium gaat naar Rocky Flats (Colorado),

voor het ITAl (Instituut voor Toepassing
van Atoomenergie in de landbouw) in Wage
ningen. Zij protesteerden tegen de ver
scheping van 22 splijtstofelementen waar
van zij terecht vermoedden dat het hoog
verrijkte uranium voor militaire doelein
den gebruikt zou worden.
Het transport op zich is al een gevaar
lijke onderneming vanwege de stralings
risiko's. Het gaat eerst per schip over
de Atlantische Oceaan en vanaf Portsmouth
in Virginia gaat het per truck naar de
Savannah River Plant •
De konklusie van het rapport luidt dat
Delft, Petten en andere onderzoeksreak
toren buiten de VS mede (is 25%) de
grondstof leveren voor de Amerikaanse
produktie van hoog verrijkt uranium en
plutonium, bestemd voor de produktie van
kernwapens.
Achter deze konklusie aan is het, zo vlak
voor 29 oktober, een weinig bemoedigende
gedachte dat al in de vroege dagen van
de Reagen regering tot 1990, 17.000
nieuwe atoomwapens zijn gepland.
Slechts een topje van die ijsberg vormen
500 kruisraketten. Made in Holland zal er
niet op staan.
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NIEUWE KERNCENTRALES

HOE BEWEZEN WERD DAT DE BMD EEN ZOETHOUDERTJE WAS VOOR EEN STERKE AKB

Twee duidelijke aanwijzingen zijn er dat
het kabinet Lubbers niet van plan is
zich iets aan te trekken van de publieke
opinie over kenenergie. Dodewaard en
Borssele mogen pas dicht als deze 'tech
nisch niet meer kunnen'.
Enkele weken eerdersop prinsjesdag, wer
den, in bedekte termen, al nieuwe kern
centrales aangekondigd. Het no-nonsense
kabinet ontwikkelt zich steeds meer als
een autoritaire kamikaze-piloot. De el
lende is dat wij in het zelfde vliegtuig
zitten.
In 1980 was de anti-kernenergiebeweging
zo ongeveer op z'n sterkst. De eerste
blokkade van Dodewaard vond plaats, PvdA
en 0'66 leken de anti-kernenergiestrijd
steeds belangrijker te gaan vinden.
De regering wilde een Brede Maatschappe
lijke Diskus~ie houden over de vraag of
er drie nieuwe kerncentrales moesten ko
men of, als a1ternatief,zes nieuwe kolen
centrales.
De diskussie in de maatschappij was al
een stap verder. Onder druk van de om
standigheden werd dan ook, in dat jaar
door de Tweede Kamer vastgesteld dat
Borsse1e en Dodewaard ook onderdeel zou
den moeten uitmaken van de BMD.
In het voorjaar van 1981 namen die kern
centrales in de verkiezingskampagnes een
belangrijke plaats in. Voor de PvdA was
sluiting zelfs één van de vier strijdpun
ten. Na de verkiezingen werd een regeer
akkoord gesloten tussen PvdA, CDA en
0'66. Door de schandelijke rol van Jan
Terlouw in het debat over de kerncentra
les kreeg de PvdA haar zin niet. Terlouw,
die minister van Ekonomische Zaken zou
worden, had geen zin in een aanvaring
met zijn toekomstige ambtenaren, zo leek
het. Hij koos partij tegen zijn eigen
achterban en vóór het CDA. Als kompro
mis werd besloten te onderzoeken hoeveel
sluiting van beide centrales zou kosten.
Een door Terlouw in te stellen kommissie
kreeg een half jaar voor het onderzoek.
Na een half jaar had de minister zijn
kommissie pas bij elkaar. Verzet van
reeds aangezochte kommissieleden tegen
deelname van Herman Oamveld werd aange
grepen voor dit uitstel. Toen de kommis
sie Beek met z'n rapport kwam (12 janua
ri '83) waren de PvdA en 0'66 weer uit
de regering verdwenen.
Beek had berekend dat sluiting ongeveer
5 miljard gulden zou gaan kosten. Van
verschillende kanten werd dit bedrag

heftig bekritiseerd. Herman Damveld re
kende uit dat sluiting zelfs 100 mil
joen winst zou kunnen betekenen. De FNV
had ook veel kritiek en kreeg de Brauw
zover dat deze een studiebijeenkomst or
ganiseerde. Op deze bijeenkomst nam Beek
weer afstand van zijn cijfers.

Tegenstanders van Kernenergie hebben er
voor gezorgd dat de sluiting van Borsse
1e en Dodewaard in de BMD tersprake is
gekomen.
Het regeerakkoord van 1981 heeft van Aar
denne het formele argument in handen ge
speeld om vroegtijdig te besluiten dat
de centrales open moeten blijven. Dat
regeerakkoord had immers de sluiting
van de centrales afhankelijk gemaakt van
de kommissie Beek en niet van de BMD.
De Brauw is niet eens meer boos, alleen
verdrietig dat van Aardenne niet nog
even had kunnen wachten tot het eind 
rapport van de Stuurgroep uitgebracht
zou zijn (zo verklaarde hij via de radio).
Een terechte poging van de PvdA om, ge
hoorgevend aan de publieke opinie, de
sluiting van de kerncentrales te bespoe
digen is uiteindelijk tegen ons ge
bruikt. Niet dat het veel uitmaakt. Als
de regering de BMD had afgewacht, had
ze eveneens besloten de kerncentrales
open te laten.
Sterker nog; de voorbereidingen voor de
bouw van nieuwe kerncentrales zijn al
in volle gang! In de memorie van toelich
ting op het hoofdstuk Ekonomische Zaken
van de rijks begroting is te lezen dat
er op korte termijn een beslissing geno
men moet worden over de bouw van groot
schalig kern- en kolenvermogen. "Voor
deze afweging, waarbij de inzet van ko
len en kernenergie centraal staan, is
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reeds de basis gelegd in de Nota Ener
giebeleid deel 3. Uitwerking daarvan
zal op zo konkreet mogelijke wijze plaats
dienen te vinden. Daarbij zullen de vei
ligheidsaspekten. de gevolgen voor het
milieu. alsmede de voor langere termijn
te realiseren elektriciteitskosten. mede
in relatie tot de ons omringende landen.
centraal staan". Deze zinnen wijzen re'"'
gelrecht naar nieuwe kerncentrales. Het
voornaamste probleem dat de regering-
van Agt-1 (die van die Nota Energiebe
leid) had met kernenergie. was het maat
schappelijk verzet. Het volk heeft in
middels mogen spreken. de heren willen
nu ongestoord verder gaan. De zacht
zinnigheid van de jaren '70 is voorbij.
Op Ekonomische Zaken regeert Wagner.
de koning van de déregulering en onder
nemersvrijheid. van de ekonomische groei
en de vechtmaatschappij.
De regering onderzoekt nu reeds waar en
hoe hoog-radioaktief afval kan worden

opgeslagen.
Binnen 10 maanden komt er een voorstel
voor de bouw van één of meer kerncentra
les.
Kernenergie is momenteel uit de belang
stelling. Dit zal niet lang meer duren.
Eerst inspraak-avonden in het kader van
een Planologische Kernbeslissing voor de
plaatsen van de nieuwe kerncentrales.
Vervolgens. als dat niet helpt. bouwter
reinbezettingen. Met deze regering en
deze Tweede Kamer is het bespoedigen van
nieuwe verkiezingen en het vertragen van
de uitvoering van de kernenergieplannen
de einige strategie.
Door gezamenlijke aktie. van alle groe
peringen die zich tegen kernenergie ver
zetten. En als we uit het defensief zijn
en de kernenergie weer op de 'politieke
agenda'is geplaatst. komt de sluiting
van Borssele en Dodewaard opnieuw in
zicht.

John Hontelez.

Atoomstroom akties in het nieuws I I I I I , I I , I I I I I I I I

WAT VOORAF GING

Nog steeds wordt in tal van plaatsen
aktie gevoerd tegen het ontvangen van
atoomstroom. Het doel van de aktie is.
de Nederlandse kerncentrales gesloten
te krijgen. Een door de stroombedrijven
gehanteerd argument dat "atoomstroom
niet te onderscheiden valt van niet
door kerncentrales opgewekte stroom.
waardoor weigering van atoomstroom zin
loos is" is natuurlijk lariekoek.
En nu Van Aardenne haast gaat maken met
de herstrukturering van de elektriciteits
voorziening in Nederland. waardoor het
makkelijker gaat worden atoomstroom uit
het buitenland ( .• ) te importeren moet
ook voor die plannen een stokje gestoken
worden.
De giro-blauw aktie uit 1980 is al in
veel plaatsen uitgegroeid tot de"atoom
stroomweigering" waarbij maandelijks van
de elektriciteitsrekening een bepaald
bedrag wordt afgestrokken. In een aantal
gevallen heeft dit tot afsluitingen ge
leid. maar er zijn toch ook al gelegali
seerde mogelijkheden tot weigeren. Met
name in Friesland en sinds kort ook in
de stad Utrecht.
Twee jaar geleden was de Marsumse familie
Kuiper de eerste die in het donker werd
gezet. omdat zij weigerden mee te beta
len aan de instandhuoding van de Doode-

waardcentrale. In een kort geding op 20
nov. 1981 van Henk Kuiper tegen het
Provo Elektr. Bedrijf Friesland. werd uit
gesproken. dat Henk Kuiper in afwachting
van een nadere rechtszaak. het geld voor
atoomstroom in een apart fonds mocht stor
ten. zodat dat geld aangewend zou worden
voor experimenten met alternatieve ener
gie. Meteen daarna volgen honderden Frie
zen het voorbeeld. maar de rechter had
alleen Henk Kuiper toegestaan in een apart
fonds te storten. Toen begin 1982 een der
tigtal Friezen in het donker werden gezet.
was er natuurlijk sprake van rechtsongelijk
heid. iets wat de provincie "doorkreeg".
nadat bleek dat de weigeraars onverzette
lijk waren. Hierna stelde de provincie
een fonds in. waar ook alle Friezen die
tegen kernenergie waren. hun atoomstroom
geld konden storten. Er zijn vele honder
den mensen die daarop storten en ook enke
le instellingen en een enkele gemeente
betalen aan dat fonds.

RECHTZAAK

Binnenkort. in december. zal de rechtzaak
tussen Henk Kuiper en het PEB-Friesland
dan gaan plaatsvinden. In het hele land
wordt in spanning de uitslag afgewacht.
Vele elektriciteitsbedrijven hebben oog
luikend het weigeren van atoomstroom
toegelaten of zich hooguit beperkt tot
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het sturen van intimiderende brieven,
alles in afwachting van de Friese zaak.
Er zal de elektriciteitsbedrijven veel
aangelegen zijn, dat weigeren van atoom
stroom afgekeurd wordt.
In Friesland wordt de zaak ook door het
Komitee Weiger Atoomstroom goed voorbe
reid. Er wordt onderandere gewerkt aan
een garantiefonds, voor het geval dat
Henk Kuiper verliest en voor de kosten
zou moeten opdraaien. Er wordt ook reke
ning gehouden met een hoger beroep.
(Voor informatie: KWA,Furmerusstraat 470,
Sneek)

UTRECHT

Ook in Utrecht wordt sinds vorig jaar
door enkele tientallen mensen een gulden
voor de atoomstroom geweigerd. Daar komt
nog bij dat de Utrechtse gemeenteraad
zich in 1981 uitgesproken heeft voor slui
ting van Dodewaard. De mensen van de basis
groep Split en Lit, die allemaal weigeren,
zijn naar de gemeentelijke Bedrijven kom
missie gestapt en, wijzend op de uitspraak
van de gemeenteraad, pleitten zij ervoor
dat de gemeente mee zou werken het geld
naar Dodewaard in te houden. De gemeente
reageerde hierop door ook een fonds in te
stellen, waarin tegenstanders van kern
energie een gulden kunnen storten.
Dit geld zal dan gereserveerd blijven in
afwachting van de uitspraak in Friesland.
De situatie in Utrecht is echter in zoverre
anders dan de situatie in Friesland, dat
Utrecht als gemeente ook tegen Dodewaard is.
Omdat er zo nog te weinig garanties zijn
voor een daadwerkelijke inhouding op de
Dodewaardbijdragen blijven de meeste Utrech
tse weigeraars gewoon op het eigen fonds
storten.

AFSLUITINGEN IN SOEST &AMERSFOORT

Merkwaardig maar ook verheugend is het om
te merken dat de giroblauwaktiviteiten nu
pas goed hun rendement beginnen af te wer
pen. Zo werd in Amersfoort een giroblauw
betaler afgesloten vanwege een vermeende

achterstand in 1982. Door voorlopig een
boete te betalen was de afsluiting van
korte duur, maar inmiddels raakt de PUEM
verstrikt in terugvorderingsprocedures.
Ook ten onrechte werd in Soest een blauw
betaler afgesloten. Pas na dertien dagen,
pal voor het te voeren kort geding, sloot
de PUEM weer aan, daarmee haar ongelijk
toegevend. De giroblauwbetaler heeft prompt
-en forse eis tot schadevergoeding inge
diend.
In Rhenen is de PUEM tot nu toe bij weige
raars niet tot sluiting overgegaan, omdat
men aan diezelfde mensen al eens eerder
een schadevergoeding heeft moeten betalen
na een onterechte afsluiting.
In de provincie Utrecht zijn vele honder
den atoomstroomaktivisten waarvan er tien
talllen weigeren. Sommigen doen dat al
langer dan een jaar zonder ooit echt be
dreigd te zijn.

ZELFOPWEKKING

Er zijn hier en daar ook al mensen, die
met alternatieven hun eigen energie op
wekken. Zeker naarmate meer atoomstroom
weigeraars worden afgesloten zal dit meer
gebeuren. Het zou een extra drukmiddel op
de elektriciteitsbedrijven betekenen, in
dien de weigeraars hunenergie zelf kunnen
gaan opwekken, of als dit groepsgewijs
zou gaan gebeuren.
Dit is één van die richtingen waarin ver
der gedacht wordt. Er zijn de laatste
tijd verschillende kort gedingen gevoerd
van afgesloten weigeraars, en er zijn er
ook enkele verloren. In Noord-Holland,
waar net als in Friesland het elektrici
teitsbedrijf geen NV is maar een provin
ciale dienst, werd door de advocaat van
de provincie gezegd :"een regeling zoals
in Friesland moeten wij hier niet hebben,
want dat leidt tot chaotische toestanden"

MIlDERAAI?
I
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Aan de andere kant is er ook een verheu
gende uitspraak van een rechter in Zutphen.
Dat was in een zaak van een weigeraar van
defensielasten. Deze had 15,72 ingehouden
van de BTW op gas en elektra. Hier sprak
de rechter uit dat afsluiting van gas en
elektriciteit niet in verhouding stond tot
de hoogte van het geweigerde bedrag.

n het rantJe op on r a wo u
regelmatig op de hoogte gehouden over de
stand van zaken rond de atoomstroomakties.
Het verschijnt 4 x per jaar en kost mi
nimaal 14,-. Over te maken op gironummer
1551111 tnv. Aktie Atoomstroom/GKN, Utrecht.

Het is eigenlijk jammer dat de atoomstroom
akties doorgaans niet veel in de publici
teit komen. Veel plaatselijke groepen zijn
er wel mee bezig, maar omdat het een zaak
van lange adem is, wordt het soms wel eens
een slepende zaak.
Bel voor meer informatie, ook over wat er
al dan niet in je eigen omgeving gebeurt
naar Aktie Strohalm in Utrecht, onder
tel.nr. 030 - 314344.

Simon van Tuijl.

VERSLAG HOORZITTING KALKAR TWEEDE KAMER

De Tweede Kamer had in 1981 de regering
wat vragen gesteld over Kalkar. In mei
j.l. bracht minister Van Aardenne als
antwoord een nota uit over lIHet SNR-300
projekt" (zie Lekbulletin nr. 4/5).
14 September hield de vaste Kamerkommissie
voor Ekonomische Zaken een hoorzitting
n.a.v. die nota. Hierin werden voor- en
tegenstanders van een vervroegde uittre
ding van Nederland uit het Kalkarprojekt
ondervraagd. Ook het LEK was erbij.
Aan de orde kwamen de perspektieven voor
kweekreaktoren, de juridische aspekten,
de financiële aspekten en de veiligheids-
risico's en proliferatie. ~

RISICO = KANS X GEVOLG

De minlster had zich bij het opstellen
van de nota laten adviseren door de Kern
fysische Dienst (KfD). Die moet op de
hoogte zijn van de risico-analyses vanwege
de risico-overeenkomst tussen de Neder
landse overheid en de beheerder van Kal
kar. Het rapport waarin de KfD de minis
ter advies uitbracht was overigens pas
op de dag van de hoorzitting beschikbaar.
In het verzekeringswezen wordt het "ver
wachte verlies" meestal in cijfers uitge
drukt. Er wordt daartoe berekend wat de
kans is en ook wat er dan voor schade
zou zijn. Als je kans vermenigvuldigt met
gevolg, krijg je een getal voor het risico.
De heer De Munck van de KfD haalde kans
en gevolg op de hoorzitting wat door el
kaar, of misschien praatte hij alleen
wat slordig: "Koelmiddel verlies {isL4
bij de kweekreaktor niet ernstig: 10 x
per reaktorjaar. " Of nog een fraaie:
"Kernsmelt-ongevallen zijn niet zo ern
stig, is gebleken tot nu toe."

Maar ook zei hij overduidelijk: "Ik zou
ervoor willen pleiten om de vergelijking
met de lichtwaterreaktor-veiligheids
studie ook konsekwent door te voeren."
Voor de beoordeling van de risico's
van Kalkar had de KfD twee vergelijken
de veiligheidsstudies bekeken, die de
Enquêtekommission in Duitsland ook voor
haar besluit had gebruikt.
Volgens de FGSB, de ForschungsGruppe
Schneller BrÜter, was het verschil in
kans niet wetenschappelijk verantwoord
te berekenen. De FGSB had wél de gevol
gen van een eventueel ongeval doorberekend.
De KfD had gewoon gekonstateerd dat de
FGSB geen cijfer had gegeven voor de waar
schijnlijkheid van een ongeval en konklu
deerde toen: "De uitkomst verliest daarmee
in feite zijn betekenis."
De Munck: "Ik heb bij de FGSB zo'n aan
zienlijke gerichtheid aangetroffen. tot
het meest ernstigste. Zelfs bij een Bethe
Tait-ongeval is er nog wel wat aan te doen."
De KfD had meer belangstelling gehad voor
de geringe kanscijfers van de GRS-studie.
Je moest kijken naar de lichtwaterreaktor
(LWR) en de SNR-300; "dan is het afscha
kelsysteem van de SNR-300 beter."
De studie van de officiële GRS, Gesell
schaft für ReaktorSicherheit, had voor
de kans op een ongeval met de kweekreak
tor wel een laag getal ingevuld, maar
of een risico akseptabel is hangt er maar
vanaf wat je wilt verzekeren. Verder wordt
een grote katastrofe minder akseptabel
gevonden dan een aantal kleinere ongelukken
met bijelkaar evenveel slachtoffers.
Kamerlid Van der Spek (PSP) vroeg dus of
ook de ernst van de omvang van een ongeval
in de beschouwing was betrokken. Toen
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kwam De Munck (KfD) alsnog op het idee
om misschien ook een risico-aversiefaktor
ih te voeren, als maat voor de afkeer
die het gevaar oproept. Een goed idee,
maar wel wat laat. ~

RISICO. =GRS X FGSB ~

De KfD had alleen betekenis gehecht aan
de uitkomsten van de GRS-studie.
De KfD volgde in haar rapport dus eigen
lijk het oordeel van de meerderheid in
de Duitse Enquêtekomrnission. Maar op de
hoorzitting waren beide onderzoeksgroe-
pen vertegenwoordigd. ~

GESELLSCHAFT FÜR REAKTOR-SICHERHEIT~

Volgens Köberlein van de Gesellschaft für
~eaktorSicherheit kwam uit de "pragmatische
veiligheidsvergelijking" tussen SNR-300
en de PWR dat het risico van Kalkar niet
groter is dan dat van de PWR.
Herr Köberlein bespr.ak op de hoorzitting
de waarschijnlijkheid vaA een ongeval,
niet de gevolgen: bij verlies van koel
water in de LWR schakelt hij af. Maar als
bij de SNR-300 het natrium ontwijkt krijg
je een vermogenstoename. Dus vindt de GRS
in geval van een storing een betrouwbaar
afschakelsysteem belangrijk. En de SNR
heeft zo'n systeem, legt professor
Köberlein uit. Het koelmiddelverlies wordt
weer goed gemaakt door die hogere betrouw
baarheid. Verder is de SNR-300 zo gebouwd
dat zelfs bij verwoesting de omgeving niet
in gevaar komt. Es zeigt sich: ook zonder
cijfermatige details blijkt in de veilig
heidsbalans de SNR al veiliger dan de LWR.
De kamerleden stelden nog wat vragen.
Lansink (CDA) stelde voor i.p.v. Biblis-B
de gemiddelde werking van centrales als
vergelijkingsmateriaal te nemen. Braams
(VVD) vroeg of de methode ook toepasbaar
was op gevaarlijke objekten, zoals stuw
dammen. Van der Spek wilde toch nog wat
naders horen over de betrouwbaarheid
van het afschakelsysteem en hij vroeg ook
wat KBberlein vond van de Rasmussen-studie.
Volgens Köberlein is de Rasmussen-risico
studie meer dan ooit een goede methode.
De NRC-kommissie had in 1979 alleen de
sämenvatting ervan ingetrokken. Zijlstra
(PvdA) wees op de enquête die het GRS
onder experts had gehouden, om tot een
kansschatting te komen voor de energie
overschrijding bij een ongeval. Die enquête
was nogal bekritiseerd. Köberlein: "Je
moet modellen gebruiken, dus je hebt altijd
het probleem dat een ander met andere
uitkomsten komt." De GRS had daarom meer
dere experts geraadpleegd. In de antwoor
den was sprake van een aanzienlijke "sprei
ding". Zijlstra: is Richard Webb als

expert bij die rondvraag betrokken?
Köberlein:"Heer Webb is niet gevraagd,
omdat we Webb niet een expert vinden voor
dit vraagstuk." En het oordeel van Köber-
lein (GRS)over de FGSB? "Kritici moeten
niet gelijk tégen zijn, maar kritiek moet
konstruktief zijn. Als het afwijzen van
de kweek reaktor wordt gestaafd met weten
schappelijke argumenten is dat Gegen-forschung~

- Weten we dus gelijk wat het verschil is
tussen een vergelijkende risiko-analyse en de
"pragmatische veiligheidsvergelijking" van
de GRS.

FORSCH~GS-GRUPPE SCHNELLE BRÜTER~
De FGSB was vertegenwoordigd door de heren
Benecke en Franke. Benecke uitte kritiek
op de door de GRS gevolgde methode en dus
ook op het resultaat ervan, overgenomen
door de Duitse Enquêtekommission en ook
door de Nederlandse KfD, als zou het risiko
van de SNR-300 "in dezelfde bandbreedte lig
gen als dat van de LWR". Welke breedte
is dat dan? Benecke wijst erop dat volgens
de NRC en het energieministerie in de V.S.

de waarschijnlijkheid van een ongeval 20 x
groter is dan de GRS in haar studie eruit
krijgt. Toch konkludeert de KfD nu dat het
risiko van de SNR niet groter is dan dat
van de LWR. Benecke: "We geven geen cijfers
aan voor de waarschijnlijkheid als dat niet
met wetenschappelijke methodes te bepalen
is, bijvoorbeeld doordat er geen theorie
voor bestaat, of omdat er teveel faktoren
meespelen in de modelberekening." De FGSB
had ook kritiek op het feit dat in de GRS
studie de grootte-orde van de risiko's
niet aan de politici wordt meegedeeld;
verschillende groottes van ongevallen kunnen
met dezelfde waarschijnlijkheid optreden~

Franke: een bepalend kriterium voor de beoor
deling van de risiko's is de mate van schade.
De FGSB heeft de vrijkomende energie konkreet
uitgerekend en het verloop van een ongeval
in een SNR vergeleken met dat in een LWR:
bij een Bethe-Tait-ongeval in de kweekreaktor
kan in enkele sekonden dertig procent van
de vluchtige plutonium-inhoud in de omgeving
vrijkomen. Lansink (CDA) vroeg nogeens
waarom Benecke, meer wetenschapper dan tech
nicus, geen getallen had ingevuld voor de
kans. Je kunt zo uitsluitend tot kwalita
tieve uitspraken komen. "Loop je dan niet
het risiko in vooroordelen te vervallen?t1
Benecke: tIOat Kalkar een doodlopende weg
is, heeft niets te maken met mijn weten
schappelijke methode of met mijn beoor
deling van studieresultaten. De GRS-studie
geeft getallen als 1:100.000. Hoe kun
je daarop komen, ik vind dat ontoelaatbaar.
Met statistische methoden zijn alleen de
al eens ervaren dingen uit te zoeken. t1
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"De waarschijnlijkheid van een ongeluk met
de SNR zou ongeveer in dezelfde grootte-orde
liggen als bij de LWR, dus toen hebben we
de schade vergeleken; die bleek groter bij
de SNR-300."

KANS-ANALYSE ?
H. Duprê, deskundig op het gebied Van de
reaktorveiligheid, ging wat nauwkeuriger
in op de werkwijze bij risico-analyses.
Voor de waarschijnlijkheid van het falen
van de kweekreaktor had de GRS wèl een
cijfer ingevuld, de FGSB niet.
Duprê: Bij het onderzoek van de

4GRS
vaari

eerden de uitkomsten tussen 10- en 10- •
Dat ligt een faktor 10.000 uit elkaar,
töch krijgt men een cijfer eruit voor de
faalkans. Dat lijkt mij goochelen, dat is
een schijn-zekerheid. Op grond van risico
analyses wordt vaak geprobeerd om een ri
sico van een nieuwe techniek aanvaardbaar
te maken. Maar voor de beoordeling van de
individuele risico·s is bepalender of een
risico is opgedrongen of niet, of je het
ook zelf kunt kontroleren.
Als een grote katastrofe niet is uit te
sluiten mag men dit niet door vermenigvul
diging met een klein getal terugbrengen,
temeer als dit getal voor de faalkans niet
statistisch is te onderbouwen.
Een voorbeeld is het snel-afschakel systeem
van Kalkar.
Duprê bekritiseerde ook verder de werkwijze
die de GRS had gevolgd voor het bepalen
van een faalkans. De GRS had gekozen tus
sen twee analyse-methoden, afhankelijk van
hoe gedetailleerd de reaktor werd onder
zocht: Bij globaal onderzoek werd uit het
falen van onderdelen het falen van het hele
systeem berekend. Bij onderzoek van de dê
tails werd een'foutenboom-analyse ' gedaan,
waarbij het presies andersom gaat.
Er tussenin, bij de reaktor-onderdelen die
in de middelste regionen van het systeem
zitten, is geen van beide methoden erg ge
schikt en moeten dus een aantal zaken wor
den aangenomen. Ook bij de foutenboom-ana
lyse kun je geen onbekende faal-oorzaken
opsporen, als je die niet zelf in de ana
lyse hebt betrokken. Je moet er dan op ho
pen dat de GRS niets heeft vergeten.

GEVOLG IN NEDERLMD ~ ~
De KfO vond het niet nodig voor het Ne
derlandse grondgebied een aanvulling te
geven op de risicoanalyse voor Kalkar,
want er was al zo·n risicoanalyse voor
Borssele.
W.Smit (T.H. Twente) had aan de hand van
de GRS- en FGSB-studies de potensiele
stralingsbelasting in Nederland bekeken
bij een ongeluk met Kalkar. Er zijn dan

niet direkt stralingsziekten of doden,
maar er is wel een evacuatie nodig om
mensen te beschermen tegen een te hoge
dosis straling, en grote delen zouden
onbewoonbaar worden. Bij aktiviteiten
met plutonium is weinig bekend over de
gevolgen voor het leefmilieu: de radio
logische modellen over de gevolgen van
alfa-straling zouden wel eens niet de
beste kunnen zijn.
Ook Wim Smit vindt de huidige faalkans
berekening niet bruikbaar en wijst ook
op frauduleuze handelingen en sabotage.
Zijlstra: De spreiding in de resultaten
van een risicoanalyse kan een grotere
betekenis hebben dan een wetenschappe
lijk juist cijfer. Als de mate van sprei
ding niet is aangegeven kan dan een be
hoorlijk besluit worden genomen?
Smit: Bij situaties waarin er een gro
te onzekerheid bestaat heb je afwijkende
standpunten. Bij maatschappelijke konse
kwenties moet je dan niet slechts kiezen
voor één positie, maar dan is er een af
weging nodig tussen de argumenten van de
verschillende posities, vooral als de
konsekwenties erg groot zijn, zoals hier.

GEVAAR-ANALYSE

Het LEK heeft kritiek op de keuze van de
Kernfysische Dienst voor het meerderheids
standpunt van de Duitse Enquêtekommission.
Voor risiko's met een grote konsekwentie
is het nodig ook wetenschappers te horen
die geen belang hebben in de'kernenergie
sektor. Hontelez (LEK) noemde het onaan
vaardbaar dat de minister nu in zijn nota
volstrekt geen aandacht heeft besteed aan
de FGSB en aan de op de GRS geleverde kritiek.
"Van Aardenne zégt dat de konklusies van de
FGSB niet kloppen,maar toont dat niet aan.
Hier blijkt echter dat FGSB en GRS elkaar
behoorlijk in de haren zitten. u

Lansink (CDA) vroeg of het LEK uitsluitend
keek naar het gevolg van een ongeval en
niet naar de kans; graag een antwoord
ja of nee. John Hontelez: Risiko is
kans maal gevolg, maar ook de kwestie van
noodzaak is belangrijk: is het onvermijde
lijk? Kweekreaktoren vormen een potentieel
gevaar. Misschien kunnen we in de kans en
gevolg-schatting ook een faktor invoeren
voor de mate van afkeer van een gevaar;
De aversie-faktor die De Munck (KfD) noemde.
Aan een ander energie-pad wordt nog maar
met moeite begonnen, terwijl dat een hoop
problemen zou kunnen vermijden.
Hontelez wees ook op de gevaren van opwer
king. Uit een Belgische Energienota, het
witboek van minister Claes bleek duidelijk
dat het al of niet doorgaan van Kalkar
een belangrijke faktor is in de kosten-
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baten analyse voor de opwerkingsfabriek
Eurochemic: de splijtstoffabriek Belgo
nucleair heeft een kontrakt gesloten met
Kalkar voor de levering van 40% van de
splijtstofladingen voor de kweekreaktor.
Volgens Claes is dit rechtstreeks van in
vloed op de levensvatbaarheid van het op
nieuw in bedrijf stellen van Eurochemic.
Om het ook nu weer door Lansink (CDA)
"juist" genoemde argument van minder af
val bij opwerking van de huidige reaktoren
te ontzenuwen, werd hij verwezen naar
"Argumenten Genoeg" pag. 50, waar Hirsch
de indeling van het afval bekritiseert:
"Middel- en laagaktief afval bevat ook
langlevende alfa-stralers."

OPWERKING ?
Het StudieCentrum Kernenergie SCK in Mol
(Belgie), dat nauw betrokken is geweest
bij de ontwikkeling van splijtstof voor
Kalkar, was vertegenwoordigd door direk
teur S.Amelincks. Deze begon met uit te
leggen dat een "snelle" reaktor niet be
tekent dat die reaktor'moeilijk te stoppen'
is. maar het gaat hier om snelle neutronen.
Amelincks ging uit van een groei van het
elektriciteitsverbruik en een noodzaak om
energiegrondstoffen voor de derde wereld
over te laten. Maar kernfusie is zeer
speculatief om op te rekenen, en zonne
energie past niet bij het huidige gebruik
van energie en dat geeft stockageproblemen,
zodat er in 2050 een nood zal zijn in ura
nium. Vandaar de noodzaak van de snelle
reaktor. Dan moet U weten dat uranium 238
144 x meer voorkomt dan uranium 235 !
Het is dus een politieke beslissing: de
inefficiente licht-water reaktor of kweek.
De snelle reaktor gebruikt ook het uranium
238 'langs plutonium om'. Het is zelfs te
regelen dat er evenveel plutonium wordt
geproduceerd als er verdwijnt. dat zou
kunnen in een stationair regime. Met een
kweekreaktor is zelfs sprake van het af
bouwen van het plutonium van de kernener
gie.
Amelincks bekeek dus binnen de nucleaire
optie alleen de kweek-reáktor, uitgaan
de van een theoretisch gesloten kweeksy
clus. De dan noodzakelijke opwerking en
de rest van de syclus bleef buiten be
schouwing. Als je het hebt over de veilig
heid van reaktoren is dat logisch, maar
niet als je het hebt over efficient grond
stofgebruik, plutonium-produktie en afval.
Cijfers over ervaringen met opwerking in
la Hague had Amelincks'niet zo in het
hoofd'. 'Dat plutonium uit de LWR's moet
komen is gepland. is gewoon de realiteit.'
Plutonium is geen afval produkt. ging Ame
lincks nog verder. Als je kijkt naar de

hoeveelheid afval per hoeveelheid energie,
dan is de SNR voordeliger.
De aktiviteit die overblijft, wat men
meestal hoog aktief afval noemt, ga ik
vergelijken met de aktiviteit die er
oorspronkelijk was: Resultaat blijkt een
vermindering van de aktiviteit op aarde.
Zijlstra: -tot de dag des oordeels.

PROLIFERATIE ~
D.v.Ooyen (LEK) rekende voor dat pluto
nium van de Super Phenix voor atoomwapens
kan worden gebruikt (zie Lek-bulletin 4/5)
Nederland neemt via de SBK(Kalkar) deel
in S.Phenix,onder voorwaarde dat er kon·
trole is op het gebruikte en het gevormde
plutonium. Uit antwoorden van de ministers
v.d.Broek en v.Aardenne op een kamervraag
van Beckers{PPR) blijkt er alleen kontrole
op het gebruikte plutonium en niet op het
gevórmde plutonium.
Of W. Duitsland plutonium gaat gebruiken
voor kernwapens? Dave van Ooyen: De poli
tieke situatie zou kunnen veranderen. Het
verdrag van 1955 zou in de toekomst over
treden kunnen worden door b.v.Duitsland.
De mogelijkheid wordt nog groter als Duits
land technisch zou gaan samenwerken met
Frankrijk. De IAEA kan alleen achteraf
konstateren dat er plutonium verdwijnt.

PLUTONIlJ'1 ~~
..,~.&.

W.Smit (T.H. Twente): Snelle-kweekreaktor
plutonium is'super grade plutonium' Om
die reden heeft Carter in 1977 een stop
gezet op kweek en opwerking. Ook nu wordt
het beleid van de reagen-regering niet
van harte gesteund door het Congres. Se
nator John Glenn waarschuwde in een brief
voor de plutoni"um-ekonomie en er is ver
zet tegen de plutoniumproduktie.
Dat er in de kweekreaktor minder snel plu
tonium geproduceerd wordt dan bij de LWR
(Amelincks) is wel juist, maar ook dat het
weapon grade plutonium is, en het is van
belang wat er in de splijtstofsyclus om
gaat: er wordt bijna 10 keer zoveel pluto
nium vervoerd, dát is het probleem. De op
start van de kweeksyclus is niet zo effi
sient met veel plutoniumproduktie en later
is er veel plutonium in omloop. Dat er plu
tonium vernietigd zou worden (Amelincks)
is een grapje geweest, dat kunt U zelf wel
nagaan. Plutonium komt juist de wereld in.
Het saveguard systeem is niet beter dan
enkele procenten nauwkeurig. Dat zijn dus
bij een grote plutonium-omzet tónnen plu
tonium ~
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I<NALUiARTE FRAGEN

Von BUlow is als minister voor onderzoek
betrokken geweest in de voortgang van het
Kalkarprojekt. In maart j.l. schreef hij
echter als ex-minister in Der Spiegel dat
hij nu tegen voortzetting is. Genoeg reden
voor de kamerkommissie om hem uit te nodi
gen voor enige vragen.
Nadat de zwerm fotomuskieten was opgetrokken
lichtte de ex-minister zijn omkering toe:
Von BUlow was 'unvoreingenommen' als minis
ter aangetreden. Er bestond toen nog geen
bezwaar tegen pogingen uranium beter te
benutten. Maar het SNR-300-projekt is op
dit moment niet ekonomisch gerechtvaardigdt
en heeft dus geen plaats meer in de energie
voorziening.
Het elektriciteitsverbruik stijgt niet zo
snel. Er is sprake van een ontkoppeling
van ekonomische groei en elektriciteits
prognoses. De voorspelde uitbreiding van
het aantal kerncentrales is in de V.S.
al aanzienlijk teruggeschroefd. Door de
dalende uraniumprijs zijn er al mijnen
gesloten. De voorraden uranium zijn aan
zienlijk en zullen naar verwachting nog
toenemen; een deel is nog niet ontdekt.
De kweekreaktoren zouden een betere ura
nium-benutting geven, maar met ongewenste
prijsstijgingen van elektriciteit. Die
prijs is het meest afhankelijk van de in
vesteringen voor de nodige installaties.
En er is ook nog opwerking bij nodig.
De kweekreaktor kun je niet goedkoop
noemen. In 1982 was er een manco van meer
dan 1 miljard t te financieren door de in
dustrie. Toen stond ik als minister voor
de moeilijke vraag: de toekomst van het
onderzoeksprojekt kappen? Na een korte
studie had ik een maand voordat de
'Wende in Bonn' plaatsvond een gesprek
met de bondskanselier. Ik vond voort
zetting niet zinvolt en het zou behan
deld worden in het Kabinet; dat is niet
gebeurd.
Von BUlow kon maar één raad geven:
"Tussen onze regeringen zijn verdragen
gesloten. Als de Duitse regering er van
afziet t zou ik u de raad willen geven
die beslissing ook in de arm te vatten."
Von BUlow was dus, zij het wel wat laat,
vooral uit ekonomische en energie-poli
tieke overwegingen tegen voortzetting
van het Kalkarprojekt •. Voor de rest liet
hij zich als volleerd ex-minister op de
vlakte. Bij vragen over ethische, juri
dische en milieuaspekten, gevaren, pro
liferatie en internationale politiek
gaf hij of een diplomatiek of helemaal
geen antwoord. Wè1 was hij desgevraagd
bereid de verdragen"völ kerrechtli che Ver
träge"te noemen.

Volgens Von BUlow is er een intensieve sa
menwerking van de BRD met Frankrijk;
"We wisselen ervaringen uit t kosten-inzich
ten." Zijlstra (PvdA) refereerde aan
Von BUlow's artikel in Der Spiegel waarin
hij de Super-Phénix in verband bracht met
de "kernwapenstaat Frankrijk". Betekenis?
Von BUlow:" De BRD wil dat niet zijn, dus
"Kalkar hat die militarische Rechnung
auszugleichen." Welke kosten voor de Fran
se staat zijn, en welke voor de EdF,
daar weten we niets van. Van der Spek (PSP)
stelde dat Kalkar op Duits grondgebied
strijdig is met het Verdrag van Parijs 1955 t
en wat Von BUlow daarvan vond? Von BUlow:
opwerking heeft zeker verband met kern
wapens. Daarom hebben Frankrijk, Rusland
en de V.S. die opwerkkapaciteit, wij
(BRD) moeten dat via de civiele weg doen.
Lansink vroeg of de in de verdere toe-
komst na 2000 niet een grotere stroom
produktie nodig zou kunnen zijn.
Von BUlow: lange-termijndoelstellingen
mogen niet de vraag wegnemen of een tech
nologie ook kommercieel rendabel kan
worden. Op korte termijn zijn er 'knall
harte Fragen'.
Wat betreft de lange termijn: de techni
sche know how blijft alleen bestaan als
ook aan een tweede Kalkar gewerkt wordt.
Kalkar 11 en verdere kwekers zijn vanuit
het perspektief van de tachtiger jaren
achterhaald. Zonne-energie zal het over-
nemen. ~

OOK DAT NOG ? ~

H.Damveld (Natuur en Milieu) waarschuwde
voor hoge exploitatie-verliezen als werd
doorgegaan met Kalkar: "In de briefover
eenkomst van de deelnemende staten en de
SBK van 1973 werd afgesproken dat de SBK
stroom levert aan de Duitse RWE voor 2,6
pf./kwh. Wij berekenen de kosten van de
stroomopwekking op 32,6 pf./kwh. Er wordt
dus geld op Kalkar toegelegd." Als je de
afgesproken prijs aftrekt van de kosten
hou je 30 pf./kwh verlies.
Volgens de nota Van Aardenne moet Neder
land 24,5 miljoen bijdragen voor de dek
king van exploitatieverliezen en ontmante
ling van de kweekreaktor. Dat is al méér
dan 15 %van de 150 miljoen die de deel
nemende staten samen maximaal moesten dek
ken. Die 150 miljoen ben je alleen al kwijt
aan de ontmantelingskosten.
In een ni~uwe konsept-overeenkomst is de
verlies-bijdrage van de staten daarom al
vast verhoogd tot 500 miljoen per jaar, en
de verliesdekkingen zullen nog verder om
hoog moetent wil de SBK niet failliet gaan.
Damveld berekent met de huidige cijfers dat
de Nederlandse bijdrage aan exploitatie
verliezen door de jaren heen op een totaal
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karprojekt i.v.m. de mogelijkheid om uit
te treden, en welke verplichtingen er
waren. In zin nota stelt de minister dat
er een volkenrechtelijke verbintenis is
aangegaan, en dat Nederland niet êénzij
dig uit het projekt kan stappen zonder
hoge kosten, hoger dan bij verdere deel
name in het projekt.
J.P.Wind (milieufederatie Groningen) en
Th.Haffmans (Apeldoorns energiekomitee)
noemden de de nota als antwoord op de
vragen uit de tweede kamer een mager stuk.
JO.P.Wind: De regering kan een eventuele
volkenrechtelijke overeenkomst niet hard
maken, dus ook niet de eventuele verplich
tingen. IIHet is meer een gentlemans agree
ment. Achteraf wil men het een volkenrech
telijke overeenkomst noemen, als recht
vaardiging voor het niet terugtrekken uit
Kalkar. 1I Een V.R.O., zo die al bestaan
heeft, zou bij inhoudelijke toetsing door
het internationaal gerechtshof direkt als
achterhaald door de mand vallen.
Maar ook binnen de Nederlandse parlemen
taire demokratie blijft er van de z.g.
V.R.O. niet veel heel: De enige juridi
sche basis zouden dan de besluiten van
de regeringskommissie zijn, maar beslui
ten van een advieskollege hebben geen
rechtskracht. Stukken waaruit zwart op
wit zou moeten blijken dat de regerings
kommissie later ook 'vo1machten heeft ge
kregenlkomen maar niet los of bestaan niet.
Theo Haffmans heeft dit bij de Raad van
State aangekaart.
Tijdens de hoorzitting stelde Haffmans dat
de regering bij zoln overeenkomst hoe dan
ook een fout zou hebben gemaakt; Volgens
de Grondwet treedt een V.R.O. pas in wer
king als het parlement daarmee instemt.
Het is dus nodig om die tevoren ter goed
keuring aan het parlement voor te leggen.
De Grondwet is dan dus omzeild.
Als je de kosten en schadeclaims verge
lijkt als Nederland er uit stapt of niet,
blijkt het volgens Wind en Haffmans al
voordeliger als Nederland eruit stapt;
en helemaal wanneer Kalkar dan ook stopt.
De zaken nog langer op hun beloop laten
levert alleen al financieel ongewenste
konsekwenties op. Als het ding nog gaat
draaien, zit je bovendien opgescheept
met exploitatieverliezen; en de kosten
voor afbraak gaan met sprongen omhoog,
zodra de centrale een tijdje kritiek is
geweest.
De regering buit de mogelijkheden die
er zijn om uit het projekt te stappen
niet uit. Door een te meegaande opstel
ling maakt ze het moeilijker om eruit
te stappen, maar nog steeds niet onmo
gelijk. Omkeren kan een vooruitgang
betekenen.

PROVINCIAAL

DE HELE SYCLUS

Ook de SEP zou na een ingebruikname van
Kalkar verliezen moeten dekken. De SEP is
aandeelhouder in de SBK. De provinciale
achterbannen van de SEP beginnen al lont
te ruiken; via de toekomstige stroomprijs
verhoging zouden de Nederlandse kleinver
bruikers de grootverbruikers spekken.
De SEP-achterban ziet ze dat liever doen
via de belastingen van het rijk.

van 1200 miljoen DM kan uitkomen. Stel dat
RWE na onderhandelingen 15 pf./kwh wil be
talen dan kan dit Nederlandse aandeel in
de exploitatieverliezen terug naar 700 mil
joen minimaal. Conclusie Herman Damveld:
"De Nederlandse bijdrage in de exploitatie
is hoger dan de bijdragen of schadeclaims
tot nu toe. Dat is subsidie aan de RWE, en
gezien i.v.m. de concurrentie-positie van
het Nederlandse bedrijfsleven dus in strijd
met het regeringsbeleid."

Om de povere perspektieven voor de kweek
reaktor duidelijk te maken, zette Natuur
en Milieu die in het licht van de héle
kweeksyclus. Kweekreaktoren kunnen niet
zonder opwerking. Daar is slechts een be
perkte ervaring mee, en met kweek-brand
stof is het nog moeilijker; ivm. de plu
toniumverliezen (4% bij de opwerking en
3% bij de splijtstof-fabrikage, dus mini
maal 7% ) en door de veiligheidsproblemen
voor werkers in de fabriek duurt de lout
of reaktor'-tijd ca.7jaar. Dat is van in
vloed op de verdubbelingstijd: Het duurt
zo 400 jaar voor je voldoende plutonium
hebt geproduceerd voor een volgende kweek
reaktor-lading.
Reijnders (N+M) zette het argument van
grondstofbesparing door een kweeksyclus
nog verder op de helling: De niet-nucle
aire grQndstoffen chroom en molybdeen,
die nodig zijn voor bouwmaterialen voor
de installaties, worden schaars, zodat de
kweek niet zo duurzaam is als wel eens
wordt gesteld.
W.b. lange termijnverwachtingen over de
energievoorziening levert zonne- en wind
energie elektriciteit voor ongeveer 10 ct.
per kwh, dat is lager dan kweekreaktor
stroom.
Konklusie: Verdere voortzetting van kweek
technologie is duur, gevaarlijk en onwen
selij k,

INTERNATIONAAL OF DEt'Df<RATIE~ ~
De tweede kamer had ook gevraagd wat de
juridische grondslagen waren van het Kal-
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AKTIVITEIT ?
Neratoom is indertijd opgericht om Kal
kar te realiseren. Nu moest Kalkar wor
den voortgezet om Neratoom te kontinu
eren. Wat het laatst overblijft, de kip
of het ei.
De voortgang met Kalkar wordt door Nera
toom 'als zeer goed gekarakteriseerd.':
De aktiviteit op de bouwplaats is toe
genomen, omdat de onderdelen nu aanwezig
zijn. Het schema is nu: 1985 mechanisch
gereed, '86 geladen, '87 aan klant over
handigd.
G.A.de Boer van Neratoom betreurde het
dat de financiering van het vervolgpro
jekt Kalkar 11 is stopgezet. De verplich
tingen in het SNR 300 I projekt kunnen
beter worden vervuld als er een vervolg
projekt is. Neratoom ontwikkelde de na
trium-technologie voor Kalkar. Door ver~

dere deelname van Nederland in het natri
um-gekoelde kweekprogramma zouden vol
gens Neratoom met een financieel beschei
den inspanning de grote reeds door de
overheid geïnvesteerde bedragen op den
duur vruchten afwerpen; namelijk toele
vering aan een volgende generatie kweek
reaktoren en een basis voor de Hoge Tem
peratuur apparatenbouw.
de Boer: De ARGO-groep is pas opgericht,
dus die (industrieën,gv) hebben geloof
in de praktische toepassingsmogelijkhe
den van kweektechnologie.
Het huidige internationale kader is sa
mengesteld uit regeringsniveau, elektri
citeitsproducenten, industrieën. Het ar
gument voor internationale samenwerking
in de toekomst zijn de hoge kosten. Zou
dat van Nederlandse zijde afgesneden wor
den, door overheid of SEP, dan wordt het
moeilijker dit te handhaven.

ARGO EN HET WONDER ~
v.Erpers-Royaards(Arnhemse instellingen):
Een deel van de diskussie komt mij in
feite als vrij onwezenlijk voor: Kweek
centrales zijn elektriciteitsfabrieken;
het lijkt vandaag wel of het plutonium
producenten zijn. Het plutonium is voor
elektriciteitsproduktie bestemd. Om die
reden wordt er geld ingestopt,en niet
voor een andere reden.(en later, in ant
woord op een vraag:) Bij kweekreaktoren
wordt sneller een verbinding gelegd met
het militaire gebruik. Ik vind dat je
uit splijtstof alleen energie moet maken.
W.b.de moeilijkheden met het Kalkarpro
jekt zei v.Erpers dat er zo veel eisen
waren gesteld die realisering zouden kun
nen stoppen, dat het meer een wonder is
dat het nog gerealiseerd kon worden dan

dat het zo lang geduurd heeft.
Zijlstra(PvdA): De S.Phenix- bouwers krij
gen van Miterrand geen subsidie meer, en
gaan ze daarom met de hoed rond in Europa?
v.Erpers: Niet de EdF gaat rond met de pet,
maar de Franse industrie is bang dat het
te lang duurt voor een nieuwe reaktor kan
worden gebouwd: S.Phenix 11 en SNR 11. Het
is mij niet gegeven om in dit troebele wa
(en v.Erpers wat later:) Ik ken de achter
gronden van het ARGO-projekt niet, maar
ik denk dat het voortkomt uit de wens van
de Franse industrie om door te kunnen bou
wen aan de kweekreaktoren.
(dus wie is er nu bang voor de ARGO? Het
lijkt er op dat Erpers vreest dat het Ka1
kar 11 projekt in gevaar komt als de Fran
se industrie buitenlandse fondsen krijgt
voor de S.Phenix 11.)
Braams(VVD): Als commercialisatie zo lang
op zich laat wachten, niet meer deze eeuw
maar pas in de volgende, is daar dan een
verrekeningsmethode voor met de volgende
generaties? v.Erpers: Men zegt,'we hebben
stedds minder energie nodig'. Dat geldt
voor Nederland, maar er is een toename
van de wereldbevolking. Om een menswaardig
bestaan te geven in de ontwikkelingslanden
is veel energie nodig. Ook derde wereld·
landen trekken van de wereldvoorraden.
Tommel(D'66): Het is U bekend dat er maat
schappelijk bezwaren leven. In hoeverre
wordt dit door de elektriciteitsproducen
ten in rekening gebracht? Toen Tomme1 hier
op geen antwoord kreeg mocht hij na aan
dringen z'n vraag nog een keer herhalen.
v.Erpers begon toen die bezwaren te ver
gelijken met de reaktie als er op je ge
schoten wordt. Wij verlieten toen ijlings
het binnenhof.

Het besluit om al of niet uit het Kalkar
projekt te stappen wordt door de tweede
kamer kommissie voor E.Z. nog vooral be
keken binnen de nucleaire optie. Het blijft
dus weer bij een risico-vergelijking;
en dat tussen twee vermijdbare risico's.
Daarbij worden nog vooral de reaktóren
vergeleken(SNR met LWR) in een theoreti
sche gesloten kweeksyc1us. Hoe je het
geváár van de kweekreaktor zelf moet be
palen, daarover zijn de professoren het
niet eens. Maar het venijn zit ook nog
eens in de start en in de staart.
En dat zijn geen ekonomische zaken.

Gerd Vink
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JAD exposeert in Nederland ~

JAD is een schilder van franse herkomst
die 5 jaar in Polynesië gewoond heeft,
waar sinds 1966 door de opeenvolgende
regeringen van Frankrijk proeven met
atoombommen werden uitgevoerd, ten koste
van het milieu en de gezondheid van de
Tahitianen.
Sinds 1979 reist hij de wereld rond met
grote protestschilderijen om het publiek
in alle landen stof tot nadenken te geven
over de intensieve bewapeningswedloop en
het gebruik van kernenergie.
Zijn doel is de Fransen te laten zien
hoezeer het internationale publiek door

hun steun (in de vorm van financiele bij
dragen, onderetekening van petities, kran
tenartikelen etc.) blijk heeft gegeven
van afkeuring van de voortzetting van alle
atoomtesten en met name de testen op Mu
ruroa. Hij zal zijn aktie pas beëindigen
als de proefnemingen in Polynesië ophouden.
JAD weigert zijn werk te verkopen aan een
elite groepje kunstkopers omdat zij "toe
vallig" het geld ervoor hebben. Zijn werk
is bestemd voor iedereen:
JAD's werk is nog in Amsterdam te zien
tot en met 6 november, van 12.00 tot 18.00
uur in Galerie Menz, Nieuwendijk 50 - 52,
ook wel bekend als onderdeel van Wyers .
De entree is gratis.
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