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KOLOFON:

Het LEK-bulletin wordt uitgegeven onder
verantwoordelijkheid van het Landelijk
Energie Komitee en verschijnt zes keer
per jaar.
Een abonnement kost f16,- per jaar.
Een groeps abonnement kost 112,- per
exemplaar per jaar (10 of meer nummers
per groep. Een los nummer kost 12,50.

Het LEK is een samenwerkings verband
van de volgende organisaties: PSP, PPR,
Aktie Strohalm, Vereniging Milieudefen
sie, Jonge Socialisten, Energie Komitee
Zeeland, CPN, Hervormde Jeugdraad, VWW,
NIVON, Stop Dodewaard.

Het LEK is gevestigd op het tweede we
teringplantsoen 9, 1017 ZO Amsterdam
en is te bereiken onder tel nr. 020/
221366. Voor.donaties hebben wij het
volgende giro nummer:3567199.

Aan dit nummer werkten mee:
Renê Proos, Desirê Tymstra, Marcel Ter
louw, Gerd Vink, John Honte1ez, Peter Ar
noldy, Frédérique Schopenhauer, Gert-Jan
van Pelt, Hans Lourens, Jan Verhoeven,
Sibb1e Schöne en Simon van Tuij1.
Foto Voorpagina: Marcel Terlouw.

In het LEK-bulletin wordt aandacht besteed
aan: Energie akties, plaatselijk energie
nieuws, standpunten van het LEK en andere
groepen uit de energiebeweging, politieke
ontwikkelingen op energiegebied, interna
tionaal energie nieuws, Ontwikkelingen op
duurzaam energiegebied etc.
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De BMD is afgelopen,

de energiestrijd blijft!

Dit is de belangrijkste konklusie van
de afgelopen maand. Met name op maan
dag 23 januari botsten fictie en wer
keliJkheid op een hele harde mani~
F;ctle ;s de konklusie van de Stuur
groep dat de meerderheid van de bevol
king tegen sluiting van Dodewaard en
Borsse1e is. werkelijkheid is de omge
keerde konklusie. gebaseerd op gegevens
van het Eindrapport zelf. Fictie is
het vertrouwen van De Brauw dat de Twee
de Kamer zich iets van de uitslag zal
aantrekken. werkelijkheid is het hypo
kriete antwoord van de Minister van
Ekonomische Zaken en de regeringspar
tijen: bedankt. en nu gaan we kerncen
trales bouwen. Fictie is de indruk dat
de BMD het energle6eleid demokratischer
maakt. werkelijkheid is de eensgezinde
blokkade van rechtse politici. onder
nemers en SEP tegen voorstellen om de
reorganisatie van de elektriciteits
voorziening aan te grijpen om de be
sluitvorming te demokratiseren.
Over deze drie tegenstrijdigheiden
staat veel in dit LEKbulletin te lezen.
Eerst het Eindrapport zelf en de kon
klusie van de Stuurgroep.

HET EINDRAPPORT VAN DE BRAUW

Aan de pers zijn op 23 januari de vol
gende konklusies voorgelegd:
- verdergaande bezuinigingen in het

energiegebruik. enerzijds door een min
dere groei daarvan. anderzijds door be
sparingen.
- versnelde invoering van duurzame
energiebronnen. mede omdat deze minder
problemen met zich meebrengen voor het
milieu.
- geen uitbreidinq op dit moment van
de toepassing van kernenergie; de twee
kerncentrales te Borsse1e en Dodewaard
openhouden.
- elektriciteitsproduktie voornamelijk
door provinciale of regionale bedrijven;
meer mogelijkheden scheppen voor "ze1f
opwekkers".
Een beleid gebaseerd op deze uitgangs
punten kan rekenen op de grootste aan
vaarding onder de bevolking.
Die konklusie trok de Stuurgroep 00
basis van analyse van 25.600 formulie
ren en eigen opvattingen.
Over het algemeen kunnen we zeggen:
Oe konklusies geven redelijk weer wat er
bij de bevolking aan ideeën leeft over
energiepolitiek. En dat is prima. En de
onderbouwing is degelijk. Er blijkt uit.
precies als het CE-scenario twee jaar
geleden al aantoonde, dat kernenergie
vermeden kan worden zonder toename van
inzet van steenkool. De Stuurgroep heeft
daartoe 6randstofpakketten samengesteld,
met daarin de voorkeuren van verschil
lende groepen deelnemers verwerkt.
Oe pakketten met de meeste steun zien er
als volgt uit:

Situatie 1980

energieverbruik
in PJ

Pakket 1 (50% van de deelnemers
willen iets dergelijks)

Pakket 2A (ong. 25% staat
hier achter)

Uranium
Overig
Zon e.d.
Gas
Olie
Steenkool

Totaal

46
39
20

1274
1188
167

2735

o
275 + 55

980 + 100
735 + 100
160 + 60

2150 + 200

o

275 + 55

1200 + 100
956 + 100
160 + 60

=

2600 + 200
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De Stuurgroep acht deze pakketten uit
voerbaar. De haalbaarheid van besparings
potentieel voor pakket 1 moet nog wel on
derzocht worden, en op het gebied van
kolen zouden, tegen hoge kosten, enkele
kolencentrales op aardgas of olie moeten
terugschakelen. De Stuurgroep acht een
grotere inzet van steenkool, zij het
met stringente milieu-eisen, "heel wel te
verdedigen". Peter Arno1dy reageert hier
op, verderop in dit bulletin.
Op het gebied van de organisatie van de
elektriciteitsvoorziening spreken de
deelnemers aan de BMD zich uit tegen cen
tralisatie en voor verbetering van de
mogelijkheden van decentrale opwekking,
al dan niet door partiku1ieren. Een onder
zoek van de Ver. Krachtwerktuigen, i.o.v.
de Stuurgroep, wijst uit dat 6-8000 MW
decentrale elektriciteitsopwekking reeds
in 2000 mogelijk is. Over dat laatste
valt nog heel wat te zeggen, maar dat
doet Gert-Jan van Pelt verder in dit
nummer. Tenslotte: de Stuurgroep stelt
vast dat energiebesparing en ekonomische
groei goed samen kunnen gaan maar advi
seert "in de huidige situatie terughou
dendheid" met maatregelen die niet op
efficiency verbetering maar op reduktie
van energie-intensieve aktiviteiten zijn
gericht (afwijzing CE-scenario op dat
punt)

BORSSElE EN DODEWAARD OPEN?
NIET VOLGENS HET LEK

Het meest kontroversiële is natuurlijk
weer de inzet van kernenergie.
De Stuurgroep konkludeert dat een grote
meerderheid tegen uitbreiding van
kernenergie is, en raadt dat "op dit
moment" af. Het onderzoek naar de op
lossing van het radioaktief afvalopslag
probleem moet met kracht, in internatio
nale samenwerking voortgezet worden.
Borsse1e en Dodewaard kunnen open blijven.
De cijfers: 47% voor definitieve en on
middellijke stopzetting kernenergie.
30% voor voorlopige beperking tot
Borssele en Dodewaard, 21% voor uitbrei
ding kernenergie. De Stuurgroep konklu
deert uit de verhouding 51% (30%+21%) 
47% dat Borsse1e en Dodewaard open kun
nen blijven. Het LEK heeft naar aanleiding
hiervan de Stuurgroep op 26 januari ver
zocht deze laatste konklusie in te trek
ken. Citaat uit de brief:
Wij verzoeken u dringend dat deel uit
Uw aan de pers gepresenteerde konklusie
in te trekken waarin gesteld wordt dat
het openhouden van Borsse1e en Dodewaard
onderdeel uitmaakt van "een beleid (dat) •.

kan rekenen op de grootste aanvaarding
onder de bevolking" (pag. 1 van Uw pers
informatie) .
Wij achten Uw konklusie in deze onverde
digbaar vanuit de gegevens die in het
Eindrapport in hoofdstuk 7 vermeld staan.
Om diverse redenen:
1. De in Uw persinformatie vermelde percen
tages van voorstanders en tegenstanders
van sluiting, nl. 47% en 51%, liggen erg
dicht bij elkaar. Hieruit kan slechts de
konklusie getrokken worden dat de voor- en
tegenstanders elkaar in evenwicht houden.
Op pag. 4 van Uw persinformatie schrijft
U bovendien dat U indrukken wil vermij-
den "als zou een percentageverschil in
steun voor een opvatting tussen bijvoor
beeld 49% en 51% van betekenis zijn".
Geldt dat dan niet meer voor een verhou
ding 47%-51%7
2. Het is zelfs de vraag of met Uw ge
gevens niet eerder een omgekeerde kon
klusie getrokken had kunnen worden: 30%
van de deelnemers aan de BMD is voor
openhouden van Borsse1e en Dodewaard,
maar tégen nieuwe kerncentrales, 40%
van deze mensen, in totaal dus 12% van de
deelnemers, is tegelijkertijd voor ver
mindering of niet-toepassen van kern
energie in het jaar 2000 (pag. 191 van
Uw eindrapport). Deze mensen kunnen o.i.
tot de (niet principiële) tegenstanders
van kernenergie gerekend worden.
Het is natuurlijk van belang te weten
welke motieven deze mensen zouden hebben
de bestaande kerncentrales open te houden
en tegelijkertijd kernenergie min of meer
af te wijzen als bron voor de toekomst.
Uw rapport geeft daar geen uitsluitsel
over, dat liet het onderzoeksmodel niet
toe. Over de opvatting van dat deel van de
z.g. Institutionele Insprekers (organisa
ties, bedrijven e.d.) die ook voor open-
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houden maar niet uitbreiden is zegt U:
"Het belangrijkste, specifieke argument
voor dit standpunt wordt gevormd door de
kosten van sluiting van de twee centrales
(pag. 201). Het lijkt ons zeer reëel aan
te nemen dat ook bij de individuele in
sprekers dit argument een belangrijke rol
heeft gespeeld. Het rapport van de kom
missie Beek, met de konklusie dat slui
ting van Borssele en Dodewaard 5 tot 6
miljard gulden zou koste~, heeft enorm
veel publiciteit gekregen en de kritiek
op die cijfers aanzienlijk minder. Ook
Uw zitting van 20 mei 1983 heeft weinig
meer aan die indruk kunnen veranderen;
de diskussiefase was bijna afgelopen.
Uw konklusie dat de sluitingskosten tussen
de 1 en 4 miljard gulden zouden bedragen
is al heel wat genuanceerder.
Dè Milieufederatie Groningen blijft, ook
na Uw zitting, van mening dat de slui
tingskosten van de beide centrales
samen nihil kunnen zijn. De bijdrage van
deze milieufederatie in de diskussiefase
is door Uechter genegeerd.
Het is niet onwaarschijnlijk dat naar
mate de 51 uitingskosten van Dodewaard en
Borssele minder (tot nul) zouden worden
dan de kommissie Beek veronderstelde,
grotere delen van de bovengenoemde 12% van
de deelnemers zich bij de voorstanders
van sluiting zouden aansluiten.
En ziedaar, de minderheid voor sluiting
wordt een meerderheid~

3. Deze laatste veronderstelling wordt
nog reëler als we er bij nemen dat bij de
groep die voor openhouden en voor uit
breiding is "in vergelijking tot beide
andere standpunten (dit standpunt) het
minst sterk (wordt) aangehangen" (pag. 191)
39-53% van de aanhangers staan er völkomen
achter (bij de voorstanders van kernener
gie-uitbreiding is dit 55-78%, bij de
tegenstanders is dat 73-88%, pag. 190 en
192). Deze groep is dus het minst stand
vastig in haar opstelling. Eveneens
kan uit deze laatste cijfers gekonkludeerd
worden dat de groep voorstanders van
sluiting dat standpunt intensiever beleeft
dat de tegenstanders. Ook dit is be
langrijk als men streeft naar een energie
beleid met de "grootste aanvaarding onder
de bevolking". De mensen die tegen kern
energie zijn, zijn dat met "hart en ziel",
van de voorstanders is dat wat minder dui
delijk.

5

STUURGROEP BLIJFT PRO KERNENERGIE

Leo Jansen maakte op de perskonferentie
overigens al duidelijk waarom de Stuur
groep de gewraakte konklusies trok:
Er was al rekening gehouden met de op
vattingen van de 176 zgn. Institutionele
Insprekers,die als organisatie of be
drijf reageerden.Daar waren de tegen
standers van kernenergie in de minderheid.
Voor openhouden van Dodewaard en Bors
sele waren vooral veel levenbeschouwe
lijke organisaties en de CNV en FNV (de
laatste slechts zolang de sluiting geld
kost). De voorstanders van kernenergie
zijn vooral bedrijven, ondernemersbonden,
Arnhemse Instellingen en .•• Het Wereld
Natuurfonds: Een minderheid van de "In
stitutionele Insprekers" is dus tegen
kernenergie, maar het lijkt me onterecht
de opvatting van bedrijven, ondernemers
en Arnhemse Instellingen (bij elkaar zoln
65 organisaties) echt mee te tellen.
Zij letten alleen op eigenbelang: Lage
elektriciteitsprijzen, een gecentraliseer
de elektriciteitsvoorziening. De andere
insprekers nemen vaak een minder kort
zichtige houding aan: zij wegen allerlei
maatschappelijke belangen, voor de korte
en lange termijn, tegen elkaar af.
En daar was de BMD ook voor bedoeld: een
maatschappelijke diskussie. Als de Stuur
groep streeft naar een bereid "met de
grootste aanvaarding onder de bevolking"
moet ze zich niet af laten leiden door
organisaties die slechts een zeer kleine
élite van managers en technokraten ver
tegenwoordigen:
Een tweede belangrijke overweging van
de Stuurgroep was de eigen opvatting over
kernenergie. Abonnees van dit LEKbulletin
herinneren zich nog de kritiek op het
kernenergiehoofdstuk in het Tussenrapport
(LEKbulletin 1983/1. Herman Damveld en
Jan Pieter Wind noemden het "onaanvaard
baar als basis voor diskussie". Welnu,
in het Eindrapport is dezelfde benadering
te vinden. We citeren opnieuw Damveld,
uit een stuk wat hij voor het blad "Atoom
alarm" schreef:
1. De Stuurgroep heeft het uitsluitend over
kerncentrales als ze kernenergie bedoelt.
Over deelname aan de kweekreaktoren Kalkar
en Super Phenix, over de UCN in Almelo
wordt niets gezegd. ~~~
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2. De Stuurgroep beraamt de kosten van
sluiting van de bestaande kerncentrales
op 1 tot 4 miljard gulden. Naar onze
mening zijn de kosten eerder in de buurt
van nul, vooral als we er rekening mee
houden dat bij de kosten van opberging
van atoomafval rekening is gehouden met
de opslag van eerdere kerncentrales;
zonder nieuwe kerncentrales moeten de te
maken kosten omgeslagen worden over uit
sluitend de bestaande kerncentrales, met
als gevolg hogere kosten daarvoor.
3. Wat betreft de kosten van kernenergie
konstateert de Stuurgroep in de uitge
voerde studies een grote spreiding in de
aannamen. In de beoordeling daarvan achten
sommige Stuurgroepleden het hele spektrum
van aannamen verdedigbaar, ~erwijl andere
Stuurgroepleden enkele aannamen als on
geloofwaardig uitsluiten. Helaas ont
breekt een argumentatie hiervoor, terwijl
ooR niet wordt aangegeven welke aannamen
ongeloofwaardig worden geacht. Desondanks
vinden we het een vooruitgang dat de
Stuurgroep geen stellige uitspraak doet
over de kosten van kernenergie. We be
schouwen dit als de overgang van het ge
loof dat kernenergie goedkoop is naar
het inzicht dat kernenergie een dure
energiebron is.
4. De kwestie van radioaktief afval wordt
onvolledig behandeld. Zo wordt geen aan
dacht besteed aan het radioaktief-afval
probleem vanwege de winning en bewerking
van uraniun, dat bestemd is voor de be
staande of andere kerncentrales. Ook valt
het op dat de Stuurgroep de kwestie van
de kriteria voor geschikte zoutkoepels
verbindt aan de opslag van 1icht- en
middel aktief afval, terwijl die kriteria
met name van belang zijn voor de opslag van
hoogaktief afval. Bovendien wordt geen
van de talloze overige bezwaren tegen op
slag in zoutkoepels vermeld. Het is na
tuurlijk mogelijk dat de Stuurgroep deze
bezwaren niet juist acht, maar elke argu
mentatie daarvoor ontbreekt.
Ook maken wij bezwaar tegen de opmerking
dat in kringen van officiäle instanties
en deskundigen het vertrouwen groeit dat
het probleem van radioaktief afval binnen
tien tot twintig jaar veilig en tegen
redelijke kosten kan en zal worden opge
lost. Een groeiend vertrouwen is geen
argument: per slot van rekening ging men
er in kringen van voorstanders van kern
energie twintig jaar geleden ook al van
uit dat het probleem op korte termijn op
zou worden gelost. Ook vermeldt de
Stuurgroep in het geheel niet, dat het
buitenlandse onderzoek in zoutkoepels tot
nu toe geen bewijs heeft opgeleverd voor
de stelling dat veilige opslag mogelijk is.

Tenslotte maken we bezwaar tegen de ge
bruikte formulering dat in kringen van des
kundigen het vertrouwen groeit. Betekent
dit dat diegenen die dit vertrouwen niet
hebben daarmee ondeskundig zijn? Hoe valt
dit trouwens te rijmen met de slagzin van
de BMD, dat energie te belangrijk is om
aan deskundigen over te laten? De Stuurgroep
roept ons nu op vertrouwen te hebben in
deskundigen en officiäle instanties.
Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat
deskundigen en officiële instanties
juist gewantrouwd moeten worden:

Tot zover Damveld. De Stuurgroep is er
overigens voor dat een oplossing van het
afvalvraagstuk in internationaal verband
moet worden gevonden, waarbij proefne
mingen met opslag niet in dichtbevolkte
gebieden moet plaatsvinden, dus niet
in Nederland!

GEEN INVLOED

Het Eindrapport zal van weinig of geen
invloed zijn op het energiebeleid van
deze regering. De woordvoerders van de
regeringspartijen (Braams en Lansink)
en Minister van Aardenne reageerden het
zelfde: Behalve dit rapport moeten ook
werkgelegenheidsaspekten en milieu
overwegingen een rol spelen. Met werk
gelegenheidsaspekten bedoelen ze ge
woon lage elektriciteitsprijzen voor het
bedrijfsleven, met het milieu bedoe-
len ze de kwestie van de zure regen.
Als ik dat soort reakties hoor willen
me maar moeilijk nette woorden te bin
nen schieten om te beschrijven hoe
huichelachtig deze heren te werk aaan.
De BMD is door hen aanvankelijk als
middel gezien om van een netelig pro
bleem af te komen (het verzet tegen
kernenergie), en nu dat niet zo werkt
proberen ze de relevantie van de uit
komst zoveel mogelijk te ontkennen. Bij
zonder kwalijk is dat deze heren het ar
gument van de zure regen gebruiken om
hun voorkeur voor kernenergie door te
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laten schemeren. De ombouw op kolen
van elektriciteitscentrales wordt
door hen toegejuichd om de elektrici
teitstarieven te laten zakken, en het
nalaten van rookgasontzwaveling in b.v.
Limburg wordt door hen niet bezwaarlijk
gevonden, milieumaatregelen zouden het
prijsvoordeel maar weer verminderen.
Oe Brauw konkludeerde op zijn perscon
ferentie terecht: "Als er nieuwe kern
centrales komen, kunnen we in Nederland
de lnspraak we I vergeten". Uit zijn
Elndrapport blijkt dat al in 1982 slechts
36% van de bevolking dacht dat de BMD
grote tot zeer grote invloed op het
beleid zou hebben, terwijl 40% de in
vloed klein tot zeer klein achtte.
De Brauw oefent dan ook kritiek uit op
de politici die de laatste jaren al lie
ten zien dat ze de BMD niet serieus namen.

Zij legden vooral de nadruk op de ma
nier waarop de BMD georganiseeerd was,
inklusief de subsidieverlening aan
clubs als VVD, Neratoom en de St. Ener
gie Informatie, en de nodeloos ingewik
kelde manier waaop alles werd aangepakt.
Vervolgens bestreden ze de konklusie
dat Borsse1e en Dodewaard moeten open
blijven en besluiten ze: "De verwikke
lingen rond de BMD zijn een gaaf voor
beeld van de uitholling van de demo
kratie". Deze regering heeft haar
recht verspeeld om anderen te wijzen
op de naleving van de parlementaire
spelregels. Voor ons zal 1984 een jaar
van meerdere massale akties worden,
waarvan wij vinden dat we daar elk
recht toe hebben. Stop Dodewaard en
Borssele, stop Kernenergie en kernwa
pens~

REAKTIE VAN MILIEU EN ENERGIEBEWEGING NIEUWE AKTIES TEGEN KERNENERGIE

I,

De afgelopen nummers van het LEKbulle-
tin hebben we er al op gewezen: Binnen
kort vallen besluiten over nieuwe
kerncentrales te verwachten. De geruch
ten uit ambtenarenkringen worden steeds
sterker, en de direktie van de SEP liet in
de eerste week van januari weten met de
top van Ekonomische Zaken te hebben
gesproken over de bouw van drie kern
centrales, gelijk tijdig, zodat ze in
serie gebouwd kunnen worden. De top van
E.Z. staat daarachter. De Raad van Com
missarissen van de SEP echter nog niet.
CDA-gedeputeerde Van Gelder van Noord
Holland was boos over het eigenmach-
tige optreden van de direktie, PvdA
bestuurder Don (Zeeland) zei als reak-
tie op het Eindrapport niet voor uit
breiding van Kernenergie te zijn.
Over de plaatsen van die centrales is al
enige duidelijkheid. In de nota Energie
beleid Deel 3 van 1980 staan 6 moge-'
lijke vestigingsplaatsen genoemd.
De Eemshaven kan moeilijk een 7e kans
hebber worden. Die plek is in 1980 afge
vallen omdat ze niet aan één van de kri
teria voldeed. Er was namelijk een an
dere "gevoeliqe installatie" in de
buurt gepland, de LNGaanlanding. Nu dat
niet doorgaat, zou de Eemshaven weer
mee kunnen doen. Op basis van de geruch
ten maken de Noord-Oost Polder, de Wie
ringenmeer en Borsse1e de meeste kans.
Bath/Hoedekenskerke, Flevo en Ketelmeer
zijn de alternatieven. En eventueel
de Eemshaven dus. Uit dit lijstje
blijkt overigens waarom Van Aardenne zo'n
haast heeft met de reorganisatie van de
elektriciteitsvoorziening: In Zeeland is
Don (voorzitter van de Raad van bestuur
van de PZEM) tegen nieuwe kerncentrales,

7f -L- ---.J

Oe Milieu- en energiebeweging heeft al
tijd afwijzend tot sceptisch tegen de
BMD aangekeken. Delen ervan (WED, LEK,
en vele plaatselijke groepen) maakten
desondanks gebruik van de subsidie
regelingen en stuurden hun meningen 00
naar de Stuurgroep. En uitgerekend de
milieubeweging reageerde, in eerste in
stantie tamelijk positief op het Eind
rapport. Werkgroep Engergie Diskussie,
Centrum voor Energiebesparing en Natuur
en Milieu wezen erop dat de uitslag
grotendeels overeen kwam met hun eigen
opvattingen over het toekomstige energie
beleid. Het Landelijk Energie Komitee
en de Ver. Milieudefensie legde de na
druk op het ontbreken van de eis dat de
bestaande kerncentrales gesloten dienen
te worden, maar waren verder ook rede
lijk positief. Uit de meeste reakties
sprak heel duidelijk de verwachting dat
de regerings(partijen) het aan hun laars
zouden lappen.
Een andere reaktie gaven "basisgroepen
tegen kernenergie en militarisme (Am
sterdam) en 50+ tegen kerngeweld".



in Noord-Holland en Groningen zullen de
elektriciteitsbedrijven zich er ook tegen
opstellen, en ook in de PGEM (Flevo
centrale) valt onenigheid te verwachten.
De elektriciteitsproduktie moet in zijn
ogen dus zo snel mogelijk uit handen
van de provinciale overheden getrokken
worden. Dit voorjaar dus een regerings
standpunt, dan inspraakprocedures en
daarna zal het verzet zich moeten
verharden. Want aan de mening van de
bevolking heeft deze regering lak.
We hebben het Eindrapport aan onze kant
staan, het is de regering die ondemo
kratisch handelt.

John Hontelez

VERBRUIK EN OPBRENGST
Hoofdstuk één is dan natuurlijk het huis
houdelijk verbruik aan elektriciteit.
Dit kan worden geschat met een paar uit
gebreide tabellen met het verbruik van
allerlei huishoudelijke apparaten en met
een grafiek van dit verbruik gedurende
een dag.
Dan volgt een overzicht van de molens;
in vermogensklassen, onderdelen, aantal
wiekbladen (wat draait sneller: een één
bladige of een driebladige rotor?), en de
uitvoering van de mast.
Van elke in aanmerking komende molen kan

De Organisatie voor Duurzame Energie
(ODE) heeft net een brochure uitgebracht
voor wie eens beter wil kennismaken met
de mogelijkheden om zelf een windmolen
op te zetten, of om anderen daartoe aan
te zetten. Het is vooral een handleiding
om zêlf te bedenken wat voor windmolen
er in de eigen situatie, in huis, wijk,
of tuinderij het beste kan worden geko
zen. Daarbij komen vragen op als "wat
levert-ie op? en is dat genoeg?"
Al grasduinend door de rijk geïllustreer
de hoofdstukken kun je alle nodige gege
vens voor je eigen situatie berekenen en
op een rijtje zetten in bijgeleverde for
mulieren. Die z.g.molenkaarten geven dan
overzicht bij de keuse van een geschikte
molen.

WlND
ENERGlE;
IN tiUIS
I
~d """":::::;.."'=,.

Windenergie

in
huis

de opbrengst worden berekend. Met een wind
snelheden-kaart van Nederland wordt de
gemiddelde plaatselijke windsnelheid ge
schat. Deze en andere belangrijke faktoren,
zoals de masthoogte en de rotor-diameter
van de molen worden in slimme aflees-gra
fieken met elkaar in verband gebracht.
Je hoeft daarbij niet eerst alles te snap
pen van het molenaarsvak; door stug de
gebruiksaanwijzing te volgen kun je voor
je eigen situatie de meest geschikte af
metingen van een molen bepalen.
"Windenergie in huis" geeft in 40 pagina's
een goed geïllustreerde inleiding in de
windenergie, en een volledig en toch be
knopt overzicht van alle zaken die van be
lang zijn als je een molen wil neerzetten.
Dat er zoveel bij komt kijken maakt duide
lijk waarom windmolenbouwers zulke fanatici
zijn. Gibers en Tossijn waarschuwen echter
ook nuchter voor teleurstellingen en raden
minder technies gerichte hobbyisten aan
zich op de bestaande windmolenmarkt te
richten. Dit boekje maakt daarbij een kri
tiese keuze mogelijk. Achterin is een uit
gebreide lijst opgenomen van fabrikanten
en importeurs van windmolens, wieken en
onderdelen,plus adressen van werkgroepen
en organisaties.
Voor de praktijk van het zelfbouwen wordt
per hoofdstuk verwezen naar de bestaande
literatuur. Bouwbeschrijvingen etc. moet
je dus elders zoeken, dit boekje is voor
al bedoeld als wegwijzer bij het plannen
maken.

Gert Vink

Windenergie in huis.
Prijs 16,25 en 12,30 verzendkosten,over
te maken op gironr. 4088288, ODE,post
bus 750, 3500 AT, Utrecht, onder vermel
ding van "l~indener/'1ie in huts."
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BMD in zak en as.

De BMD-diskussie over de energieproble
matiek ging niet over de inzet van
kolen in de eerste plaats. De hete hang
ijzers waren en zijn nog steeds het welf
niet inzetten van kernenergie en de mate
van energiebesparing die nagestreefd
moet worden. Desalniettemin wordt aan
kolen wel aandacht besteed als een van
de vele mogelijkheden om aan energie te
komen.
Twee soorten informatie zijn te ver
krijgen uit het Eindrapport. De inspraak
wordt beschreven en daarnaast geeft de
Stuurgroep enige eigen konklusies.
De inspraak.
alt de inspraak komt een overduidelijk
beeld over koleninzet: kolen is een
relatief vuile fossiele brandstof, ge
zien de milieu-effekten (zure neerslag,
CO[broeikaseffekt, giftig kolen-vliegas);
daarom moeten we er voorzichtig mee zijn.
Een grote groep is voorstander van een
zeer gematigde uitbreiding (36-44% bij
de individuele inspraak; 39% bij de
parallelmeting), terwijl een nog
grotere groep voorstander is van zo
weinig mogelijk gebruik van kolen
(39-51% bij de individuele inspraak;
33% bij de parallelmeting). Het lijkt
erop dat er een meerderheid is van zoln
80% die sterke uitbreiding van het
kolengebruik afwijst~

De Stuurgroep-konk1usies
Het lS opvallend dat de konklusies van
de Stuurgroep overeen komen met het door
de overheid (regering, SEP) gevoerde
kolenbeleid. Dat kolenbeleid kan als
volgt samengevat worden:
- doorgaan met ombouw van gas/olie-ge
stookte centrales op kolen, indien dat
rendabel is en met toepassing van 90%
rookgasontzwave1ing;
- geen nieuwbouw in overcapaciteit
(niet rendabel); op langere termijn wel
nieuwbouw;
- een onderzoeksprogramma gericht op kos
tenverlaging van wervelbedverbranding
(voor industrie) en van kolenvergassing
(voor industrie en huishoudens);
- de milieuproblemen (kolenafvalverwer
king, CO-problematiek en zure neerslag)
bestuderen; konkrete maatregelen tegen
bv. verzuring uitstellen (in het
jargon: "maatregelen treffen waar moge
lijk").

Dit beleid leidt tot een snelle groei
van het kolengebruik in Nederland.
Diverse plannen voor ombouw worden al
uitgevoerd (Buggenum, Borsse1e, Maas
vlakte) en nieuwe plannen voor ombouw
van 5 centrales komen eraan.
Bovendien bestaan er plannen voor nieuw
bouw van een groot aantal elektriciteits
centrales (Van Aardenne: 5000-8000 MW
kolen of kernenergie; dat zijn b.v. 10-15
kolencentrales). Bovendien mag de kolen
inzet in de industrie niet onderschat
worden. Deze is nu nog beperkt tot voor
al de metaalindustrie (Hoogovens),
maar zal onherroepelijk uitgebreid wor
den door de uiterst soepele milieunor
men (zie de tweede kolencirculaire).
De konklusies van de Stuurgroep zijn dui
delijk strijdig met het beeld dat van
de inspraak gegeven wordt, misschien niet
zozeer in de gekozen wollige bewoordingen,
alswel in de effekten ervan. Ook in de
uitgewerkte energiescenario's (brand
stofpakketten) is daar iets van te zien.
In de pakketten met energiebesparing en
zonder kernenergie zit 160-200 PJ/jaar
koleninzet voor het jaar 2000 (vergelijk
167 PJ in 1980 en 212 PJ in 1982).
In de pakketten met groei van het ener
gieverbruik zit meer kolen, nl. 280 PJ
zonder inzet van kernenergie en 200 PJ
met kernenergie. Die 280 PJ heeft,
gezien de Stuurgroep-konk1usies, blijk
baar de voorkeur van de Stuurgroep.
Maar het kan nog erger. Uitgaande van de
koleninzet in 1982 (2l2 PJ) kunnen we het
Van Aardenne-scenario zonder kernenergie
uitschrijven: ombouw van Maasvlakte
plus 5 andere centrales (70 PJ), nieuw
bouw van 10-15 nieuwe centrales (100-160
PJ) plus koleninzet in de industrie
(40 PJ) levert dan een totale koleninzet
in 2000 van ca. 450 PJ (16 miljoen ton)
op: Binnen de elektriciteitswereld zijn
ko1en- en kerncentrales alternatieven voor
elkaar, omdat ze beide basislast leveren.
Vandaar dat vaak gesuggereerd wordt dat
we moeten kiezen: kolen of kernenergie~

Analyse van de brandstofpakketten laat
zien dat dit een onjuiste voorstelling
van zaken is wanneer we het totale ener
giep1aatje bekijken.
Bij veel besparing is geen kernenergie
nodig en kan de koleninzet gefixeerd blij
ven op het niveau van 1980.
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Bij minder energiebesparing, ja zelfs groei
van het energieverbruik, neemt de inzet
van kolen onverbiddelijk toe, terwijl
ook de inzet van kernenergie waarschijn
lijk wordt. Dus de inzet van kolen en
kernenergie loopt parallel; er is geen
sprake van een kolen-kern~nergie-dilemma:

Het BMD-Eindrapport en zure neerslag

Hoewel de Stuurgroep zich niet gewaagd
heeft aan verstrekkende konklusies over
bestrijding van zure regen, wordt toch
enige interessante informatie aangele
verd. De gevolgen van de keuze voor zes
verschillende brandstofpakketten voor
de emissies van s~ N~o.a. zijn be
rekend: bovendien 1S ultgerekend hoe
veel extra kosten (extra ten opzichte
van de kosten van het huidige regerings
beleid) verbonden zijn aan het bereiken
van de lange-termijn-emissie-plafonds
voor SQten NOx(350.000 ton/jaar en
200.000 ton/jaar voor resp. SO~en N~

zie het IMP Lucht 184- 188).
Het blijkt dat de luchtverontreiniging
het best bestreden wordt door energie
besparing. De S~en NOiemissie in 2000
zijn 266.000 ton7jaar en 271.000 ton/jaar
voor het pakket met de meeste energiebe
sparing, terwijl de overige pakketten
S~en NQ(emissies in 2000 geven die dui
delijk hoger zijn (gemiddeld zoln 350.000
ton/jaar voor zowel SÛ1als N~.
Het SQremissieplafond wordt praktisch
altijd gehaald zonder extra kosten, ter
wijl het Nq;emissieplafond alleen ge
haald kan worden met extra maatregelen
(m.n. aanpak van de verkeersemissie via
reiniging van uitlaatgassen en gebruik
van loodvrije benzine). In het algemeen
lijkt het erop dat in het milieubeleid
nu de SOiemissie ontzien wordt t.o.v. de
N~ en ook de Nijremissie. Zou het mak
kelijker zijn om Kleine producenten (boe
ren) en konsumenten (automobilisten) aan
te pakken via NH- en NQrbeleid dan de
grotere producenlen (SEP, olieindustrie)
die het leeuwendeel van de SOremissie
voor hun rekening nemen?
Overigens lijkt het onverstandig voor
de milieubeweging om zich blind te
staren op de al genoemde lange-termijn
emissieplafonds voor SO en NO.
Voor de lange termijn zijn de gepresen
teerde plafonds rijkelijk hoog; voor be
strijding van zure neerslag moet eerder ge
dacht worden aan emissieplafonds van
100.000 ton/jaar of lager voor zow~l S01als NO~
Deze plafonds kunnen gehaald worden door een
kombinatie van energiebesparing plus in
tensieve technische maatregelen. Daarbij

'I

moet niet vergeten worden dat naast kolen
ook olie (S~en NQremissie) en gas (NQr
emissie) een forse bijdrage leveren aan de
verzuring. De plafonds van 100.000 ton/jr
kunnen al voor 2000 gehaald worden door
middel van:
- sanering van bestaande installaties:
rookgasontzwaveling op alle kolen of olie
gestookte centrales, rookgasontzwaveling
bij de olieraffinaderijen. strengere eisen
aan Claus-plants bij olieraffinaderijen,
NQrverwijdering uit de rookgassen van alle
gas-, olie- of kolengestooktecentrales
- strengere produktnormen voor het zwa
velgehalte van b.v. stookolie, te berei
ken d.m.V. kraken en intensieve raffinage
via hydrogenererende ontzwaveling van
zware oliefrakties.
- snelle invoering van loodvrije benzine en
toepassing van katalysatoren voor reini
ging van uitlaatgassen van auto's.

31 januari 1984, Amsterdam

Peter Arnoldy
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Hoe wapengevaarlijk is Almelo? Wise

Begin januari opende minister van Aardenne
een nieuwe centrifuge bij de Ultra Centri
fuge fabriek Nederland in Almelo. UCN is
de nederlandse tak van de troika-overeen
komst: URENCO-CENTEC. waar behalve Neder
land, West Duitsland en Engeland aan deel
nemen. Almelo lijkt een steeds centralere
rol in te nemen binnen dit uranium-verrij
kingsprojekt. Overigens dateert dit z.g.
"Verdrag van Almelo" al sinds 1970 en moet
zij flink konkurreren met het franse Euro
dif concern (gad diffusie methode). Belang
rijk is verder om te weten dat bedrijven
als She11, Phi1ips, DSM, VMF en RSV als de
belangrijke Urenco aandeelhouders de Ultra
centrifuge in Almelo financieel draaiende
houden en de nederlandse staat voor 98%
eigenaar is. Het verdrag w~rd op 10 jaar
gesteld maar industriepolitieke- en eko
nomische voordelen van het projekt deden
de 3 uranium-bondgenoten besluiten tot na
genoeg stilzwijgende voortzetting.
Inmiddels was Almelo in 1978 uitgebreid
en waren er een Engelse en Duits-Neder
landse onderafdeling bijgekomen,
URENCO-UK (beheerd door British Nuclear
Fuel lTD) en CENTEC (waar het Duitse
Uranit en de Nederlandse UCN in vertegen
woordigd zijn.). Wat betreft de technolo
gie-export spraken ze af dat ze het er in
iedergeval alle drie over eens moesten
zijn.
Maar inmiddels is er al uranium en techno
logie naar landen als Brazi1iä, Chili en
Pakistan geäxporteerd en heeft Urenco ook
al lang lopende aanvragen om verrijkt ura
nium aan Taiwan te mogen leveren. Geen
van de Urenco-partners schijnt daar ethi
sche bezwaren tegen te hebben. Voor hen
sta~t immers vast dat uranium-verrijking
weinig met politieke zaken als mili-
taire diktatuur te maken heeft: Het is een
zuiver industrieel-diplomatieke aangelegen
heid en Euratom, die maar al te blij is
met haar Europese verrijkings kapaciteit t

zal Orenco al helemaal geen stobreed in de
weg leggen voor dit soort leningen en kon
trakten.
Immers, dit alles gaat nog steeds onder
het keurige stempel van IAEA-kontrole
(International Atomic Energy Agency/Wenen)
als zijnde Non-Proliferatie Verdrag onder
tekenaars
Maar de vraag is natuurlijk zo langzamer
hand in hoeverre er indirekt van A1melo's
uranium ook ander dan civiel gebruik ge
maakt wordt. Nu, voor dit truukje werd
dan ook indertijd CETNTEC in het leven ge
roepen die geen kontrole door het IAEA

verschuldigd is en daarom ongelimiteerd
mag exporteren en verhandelen met het in
middels verrijkte U235.
Maar allereerst wordt hardnekkig gepro
beerd on in ieder geval de herkomst van
het ruwe uraniumerts veilig te stellen
(dit is: onduidelijk te maken) door het
mixen. Hiermee wordt de tegenstanders
van Urento een belangrijk wapen uit han
den genomen. n.l. dat niet meer aan te
tonen valt dat het verhexte uranium voor
verrijking naar Almelo gaat, oorspronkelijk
voor het grootste gedeelte uit Namibiä komt
waar de Engelse Rio Tinto Zinc Company
het illegaal met grote hoeveelheden mijnt
en exploiteert. Door het in Engeland te
mixen met bijv. Australies, Amerikaans.
Canadees en Nigeriaans uranium kan de Na
mibische herkomst niet meer juridies vast
gesteld worden. Bovendien gebruikt de Ne
derlandse regering nog steeds het uiterst
opportunistische argument dat in het Uren
co verdrag is dat Almelo zonder meer al
het haar aangeboden uranium moet verrij
ken.
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Een tweede punt is: in hoeverre kan Alme
lo verantwoordelijk worden gesteld voor
haar eindprodukt? Het gaat via allerlei
omwegen n.l. voor een deel naar de mili
taire industrie van m.n. Engeland en West
Duitsland. Hoe kan daar druk op worden
uitgeoefend?
Wat gebeurt er nu eigenlijk met het ver
rijkte uranium uit Almelo? Er worden brand
stofstaven van gemaakt in Pierlatte (Frank
rijk), Dessel t Lingen en Hanau (West-Duits
land) en Springfields en Windscale (Enge
land) •
Daarna gaan deze brandstofstaven naar licht
water en drukwater reaktoren in West-Duits
land en Nederland.
In Hanau en Windsca1e worden met behulp
van het verrijkte uranium (U235) Plutonium
elementen gemaakt.
Het plan is zelfs dat Almelo in 1985 zelf
het uranium aan Borssele gaat leveren.

I-. fl _



Frédérique Schopenhauer,
WISE

Bronnen: - WISE- uranium dokumentatie
- Afval nr 18.

geworden uranium-transporten van en naar
de UCN-Almelo. Dit zijn twee-wekelijkse
transporten van 50000 kilo uranium hexa
fluoride (UF6) vanuit Springfields in
Engeland naar Urenco- Almelo en ook vice
versa in de vorm van verrijkt uranium en/
of bestraalde brandstofelemanten. Deze
transporten zijn, in tegenstelling tot
wat ex-direkteur van de UCN beweerde na
afloop van de transport aktie van 29 nov.,
wel degelijk zeer riskant vanwege het
grote stralingsgevaar.
Bij brand of explosie-ongeluk ontstaat een
zeer giftige, zichtbaar witte wolk die
door de wind verspreid wordt en binnen
een straal van ongeveer 5 km dodelijke on
gelukken kan veroorzaken.
Voor nadere informatie en kontakt kun, je
terecht bij:

AKB uranium transportgroep
p/a politiek kultureel kafé
pr Hendriklaan 31
Amsterdam tel 020/851609

Voor informatie, precieze tijd en plaats
van het Urenco symposium geldt als kon
takt adres:

Geen vrede met kernenergie .
Cora Houtman of Arjan van Faassen
Meester Kunstweg 2-4
Vriezeveen (bij Almelo)
tel 05499-4657

Nu is het zo dat er diverse methoden zijn
voor Urenco-Centec om buiten sw IAEA-kon
trole om hun verrijkt uranium bij de atoom
wapenindustrie terecht te laten komen.
Als NPV-ondertekenaars kan het n.l. niet
langs de gebruikelijke en meest simpele
militaire weg. Wat er nu gebeurt, mede
dankzij het in leven roepen van Centec, is
dat deze uranium-levering via de civiele
kernenergiecyclus gaat. Deze cyclus maakt
zoveel fases door dat het onmogelijk lijkt
nog überhaupt te kunnen aantonen dat er
werkelijk Alme1o's uranium uiteindelijk
voor bomen wordt gebruikt
Toch zijn deze wegen niet helemaal geheim
of ondoordringbaar. Maar het leidt er wel
toe dat het gauw als "verqezocht" wordt
afgedaan zodra daar vragen over gesteld
worden. Urenco Almelo blijft voor Europa,
en met name ook voor de Nederlandse indus
trie, een belangrijk objekt, temeer daar
we wat deze techniek betreft zo goed inter
nationaal "bijblijven··.
Dat van Aardenne tijdens zijn opening van
de nieuwe ~entrifuge een vrijkaartje voor
de film IIThe Day AfterIl aangeboden kreeg
door een groep anti-kernenergieaktivisten
zal hem dan ook nauwelijks aansporen tot
wat zorgvuldiger kontrole op het Almelo·s
uranium. IIDe zaken moeten vooral niet ver
ward gaan worden" zal hij wel gedacht heb
ben.

Ondermeer om bovenstaande redenen worden
er op't ogenblik voorbereidingen getrof
fen door de Vriezenveense anti-kernener
gie groep: "Geen vrede met kernenergie"
voor een symposium tegen Urenco-A1me10.
Dit kan als voorbereidend worden beschouwd
voor het uiteindelijk initiatief van de
zelfde groep om een tribunaal te organi
seren, dat nu verschoven is wegens tijd
gebrek naar pasen 1985. Het komende sym
posium zal in Almelo plaatsvinden op paas
zaterdag, dat is 21 april 1984. Er worden
behalve Nederlandse ook Duitse en Engelse
sprekers uitgenodigd, met name wetenschap
pers op kernenergie/uraniumverrijkings
gebied.
Ook belangrijk om te weten is dat er door
de Amsterdamse AKB-uraniumtransportgroep
diverse aktiviteiten en vergaderingen wor
den gepland i.v.m. de inmiddels berucht
I 1..-2 .,:]



pro DEO

Ruim 10 jaar lang is er in Nederland al
een strijd gaande tussen Rijksoverheid
en het bedrijfsleven enerzijds en de
mi1ieu- en energiebeweging anderzijds
m.b.t. de vraag over groot- of klein
schalig vermogen voorde opwekking van
elektriciteit. In de voorgaande nummers
van het LEK-bulletin stonden enkele arti
kelen over decentraal vermogen en de
voorgestelde reorganisatie van de stroom
voorziening. Maandag 23 januari 1984
was wéer een dag waarop veel duidelijk
werd. Enerzijds publiceerde de Stuur
groep MDE officieel het Eindrapport van
de BMD, met daarbij een bijlage genoemd
DEO, Decentrale ElektriciteitsOpwekking,
anderzijds vergaderde een Uitgebreide
Commissie voor Ekonomische Zaken (UCV
EZ) over de plannen van Van Aardenne
m.b.t. de vorming van één landelijk
Elektriciteitsbedrijf. Een volgend deel
uit de continuing story van de SEP.

HET RAPPORT DEO

In mei 1983 besloot de Stuurgroep MOE
tot een kortlopend onderzoek naar de mo
gelijkheden op het gebied van DEO, om
konkrete beleidsaanbevelingen te doen aan
Regering en Parlement bij de afronding
van de BMD. In dit rapport wordt m.n. aan
dacht besteed aan de technisch-financiële
en bestuurlijk-organisatorische aspekten
van Windenergie en Warmte-kracht koppe
ling (WKK). Naast energiebesparing in
het algemeen (isolatie etc.) de meest
veelbelovende technieken voor "alter
natieve energie-opwekking".
Hoewel het rapport stelt, dat het (eko
nomische) potentieel voor DEO in het jaar
2000 moeilijk te schatten is (afh. van
het beleid van overheden, nutsbedrijven;
partiku1iere instellingen en ondernemin
gen), komt ment op zo'n 66-8000 MWe,
w.v .. 5500 MWeWWK en 2500 MWe windenergie.
"De omvang van het DEO-potentieel is in
ieder geval zodanig, dat DEO een inte
graal onderdeel moet zijn van alle over
wegingen over de toekomstige eTëKtrici
teitsvoorziening in Nederland", zo stelt
het rapport in cursief. Wel konkludeert
men (de opstellers, m.n. de Ver. Kracht
werktuigen) daarbij, dat, ondanks het
feit dat alle mogelijkheden voor DEO
passen in het regeringsbeleid, gericht
op energiebesparing en diversificatie,
een grote inzet van DEO-vermogen (geba
seerd op aardgas) de bouw van ko1en- en
kerncentrales (onderdeel van het diver
sificatie-streven) verhindert. (Daar het

LEK aan energiebesparing en alternatie
ven prioriteit geeft, heeft ze daar geen
moei te mee).
Belangrijke belemmeringen (op rijksnivo)
zijn:
- een massale introduktie van DEO kan de
inpasbaarheid in en de beschikbaarheid
voor de openbare elektriciteitsvoorzie
ning problematisch maken;
- de beschikbaarheid van aardgas voor
WKK is onzeker, en het gasprijzenbeleid
van de overheid is van grote invloed;
- de onzekerheid van het door de overheid
gevoerde en te voeren energiebeleid
(strategie) is zeer groot;
- DEO is een kapitaalsintensieve maniér
voor bedrijven om op de variabele kosten
te besparen, terwijl de vaste kosten voor
het nutsbedrijf (en dus dat deel van de
stroomprijs) gelijk blijven, bij een lage
re omzet. Dit probleem wordt in de hand
gewerkt door de tariefsstruktuur: het
tarief is variabeler dan de kosten, zodat
DEO grotere gevolgen voor de afnemers van
een nutsbedrijf heeft dan wanneer de ta
riefsstruktuur meer dan nu de werkelijke
kostenverhoudingen (vast-variabel) zou
weerspiegelen;
- de problemen voor de diverse potentiele
investeerders in DEO zijn groot: bedrijfs
vreemdheid voor partikulieren, financi
ële risiko's voor stroomproduktiebe
drijven, bestaande kontrakten voor dis
tributiebedrijven etc.

Het rapport komt dan ook met een aantal
aanbevelingen, die deze (e.a.) knelpun
ten zouden kunnen oplossen. Het gaat
te ver om ze allemaal op te sommen, maar
het gehele terrein van het te voeren be
leid, het openbare net,vergoedingsregelin
gen, subsidies en onderzoekingen/experi
menten wordt ermee bestreken.

REORGANISATIENOODZAAK

Het zal duidelijk zijn, dat dit alles
konsekwenties moet hebben voor de (re-)
organisatie van de stroomvoorziening.
Er was echter weinig van te merken op de
UCV over de reorganisatie. Voor milieu-
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en energiebeweging werd het een wel erg
bedroevende vertoning. Het PSP-kamerlid
Van der Spek heeft gevraagd aan de minis
ter of hij het DEO rapport gezien had,
waarop hij negatief antwoordde.
Van der Spek zei vervolgens dat 6000
8000 MWe decentraal vermogen mogelijk is.
De reaktie van Van Aaardenne was:"A1s dat
kan dan zou dat mooi zijn ll

•

In de vorige bulletins is al geschreven
over de plannen van de minister en de
reaktie van de SEP daarop. Van Aardenne
wil één landelijk bedrijf, en de SEP
wil dat de bestaande provinciale bedrijven
blijven bestaan. zij het beter gekoördi
neerd en "gedirigeerdIl door de SEP.
De kranten van dinsdag meldden alle, dat
Van Aardenne v.w.b. dit punt bakzeil heeft
moeten halen. Dit is echter zwaar over
trokken: ten eerste wist hij dat al van
te voren, en ten tweede zei dat het hem
meer gaat om het te bereiken doel (effi
ciency-verbetering en kostenbesparing,
zodat lagere tarieven voor het bedrijfs
leven mogelijk worden). dan om de vorm.
Zo stelde hij. dat wanneer er geen lande
lijk bedrijf komt. waarbij hij makkelijk
de benodigde bevoegdheden aan zich kon
trekken. hij dan meer bevoegdheden wilde
in het SEP plus model, een z.g. SEP++
model. waarbij hij ook wat te zeggen
kreeg over belangrijke zaken als de "poo
ling ll van produktiekosten, tarieven etc.
Verder vindt hij. dat de nu bestaande
produktiebedrijven te klein zijn. ze be
schikken vaak over maar één unit. waar
dan een hele "overhead". inkl. een direk
tie voor moet worden in stand gehouden.
Ik kan hem daarin geen ongelijk geven.
Hij wil dus grotere bedrijven, met een
(min of meer verzonnen) grootte van 4-
5000 MWe opgesteld vermogen. Deze bedrij
ven moeten een NV-struktuur hebben. Wanneer
aan deze twee voorwaarden niet is voldaan,
mag een produktiebedrijf geen nieuw ver
mogen bouwen. Hij wil dat dus via konses
sieverlening bereiken, maar wil tegelijker
tijd de distributie beleidsmatig van de
produktie scheiden. Wanneer b.v. de drie
zuidelijke provinciale produktiebedrijven
zouden fuseren. zou je één groot distri
butiebedrijf voor Brabant, Limburg en
Zeeland krijgen. Dat vindt hij onhandig.
en stelt voor om eerst produktie en dis
tributie van die drie bedrijven te schei
den in twee NV's (ze hebben al een eigen
administratie en staf). en vervolgens
de drie onstane produktie-poten te laten
fuseren tot b.v. een Zuid-Nederlandse
E1ektriciteits Maatschappij (ZNEM),
waarvan de aandelen in handen zijn van de
drie deelnemende provincies naar rato van
het ingebrachte vermogen. In het geval

van Zuid- en Noord-Holland ligt dat wat
moeilijker. daar de PEN en de EZH geen
NV·s zijn.
(De EZH is wel een NV, maar de 6 deelne
mers niet, en de EZH koördineert slechts).
Ook hier zou eerst een scheiding van
produktie en distributie gemaakt moeten
worden, waarna de produktie-eenheden
overgeheveld worden. Probleem is echter,
dat het personeel. dat nu een ambtenaren
status heeft, in een NV-struktuur gewone
werknemers van een stroombedrijf worden.
met een CAO etc. En ambtenaren geven
zo·n status niet ~auw op, i.V.m. betere
voorziening, pensloenregeling e.d.
De diverse partijen brachten weinig bij
zonders in. CDA en VVD zeurden wat over
ditjes en datjes m.n. over stroomimporten
en of deze reorganisatie niet de ta
rieven in de nu goedkope regio·s zou
verhogen (nee. volgens Gijs), 0 166
hield bij monde van Tomme1 een aardig
verhaal, waar niet echt op in gegaan
werd, de PSP stelde een Nederlandse
EnergieDienst (NED) voor, een staatsbe
drijf met een onafhankelijke adviesraad
met vertegenwoordigers van maatschappe
lijke organisaties (Gijs: is de PSP nu
ook al voor een radenrepubliek?), en
de CPN zei alleen wat over de lasten
verzwaring voor de kleinverbruikers. die
de goedkope tarieven voor het bedrijfs
leven zouden moeten financieren. Heel
wezenlijke punten, waar niets mee werd
gedaan (Gijs: kleinverbruikers moeten
die tarieven toch opbrengen, ofwel via
de tarieven, ofwel via extra belasting
of de WW). Heel beschamend was het op
treden van PvdA-er Kees Zijlstra. Zwaar
onderdruk van de PvdA-leden die ook een
commissariaat bij een provinciaal be
drijf hebben, pleitte hij voor het SEP++
model. Het enige goede was, dat hij
ervoor pleitte om het Elektriciteitsplan
jaarlijks door het parlement goed te
laten keuren i.p.v. door de minister
met verantwoording achteraf. Staats
rechtelijk vond Van Aardenne dat maar
onzin. Het enige redelijk goede was, dat
hij toezegde de distributiesektor ook
in de reorganisatie te betrekken, mits
daarvoor op het ministerie voldoende
menskracht voor was. Dit n.a.v. een
motie van Nota Bene mevr. Rempt van de
VVD. Gijs houdt dus alle touwtjes in
handen en wil de energiebeweging nog
grote kolen- of kerncentrales tegenhouden,
dan zal zij met al haar kracht moeten
helpen het DEO-potentieel van de grond
te krijgen. Misschien is het zelfs nodig
een plan Lievense te omarmen:

Gert-Jan van Pelt
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NOORD OOST POLDER
INSTARTBLOKKEN

Oe heer de Brauw heeft z'n hele lading
eindrapporten met bijlagen -waarin ie
dere verdere uitbreiding van kernener
gie overtuigend wordt afgewezen - nog
niet eens op tafel liggen, als de ka
mer al weer zwanger is van de geruch
ten over nieuwe kerncentrales in Neder
land.
Oe wapenstilstand is kennelijk voorbij.
Dus het heeft er veel van dat we weer
zijn aangeland waar we kort voor het
uitroepen van de BMD waren blijven ste
ken. En wat de kernenergieplannen van
de huidige regering betreft: dat wordt
nog steeds het duidelijkst omschreven
in het derde deel van de Nota Energie
beleid. Zes plaatsen worden daar ge
noemd. En na heel wat heen en weer pra
ten steken er dan twee met kop en schou
ders boven de rest uit: Borssele (een
tweede dus) en de westelijke Noordoost
polderdijk. Samen goed voor 3000 MW.
Voor de NOP zou dat dan waarschijnlijk
twee kerncentrales in één klap beteke
nen. Je zult daar maar wonen ••••••••
We praten daarom met Kees Knook, die
inderdaad in die streken z'n woonplaats
heeft.
NOP zeat nee tegen kernenergie
"lo'nikke twee jaar terug zijn we
hier in de polder in wat rustiger vaar
water terecht gekomen. Maar dat was na
dat zo ongeveer iedereen hier te hoop
gelopen was toen in regerings rappor
ten werd uiteengezet dat de polder zo
geschikt was om een of meer kerncentra
les neer te zetten. Dat is ze hier niet
in dank afgenomen.
Tegen de vorige gemeenteraadsverkiezi
ngen was de zaak aan het rollen gegaan.
De belangrijkste aanleiding was mis
schien wel de opmerking van van Aar
denne dat zo'n kerncentrale in de NOP
best kon, omdat het maatschappelijk ver
zet daar toch heel gering zou zijn.
Dat pakte dus weer anders uit. De "Pol
der toren" - dat is een grote water
toren hier- die werd bez~t. Met alge
mene stemmen werd in de gemeenteraad
een antikernenergie-motie aangenomen.
let wel ook het plaatselijk CDA en de
plaatselijke VVD stemden tegen de kern
centrales. We hadden hier al de werk
groep kernenergie NOP. In een paar da
gen tijd hadden we honderd leden erbij.
De afgelopen jaren is dat allemaal wat
op een laag pitje komen te staan. Het

leek wel of niemand meer piekerde over
kerncentrales in de NOP."
BMD viel wel mee
We vragen Kees Knook of de BMD het ver
zet in de kiem gesmoord heeft. Dat
blijkt geenszins het geval te zijn.
Mensen van de werkgroep zijn aktief ge
worden in de WED (Werkgroep Energie
Diskussie) en enkelen hebben het zelfs
zo ver geschopt dat ze voorzitter waren
in de machinerie van de heer de Brauw
zelf. "Je kunt dat maar beter zelf in
de hand houden, dan dat je van die in
gehuurde krachten op je dak gestuurd
krijgt", licht Knook toe.
Op zich waren het wel interessante BMD
avonden daar in de NOP. Zo'n 80% of
meer van de deelnemers sprak zich reso
luut uit tegen kernenergie. "Maar echt
warm lopen voor de BMD, nee dat deden
ze hier niet. De energiediskussie kwam
hier een beetje als mosterd na de maal
tijd. Het is ook moeilijk om met el
kaar steeds in beweging te blijven.
Daarom hebben we ook bewust gezegd: we
doen voorlopig weinig."
Telegraaf helpt een handje
Zo rond de zomer vakantie voorig jaar
verscheen er een bericht in de Tele
graaf, waar in opnieuw sprake was van
kerncentrales in de NOP. Reden voor de
alternatieve kern van de Werkgroep Kern
energie NOP om de startblokken maar
weer eens recht te zetten. En sinds die
tijd zijn de geruchten ook niet meer
van de lucht.
De NOP is -ondanks al het mooie cijfer
werk- misschien toch al niet meer zo
aantrekkelijk voor van Aardenne. De
laatste tijd wordt ook de Wieringer
meer genoemd. En er wordt beweerd dat
situatieschetsen voor nieuwe kerncen
trales al weer op de tekentafels liggen.
"We laten ons door dat soort geruchten
natuurlijk niet van de wijs brengen",
zegt Kees Knook. "Het is vooral zaak
om heel attent te blijven op wat er
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gebeurt. En soms gebeuren er vreemae 
dingen . •t Aardige is dat zulke dingen 
hier ook gelijk opvallen, omdat de men
sen elkaar kennen. 
SEP seeft geen duidelijk antwoord 
Zo z1jn er meer dingen waar we mee be
zig zijn. Kontakten met B&W en de ge
meenteraad zijn natuurlijk belangrijk, 
je moet de kanalen over en weer wat 
open houden. Naar aanleiding van dat 
bericht in de Telegraaf zijn er onmid
delijk door de PvdA vragen in de raad 
gesteld . Er is naar aanleiding van die 
zaak ook ook een briefwisseling met de 
SEP op gang gekomen. Daar wordt je ook 
niet veel wijzer van. Of misschien 
juist wel . Als er echt geen vuiltje 
aan de lucht zou zijn, zouden ze dat 
ongetwijfeld zo snel mogelijk zwart op 
wit geven. Maar nu krijgen we van die 
antwoorden waarmee je nog alle kanten 
op kunt. Zo is er ook nog iets met een 
stuk grond. Zo'n uithoekje dat niet 
bij de gemeente NOP hoort, maar rijks 
grond is. Heel onduidelijk hoe dat 
ontstaan is. 
We zien daarom alle aanleiding om op 
de voet te volgen wat er gebeurt. 
Dingen die we ontdekken worden op 
schrift gesteld. Zo houdt je het over
zicht ... 
Niet alleen tegen kernenergie 
De werkgroep heeft nog wel meer pijlen 
op de boog . We onderhouden kontakten 
met andere groepen, die onmiddelijk in 
aktie zullen komen op het moment dat 
er weer iets aan de knikker blijkt te 
zijn. 
Bijvoorbeeld met de groep boeren tegen 
kernenergie. Een aantal mensen uit die 
groep is druk in de weer met een kring
loop winkel. 
Enkele leden van de werkgroep hebben 
zich geworpen op de duurzame energie
bronnen. Andere hebben de kontakten 
met de aktiegroepen elders onderhou
den. Zo waren er bijvoorbeeld goede 
kontakten met het basisgroepen overleg 
Dodewaard gaat dicht. 
De werkgroep houdt niet alleen de kern
centrales scherp in het oog . Men vindt 
het ook van belang om dwarsverbanden 
te leggen. Niet zo gek om~at de ak
tieve kern van de groep de laatste tijd 
ook regelmatig te vinden zijn op het 
tentenkamp in Woensdrecht . Ze hebben 
daar een prachtige tent staan. 11Wat 
dat betreft hadden die jongens in 
Den Haag beter kunnen besluiten dat die 
kruisraketten ook in de NOP moesten 
komen, dat zou on~ veel reistijd en 
geld besparen 11

, verzucht Kees Knook. 
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Een wat cynisch grapje, want een ding 
is duidelijk : Noch die kruisraketten
noch die kernraketten komen er. 
Mochten enkele neren daar in den Haag 
er anders over denken, dan kunnen we 
op de NOP rekenen, wanneer alsnog dat 
tij gekeerd moet worden . 

Hans Lourens. 

EEN HAAGSE HEER 

Energiekaravaan 
De voorbereidingsgroep van de energieka
ravaan, die deze zomer langs de nederland
se kust trekt, zoekt mensen die mee willen 
helpen in de organisatie en mensen die 
tijdens de karavaan willen optreden. 
De energiekaravaan trekt tussen 25 juli 
en 15 augustus langs vijf badplaatsen. 
Het is de bedoeling om mensen op een pret
tige manier te informeren over kernenergie, 
alternatieven en energiebeleid. Dat bete
kent dat er naast een tentoonstelling veel 
aandacht is voor spel, muziek, theater en 
toneel. 
Iedereen die mee wil werken of meer infor
matie wil hebben kan kontakt opnemen met : 
Puk van Meegeren 
Wi 11 emsweg 15 
6531 DA Nijmegen. 



Dorps-politiek onder de centrale

Dodewaard is een gemeente die , ondanks het
geringe aantal inwoners , een bijna i nterna
t ionale bekendheid geniet. Het is éénieder
duidelijk dat dit veroorzaakt wordt door
het feit dat op het grondgeb ied van deze
gemeente de kerncentrale ligt. Dat rondom
deze kerncentrale de afgelopen jaren nog
al eens i ets te doen i s geweest, weet vrij
wel ook iedereen.
Toch staat de kerncentrale Dodewaard ver
der van de kern van de gemeente Dodewaard,
dan van twee kerkdorpen die tot andere ge
meentes behoren. Recht tegenover de kern
centrale, aan de zu idkant van de Waal , lig
gen Deest (gem Druten) en Winssen (gem Beu
ningen). Het zal niemand verwonderen dat
juist i n deze twee kerkdorpen de bakermat
lag voor de aktiegroep "Stop Dodewaard"
toen de mensen in deze dorpen opgeschrikt
werden door de gevolgen van de (bijna)-ramp
in Harrisburg . Wat zouden immers de gevol
gen kunnen zijn als er i et s met '-Dodewaard"
zou qebeuren?

Oe gebeurt ~n i ssen op "Three Miles Island"
hadden ook hun neerslag op de plaatselijke
politiek van de gemeenten rondom de kern
central e, zij het niet voor al te lang.
Zoals bekend is met name de gemeenteraad
van Dodewaard er sterk i n geweest aktie
voerders gevaarli jker te achten dan de
kerncentrales, en werden beslissingen
die gunstig waren voor de GKN vri jwel
kritiekloos genomen, cq geaksepteerd als
de landelijke overheid deze beslissingen
reeds genomen had .
Jn de gemeente Beuningen i s de PvdA/PPR
frakti e konstant doende de "vinger aan
de pols te houden" voor wat betreft de
kerncent rale. Al s er aan leiding toe is ,
worden zaken m.b .t . Dodewaard steeds aan
de orde gesteld.
De reaktie van mede raadsleden i s meestal
afwijzend: "Niet omdat wij niet bezorgd
zijn , maar omdat dit soort besli ssingen
op landelijk nivo thuis horen, en wij on
ze eigen kanalen hebben om dat onze lan
delijke parti jgenoten duidel i jk te maken" .
Alleen ti jdens de algemene beschouwingen
van 1982 haalde een motie m.b.t. het rap
port "Kerncentrales en woningbouw" het,
met alleen VVD en een plaatseli jke groe
pering tegen . ( I )
Anders ligt de situatie in de gemeente
Druten. Daar zijn in het verleden, op
initiatief van de PvdA-fraktie (2) ekstra
raadsvergaderingen bi jeen geroepen die
alleen handelden over de kerncentrale .

PvdA wethouder Ton Ebben , die o.a . de
de portefeulle Vol kshuisvesting en Wo
ningbouw beheert, i s zelf een tegenstan
der van de kerncentrale. Als er politieke
en of juridi sche stappen tegen Dodewaard
te nemen vallen , kan men steeds op hem
rekenen . (3)

Zo ook in december 1983 toen de minister
toestemming bleek te hebben gegeven het
vermogen van de kerncentrale te verhogen
van ongeveer 50 to 60 MWe. (De centrale
spreekt over 57 MWe). Als wethouder van
volkshuisvesting vond hij deze beslissing
onverantwoord ; zeker na het lezen van het
rapport "Ke rncent ral es en Woningbouw" dat
i n opdracht van het mini sterie van Volks
hui svesting en Ruimtel i jke ordening i s
uitgebracht . Hij, en het college van B&W
met een CDA burgemeester , (en uiteraard
de andere in zijn fraktie) heeft daarom
de raad voorgesteld bi j de Raad van St ate
een beroepschrift in te dienen tegen deze
beslissing . Vrijwel de voltallige gemeen
teraad (er zit één VVO-er i n, en die was
tegen het voorstel) was het daarmee eens.
Opmerkeli j k is. dat ook de voltallige
CDA-fraktie het voorstel steunde. Het be
zwaarschrift is i nmiddel s ingediend. Als
er zich interessante ontwi kkelingen met
de bezwaarschrifen voordoen , zal ik daar
zeker op terug komen. (4)

Jan Yerhoeven .

Noten :
(1) Deze motie werd ingediend naar aanlei

ding van het rapport "Kerncentrales
en woningbouw M

• De strekking van de
motie kwam neer op een vraag naar een
stuk duidelijkheid m.b.t. de konse
kwentie s voor de woningbouw in Beuni-
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de WED,

een serviceburo van formaat

(2)

(3)

(4)

ngen. Toen in de loop van 1983 een
tamelijk nietszeggende geruststellen
de reaktie van de minister kwam, suk
kelde de meerderheid van de Beuningse
raad echter weer in slaap.
De PvdA-fraktie is de enige linkse
fraktie in de Drutense raad, en staat
derhalve voor alles wat links is.
Ton Ebben is bijvoorbeeld ook een van
de eisers in de jaarrekeningprocedure
die "Strohalm" en Stop Dodewaard" te
gen de GKN bij de ondernemingskamer
hebben aangespannen. Zie hiervoor:
Jan Verhoeven: Aanklacht tegen GKN;
LEK-bulletin nr. 4/5 1983. Deze pro
cedure loopt overigens nog steeds.
In een volgend LEK-bulletin kan ik
waarschijnlijk meer over de ontwikke
lingen binnen deze procedure vertellen.
Naast de gemeente Druten zijn er -voor
zover mij bekend- nog twee andere be
zwaarschriften ingediend, te weten door
de vereniging "Stop Dodewaard", en
door J. van Kessel te Eindhoven.

Het projektburo van de WED ontwikkelt
zich langzaamaan tot een serviceburo
voor plaatselijke energiegroepen. Die
funktie moet verder worden uitgebouwd,
met name via het WED-bulletin.

Enkele maanden terug verscheen het stuk
"0p zoek naar duidelijkheid". Doel er
van was te komen tot een beter struk
tuur van de landelijke energiebeweging.
De onderlinge kommunikatie kan stukken
beter. De landelijke klubs moeten op
houden elkaar te bekonkurreren, met name
als het gaat om het verkrijgen van sub
sidies ter ondersteuning van plaatse
lijke groepen. De WED moet zich richten
op haar ondersteuningsfunktie en er
niet naar streven wéér een nieuwe lan
delijke klub te worden naast de be
staande.
Dit voorstel heeft geleid tot enkele
tientallen positieve reakties, monde
ling en schriftelijk. Op basis hiervan
hebben we met een aantal mensen gewerkt

aan een voorstel voor de verbetering
van de servicefunktie van het WED-projekt
buro.

Op de eerste plaats stellen we voor het
WED-bulletin uit te bouwen tot een vol
waardig maandelijks kommunikatieblad
voor de energiebeweging. Met de energie
beweging doelen we op het bekende rijtje
landelijke organisaties. de 20 à 30
WED-groepen, de kerngroepen VMO, die
zich op energie richten, de ODE-groepen
en de stroom-, energie-, en basisgroepen.
Kortom de groepen. die zich richten op
zelfbouw, plaatselijke beleidsbeïnvloe
ding, voorlichting en de landelijke ener
giepolitiek.
Het blad moet geen uitgebreide diskus
sies en achtergrondinformatie bevatten,
wel een agenda, informatie over hoe
groepen bezig zijn, overzichten van
andere bladen, van nieuw materiaal e.d.

Als tweede poot van de servicefunktie
van het projektburo van de WEO zien we
haar doorverwijs- en informatiefunktie:
waar zit deskundigheid, hoe kom je aan
poen, welk materiaal is er, welke groe
pen zijn waarmee bezig, met dat soort
vragen willen we bij het projektburo
terecht kunnen. Het projektburo heeft
deze funktie al voor een deel. Het komt
er op aan haar uit te bouwen en er ook
meer bekendheid aan te geven.

Dit voorstel wordt ondersteund door
groepen uit Nijmegen, Haarlem, Amersfoort,
Dinteloord, Amsterdam en Utrecht. Een
meer uitgewerkte versie van het voorstel
is verkrijgbaar op onderstaand adres,
waar je ook je reakties kwijt kan.

Frans Rooijers
Werkplaats Energie Aktie
Kampersingel 72
Haarlem
023-312846 (340576)
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Kalkar Kraakt

De afgelopen LEK-bulletins hebben we veel
aandacht besteed aan de strijd tegen
Kalkar en de moeilijkheden bij de subsi
diegevers en eigenaren. Daarom dit keer
slechts kort wat nieuwe feiten.

VERHOGING AANDELENKAPITAAL SEP IN KALKAR
GEBLOKKEERD

Amsterdam, Groningen-Drente en Noord-.
Holland houden hun verzet vol tegen de
pogingen van de direktie van de SEP het
aandelenkapitaal in de SBK (eigenaar van
Kalkarprojekt) te verhogen. De SEPdirek
tie voelt zich daartoe verplicht omdat
de SBK als geheel meer geld zou moeten
gaan stoppen in het projekt, omdat an
ders de subsidiërende staten (West
Duitsland, België en Nederland) moeilijk
heden gaan maken. De elektriciteitsbe
drijven van bovengenoemde opposanten
hebben genoeg aandelen in de SEP om zo'n
beslissing tegen te houden. Het provin
ciale bestuur Noord-Holland heeft in
een brief dd. 3' jan. 1984 aan de SEP
direktie afdoende aangetoond dat de
SEP niet verplicht is haar aandelenka
pitaal te verhogen en dat de SEP haar
eigen aandeelhouders op haar beurt even
min kan verplichten tot verhoging over
te gaan. De inhoud van de brief stemt ge
deeltelijk overeen met de brief die het
LEK op 6 dec. jl. naar alle aandeelhou
ders van de SEP stuurde (zie vorig LEK-

bulletin, 7/8/83). Kern van het betoog
van de provincie: De Rijksoverheid doet
vooral mee aan Kalkar om de Nederlandse
industrie te steunen, de SEP moet voor
al de belangen van de Nederlandse elek
triciteitsvoorziening in het oog houden
(staat in de statuten van de SEP). En ge
zien de in het verleden opgedane erva
ring met het SNR-300 projekt en de te
verwachten exploitatie van de SNR-300
acht het provinciaal bestuur het waar
schijnlijk dat de tariefhoogte van
elektriciteits door een verdere kapi
taalverhoging van de NV SEP in de toe
komst negatief zal worden belnvloed.
Bovendien staat nog geenszins vast dat
de overheden van de drie landen hogere
exploitatierisikols op zich willen nemen.
De SEP suggereert dat het daar wel op
uit zal draaien, maar Noord-Holland
zegt; eerst zien, dan geloven. Tenslotte
ziet het provinciaal bestuur geen rela
tie tussen de eventuele volkenrechtelij
ke verplichting van de Rijksoverheid en

••••• MOETEN WE "AH
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de positie van de SEPt de SEP is vrij te
beslissen. De direktie van de SEP verwacht
nu dat de partners in de SBK (Rheinisch
Westphälische Elektricitätswerke en het
Belgische Elektronucleaire) tegen de
SEP zullen procederen. maar de interna
tionale juristen prof. dr. Koers en
prof. mr. Meijers hebben al uitgezocht
dat zoln proces weinig kans heeft. (brief
Noord-Holland is verkrijgbaar bij de
provincie, 023-169933. of het LEK).
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VAN AARDENNE: GEEN SPRAKE VAN VERHOGING
DEELNAME IN EXPLOITATIERISIKO

Op vragen van PvdA-kamerlid Zijlstra
heeft Van Aardenne op 2 januari geant
woord dat er geen sprake is van overleg
over verhoging van het aandeel van de
drie subsidiegevende landen in de te
verwachten exploitatieverliezen uTussen
de drie landen is en wordt niet gespro
ken over wijzigingen in het "Risikobe-
tet l tqunqsver-traq". Daarmee blijft het
maximale risiko van de Nederlandse staat
22,5 miljoen. Dit antwoord staat haaks
op de mededeling van de SEP (aan Noord
Holland, 12-10-83) dat gesproken wordt
over verhoging van de in het "RisikoBetei
ligungsVertrag" afgesproken bedragen. De
opvatting van Van Aardenne kan overigens
nog tot internationale spanningen leiden,
want de Duitse Bondsregering antwoordde
op 13··10-83 op vragen van de SPD-leden
dat aanpassing (verhoging) van de be-

dragen in dat verdrag nodig was. En
Duitsland baalt toch al genoeg dat ze een
steeds groter aandeel in de kosten op zich
moet nemen.

NEDERLAND IN NIEUW KWEEKREAKTORAVONTUUR?

Een dezer maanden zal de regering of ze
deel wil gaan nemen aan een internatio
nale samenwerking op het gebied van met
natrium gekoelde snelle kweekreaktoren.
Aan deze samenwerking nemen tot nu toe
België, West-Duitsland, Italië, Frankrijk
en Groot Brittanië deel, en in de over
eenkomst is uitdrukkelijk vastgesteld dat
Nederland nog kan aanhaken. Het "memo
randumu van de vijf landen spreekt over
gezamenlijke aktiviteiten, zonder dat
nauwkeurig wordt aangegeven hoe. Maar
te verwachten valt dat een en ander geko
ördineerd wordt met de industriële inter
nationale uARGO" (waar ook NV Neratoom
deel van uitmaakt), om de opvolger van de
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Franse Super-Phenix te bouwen. Deze samen
werking zou daarmee wel eens de defini
tieve doodsteek kunnen worden voor het
vervolgprojekt van het Kalkarprojekt:
De Super-Phenix wordt beter bevonden.
Een besluit om mee te doen moet door het
parlement worden goedgekeurd.

7 TOT 10 APRIL KALKARPROCES IN DUSSELDORF

In april gaat het dan gebeuren. Een van
de twee aanklachten van Boer Maas tegen
de toestemming door de deelstaat Nord
rein-Westfalen wordt door de rechtbank
behandeld. Het gaat in dit geval om wij
zigingen in deelvergunningen die zijn
aangebracht nadat de termijn voor be
zwaarschriften verstreken was. Maas'

"

advokaat De Witt is van mening dat de ver
anderingen het projekt niet veiliger ma
ken. De Werkgroep Kalkarproces van het LEK
verzamelt al sinds 1976 geld voor boer
Maas' processen. Ook heeft de werkgroep
wetenschappelijke ondersteuning geleverd.
Er worden plannen gemaakt om rond het
proces informatie-aktiviteiten te ont
plooien. En daarnaast is nog steeds geld
nodig: giro 77992 t.n.v. Stichting Ka1
kar Proces Amsterdam. Inlichtingen bij
John Hontelez. 020-267374 - 080-236512
of Win Combrink. op het W.E.D.buro 020
270328 of 271368.

I,
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Atoomstroom Proces

Op 18 jan. jl. vond voor de rechtbank te
Leeuwarden het proces plaats tussen Henk
Kuiper, de eerste atoomstroom weigeraar,
en het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf
Friesland. Simon van Tuijl van de Aktie
Strohalm was bij deze rechtzaak aanwezig
en doet hierover verslag.

KORTE VOORGESCHIEDENIS

Midden in het Friese boerenland bij het
dorpje Marssum woont de fotograaf Henk
Kuiper. Pas in september 1980 wordt zijn
boerderij aangesloten op het elektriciteits
net. In dat jaar begint ook de atoom-
stroom aktie met het giro-blauw betalen
van de elektriciteitsrekeningen. Begin 1981
beseft Henk Kuiper dat hij met zijn beta
ling van de elektra rekening ook mee be
taalt aan de kerncentrale van Doodewaard.
Hij besluit het deel van de rekening dat
voor Doodewaard bestemd is in te houden.
Omdat Friesland 2,77% van de aandelen van
Doodewaard bezit, brengt hij 2,77% in
mindering. In augustus 1981 wordt hij
daarom afgesloten. Op 20 november 1981
wordt een kort geding aangespannen tegen
het elektriciteitsbedrijf, waarin om aan
sluiting wordt gevraagd, en waarin beroep
gedaan wordt op gewetensbezwaar tegen kern
energie. De uitspraak is: Henk Kuiper
moet voorlopig weer worden aangesloten.
In afwachting van een definitieve regeling
mag hij de 2,77% voorlopig op een apart
fonds storten, waaruit alternatieve ener
gievoorziening wordt gefinancierd. Verder
dient men met het elektriciteitsbedrijf
om de tafel te gaan zitten om te proberen
tot overeenstemming te komen. Mocht dit
na verloop van tijd niet gelukt zijn, dan
zal alsnog de rechter een uitspraak doen.
Begin 1982 blijken honderden Friezen ook
bezwaar tegen kernenergie te hebben en
weigeren allen de 2,77%. Enkele tiental
len worden ook afgesloten. De Provincie
beseft dat hier sprake is van rechtsonge
lijkheid, en stelt in de loop van 1982
een fonds in waarop bezwaarden tegen kern
energie 2,77% van hun rekening kunnen
storten, wat dan aan alternatieve energie
voorziening zal worden gebruikt. Niet
alleen partikulieren storten op dit fond,
ook de gemeenten Rauwerdam en Idaarderadeel,
alsmede tal van vormingscentra, zieken
huizen en dergelijke.De atoomstroomwei
gering is zo in Friesland begonnen. Later

gaan ook mensen in andere delen van het
land weigeren. Veel elektriciteitsbedrijven
ondernemen nog niet meer dan het schrijven
van dreigbrieven naar de weigeraars en in
een paar gevallen wordt openlijk erkend,
dat men de zaak in Friesland eerst afwacht
voordat men iets onderneemt.
Het Komitee Weiger Atoomstroom bereidt de
rechtzaak goed voor en men heeft ook een
steunfonds geopend, zodat een eventueel
verlies niet alleen op de schouders van
Henk Kuiper en zijn familie neerkomt.
Het gironummer van het steunfonds is
5272727 t.n.v. Proces weiger Atoomstroom
KWA te Sneek.

HET PROCES

De zaak tussen Henk Kuiper en het PEB spit
ste zich toe op het doorbreken van het
kontrakt, het leveringskontrakt.
Kuiper beroept zich op een situatie van
gewijzigde omstandigheden. Kuiper zou
pas na het kontrakt te hebben getekend
kennis hebben genomen van het feit dat er
ook stroom uit Doodewaard werd geleverd.

. Het is hierbij van belang of de rechter
rekening houdt met de wijziging in het
Burgerlijk Wetboek. Volgens de advokaat
van de provincie gaat de gewijzigde om
standigheid niet op omdat Kuiper ten tijde
van sluiting van het kontrakt "had kunnen
weten ll dat het PEB-Friesland stroom uit
Doodewaard betrok. Dit zou na te lezen zijn
geweest in bv jaarverslagen. Deze uitleg
is gebaseerd op het oude Burgerlijk Wet
boek. In het nieuwe Wetboek wordt ge
sproken van de situatie zoals die is ten
tijde van het aangaan van het kontrakt.
Daarnaast werd beroep gedaan op "over
macht door gewetensbezwaar".
Mr. Rotshuizen, advokaat van Henk Kuiper,
benadrukte in zijn pleidooi dat maat
schappelijke veranderingen op het terrein
van gewetensbezwaren gaande zijn. Hij
wees in dit verband op uitspraken van
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de CDA werkgroep Gewetensbezwaren.
Volgens de advokaat van de Provincie was
Henk Kuiper geen echte gewetensbezwaarde.
omdat hij toch stroom wilde gebruiken
en dat was niet principieel. Van een over
machtssituatie is sprake als er een be
dreiging is van leven. gezondheid of de
bestaansmogelijkheden. Volgens Mr De
Goede. ging het hier niet om de vraag
of kernenergie bedreiging is, maar of
het voldoen aan de betalingsverplichting
voor Henk Kuiper een bedreiging vormt voor
leven en gezondheid.
De advokaat van de Provincie merkte ook
nog op dat het hek van de dam zou zijn.
wanneer in een incidenteel geval van
gewetensbezwaar goed gevonden zou worden
een percentage in mindering te brengen.
De rechtbank zal op 14 maart uitspraak
doen. Het Komitee Weiger Atoomstroom
neemt zich in ieder geval voor bij nega
tieve uitslag in hoger beroep te gaan.
Omdat alles vastzit op het gesloten le
veringskontrakt met het elektriciteits-
bedrijf. zou het goed zijn te experimen-
teren met andere leveringskontrakten.
Zeker in die gemeenten, waar een uit-
spraak tegen kernenergie is gedaan door
de gemeenteraad zoals in Amsterdam en
Utrecht zou het mogelijk moeten zijn ----------------- _
nieuwe leveringskontrakten opgesteld
te krijgen, waarbij de prijs voor de au- KERNACHTIGE PERIODIEKEN
tomatisch geleverde atoomstroom op een
apart fonds kan worden gestort. OVERZICHT VAN INTERNATIONALE TIJDSCHRIF

TEN OVER KERNENERGIE
Simon van Tuijl
Aktie Strohalm is een nieuwe publikatie van WISE met me

dewerking van Milieudefensie.
Geschreven in het kader van het projekt
"Kernenergie: en internationale diskussie~

Hiervoor werd indertijd subsidie bij de
BMD aangevraagd. maar deze werd na een
bezwaarschrift en hoorzitting afgewezen,
waarna twee mensen onbetaald aan het werk
gingen om toch dit bibliografie-projekt
te realiseren.
Deze uitgave is een naslagwerkje van de
belangrijkste pro- en anti kernenergie
periodieken internationaal. Bij elk tijd
schrift worden vindplaats gemeld plus
welke nummers daar aanwezig zijn.
Speciaal bedoeld voor geinteresseerden in
kernenergie, mensen en 9roepen werkzaam
tegen kernenergie. scholen. bibliotheken
en aktiegroepen.
Auteurs: Rijkert Knoppers, Frédérique
Schopenhauer, december 1983. Met een
engelse introduktie en handleiding, A5 for-
maat, 68 pagina's, 4-kleuren gedrukte
voorpagina.
Te bestellen en te verkrijgen bij WISE
Amsterdam, Czaar Peterstraat 1, 1018 NW
Amsterdam, tel:020j234160.
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presenteert:

WAAROM DE HOND Z'N BAAS VERLAAT

Sinds 1 september 19B3 bestaat toneel
werkgroep PROLOOG niet meer. Onder het
mom van "bezuinig ing'· is het de conser
vatieve krachten in ons land dus toch ge
lukt om deze politieke theatergroep de
mond te snoeren.

Op de laatste off iciële werkdag van het
gezelschap heeft het in Eindhoven een
feestel ijk afscheid van haar publ iek
gevierd . Tussen de drie en de vierdui
zend mensen - vakbondsleden , aktieve
vrouwen uit de vrouwenbeweging, werken
de jongeren , leerkrachten en vonmings
werkers , vredesaktivi sten en tegenstan
ders van kernenergie . . . waren daar om
duidel i j k te maken, wat PROLOOG voor hen
betekend heeft de afgelopen vijftien
jaar. En ze zagen alle stukken, die het
gezelschap het afgelopen sei zoen op het
repertoire had , selekt ies uit vroegere
stukken - gespeeld door oud-medewerkers
en medewerks ters - en ze zagen de pre
mière van het laatste stuk van PROLOOG:
"WAAROMDE HOND Z'N BAAS VERLAAT . Het
trotse bewijs van de vi talitei t en de
politieke en artistie ke kracht van het
gezel schap dat die dag moest sterven .

Een korte inhoudsbesch rij ving van
"WAAROM DE HOND Z'N BAAS VERLAAT":
Voor een uitgebrande kerncentrale staan
een man en een hond op wacht. Ze zi jn
vergeten door de rest van de wereld en
weten ook niet wat er in de rest van de
wereld gebeurt. Maar het bevel was :
Blijf op je post". dus de man blijft
daar staan, ook al raakt hij door alle
voorraden heen . Als de hond merkt, dat
hij niets meer te verwachten heeft van
zijn baasje, neemt hij zelf initiatieven
om zijn baas en zichzelf in leven te
houden . Hij zoekt voedsel in de omgeving
van het wachthok, komt tot het winnen
van alternatieve energie en toont de
baas, hoever ze op eigen kracht kunnen
komen met het inrichten van hun bestaan.

Maar de baas blijft vasthouden aan ZlJn
ins trukt i es en aan de oude vertrouwde
gezagsverhoudingen 6n verniet igt het
werk van de hond . Dus gaat de hond . ..

Het stuk duurt ong. 50 minuten en heeft
een speelvlak nodig van 6 bij 4 meter .

EEN PROGRAMMA VOOR DE ANTI - KERNENERGIE
BEWEGING

Voor informatie:
Theaterkollektief HET B.V.
pla Jan Smeets
Prins Hendrikstraat 47
5611 HJ Eindhoven
tel. 040-449143
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