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tegenstroom Inhoud 
~ '"' ''" "''''''" doet ''''''' ''" "" ,.,,,, werkweekend in 's Gravendeel. Veel gepraat, 

atoomlobby 

grootse plannen, maar voorlopig nog weinig 
aktie. "Nog niets te bezetten!" 

De PvdA is lid geworden van het Landelijk 
Platform tegen Kernenergie. Maar: werkt ze 
nu wel of niet mee aan de bouw van nieuwe 
kerncentrales? Een interview: "Kerncentra-

blz 4 

1 es geen strijdpunt meer" b 1 z 7 

~ Kerncentrales komen natuurlijk niet uit de 
~lucht vallen. Gerda Dinkelman neemt een 

wetenschappelijk verantwoorde duik in de 
geschiedenis om te achterhalen hoe het 
a 11 emaa 1 gekomen is. "Goedkope stroom voor 
giganten". blz 9 

Een strikt vertrouwelijk plan van de SEP 
belandt bij een milieu-organisatie. Ronald 
Jansen analyseert de inhoud. "kerncentrales 
geSEPoneerd". blz 14 



Inhoud 
Feest in Denemarken. Er komen geen kern
centrales. Nu nog een milieu-vriendelijk 
energiebeleid. Met de pakkende kop: "OOA. 
foren ny energipolitik". blz 15 

De VN spant een proces aan tegen Urenco. 
Dat bedrijf werkt namelijk in Namibië ge-
stolen uranium op. Daarmee steunt het 
feitelijk het bewind van Zuid-Afrika. blz 18 

buitenland 
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aktiviteitenIgroepen 
De Eemsmond staat op de nominatie voor 
een kerncentrale. Vele Eemsmonders zijn 
daar niet blij mee. Folke Meijer schreef 
een "Bericht uit het hoge noorden". 

Wat is het resultaat van de afgelopen 
zure-regen-week? Madeleen Helmen sprak 
hierover met twee betrokkenen. "Bosalarm. 

blz 6 

VMD of VROM?" blz 20 

In onze rubriek "Korte berichten" enige 
nieuwtje en wat persoonlijke korresponden-
tie van een bekende Nederlander. blz 23 
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der van de AKB op dit moment beperkt 
is. We moeten dus meer dan ooit be
palen wat onze prioriteiten zijn", 
aldus een inleider over het doel van 
het diskussieweekend over de aktie
strategie van de Anti Kernenergiebe
weging. 

de voorsteHen 

Vier aktievoorstellen - reeds in de 
voorbereidingsbrosjure geformu
leerd - worden in de bloedhete tent 
nog eens toegelicht. 
Wim Cambrink pleit voor akties rond
om de Planologiese Kernbeslissing 
(PKB), een inspraakprocedure over de 
vraag waar er nieuwe kerncentrales 

Nog niets te bezetten! 
Op 26 en 27 mei vond op initiati-ef van het Landelijk Plat
form tegen Kernenergie in 's Gravendeel - hemelsbreed 6 km 
van de Moerdijk - een werkweekend van de Anti Kernenergie
beweging plaats. Gepraat werd over akties voor de komende 
maanden. Waar legt de AKB haar prioriteiten? SPLIJTSTOP 
doet verslag van een zonnig weekend. 

Op het station Dordrecht kom ik ver
dacht weinig 'AKB-ers' tegen. De be
loofde pendeldienst rijdt niet. Een 
veeg teken? Uiteindelijk toch op de 
camping waar het weekend plaatsvindt 
aangekomen, wordt mijn vermoeden be
vestigd: slechts een paar tentjes en 
evenzoweinig mensen. Het mooie weer 
maakt geduldig en na een tijdje wach
ten druppelen er nog wat weekend
gangers binnen. Ik hoor mijn buurman 
zeggen: "Wat een afgang, veel te wei
nig mensen; we kunnen net zo goed 
naar huis gaan." 
Dat gebeurt uiteraard niet. Het werk
weekend opent met een plenaire bij
eenkomst. In plaats van de verwachte 
250 zijn er slechts 75 tot 100 aan
wezigen. Een inventarisatie leert 
dat toch vrijwel alle regio's - en 
ook een redelijk aantal organisa
ties - vertegenwoordigd zijn. Alleen 
Zeeland is een opvallende afwezige. 
"Het aantal mensen hier aanwezig 
geeft aan dat het organisatories ka-
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zouden moeten komen. "Al stelt deze 
inspraak niets voor, de procedure kun 
je niet negeren. Je mag voorstanders 
van kernenergie geen kans geven te 
kunnen zeggen 'er waren weinig bezwa
ren'. Doel van akties rondom de PKB 
is enerzijds vertraging van de proce
dure en anderzijds het betrekken van 
meer mensen bij de strijd tegen kern
energie. Daartoe moeten we laa.gdrem
pel i ge aktievormen kiezen". Konkreet 
stelt hij voor om een handtekeningen
aktie te organiseren. De inhoudelijke 
kant van de zaak - het formuleren van 
de bezwaren -moet een landelijke mi
lieuorganisatie maar voor z'n reke
ning nemen. 
"Ik zie in een ander kabinet de enige 
mogelijkheid om die nieuwe kerncen
trales tegen te houden" vertelt Sible 
Schéine, als toelichting op een kam
pagne in verkiezingstijd. Andere 
strategieën zijn volgens hem weinig 
perpektiefvo1. Gokken op regionaal 
verzet is niet takties omdat de 

atoomlobby dan de zwakste schakel 
(Noord Brabant) uitkiest. Mikken op 
de alternatieven om kernenergie over
bodig te maken biedt geen uitkomst, 
omdat voor de realisering van een an
der energiebeleid eerst de politiek 
om moet. En tenslotte noemt hij sabo
tage dat wel vertragend zal werken, 
maar deze aktievorm kan pas worden 
gebruikt als er gebouwd wordt. 
"Op bestuurlijk nivo tracht de over
heid het afvalprobleem beheersbaar 
te maken", vindt Madeleen Helmer. 
"Ze suggeren een oplossing." Akties 
tegen de opslag van het radioaktief 
afval moeten volgens haar een lande
lijk karakter krijgen. Indien je je 
alleen richt op de drie 'uitverkoren' 
plaatsen waar mogelijk de interim op
slag zal plaatsvinden, dan heb je na
melijk kans dat de plaats met het 
minste verzet nummer één wordt. 
Het hoe en waarom van de weiger
Atoomstroom-aktie doet Jos Verhoef 
nog eens uit de doeken. Sterk pun~ 
van de aktie vindt hij het laagdrem
pelige en kontinue karakter. En het 
is een aktievorm die gericht is op 
dirket belanghebbenden: de elektri
citeitsbedrijven. 

diskussiegroepjes 

Door deze inleidingen in de sfeer ge
komen starten vier kleine groepjes de 
diskussie over de prioriteiten van de 
komende maanden. De diskussie in mijn 
groepje spitst zich met name toe op 
een kampagne in verkiezingstijd. Ie
mand noemt als bezwaar dat een aktie
beweging zich niet in de partijpoli
tieke strijd moet mengen. En dat het 
nadrukkelijk meedoen aan de verkie
zingsstrijd je geloofwaardigheid als 
akitebeweging na de verkiezingen kan 
schaden: je kompromiteert je aan de 
spelregels van de parlementaire demo
kratie. Ook hoor ik twijfels over de 
effektiviteit. Zal de PvdA in een ka
binetsformatie het anti-kernenergie
standpunt niet uitspelen tegen de 
kruisraketten? Een rondje maakt dui
delijk dat zes mensen vóór, en zes 
mensen tégen zo'n kampagne zijn. Zes 
twijfelaars. laten het afhangen van de 
manier waarop. Eén van hen: "Zo'n 
kampagne kan drie vormen aannemen. Je 
kunt je richten op de politici om een 
duidelijk standpunt ten aanzien van 
kernenergie af te dwingen. Je kunt je 
richten op de bevolking met de leuze 
'stem tegen kernenergie'. Je kunt je 
ook richten op de bevolking met akties 
tegen kernenergie, zodat dit item tij
dens de verkiezingen gaat leven, zon
der specifiek het stemmen ter sprake 
te brengen; alleen het moment van ak
tievoeren wordt door de verkiezingsda
tum bepaald." Over de laatste vorm is 
veel minder onenigheid. Het parlement, 



zo wordt naar voren gebracht, is im
mers één van de machtsfaktoren in de 
samenleving en het zou niet takties 
zijn om dat helemaal te negeren. 

prioriteiten 

Zondagochtend geeft Hans Lourens de 
hoofdlijnen van de diskussies van de 
kleine groepjes weer: "Akties rondom 
dé PKS genieten geen landelijke priori 
teit. De Weiger-atoomstroom aktie 
wordt gezien als ondersteunend, niet 
als hoofdaktiviteit. Over de wense
lijkheid, de effektiviteit en de vorm 
van een kampagne in verkiezingstijd 
bestaat verdeeldheid. Duidelijk is wel 
dat de AKS zich niet aan een of andere 
politieke partij wenst op te hangen, 
en dat de meeste 'AKS-ers' het belang
rijk vinden dat in ieder geval het on
derwerp kernenergie tijdens de verkie-
zingen leeft. Alle diskussiegroepen 
menen dat radioaktief afval een be
langrijk element moet worden in de 
strijd tegen kernenergie, maar dan wel 
gekoppeld aan de strijd tegen de nieu
we centrales en aan de hele splijt
stofcyclys. Er liggen drie aktievoor
stellen: op korte termijn een terrein
bezetting van de Moerdijk, op langere 
termijn een terreinbezetting van de 
drie plaatsen die in de running blij
ven voor de vestiging van interim-op
slag, en een handtekeningenaktie. Een 
kettingbrief, gestart door Milieude
fensie, moet geld opbrengen om alle 
akties te kunnen financieren." Als 
aanvulling op de vier oorspronkelij
ke voorstellen wordt de problematiek 
van de aardgasprijs genoemd (een an
dere manier van aardgasinzet is de 
kern van een ander energiebeleid op 
korte termijn). 

geen diskussie 

Een plenaire diskussie over de prio
riteiten van de AKS voor de komende 
maanden blijft achterwege. De verga
dering formeert meteen zes werkgroep
jes (de aantallen tussen haakjes ge
ven een schatting van het aantal deel 
nemers-sters): PKS (2-3); gasprijzen 
(2-3); Weiger atoomstroom (4-5); 
laagdrempelige aktie, i.c. handteke
ningenaktie (10); kampagne in verkie
zingstijd (10); bezetting (20-25). 
Aangezien duidelijk was dat de eerste 
drie tema's geen hoofdactiviteit voor 
de komende·maanden zouden worden, had 
wat mij betreft de instelling van die 
groepjes achterwege kunnen blijven. 
Het is niet wenselijk om iedereen tot 
eenzelfde keuze te dwingen. Maar het 
prinsiepe 'eenheid in verscheidenheid 
moet zeker nu relatief weinig mensen 
de kar trekken niet tot versnippering 
leiden. 
Wat mij betreft had ook de aktie die 

maandagmiddag ter plekke werd voorbe
reid en uitgevoerd (het ophangen van 
een spandoek in een elektriciteits
mast) achterwege kunnen blijven. Het 
onttrok zo'n acht mensen aan de dis
kussies, en -wat mij meer stoorde -
bracht het tijdschema danig in de war 
Het werkweekend (over prioriteiten!) 
kende mede daarom een rommelig einde, 
waarin de kansentratie om genomen 
initiatieven door te praten ontbrak. 
Het bleef vrij .onduidelijk hoe groot 
het draagvlak voor bepaalde voorstel
len was. Ook kwamen de financiële ge
volgen van een grootscheepse kampagne 
in verkiezingstijd niet ter sprake. 
Meteen werden de agenda's getrokken 
voor vervolgafspraken. 

de aktie-agenda 

De agenda van de AKB ziet er als 
volgt uit. 
Een aantal mensen gaan de kampagne in 
verkiezingstijd voorbereiden. Het ko
mend halfjaar willen ze een netwerk 
van kontakten opbouwen, onder andere 
met plaatselijke afdelingen van poli
tieke partijen. Ze hopen dat juist 
het inschakelen van plaatselijke 
PvdA-ers in zo'n kampagne tegen kern
energie de landelijke top van deze 
partij op hun huidige standpunt wordt 
vastgepind. Via dit netwerk zal dan 
in het 'voorjaar '86 huis-aan-huis een 
vierkleuren folder of krantje worden 
verspreid. Een definitief besluit 
over het voeren van zo'n kampagne 
neemt - voor zover ik het begrepen 
heb -het Landelijk Platform in een 
volgende vergadering. 
Het is de bedoeling dat er eind sep
tember '85 een weekend lang een ten
tenkamp komt op de Moerdijk. Dit in
dustrieterrein staat symbool voor al
le plannen van de atoomlobby. Er valt 
echter nog niets te bezetten: de 
Moerdijk is een grote zandvlakte waar 
nog geen enkele bouwaktiviteit van de 
kernindustrie plaatsvindt. Daarom 
wordt het een aktiekamp, vanwaaruit 
verschillende openbare en niet~open
bare akties worden gevoerd. De orga
nisatie van dit gebeuren is op 15 ju
ni met een vergadering gestart. 
Het idee om de drie potentiële ves
tigingsplaatsen voor interim-opslag 

ter zijner tijd te bezetten is - in 
tegenstelling tot de berichtgeving in 
onder andere de Volkskrant - voorlo
pig losgelaten. Het zou een versnip
pering van de krachten betekenen. 
Akties rondom de hoorzittingen van de 
PKS zullen op de eerste plaats in de 
vestigingsplaatsen van nieuwe kern
centrales gevoerd worden. De St Na
tuur en Milieu wordt gevraagd voor 
het schrijven van een standaard be
zwaarschrift. Half juni zal Milieu
Defensie een brosjure over de PKS 
uitgeven. 
Strohalm gaat door met de Weiger
atoomstroomakties. 
Een beslissing over een handteke
ningenaktie is niet genomen. Wie moe
ten de handtekeningen ophalen? Een 
groepje buigt zich over deze vraag. 
Er waren ook geluiden om dit clubje 
te kombineren met die van de kampag
ne in verkiezingstijd. 

De afspraken zijn gemaakt, het 'werk' 
weekend is afgelopen. Zou het woord 
'diskussie'weekend bewust vermeden 
zijn? Het praktiese karakter van de 
plenaire bijeenkomsten doet het wel 
vermoeden. 

Puk van Meegeren 

PS Via het Landelijk Platform tegen 
Kernenergie (020-221366) kan men 
kontakt opnemen met één van de 
groepjes. 
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Bericht uit het hoge noorden Folke Meijer 

In de provincie Groningen wordt vooral de Eemsmond rijke
lijk bedeeld in de kernenergieplannen van de regering. De 
Eemshaven staat zowel voor een kerncentrale als voor de 
opslag va.n radio-aktief afval op de nominatie, terwijl ook 
Delfzijl voorkomt op het lijstje uitverkoren plaatsen van 
Geertsema c.s. Het Platform 11 Eemsmond tegen kernenergie .. 
probeert het verzet ter plaatse te bundelen. 
Nog voor hij het eindrapport van de 
BMD kreeg aangeboden, liet Van Aar
denne doorschemeren één van de voor
naamste bevindingen te willen nege
ren: wat hem betreft zouden er enke
le centrales worden bijgebouwd. Dat 
was op zich reden genoeg voor veront
waardiging. Maar voor bewoners van de 
Eemsmond kwam de show pas dicht bij 
hun bed toen ook de Eemshaven als 
vestigingsplaats werd genoemd. Een 
kleine tien jaar geleden stond deze 
plek al op een ander lijstje, waarvan 
het was verdwenen vanwege plannen 
voor aanlanding van LNG en voor een 
kolenvergasser die echter niet zijn 
doorgegaan. 
Eind augustus vorig jaar werd beslo
ten de bezorgdheid en verontwaardig
ing in daden om te zetten en werd het 
Platform "Eemsmond tegen kernenergie" 
opgericht. een 50-tal (voor een regio 
zonder enig "aktie-verleden" een 
groot aantal) mensen woonde de eerste 
vergadering bij. Daaronder leden van 
politieke partijen, vakbonden, milieu
en natuurorganisaties en een grote 
groep "ongebonden" mensen. 

het eerste klusje 

Een kern van zo'n 12 mensen ging akti
viteiten opzetten. In eerste instantie 
werd aansluiting gezocht bij reeds 
langer bestaande klups, zoals het Lan
delijk Platform Tegen Kernenergie: het 
allereerste klusje was het verspreiden 
van krantjes voor de landelijke mani
festatie in Emmeloord (waar ongeveer 
tien mensen vanuit ons gebied naar toe 
gingen). Daarnaast was het natuurlijk 
belangrijk zo snel mogelijk een aantal 
leden goed in te werken. Met dat doel 
werd Herman Damveld gevraagd op een 
openbare avond de hel~ kernenergiecy
clus te belichten. Kwa opkomst was die 
avond een redelijk sukses. De vergade
ringen van de organisatiekern werden 
daarentegen steeds slechter bezocht, 
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tot er een groepje van 5 à 6 mensen 
overbleef. 
Het aantal - gewenste - karweien nam 
ondertussen wel steeds toe: overleg 
met politieke partijen en met de "ge
troffen" gemeenten, een kettingbrief 
om CDA Tweede Kamerleden tot de orde 
(van hun eigen verkiezingsprogramma) 
te roepen, aankoop van grond voor 
Atoomvrijstaat, atoomstroomweigerak
ties, een advertentiekampagne (ge
richt op de hele Tweede Kamer, een 
plan dat ook landelijk werd opgepikt, 
maar -nog -niet werd uitgevoerd). 
Uitgevoerd werd in ieder geval het 
verzenden van een protesttelegram + 
dito brief naar de regering toen die 
op 11 januari haar plannen voor nieu
we kerncentrales bekend maakte. De 
volgende dag was Delfzijl één van de 
plaatsen waar vuurwerk werd afgesto
ken en, in striemende kou pamfletten 
aan het winkelend publiek werden uit
gedeeld. 

Naar aanleiding van het "Speurwerk" 
van LOFRA (de kommissie voor lokatie
keuze Opslagfaciliteit Radioaktief 
Afval) werd opnieuw een openbare 
avond georganiseerd, waar Joop Boer 
een en ander toelichtte. De belang
stelling was redelijk, de oogst aan 
suggesties voor akties overweldigend, 
de interesse om die akties mee te hel
pen opzetten bedroevend. Wel ginges 
er 2 leden naar Arnhem voor overleg 
over gezamenlijke akties in alle ves
tigingsplaatsen van kerncentrales. Wel 
ging er een reaktie op het regerings
standpunt met betrekking tot de BMD 
naar de Vaste Kamerkommissie van EZ. 
Wel werden er een kleine 10.000 ener
giekranten verspreid. 

buitenparlementair 

Het vele werk groeide de kernleden bo
ven het hoofd en er moesten prioritei
ten gesteld worden. Die liggen duide
lijk buitenparlementair: geen overleq 

meer met politieke partijen (gesprek
ken met 2 PvdA-afdelingen leverden al
leen welwillend geknik en gelamenteer 
over de gemeenteraadsverkiezingen van 
'86 (!)op) of met gemeenten, maar ak
ties bij de komst van lOFRA naar Hefs
huizen en Delfzijl en meer samenwer
king met de Werkgroep Eemsmond (van de 
landelijke Vereniging tot behoud van 
de Waddenzee), met basisgroepen in 
Groningen en met de AAP-groepen. 
In Hefshuizen (22 mei) wachtten een 
12-tal mensen lOFRA op met spandoek en 
een kistje onbespoten en onbestraalde 
groenten. In Delfzijl (5 juni) werd 
onder flinke belangstelling een AFVAl
race georganiseerd, waarvan de "win
naar" meer verliezer bleek. En op 8 
juni werd in samenwerking met de We
reldwinkel Eemsmond de manifestatie 
"Kernenergie en de derde wereld" op
gezet: een doorlopende informatie
markt met films, dia's en tejater
voorstelling en twee sprekers, waar
onder Thijs de la Court van Wise. Een 
prima ervaring, smaakt naar meer. 

Dan de toekomst. Het platform leeft 
een beetje van dag tot dag: wat krij
gen we voor de kiezen? en wat pakken 
we aan? Daarbij zal zeker voorrang 
worden gegeven aan akties tegen de 
plannen rond het opbergen van radio
aktief afval; het zal wel niet toe
vallig zijn dat ook de deelnemers aan 
het AKS-tentenkamp in 's Gravendeel 
het meest voor dergelijke akties voel
den. Onze inzet in het PKB inspraak
cirkus zal niet groot zijn als zich 
daarvoor niet een paar nieuwe mensen 
meldeR. De kettingbrief zal wel de 
nodige aandacht krijgen. Voor de 
langere termijn wordt overwogen welke 
mogelijkheden er voor ons zijn op het 
vlak van de alternatieve enrergie
bronnen, misschien een Vereniging van 
Collectief Windmolen Beheer. 

laatste nieuws 

Vóór 1 juli a.s. kan er gereageerd 
worden op plannen voor een kerncentra
le aan de overkant van de Eems bij 
Delfzijl; op grond van een verdrag 
kunnen ook mensen/instanties in het 
Nederlandse grensgebied "inspreken". 
De eerdergenoemde Werkgroep Eemsmond 
organiseert daarover een bijeenkomst 
met gemeenten etc. op 20 juni, DeMo
lenberg Delfzijl, 20.00 uur. • 



PvdA lid van Platform 

Kerncentrales geen strijdpunt meer 
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De PvdA is lid geworden van het Landelijk Platform Tegen 
Kernenergie. De grootste partij van Nederland zou een 
flinke steun kunnen betekenen voor de Anti-Kernenergiebe
weging. Hoewel •.•.• de positie van deze partij en haar op
stelling in akties is altijd onderwerp geweest van fikse 
diskussies in de beweging. We namen polshoogte bij Annema
rie Goedmakers, sinds 1981 lid van het Partijbestuur van 
de PvdA en daarin verantwoordelijk voor milieu- en ener
giebeleid. 

"We· stapten direkt in allerlei samen
werkingsverbanden die ontstonden toen 
duidelijk werd wat van Aardenne wil
de. Over het Landelijk Platform be
sloot het Dagelijks Bestuur van de 
partij oorspronkelijk. zonder dat ik 
er bij was. dat we er niet in moes
ten gaan zitten. Er was een negatief 
advies wat niet erg sloeg op wat er 
aan de hand was. Maar ja. het was een 
voldongen feit. en ik dacht. ik kom 
er over een paar maanden wel op terug. 
Dat heb ik ook gedaan en toen is er 
een stevige diskussie over geweest. 
Voor lidmaatschap pleitte dat we toch 

allemaal met hetzelfde bezig zijn. 
dat we mee willen praten over het 
soort akties. en natuurlijk ook het 
strategiese element. Als allerlei 
klubs erbij zitten. tot zelfs D'66 
toe. is het raar dat de PvdA er niet 
bij zit." 

In 1981 heeft de PvdA zich achter de 
akties bij Dodewaard gesteld. Die ver
liepen volstrekt anders dan de PvdA. 
en ook veel anderen. verwachtte en 
hoopte. Dat het zo'n rel zou worden 
had het partijbestuur nooit verwacht. 
In de diskussie daarna werd ook over 

de positie van de PvdA als grote par
tij met een bestuurlijke taak gespro
ken. Een burgemeester en enkele wet
houders zeiden hun lidmaatschap op. 
In de partij ontstond een diskussie 
over een "socialistisch ordebeleid". 
In een gesprek tussen het Landelijk 
Energie Komitee en het partijbestuur 
werd gezegd dat de PvdA voortaan erg 
terughoudend zal zijn in akties te 
stappen waarvan niet glashelder is 
door wie het georganiseerd wordt en 
waar de verantwoordelijkheden liggen. 
Dit heeft meegespeeld bij de aarze
lingen van de PvdA om in het Lande
lijk Platform te stappen. Want daar
in zitten naast landelijke organisa
ties ook een heleboel plaatselijke 
groepen. Voor de partij zou het weer 
onduidelijk zijn hoe die zich zouden 
ontwikkelen. 
"Het partijbestuur kan onze be
stuurders in een ingewikkelde posi
tie plaatsen. Je komt te staan te
genover Gedeputeerden die nou een
maal genomen besluiten moeten uit
voeren. Uiteindelijk hebben we de 
stap toch gedaan omdat duidelijker 
werd wat het Platform wil. wat het 
~oorstelt. Stel dat het toch weer de 
kant van Dodewaard opgaat (niet dat 
ik daar nou zo tegen was) dan kun je 
er altijd weer uitstappen." 
Het feit dat D'66 opeens lid werd was 
voor jullie wel een verrassing? 
"Gezien hun standpunten in het verle
den wel ja. Maar ik denk dat daar erg 
veel ad-hoc wordt beslist. Afhanke
lijk van wie er mee bezig is. Ik heb 
niet het idee dat het gedragen wordt 
door de partij." 

Annemarie twijfelt er overigens aan 
of het zin heeft dat de bekende linkse 
partijen deel nemen aan zo'n samenwer
kingsverband. Ze vindt dat onafhanke
lijke maatschappelijke organisaties meer 
mogelijkheden hebben "wat losvaste • 
steun vanuit CDA en VVD" te kunnen ver
werven. 
Hoe gaan jullie vorm geven aan het lid
maatschap van het Landelijk Platform? 
"We organiseren momenteel vier regiona
le bijeenkomsten tegen de nieuwe kern
centrales. We roepen de afdelingen op 
de PKBprocedure te vertragen. Verder 
denken we op dezelfde lijn als het 
Platform momenteel. Als grote partij 
kunnen we daaraan een extra draagvlak 
geven." 

Momenteel probeert de PvdA op aller
lei nivo's kernenergie tegen te gaan. 
Een belangrijke taktiek is de vertra
ging van de besluitvorming. Kamerlid 
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Zijlstra bijv. probeerde door middel 
van een extra hoorzitting en zeer 
veel schriftelijke vragen het kamer
debat over het regeringsvoornemen 
voor nieuwe kernéentrales zo tijdro
vend mogelijk te maken. PvdA-bestuur
ders in de SEP maakten op 29 mei j.l. 
opname van nieuwe kerncentrales in 
het Elektriciteitsplan onmogelijk. 
Maar de moeilijheid voor de PvdA 
blijft toch, dat ze parlementaire 
besluiten respekteert, ook in prin
cipiële voor-tegenkwesties die funda
menteel zijn voor de richting van dè 
samenleving. 
Hoe sterk is in de PvdA de groep die 
vindt dat als het parlement heeft 
besloten dat er nieuwe kerncentrales 
moeten komen, PvdA-bestuurders hun 
verzet moeten opgeven? 
"Daar krijg je ongetwijfeld een zeer 
felle diskussie over. Vanuit de re
gio's zal gesteld worden: wij hebben 
hier een andere meerderheid en we 
blijven bij ons standpunt. Pas als 
we door onze bestuurslaag gedwongen 
worden het verzet op te geven zullen 
we dat doen. De volgende stap i~ dan: 
vindt de partij dat ze als organisa
tie mee moet met het genomen besluit. 
Daar komt ook een fikse diskussie 

over. In het twee jaar geleden aan
genomen rapport-van Thijn over bur
gerlijke ongehoorzaamheid wordt min 
of meer gesteld dat je op dat moment 
uitgepraat bent. Maar daar is bepaald 
het laatste woord nog niet over ge
zeqd." 
Maar de echte top van de partij was 
het daar mee eens? 
"Den Uyl in ieder geval, ja. Maar 
zelfs in de Kamerfraktie zal er dis
kussie over ontstaan en zeker in het 
partijbestuur." 

De PvdA heeft de afgelopen jaren haar 
standpunten op energiegebied uitge-
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werkt en uitgedragen. Vori-g jaar is 
de nota "milieu, energie en ekonomie" 
gepubliceerd, opgesteld door de lan
delijk funktionele Kamerfraktie. In 
die nota wordt een energiebeleid zon
der kernenrgie uitgewerkt. Annemarie 
benadrukt dat de partij daarin op 
onderdelen verder gaat dan het Cen
trum voor Energiebesparing: een on
middellijke sluiting van de kerncen
trales, terwijl het CE ze nog een 
aantal jaren laat draaien, en·een 
veel kritieser opstelling over steen
kool-inzet. 
Daarnaast hebben de PvdA-bestuurders 
in de SEP met sukses verzet gep~eegd 
tegen verhoging van de bijdrage aan 
het Kalkarprojekt. Op provinciaal en 
plaatselijk nivo proberen de PvdA 
warmte-krachtkoppeling te bevorde
ren. 
Op initiatief van Annemarie is ander
half jaar geleden een Milieuberaad 
opgericht door PvdA, PSP, PPR, EVP, 
D'66 en CPN om op dit gebied wat 
verder door te kunnen praten en 
eventueel gezamenlijk aktie te gaan 
voeren. En momenteel wordt gepro
beerd de reorganisatie van de elek
triciteitsvoorziening in een betere 
richting om te buigen. 

In die nota "milieu, energie en eko
nomie" en in de recente ekonomienotëts 
staat weinig over demokratisering. 
Het enige konkrete is een opmerking 
dat de vakbeweging meer betrokken 
moet worden bij de besluitvorming, 
maar wat ontbreekt zijn idee~n over 
hoe de milieubeweging, energiebewe
ging, konsumentenbeweging een struk-· 
tureel sterkere positie kan krijgen 
bij de besluitvorming. We vroegen 
Annemarie of er binnen de PvdA toch 
niet uitgewerkter idee!n over demo
kratisering van het energiebeleid be
staan. Annemarie hield vast aan de 
bestaande mogelijkheden om de poli-

tiek onder druk te zetten. "Niet al
leen door informeren en agiteren, 
maar ook door heel konkreet in ge
meenteraden en provincies met plan
nen te komen. Mensen moeten hun ei
sen en verlangens doorgeven en politi
ci pinnen op wat in verkiezingspro
grammas staat. En als er nieuwe fei
ten zich voordoen, daar op wijzen en 
een andere houding eisen." 
Maar dan blijft er nóg een ongelijk
heid. Onze tegenstanders hoeven niet 
de straat op. Zij hebben veel betere 
middelen om hun zin door te drijven. 
Moeten mensen buiten die kringen 
niet in een minstens gelijke positie 
komen? 
"Je moet je er tussenwurmen. Mensen 
die hetzelfde denken als wij moeten 
bijv. in de elektriciteitssektor op 
zulk soort posities komen." 

Stopzetting van kernergie was een 
van de vier strijdpunten in 1981. In 
de Waarheid verklaarde Max van den 
Berg vorig jaar dat er maar een zou 
overblijven, de kruisraketten. Toen 
hem gevraagd werd waar de kerncentra
les dan gebleven waren antwoordde 
hij: "dan kun je alles wel tot strijd
punt verklaren". Betekent dat dat 
voor de PvdA het belang van zo'n punt 
op en neer gaat met de publieke be
langstelling? 
"De diskussie over wel of geen 
strijdpunten gaat niet over de 
vraag of de punten hard genoeg zijn 
maar over of het strategies slim is 
om met strijdpunten te werken." 
Konkreter dan. Op het ogenblik speelt 
in de AKB een diskussie over een ak
tie om de verkiezingen tot roefe!'en
àum over kernenergie en kernwapens 
te maken. Zo'n aktie betekent in fei
te ook reklame voor de PvdA. Hoe 
hard kan de AKB erop vertrouwen dat 
de PvdA de kerncentrales gaat sluiten 
als ze in de regering komt? 
"Als we in de regering komen hebben 
we een programma op basis waarvan we 
onderhandelen. In het koncept-pro
gramma staat opnieuw de bestaande 
keroncentroaZes stuiten. En geen nieuwe 
bouwen. Maar ik kan geen koffiedik 
kijken. Je onderhandelt misschien 
wel over honderd punten. Het is ook · 
de vraag hoe sterk we dan in die on
derhandelingen staan. Als VVD en CDA 
zelfs met klein rechts geen meerder
heid hebben dan is het betrekkelijk 
simpel. Want dan weten ze dat we ze 
uit de regering kunnen houden. Is dat 
niet zo, dan is het veel ingewikkel
der." 
Bij de honderd punten waarover dan 
onderhandeld wordt zitten er een 
groot aantal waarbij het er om gaat 
iets meer of mi·nder je zin te krij
gen. Maar bij de kerncentrales zijn 
er slechts twee mogelijkheden: ze 
gaan dicht of ze blijven open. Een 
heel herkenbaar, niet mis te ver
.staan onderscheid. Hoeveel is het de 
PvdA waard hier te winnen? 
"In de onderhandelingen verlies je 
dingen, win je dingen. Ik kan niet 



overzien wat er uitkomt." 
Kernwapens is een hard punt voor jul
lie. Kerncentrales niet dus. 
"We vinden de kruisraketten van een 
andere orde. Vrede en veiligheid is 
emotioneel belangrijker, het leeft 
breder in de samenleving." 
De AKB wordt weer sterker. Over een 
paar maanden zou de AKB, met delen 
van de vredesbeweging, met fatsoen 
naar de linkse partijen kunnen komen 
en zeggen: wij willen van de verkie
zingen een referendum maken tegen 
kernenergie én kernwapens. Kunnen 
wij er van op aan dat jullie, zeker 
als er een linkse meerderheid is, maar 
ook als jullie op een andere manier 
in de positie zijn om die dingen af 
te dwinoen, dat jullie dat ook doen? 
Of verwacht de AKS dan teveel? 
"De PvdA zal er niet echt antwoord op 
kunnen geven. We zullen niet verder 

kunnen gaan dan te zeggen dat we er 
inhoudelijk helemaal mee eens zijn 
en ons uiterste best zullen doen. 
Maar omdat we niet gekozen hebben 
voor de strategie van strijdpunten, 
kun je je er niet toe laten verleiden 
alsnog mini-strijdpunten in te voeren. 
Er komen heel wat klubs op de stoep. 
En de PvdA zit ook met het gigantie
se werkloosheidsprobleem. Dat is een 
trauma, hoe je dat moet oplossen." 
Is het mogelijk dat kerncentrales 
voor k.ruisraketten worden ingeruild? 
"Kan ik me niet goed voorstellen." 
Maar zelfs over de bouw van Bieuwe 
kerncentrales kan de PvdA geen zeker
heid geven aan de AKB? 
"Het is hoogst onwaarschijnlijk dat 
we daar aan zouden meewerken. Ik 
vraag me af of het CDA er zo'n hard 
punt van maakt. Ik geloof helemaal 
niet dat die dingen er komen." • 

Goedkope stroom voor giganten Gerda 
Dinkelman 

Voor anti-kernenergie-aktivisten is het gemakkelijker om 
de redenen op een rijtje te zetten waarom kernenergie niet 
nodig is, dan om de argumentatie en vooral de belangen van 
de pro-lobby helder te krijgen. Want die zijn op het eer
ste gezicht behoorlijk inkonsistent. In dit artikel pro
beert Gerda Dinkelman om dat wat je de verborgen agenda 
van de kernenergie-lobby zou kunnen noemen te rekonstrueren 

Het belangrijkste argument van de 
voorstanders van kernenergie is heden 
ten dage dat atoomstroom goedkoop 
zou zijn. Goedkoper zelfs dan warm
te-kracht, het alternatief van de 
energiebeweging. Dat is merkwaardig 
omdat juist over de werkelijke kost
prijs van elektriciteit uit kerncen
trales grote onzekerheid bestaat. De 
8,7 cent per kilowattuur waarmee de 
minister van Ekonomiese Zaken 
schermt is, zoals uit het hierna vol
gende zal blijken, een politieke 
prijs. 
Een prijs die niet afhankelijk is van 
faktoren die werkelijk de kostprijs 
bepalen, zoals de rentestand, de 
dollarkoers en de kosten van ontman
teling en het opbergen van het afval, 
maar van de politieke keus om een be
paalde groep van verbruikers, de e
lektriciteits-intensieve industrie, 
goedkope stroom te leveren. En daar
voor zullen zoals het er nu uitziet 
vooral de kleinverbruikers moeten 
boeten. 

ekonomies beleid 

Om een verklaring te vinden voor het 
feit dat er nu na ruim tien jaar 
diskussie en aktie weer zo'n haast 
gemaakt moet worden met kernenergie 
moeten we een stapje terug in de ge
schiedenis. 
In de periode van de vijftiger jaren 
tot begin zeventiger jaren werden de 
zegeningen die kernenergie zou bren
gen amper betwist.Kernenergie was een 
technologie die de mensheid verder 
zou brengen. 
Hier in Nederland zouden we een ex
tra graantje mee kunnen pikken door 
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ons te bekwamen in de bouw van reak
torvaten. Diverse onderzoeksinstel
lingen en bedrijven wierpen zich op 
deze markt. Zij werden flink gesteund 
door de overheid die het merendeel 
van de kosten van onderzoek en ont
wikkeling voor haar rekening nam. De 
toekomstdromen kregen een knauw toen 
de opdracht voor de bouw van Borsse
le in 1969 naar een Duits !consortium 
ging (Kraftwerk Union), en later in 
1976 nog eens toen de Tweede Kamer 
de levering van reaktorvaten aan 
Zuid-Afrika door RSV verbood. Dat 
was het definitieve failliet van de 
zelfstandige Nederlandse kernenergie
industrie. Philips trok zich helemaal 
terug, RSV en VMF probeerden het aan
vankelijk nog via samenwerking met de 
buitenlandse konsortia General Elec
tric ·en Siemens. Shell en Gulf die 
samen geprobeerd hadden een nieuw ty
pe reaktor te ontwikkelen hieven in 
1975 hun samenwerkingsverband op. 
Toch was met het verdwijnen van de 
zelfstandige reaktorbouw de optie 
kernenergie in Nederland nog niet van 
de baan. Wel is het zo dat vanaf eind 
zeventiger jaren kernenergie andere, 
eveneens industriepolitieke, doelen 
moet gaan dienen. Oe reden daarvan 
moet gezocht worden in een verschui
ving in het ekonomiese beleid. Vanaf 
ongeveer 1979 richt zich dat opnieuw 
op de van oudsher sterke exportsekto
ren. Opnieuw, want er waren in de 
tussenliggende zeventiger jaren ook 
andere ideeën geweest, zoals dat van 
selektieve groei. 
Begin zeventiger jaren immers drong
en de inzichten van de Club van Rome 
ook in Nederland door. Ongebreidelde 
groei zou leiden tot een vermindering 
van de leefbaarheid en het welzijn 
en tot uitputting van bodemschatten. 
Oe vertaling van deze ideeën -waar
van de noodzaak verscherpt werd door 
de oliekrisis -was de door het ka
binet Den Uyl voorgestane selektieve 
ekonomiese groei. Wel groei maar dan 
selektief om het milieu en de natuur• 
lijke hulpbronnen te sparen. Zo komt 
in de Energienota van 1974, die onder 
dit kabinet tot stand kwam. zelfs een 
passage voor waarin gezegd wordt dat 
het afremmen van de ekonomiese groei 
een belangrijk middel is om het olie
verbruik te verminderen. 
In dezelfde nota werd ook een princi
pe-besluit genomen om drie nieuwe 
kerncentrales te bouwen. Dat lijkt 
nu veel, maar het waren er destijds al 
heel wat minder dan in de kernenergie
nota van minister Langman van het ka
binet Biesheuvel waren voorgesteld. 
De PvdA was in die jaren nog voor
stander van kernenergie. 

krisis en heroriintatie 

Al in 1975. wanneer de gevolgen van 
de ekonomiese krisis door het Cen
traal Plan Bureau op een rijtje wor
den gezet, wordt het idee van afrem
men van de ekonomiese groei, een idee 
dat feitelijk op de realiteit van de 
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jaren zestig geënt was, door de ont
wikkelingen achterhaald. De krisis 
bleek niet konjunktureel te zijn en 
de ekonomie holde vanzelf achteruit. 
Dat was niet de bedoeling. Nu moesten 
werkge·legenheid en kontinuiteit zeker 
gesteld worden. 
Oe regering Oen Uyl probeerde aan
vankelijk deze doelstellingen te kom
bineren met een sektorstruktuurbeleid. 
Sektorstruktuurbeleid is een ·in prin
cipe socialistfes streven naar een 
grotere grip van de overheid op de 
ekonomie door per sektor plannen op 
te stellen. Het laat zich goed kom
bineren met selektieve groei. In de 
praktijk kwam daarvan niet zoveel te
recht omdat Nederland vanwege de open 
ekonomie grotendeels afhankelijk is 
van internationale ontwikkelingen. 
Het gevolg was dat op een vrij wille
keurige manier defensieve steun ver
leend werd aan individuele bedrijven 
(RSV bijvoorbeeld). 
Het zou nog tot 1979 duren voordat 
een nieuwe en duidelijke koers was 
uitgestippeld. In dat jaar verschenen 
drie nota's waarin de grondslagen voor 
het huidige beleid werden gelegd. Dat 
waren: het rapport 'Naar een plaats en 

toekomst van de Nederlandse industrie' 
van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR), de nota 'Voort
gang Ekonomies Structuurbeleid (sek
tornota) van Ekonomiese Zaken en het 
eerste deel van de Energienota. 
Uit de nota van de WRR en de sektor
nota blijkt dat de sociaal-demokratie 
niet het alleenrecht heeft op het vol
gens plan willen herstruktureren van 
de Nederlandse ekonomie. Want dat idee 
blijft tot en met de.commiSsie Wagner 
bestaan. Maar een nieuw'spoor werd 
gevolgd; prioriteit krijgt vanaf 1979 
de verbetering van de internationale 
konkurrentiepositie van de industrie 
via een voorwaardescheppend beleid. 
Sterke bedrijven moesten met behulp 

van generieke maatregelen betere kan
sen krijgen. Lagere elektriciteitsta
rieven zouden daartoe volgens de 
Energienota een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren vanwege het energie
intensieve karakter van de export. 
Het rapport van de WRR wees • op het 
belang van de petrochemie voor de Ne
derlandse ekonomie. Het eerste kabi
net Van Agt koos voor een beleid ge
richt op het verbeteren van de kon
kurrentiepositie door kostenverla
ging en niet voor herstrukturering 
van de ekonomie. 
Uit het WRR-ràpport nam zij het idee 
over het industriebeleid meer te la
ten bepalen door 'onafhankelijke des
kundigen' dan door regering en parle
ment. Zo werd de advieskommissie in
zake het industriebeleid, de kommis
sie wagner. bemand (letterlijk) met 
'onafhankelijk deskundigen' van Shell, 
Unilever, DSM, ABN, Philips en Fokker. 

Dat was de situatie toen de BMO nog 
moest beginnen. Duidelijk is achteraf 
dat tegen deze achtergrond het ener
gie-milieuscenario van het Centrum 
voor Energiebesparing weinig kans zou 
krijgen •• Dat scenario ging immers uit 

van ,het stimul·eren van arbeidsinten
sieve op de binnenlandse markt gerich
te sektoren en het geleidelijk afrem
men van de energie-intensieve op de 
export gerichte industrie. van een se 
tor waarin voornamelijk multinational 
opereren (b.v. Shell, Esso en Akzo). 
De uitgangspunten voor het ekonomiese 
beleid van de nota's van 1979 komen 
terug in de rapporten van de kommis
sie Wagner. Het eerste rapport van 
deze kommissie heet dan ook treffend 
'Naar een nieuw industrieel élan'. 
Wanneer we nu d.e draadjes weer oppak
ken en kijken naar de konsekwenties 
van dit beleid voor het energiebeleid. 
dan lezen we in de recente nota 'Elec
triciteitsvoorziening in de jaren ne-



gentig' dat juist kernenergie moet om
dat anders onze elektriciteits-inten
sieve industrie achter blijft in de 
vaart der volkeren en dat is slecht 
voor Nederland en dus voor ons alle
maal. 
Zoals hierboven reeds aangegeven gaat 
het hier echter om een klein aantal 
zeer grote, voor het merendeel multi
nationale bedrijven. Deze bedrijven 
investeren hun winsten slechts ge
deeltelijk hier, zijn kapitaals-en 
energieintensief en niet bepaald ar
beidsintensief (hoewel er in absolu
te zin wel een groot aantal mensen 
werk in heeft) en ook nog eens ver
vuilend (de zwaveluitstoot van de 
raffinaderijen b.v.). 
Dat E.Z. juist de produktie van half
fabrikaten weer wil gaan stimuleren 
is vreemd, Dat die sektor het vroeger 
goed deed wil nog niet zeggen dat dat 
nu ook weer het geval zal zijn. Zo 
schijnt de petrochemie zich, vanwege 
de lagere lonen en de soepelere mi
lieuwetgeving, te verplaatsen naar 
de olieproducerende landen. Een be
leid dat zich richt op het hter sti
muleren van hoogwaardigere en schone
re technologie lijkt meer perspektie
ven te bieden. 
Maar nu terug naar de goedkope stroom. 

internationale aspekten 

Buitenlandse ervaringen met kernener
gie wijzen erop dat kernenergie het 
meest rendabel is wanneer er sprake is 
van standaardisatie wat betreft type 
centrale (zodat ze in serie kunnen 
worden gebouwd), van centralisatie van 
de elektriciteitsproduktie in één na
tionaal bedrijf en last but not least 
van een autoritaire overheid. Zo wij
zen diverse voorstanders van kernener
gie altijd meteen naar Frankrijk (en 
sommigen, o ironie, naar de Sowjet u
nie zelfs). 
Frankrijk voldoet aan alledrie de 
voorwaarden. Daar wordt inderdaad een 
enorm kernenergieprogramma uitgevoerd 
door één bedrijf (Framatome) in op
dracht van het nationale elektrici
tietsbedrijf EDF. De anti-kernener
giebeweging is door de repressie de 
kop in gedrukt. 
Ondanks dat moet er flink wat geld bij. 
Zo had EDF in 1983 een schuld van 40 
miljard franse francs. In 1984 was die 
schuld verminderd tot 28 miljard 
dankzij een drietal verhogingen van 
tarieven. (1) 
Nederland voldoet nog niet aan deze 
drie voorwaarden hoewel de ontwikke
lingen wel die richting uitgaan. Maar 
er blijft, vooral wat de eerste twee 
voorwaarden betreft, een verschil. 
Als alle plannen doorgaan zullen hier 
hooguit vier centrales gebouwd worden 
en na de reorganisatie van de elek~ 
triciteitssektor hebben we nog steeds 
drie tot vijf elektriciteitsbedrijven. 
Dit maakt de vraag naar het waarom 
nog nijpender. 
Mijn idee is dat het antwoord voor 
een groot deel gezocht moet worden 

bij afspraken die op Europees nivo 
gemaakt zijn over hoe de lidstaten 
hun energietarieven mogen bepalen. 
Deze afspraken hebben méér te maken 
met het Europese Mededingingsbeleid 
dan met het energiebeleid. Maar voor 
de duidelijkheid toch eerst het ener
giebeleid. 

Europees energiebeleid 

Het energiebeleid van de EG kent een 
aantal algemene doelstellingen die 
we ook in de Nederlandse energieno
ta's vanaf 1974 terug vinden. Het 
gaat in de eerste plaats om het te
rugdringen van het olie-aandeel in het 
energieverbruik. De middelen daartoe 
zijn diversifi.katie, energiebesparing 
en het ontwikkelen van duurzame ener
gie en nieuwe technologie. Dat is al
lemaal niets nieuws. 
In het energiebeleid wordt de voor
keur gegeven aan grootschalig vermo
gen voor de elektriciteitsproduktie 
en dan met name voor kernenergie. De 
lidstaten Frankrijk en West-Duitsland 
die al veel kernenergie hebben en ook 
in het buitenland wel willen bouwen 
hebben hierbij een behoorlijk belang. 
Ook dat is niet nieuw. 
De doelstellingen op energiegebied 
hebben geen juridiese status. Daarom 
kunnen er geen verplichtingen voor de 
lidstaten uit afgeleid worden. Wanneer 
voorstanders van kernenergie een be
roep doen op uitspraken van de EG 
dat Nederland meer kernenergie moet, 
dan is dat een poging om de eigen 
plannen een grotere legitimiteit te 
geven, maar daarvoor is geen formele 
basis. (2) 
Indirekt stimuleert de EG de ontwikke
ling van kernenergie door haar hoge 
uitgaven voor research en development 
op het gebied van kernenergie. Voor 
de periode van 1984 tot en met 1987 
is b.v. in totaal ongeveel anderhalf 
miljard gulden uitgetrokken. De be
dragen voor financiering van kern
fusie-onderzoek liggen nog hoger. 
Daarnaast kan de EG geld lenen voor 
de finaciering van kerncentrales en 
andere installaties voor de splijt
stofsyclus. Het leenvermogen in het 
kader van het Euratomverdrag was in 
1982 vijf miljard gulden. (3) 

mededingingabeleid 

Het Europese Mededingingsbeleid kent 
een merkwaardige tegenstelling tussen 
teorie en praktijk. Een tegenstelling 
die een gaatje open laat voor subsi
diëring van kernenergie door de over
heid en/of het afwentelen van kosten 
op kleinverbruikers. 
Dit Mededingingsbeleid, dat in tegen
stelling tot het energiebeleid wel een 
juridiese status heeft, verbiedt ge
richte overheidssteun aan bepaalde 
bedrijven of sektoren wanneer daardoor 
een konkurrentievoordeel optreedt. 
Hieraan wordt vrij streng de hand ge
houden. 
De energietarieven van de lidstaten 

worden ook aan dit Mededingingsbeleid 
getoetst. Vandaar ook b.v. de huidige 
ophef over de volgens de EG te lage 
gastarieven voor de Nederlandse tuin
ders. Ook de zogenaamde Gigantenrege
ling (kunstmatig goedkope stroom voor 
de grote afnemers) is door de Commis
sie krities bezien. Deze regeling die 
eind 1987 afgelopen is, werd slechts 
goedgekeurd omdat het om een tijdelij
ke regeling ging in afwachting van la
gere elektriciteitstarieven door de 
omschakeling op kolen. 
Nu wordt alom gepleit voor een ver
lenging van de Gigantenregeling in af
wachting van de goedkope kernenergie. 
Over de energietarieven heeft de Euro
pese Raad afgelopen jaren een aantal 
uitspraken gedaan. Een belangrijk uit
gangspunt is dat die kosten die de 
elektriciteitsbedrijven maken voor 
bepaalde groepen afnemers (voor b.v. 
groot- en kleinverbruikers) ook aan 
die groepen moeten worden doorberekend. 
Daarom is het toegestaan grote ver
bruikers die een konstante afname 
hebben, slechts de kosten van het 
goedkoopst draaiende basislastvermo
gen in rekening te brengen. En zo-
lang de EG er vanuit gaat dat dat 
kernenergie is, kun je door kerncen
trales te bouwen toch goedkope stroom 
leveren aan deze bedrijven. 
Een ander uitgangspunt van de EG is 
dat de energietarieven 'realisties' 
moeten zijn. Dat wil zeggen afge
stemd op de wereldmarktprijzen van 
(konkurrerende) energiedragers en op 
de werkelijke kostprijzen van produk
tie en distributie. De prijzen mogen 
niet op een kunstmatig laag nivo ge
houden worden. 
Feitelijk zou dit betekenen dat de 
energie-intensieve industrie, waar
voor de kerncentrales zouden moeten 
worden gebouwd, ook de kosten daarvan 
moeten dragen. Maar zolang de lidsta
ten blijven volhouden dat kernenergie 
goedkoop is, wat op zich al een merk
waardige invulling van het begrip 
'realisties' is, blijft de mogelijk
heid bestaan om de eigen industrie met 
behulp van kernenergie kunstmatig la
gere tarieven aan te bieden. Deze 
praktijk kan blijven bestaan zolang 
er geen lidstaten zijn die met een be
roep op het Mededingingsbeleid de 'on
realistiese' prijzen aanvechten. Dat 
zal niet snel gebeuren omdat de lid
staten die al kernenergie hebben daar 
geen baat bij hebben, of het zou zo 
ver moeten komen dat de Franse over
heid geen zin meer heeft in verdere 
subsidiëring. 
Voorlopig lijkt kernenergie de enige 
optie te zijn die de overheid de moge
lijkheid biedt om de prijzen voor de 
giganten kunstmatig laag te houden. 
Pas wanneer de EG zich op het stand
punt stelt dat warmte-kracht goedko
per is wordt dat een reëel alternatief. 
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat 
het er niet toe doet wat het werkelijk 
kost, maar dat het gaat om wat daarover 
afgesproken is. 
Een voordeel van ~ernenergie is dat 
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het vrij gemakkelijk onzichtbaar te 
subsidiëren is. Het grootste deel van 
de kilowattuurprijs bestaat immers uit 
de investeringskosten die voor de bouw 
van de centrale nodig waren. Een deel 
van die investeringen kan door de 
overheid in de vorm van qoedkope le
ningen (tegen bv 4% rente) worden 
voorgeschoten. Een andere mogelijkheid 
is dat de elektriciteitsbedrijven wel 
zelf het benodigde bedrag voor de in
vesteringen voor de bouw op brengen 
(de Nederlandse bedrijven beschikken 
over flinke reserves en Ruding. de 
minister van Financi~n. zegt tot nu 
toe dat hij er geen cent aan mee wil 
betalen) maar dat de staat de finan
ciäle risiko's overneemt. Zodat bij 
kalamiteiten of bij tegenvallende 
kosten van ontmanteling t.z.t. de 
staat betaalt. In al deze gevallen 
gaat het om eenmalige subsidi~rings
akties waar de EG zich wel boos om 
kan maken. maar als het eenmaal ge
beurd is. is er geen stokje meer voor 
te steken. Het Franse voorbeeld van 
overnemen door de staat van schulden 
van de elektriciteitsbedrijven wordt 
door de EG weliswaar bekritiseerd 
maar niet verboden. Ook dat is dus 
nog steeds mogelijk. 
Het blijft natuurlijk de vraag waarom 
een aantal west-Europese staten zich 
in zo'n financieel-ekonomies ongezond 
avontuur storten. De verklaring daar
voor is denk ik dat het niet de lid
staten maar de multi-nationals in de
ze lidstaten zijn die belang hebben 
bij deze irrationele ontwikkeling. 
Zij hebben in de verschillende Euro
pese landen hun vestigingen en zij 
hebben belang bij zo gunstig mogelij
ke produktievoorwaarden. De overheden 
komen daaraan tegemoet omdat ze deze 
bedrijven niet kwijt willen. Dat spe
cifiek voor kernenergie gekozen wordt 
komt doordat er op Europees nivo nog 
wel degelijk een lobby van kerncen
tralebouwers en onderzoeksinstelling
en bestaat en natuurlijk door de enor
me investeringen die er al gedaan 
zijn. 

afwenteling 

Ook de Nederlandse elektriciteitsbe
drijven gaan op dit moment - in teo
rie in elk geval - uit van de regel 
dat klein- en grootverbruikers die 
kosten moeten betalen die zij veroor
zaken. Kleinve~bruikers betalen al
tijd een hoger kilowattuurtarief 
omdat zij minder en onregelmatiger 
stroom afnemen. 
Hoe precies op basis van dit kosten
toerekeningsprincipe hét uiteindelij
ke tarief tot stand komt is een 
schimmige zaak. De berekeningsmeto
den verschillen van bedrijf tot be
drijf en de giganten hebben indivi
duele. niet openbare. kontrakten met 
de elektriciteitsbedrijven of zelfs 
met de SEP wanneer ze rechtstreeks 
van het hoogspanningsnet geleverd 
krijgen. 
Oe minister van Ekonomiese Zaken is 
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er van overtuigd dat de kleinverbrui
kerstarieven van een aantal elektri
citeitsbedrijven te laag zijn. Bij 
deze bedrijven zouden. zeker in ver
gelijking met het buitenland. de 
grootverbruikers de kleinverbruikers 
subsidiären. De minister wil daarom 
meer grip zièn te krijgen op de abso
lute hoogte van de tarieven en op de 
struktuur er van. 
De in 1982 ingevoerde Landelijke Eco
nomiese Optimalisatie (LEO) was be
doeld om de tarieven voor grootver
bruikers te verlagen door verhoging 
van de efficiency én de onde.rl inge 
konkurrentie bij de elektriciteits
bedrijven. De LEO houdt in dat sinds 
1982 de SEP in Arnhem via een compu
ter bepaalt welke centrales van wel
ke bedrijven ingeschakeld worden. 
Centrales die het goedkoopst draaien 
worden het meest ingeschakeld. Dat 
bevorderde inderdaad de konkurren
tie want de bedrijven probeerden 
allemaal om een centrale in de wacht 
te slepen die veel iAgeschakeld zou 
worden. d.w.z. een kolen- of stadver
warmingscentrale. 
Het leverde ook wat op; vanaf 1982 
kon de SEP uit de opbrengsten van de 
LEO de giganten een korting van een 
halve cent per kilowattuur geven (bo
venop de reeds bestaande gigantenre
geling). 
Door middel van de binnenkort in te 
voeren pooling van de produktiekosten 
krijgen de SEP en de minister ook 
meer invloed op de struktuur van de 
tarieven. Pooling houdt grofweg in 
dat alle kosten van produktie en 
transport op één hoop worden gegooid 
en dat daaruit de gemiddelde kilo
wattuurprijzen voor klein- en groot
verbruikers worden berekend. Dan ont
staat er een landelijk geuniformeerd 
tarief voor kleinverbruik en één voor 
groot verbruik. 
Met de struktuur van de tarieven 
wordt bedoeld de verhouding tussen 
vaste en variabele kostenbestanddelen 
van de tarieven. Dat is niet zo neu
traal als het klinkt want zodra je 
het hebt over de struktuur van de ta
rieven heb je het ook over de toere
kening van bepaalde soorten van kos
ten aan bepaalde verbruikerskatego
rieän. Het vaste kostendeel in de ta
rieven is de vergoeding voor het ge
'investeerde kapitaal in centrales en 
koppelnetten. het variabele deel is 
grotendeels een brandstofkostenver
goeding. Omdat de grote verbruikers 
een hoge stabiele afname hebben wordt 
er vanuit gegaan dat zij relatief 
weinig vaste kosten veroorzaken. De 
redenering is dat één dikke kabel 
waardoor konstant een heleboel 
stroom getransporteerd wordt rela
tief goedkoper is dan tweehonderd 
dunne kabels die de helft van de 
tijd onbenut zijn. 
Vandaar dat in het kleinverbruikers
tarief een grotere komponent zat 
voor de kapitaalskosten en in het 
grootverbruikerstarief een grotere 
komponent voor brandstofkosten. 

Nu is het probleem met kernenergie 
dat de verhouding tussen vast en va
riabele kosten net andersom is als 
bij konventionale centrales. De vas
te kosten zijn bij kernenergie enorm 
hoog. de variabele brandstofkosten 
zijn relatief laag. Dat zou beteke
nen dat met name de hoge kapitaals
kosten sterk op de tarieven van de 
giganten zou gaan doorwerken. Maar 
het was juist de bedoeling dat de 
giganten alleen de voordelen van 
kernenergie zouden hebben. Dat le
verde een probleem QP; of de kern
energie zou helemaal buiten de poo
ling moeten blijven (het aanvanke
lijke plan van de minister) en dan 
zouden de giganten alle kosten 
moeten dragen. of de kernenergie zou 
gewoon in de pooling moeten eo dan 
zouden de gigantentarieven net als de 
kleinverbruikerstarieven een gemid
delde worden van de kostprijs van al
le soorten van stroomopwekking. Geen 
van beide was de bedoeling. Ik denk 
dat als de strijd bes.lecht is (want 
door dit ingewikkelde verhaal speelt 
ook nog de kwestie dat de minister 
als lokkertje de elektriciteitsta
rieven in de regio waar de centrales 
zouden komen wilde verlagen) het re
sultaat het volgende zal zijn: het ta
rief voor de giganten zal niet het 
resultaat van een middeling via de 
pool zijn. zij zullen, mede als gevolg 
van de gaten in de EG-regelingen 
en de moeilijke kontrole op de nale
ving. sowieso de goedkoopste stroom 
krijgen.Dat wil zeggen of kunstmatig 
goedkoop gehouden atoomstroom of 
goedkoop ge'importeerde stroom (wat 
meestal ook gesubsidieerde atoom
stroom is). Het gevolg.daarvan zal 
niet anders zijn dan dat alle duurde
re stroom voor rekening van kleinver
bruikers en kleine bedrijven komt. 
Dat heeft niets te maken met toereke
ning van kosten aan diegenen die ze 
veroorzaken. noch met 'realistiese' 
prijzen. Het 'goedkoopste' vermogen 
wordt immers buiten de pooling ge
houden en bij voorbaat voor één be
paalde groep gereserveerd. Omdat het 
kernenergievermogen niet echt goed
koop js zal dat deel van de kosten 
van de kerncentrales dat niet door de 
giganten wordt betaald. die zullen 
denk ik niet veel meer dan die 8.7 
cent plus nog een vergoeding voor 
transportkosten e.d. hoeven te beta
len. wél op die grote hoop gegooid 
worden die gemiddeld wordt om het 
kleinverbruikerstarief te bepalen. 
En zo betalen dan kleinverbruikers 
behalve via de belasting ook nog via 
de elektriciteitsrekening mee aan de 
'goedkope' kernenergie voor de gigan
ten. Dan komt daar nog bij dat de 
reserves van de elektricitietsbedrij
ven waaruit de kerncentrales moeten 
worden betaald. vanwege de bovenbe
schreven struktuur van de tarieven. 
grotendeels zijn opgebracht door 
kleinverbruikers. 



Door kleinverbruikers die voor het 
merendeel geen kernenergie wilden. 11 

(Dit artikel kwam tot stand mede op 
basis van onderzoek van de groep 
'Staatstheorie en politieke agenda
bouw' die gericht was op het analyse
ren van het konflikt rond kernenergie 
in Nederland. Andere resultaten van 
dit onderzoek dat verricht werd aan 
de subfakulteit Politicologie van de 
Universiteit van Amsterdam zullen in 
de vorm van artikelen in verschillen
de bladen gepubliceerd worden). 

Noten: 
1. De toepassing van de kommunautai

re beginselen voor de prijsbepa
ling van energie in de lidstaten. 
Verslag van de Di~nsten van de 
Commissie van de Europese Gemeen
schappen. Brussel 1984. pagina 2 
van bijlage 2. 

2. Zie hiervoor het eindrapport van 
de MOE, pagina 326. 

3. Het onderzoekbeleid van de Europe
se Gemeenschap. Europese Documen
tatie, nr. 2, 1985. De Europese 
Gemeenschap en het energievraag
stuk. Europese Documentatie nr. 1, 
1985 . 
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Kerncentrales geSEPoneerd 
En opeens ligt er dan bij een milieu
organisatie het strikt vertrouwelijke 
ontwerp-elektriciteitsplan van de Sa
menwerkende Elektriciteits Produktie
bedrijven (SEP) op het buroblad. 
Dit nieuwste SEP-plan - dat nog door 
van Aardenne van Ekonomiese Zaken 
moet worden goedgekeurd - behelst de 
jaren 1988/89/90 en doelt op energie
groei en grootschalig vermogen. Maar 
knopen over kolen- en kernvermogen 
worden, zoals te verwachten viel, 
niet doorgehakt. De belangrijke be
slissingen daarover worden naar het 
elektriciteitsplan van het volgend 
jaar doorgeschoven. Eerst moet het 
parlement nog even om. 

bindende fase 

Bij de stroomplanners van de SEP be
staan er de reeds eerder bindend 
vastgestelde jaren ('85-'88), de in 
dit plan vastgelegde jaren ('88-'90), 
de voorwaardelijk bindende jaren 
('90-'93) en de zgn. richtjaren 
( '93-'99). 
Vallen voornemens onder de bindènde 
afspraken, moet er door de SEP-deel
nemers - of door andere instanties -
al wel zeer zwaar geschut worden voor 
gereden, willen ze uit-of afgesteld 
worden. 
Voor de jaren '85-'88 staan o.m. op 
het progralllllil: 
- de ombouw van een aantal centrales 

op kolen (Maasvlakte, Borssele); 
-stadsverwarming (Leiden, Enschede); 
- inpassing van industriäle warmte/ 

kracht-koppeling (107 MW); 
- duurzame energiebronnen (windpark 

6 MW, waterkracht 21 MW); 
- voor het eerst opgenomen: de in

bren.g van buitenlandse atoomprojek
ten. De kweekraaktoren Super Phénix 
en Kalkar moeten voor resp. 30 en 
45 MW garant staan; kernvermogen dat 
is afgeleid van de Nederlandse bij
drage aan de projekten. 

rode loper 

In de ontwerp-notitie van april is 
dus de planning voor 88/89/90 bindend 
vastgelegd. De volgende zaken spring
en in 't oog: 
1. Er is afgezien van besluiten over 

6000 MW kolen- en/of kernenergie
vermogen. Over de uitbreiding van 
kernenergie dient echter "nu zo 
spoedig mogelijk een uitspraak van 
de Tweede Kamer te komen". De SEP 
schaart zich achter het regerings
standpunt, waarin de voordelen van 
atoomstroom breed worden uitgeme-
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ten. SEP-initiatieven m.b.t. kern
energie worden tot 1986 uitge
steld. De 6000 MW beargumenteert 
men o.m. met een verwachte groei 
van het energieverbruik met jaar
lijks 1,3% (industrie 2%, huis
houdens 0,5%). 
Een groei die in Brabant en Gel
derland hoger is dan in het zuid
westen en waarvoor de SEP in haar 
plan de rode loper uitlegt. 

2. Het aantal nieuwe koleneenheden 
gaat vooral van het eventuele 
kernvermogen afhangen. Maar in 
ieder geval moet al in 1990 het 
kolenaandeel in de elektriciteits
preduktie van 23% nu tot 40% zijn 

gestegen; 10 jaar eerder dan ver
wacht. Opgemerkt wordt, dat bij 
een dergelijk hoog kolenaandeel 
ook kolencentrales uit het basis
lastvermogen zullen moeten worden 
teruggeschakeld bij geringer 
stroombehoefte. Omdat dit ekono
mies onaantrekkelijk is - goed
kope kolen! - zal dit ten koste 
gaan van het warmte/kracht vermo
gen dat dan ook zal worden terug
geregeld. Efficiënte energie-op
wekking wordt daarmee voor milieu
gevaarlijke kolenstook ingeruild! 
Verder wil de SEP volledige ont
zwaveling van de centrales Nijme
gen, Geertruidenberg en Borssele 
v66r 1990 realiseren en definitie
ve vliegas-stortplaatsen vastleg
gen. 

3. De investeringen bedragen rond de 
1! miljard gulden. Het gaat hier
om: 
- de bouw van voorgeschakelde gas-

Ronald Jansen 

turbines aan produktie-eenheden 
(800-900 miljoen) •. Hiermee wil 
men ca. 10% op de brandstof be
sparen. 

- stadsverwarming (700 miljoen) 
- windpark (60 miljoen) 
Daarnaast wordt het koppelnet 

(hoofdtransport, 380 KV) in de rich
ting van Duitsland en België verder 
uitgebouwd, niet in de laatste plaats 
door de sterk toegenomen importen van 
(atoom) stroom. 

SEP·vergadering 

Niet zo verwonderlijk is, dat in het 
Elektriciteitsplan met geen woord 

over de herstrukturering van de pro
duktiesektor en de SEP wordt gerept. 
Dat dit in Arnhemse kringen nog zeer 
gevoelig ligt, bleek eind mei op een 
SEP-vergadering. Onder leiding van 
CDA-gedeputeerde van Gelder (Noord
Holland) werd een voorstel van de di
rektie om tot de vorming van een 
struktuur-NV te komen afgewezen. Een 
dergelijke NV zou de demokratiese 
kontrole tot een minimum reduceren~ 
(zie ook Splijtstop nr. 2). Het voor
stel komt nu eind 1985 terug en on
dertussen kan van Aardenne de druk op 
dwarsliggende bedrijven weer opvoeren. 
want zonder herstrukturering wordt de 
invoering van nieuwe kerncentrales 
een moeilijke zaak. • 



In Denemarken hebben nooit kornmer
ciële kerncentrales gedraaid. Nu het 
parlement de deur ook voor de toe
komst op slot heeft gedaan, wordt 
de kroon gezet op een anti-kernener
giestrijd die elf jaar duurde. In die 
strijd werden de bekende recepten uit 
de gaarkeuken van de aktievoerder be
proefd. Handtekeningenakties, demon
stratieve marsen, informatiekranten, 
lobby-werk, onderzoek e.d. Per Faürby 
van de OOA vertelt: "ons streven is 
altijd geweest met iedereen in dia
loog te blijven en zo een politiek i
solement te voorkomen. We zochten de 
konfrontatie pas op, als het echt 
niet anders kon. We vermeden zorg
vuldig om al te prekerig over te ko
men. We hanteerden kortom een brede 
aanpak, die vooral was gericht op 
informatievoorziening". 
In tegenstelling tot de meeste ande
re landen, begon de strijd in Dene
marken vóórdat de eerste kerncen
trale er stond. Bovendien is de 
kernenergielobby in Denemarken re
latief zwak ontwikkeld. Van een 
kernindustrie is nauwelijks sprake. 
Doordat het land geen zware indus
triële struktuur heeft, zijn grote 
energieafnemers veel minder tal
rijk aanwezig om de kernenergieop
tie te bepleiten. Hierdoor sloeg de 
balans in de kernenrgiestrijd in de 
richting van de tegenstanders door. 
Het feit dat de OOA-mensen elf jaar 
voor een dergelijk besluit hebben 
moeten vechten, bewijst echter dat 
dit niet vanzelf ging. 
Het parlementaire besluit om geen 
kerncentrales te bouwen, kwam niet 
geheel onverwachts. In feite was 
dit besluit immers een logies uit
vloeisel van de ontwikkelingen die de 
afgelopen jaren plaatsvonden. Gaande
weg werd het net rond de kernenergie 
aangehaald. Zo werd eind zeventiger 
jaren al bepaald, dat de bouw van 
kerncentrales alleen per referendum 
kan geschieden. Omdat 22% van de De
nen kernenergie wi 1 , is dat een vrij
wel onmogelijke opgave. Het is echter 
niet tot een referendum gekomen. Dit 
is vooral te danken aan twee omstan
digheden. 
Op de eerste plaats zijn dat de onder
zoeken die de afgelopen jaren werden 
verricht naar de veiligheid van kern
energie en de afvalopslag. Het parle
ment had de bouw van kerncentrales 
afhankelijk gesteld van de uitkomst 
van deze onderzoeken. De Deense, 
thans konservatieve, regering tracht
te op grond van de onderzoeksrappor-

Feest in Denemarken. Eind maart heeft het parlement de 
bouw van kerncentrales afgezworen. Een mijlpaal in Europa, 
waarvoor de nationale kernenergie-organisatie OOA (Orga
nisationen til Oplysing om Atomkraft} terecht de champagne 
fles opentrok. Toch is ook in Denemarken de strijd voor 
een milieuvriendelijke energievoorziening nog niet gestre
den. De nieuwe kampagne van de OOA is daarom inmiddels van 
start gegaan. 

ten te bewijzen dat het licht op 
groen kon. Maar de massieve kritiek 
op de onderzoeken, deden daarover 
ernstige twijfels ontstaan. Bijzon
der in dit verband was, dat de oplos
sing voor het afvalprobeem in Denemar 
ken zelf gevonden moest worden, omdat 
de export van atoomafval door het 
parlement was afgewezen. Deense geo
logiese instanties lieten vervolgens 
weinig heel van de bewering dat de 
zoukoepels in het Noordwesten van 
Jutland een prima plek zouden zijn 
voor afvalopslag. 
Een tweede omstandigheid, is van par
tijpolitieke aard. In Denemarken 
heeft de sociaal-demokratiese partij 
traditioneel een belangrijke stem in 
het kapittel. Thans draagt deze par
tij voor het eerst na de oorlog geen 
regeringsverantwoordelijkheid. Het 
gevolg was dat zij niet terecht kwam 
in het (traditionele) dilemma van so
ciaal-demokraten dat de rechterhand 
iets anders wil dan de linkerhand. 
Door het ontbreke·n van regeri ngs ver
antwoordelijkheid kon/moest men meer 
rekening gaan houden met de eisen 
van de achterban. Die achterban liet 
duidelijk weten tegen kernenegie te 
zijn. Dit gebeurde o.a. vanuit de 
15 vestigingsplaatsen die in het 
verleden waren aangewezen. Er werden 
van hieruit bijvoorbeeld anti-kern
energiemarsen georganiseerd naar Ko
penhagen. Bovendien bestond er een 
interne partijpolitieke reden voor 
de sociaal-demokraten om een anti
kernenergiestandpunt in te nemen. 
Rond de kruisraketten was de partij 
ernstig verdeeld qeraakt en men wil-

Herman Verhagen John Hontelez 

de geennieuw konflikt riskeren. Op 
het in 1984 gehouden partijkongres 
ging de partij 'om'. 

Door dit alles waren de kaarten al 
behoorlijk geschud, toen het parle
ment in maart aan haar debat over 
de kernenergie begon. Het was niet 
eens nodig om voor extra druk te zor
gen in de vorm van akties. Per Faür
by: "Alles was duidelijk. De enquê
tes, de kritiek op de regeringsrap
porten, de houding van de sociaal
demokraten. We hebben ten tijde van 
het debat nog wel lobby-werk ver
richt, maar op een weinig in het oog
springende manier. Dat was ook niet 
nodig". Met jaloerse oren denken wij 
aan Nederland, als we dat horen. 
Na het parlementsbesluit is echter 
ook de OOA nog niet 100% tevreden. 
Het moet immers nog blijken, of het 
'nee' tegen kernenergie meer is dan 
een, zij het niet onbelangrijk, sirn
bolies gebaar. Daarom wordt er nu ak
tie gevoerd voor het konsekwent door
trekken van het parlementsbesluit. 
Het rijtje van eisen dat daarbij 
wordt gehanteerd, vermeldt: 
- officeel ongedaan maken van de nu

kleaire bestenming van de 15 ves
stigingsplaatsen voor kerncentra
les die een paar jaar geleden zijn 
aangewezen; 

- deense regeringsstappen gericht op 
sluiting van de zweedse kerncentra
le Barsebäck, die slechts op 20 km 
afstand van Kopenhagen ligt; 

- stopzetting van al het nukleair on
derzoek, met name in het (met ECN 
in Nederland vergelijkbarè) onder-
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zoekscentrum RIS~; 
- stopzetting van de deense finan

ciële bijdragen aan internationale 
kernenergieprojekten; 

- internationale stappen van de 
deense regering tegen verspreiding 
van de nukleaire technologie (zowel 
vreedzame als militaire toepassing) 
en voor atoomwapen zones; 

- stopzetting van het vervoer van 
kernafval en verrijkt uranium door 
de deense territoriale wateren. 

In de nieuwe kampagne van de OOA 
staat echter niet alleen de afron
ding van de strijd tegen kerenergie 
centraal. Minstens even belangrijk 
is een nieuwe energiestrategie voor 
Denemarken. 
Denemarken heeft de naam vooruit
strevend te zijn op dit gebied. Er 
draaien momenteel 1200 windmolens, 
veel meer dan in Nederland. Boven
dien zijn er reeds 3000 zonoe-ener
gieinstallaties en veel biogaspro
jekten. Maar bij elkaar leveren de
ze bronnen nog maar 2% van de ener
aieoroduktie. 
De Denen die we spreken zijn niet 
bijzonder optimisties over de kans 
dat hun milieuvriendelijke energie
plannen gerealiseerd worden. Het zure 
regenprobleem is nog niet zo akuut 
als in West-Duisland of Nederland, 
maar energie-aktivisten vrezen dat in 
Denemarken de zure regen aangegrepen 
zal worden om opnieuw kernenergie te 
propageren. Ook hier bestaat een kon
servatieve elektriciteitswereld en 
een milieuvriendelijk beleid zal be
vochten moeten worden. Toch lijken 
de voorwaarden gunstiger dan in Ne
derland en vele andere landen. Er is 
iets meer mogelijkheid de elektrici
teitsbedrijven te beïnvloeden. Een 
van de twee grote maatschappijen, de 
ELSAM, heeft een door de kansurnenten 
gekozen direktie. Omdat deze verkie
zingen getrapt gaan duurt het vOlgens 
Per Faürby, bij wijze van spreken, 
wel 25 jaar om van onderaf in de top 
door te dringen. Toch is met sukses 
hier en daar door milieugroepen ge
probeerd om op de lagere nivo's van 
de ELSAM besturen in handen te krij
gen en daarmee i.nvloed in de hogere 
regionen. 
Windenergie wordt struktureler bevor
derd dan bij ons. Ten eerste zijn de 
elektriciteitsbedrijven verplicht 
overtollige stroom af te nemen en er 
een goede prijs voor te betalen, 
ong. 75% van het kleinverbruikersta
rief. Ten tweede is met sukses ge
streefd naar standaardisatie. Oe 
meeste molens hebben een vermogen 
van 75 KW, zijn gekoppeld aan het net 
en goedgekeurd door het teststation 
in Ris~ (vergelijkbaar met het ECN 
in Petten). Het motto is: beter 
grote series van misschien niet de 
meest geavanceerde molen, dan een 
ratjetoe van types en een eindeloos 
lange experimenteerfase. Door dat 
laatste wordt nou juist het Neder
landse windmolenbeleid ~kenmerkt. 
Molenbouwers konden tot voor kort 

hun molentipes gratis laten testen. 
Vanaf dit jaar wordt er 100.000 
kronen per tipe voor gevraagd, omdat 
de vijf grote molenbouwers behoor
lijk verdienen door hun verkopen in 
(m.n.) Californië. 
Er is bovendien subsidie op de aan
koop van een molen. Jarenlang 30%, 
maar vanaf dit jaar wordt die in 
stappen van 5% per hal'f jaar afge
bouwd. Door deze subsidie was de 
prijs van windstroom vrijwel gelijk 
aan die van kolen-stroom, En in 5 tot 
6 jaar zijn de investeringen terug
verdiend. 
Mensen die in de stad wonen en toch 
een windmolen willen kunnen er in 
Jutland een laten zetten, onder be
heer van het elektriciteitsbedrijf, en 
de opbrengst via de stroomrekening la
ten verrekenen. Dit is overigens het
zelfde systeem als in Californië op 
grote schaal wordt toegepast. 
Een medewerker van het teststation in 
Ris~ vertelt ons dat in 5 jaar tijd 
zich een schaalvergroting en konkur
rentieslag heeft afgespeeld. In 1980 
waren er twintig kleine bouwers, nu 
nog vijftien grotere. Vijf daarvan 
werken op de internat i ona 1 e markt. Door 
de 6fschaffing van de subsidies e.d. 
zullen de andere tien het waarschijn
lijk moeilijk gaan krijgen. 
De windenergieafdeling van het Ris~ 
heeft ·van het begin af aan een bete
re aanpak gekozen dan de ECN in Neder
land. Al in een heel vroeg stadium 
bracht ze bouwers, gebruikers en 
energie-aktivisten bij elkaar, zodat 
mogelijke belangentegenstellingen en 
meningsverschillen vroegtijdig dui
delijk zouden worden. Deze aanpak 
ligt ook voor de hand. 

Met al dit moois is er nog geen mi
lieuvriendelijk energiebeleid. Prof. 
Meyer, energiedeskundige aan de TH 
van Lungby vertelt ons hoe dat ook 
in dit land veel strijd kost. Hij 
heeft samen met zijn kollega's S~ren
sen en,!Jensen in 1976 en opnieuw in 
1983 een energiescenari.o uitgebracht 
"Energie voor de toekomst". In grote 
lijnen: een energietoekomst op basis 
van stromingsbronnen, en vooral gas 
in warme-krachtkoppelingsinstalla
ties (ook Denemarken heeft eigen gas) 
als overgangsbron. Oe elektriciteits
bedrijven hebben 3 tot 4 maanden 
tien mensen aan het werk gezet om te 
zoeken naar zwakke plekken in het 
scenario. Op een door de Folketing 
(parlement) georganiseerde hoorzit
ting bleken ze die niet gevonden te 
hebben. 
Maar desondanks is dit plan niet 
overgenomen door de reger1ng. Wel 
konstateert hij dat elk plan van het 
Ministerie van Energie wat meer hun 
kant op gaat. Op provinciaal gebied 
zie je er wat van terug in regiona1e 
energieplannen en de meeste politieke 
partijen nemen onderdelen over in hun 
programm~. En ook de vakcentrale 
voor lagere inkomenstrekkers heeft in 
haar nota "uit de krisis" een goed 

plan voor de energievoorziening ge
legd. Maar het gaat prof. Meyer alle
maal te traag. Meyer: "Stromingsbron
nen worden als marginaal beschouwd, 
dat is self fulfilling prophecy. Door 
weinig geld erin te steken komt het 
niet goed van de grond, en daardoor 
kan men het marginaal blijven noemen. 
Meyer schat dat met wind- en zonoe
energie zonder problemen aan 20% van 
de totale behoefte kan worden vol
daan. Bij een nog grotere inzet ont
staan opslagproblemen. Hij heeft 
deel uitgemaakt van een Deens-Noors
Zweeds team wat een plan heeft ont
wikkeld voor een Scandinaviese ener
gievoorziening die voor 100% op 
stromingsbronnen is ~~baseerd op. 
grond van de natuurllJke omstandlg
heden. Een omvangrijke opwekking van 
windenergie in "Denemarken, in Noor
wegen en Zweden waterkrachteéntra
les die ook als buffers kunnen wor
den ingezet bij de onregelmatige 
windenergieproduktie in Denemarken. 
Alle drie de parlementen hebben er
over gesproken, maar het Deense 
heeft het getorpedeerd. Hier heeft 
zeker ook de politieke omstandigheid 
een rol gespeeld dat Denemarken lid 
is van de. EG en de beide andere 
landen bewust niet. 
Ook al zijn er veel problemen, de ak
tuele gebeurtenissen geven dè burger 
moed. Oe Deense energiebeweging gaat 
met haar nuchtere stap-voor-stap 
strategie verder. Oe anti-kernener
giestrijd is grotendeels gewonnen, 
de strijd voor een duurzame energie
voorziening niet zonder perpektieven. 
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Al sinds 1980 verrijkt Urenco in Almelo uranium uit Nami- 5' Nederland heeft namelijk als enige 
bië. De Raad van Namibië, ingesteld door de Verenigde Na- .g Urenco-land het Dekreet Nr . 1 onder-
ties, gaat hier een proces tegen aanspannen. Deze Raad c:~ tekend. Het heeft weinig zin om Zuid-g Afrika een proces aan te doen, omdat 
heeft narnel ijk de verwerking van grondstoffen afkomstig ~ dit land alleen gevoelig is voor mi -
van Namibië verboden, uit protest tegen de illegale bezet- litaire en ekonomiese druk. 
ting van Namibië door Zuid-Afrika. Urenco trekt zich tot 
nu toe niets van dat verbod aan. En daarmee ondersteunt 
zij het apartheidsbewind van Zuid-Afrika. 

De V.N. hebben in 1967 de Raad voor 
Namibië ingesteld, die fungeert als 
voorlopige regering van Namibië. In 
1974 heeft deze Raad Dekreet Nr. 1 
uitgevaardigd, waarbij het verboden 
is om grondstoffen of produkten uit 
Namibië te importeren of te verwer
ken, zonder toestemming van de Raad. 
Urenco is één van de bedrijven, die 
zich hier niets van aantrekken, hoe
wel de V.N. al enkele malen Urenco 
gevraagd heeft geen urnaniurn uit Na
mibië meer te aksepteren . 
Urenco is zoals bekend een gezamen
l ij ke onderneming van Nederland, 
Engeland en West-Duitsland; ze heeft 
verrijkingsfabrieken in Almelo, Ca
penhurst en Gronau. Alle drie deze 
landen hebben ook geweigerd het Ver
drag van Almelo uit 1970 (waarij 
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Urenco werd opgericht) zo te wijzi
gen, dat verrijking van Namibies ura
nium verboden zou zijn. 

eindelijk 

Nadat er al jaren plannen voor be
stonden, heeft de Raad voor Namibië, 
in mei, eindelijk besloten om een 
proces tegen Urenco aan te spannen. 
Pas deze herfst als de Algemene Ver
gadering van de V.N. dit bekrachtigd 
heeft, kan het proces beginnen. De 
Raad wi 1 dan aan de Nederlandse rech
ter vragen Urenco te verbieden nog 
langer Namibies uranium te verrij
ken. De Raad doet dit in NederLand, 
omdat hier de kansen op sukses het 
grootst zijn, niet omdat Engeland en 
West-Duitsland minder schuldig zijn. 

u eg en 

Direkteur Tieleman van Urenco in Al
melo reageerde begin mei, als volgt: 
"Wij weten niet waar het uranium, dat 
in Almelo verrijkt wordt, vandaan 
komt. Wij zijn maar een schakel . " Het 
is echter hoogst onwaarschijnlijk, 
dat Urenco van niks weet. Het bewijs 
daarvoor lijkt het volgende . 
De Rössing-uraniummijn in Namibië is 
in handen van : 
1. Rio Tinto Zinc (RTZ), een Engels

Canadees internationaal bedrijf 
- 56 ,61. 

2. Zuid-Afrika -15% 
3. Urangesellschaft - West-Duitsland 

- 5 A 10% 
4. Minatome -10% 
5. Een Japans bedrijf -10% 
Nu wil het geval dat RTZ zelf aandeel
houder is van Urenco, via haar aan
deel in Nukem , dat voor 40% aandelen 
bezit in Uranit, het Duitse Urenco-be
drijf, dat ook de helft van de Almelo 
se Urencofabrieken in bezit heeft. 



Daarmee is de cirkel rond : RTZ doet 
mee aan de roof van uranium uit Nami
bi~, verkoopt het aan Duitse kerncen
trales en helpt vervolgens mee aan de 
illegale verrijking ervan, als mede
aandeelhouder van Urenco. En Urenco 
zou van ni ks weten????? · 
Ook op een andere manier is aan te to
nen dat Urenco wel degelijk weet hoe 
de vork in de steel zit . Urenco is 
namelijk lid van het Uranium Instituut 
te Lond.en. De leden daarvan komen min
stens f;lo)eeT~XUZZ. per jaar bijeen. Mede
leden zijn o.a.: Rössing Uranium Limi
ted, Rio Tinto Zinc , Nukem, Urange
sellschaft, de Atoom Energie Corpo~a
tie uit Zuid-Afrika en BNFL (de Engel
se Urneco-partner) . 
Dus dirketeur Tieleman liegt, of hij 
had een black-out. Als hij liegt, 
liegt hij in opdracht: Nederland staat 
onder zware druk van zijn Urenco-part
ners Engeland en West-Duitsland, die 
beide grote belangen in Zuid-Afrika 
en Namibië hebben. 
De konklusie is dat Urenco het apart
heidsbewind in Zuid-Afrika aktief on
dersteunt . 

polltJek komplot 

WfP. koopt het Zuid-Afrikaans en Nami
bies uranium? Ironfes genoeg zijn het 
vooral de 5 land~n uit de "westerse 
kontaktgroep voor Namibiëu, die het 
Namibfes uranium kopen. Daarnaast nog 
Taiwan en Japan. Deze kontaktgroep 
heeft als opdracht eraan mee te werken 
dat Namibië onafhankelijk wordt . De 
leden Zijn: 1. de v.s .• Z. E:ngel.and, 
3. West-Duitsl.andy 4. Fztankrijk en 5. 
Canada. 
Ze zijn erin geslaagd om de onderhan
delingen met Zuid-Afrika zo t~ rekken 
dat er nu nog geen inzicht is op .on
afhankelijkheid. Deze 5 landen zijn 
ook allemaal k()!llllercieel betrokken 
bij het Namib1es uranium. 

1. De V.S. betrekt 35% van zijn ura
nium-import uit Zuidelijk Afrika 
(Namibië+Zuid-Afrika); 

2. Engeland sloot in 1977 kontrakten 
af voor levering van 7500 ton 
uranium uit Namibië. Bovendi~!n 
wordt in Engeland een groot deel 
van het Nam1bfes uranium verwerkt 
tot uraniumhexafluoride (UF6) 
(verhext) en vervolgens uitge
voerd; 

3. West-Duitsland importeert, min
stens tot 1990, 40% van zi,tn ura
niumbehoefte uit Namibië en Zuid
Afrika. Omdat Urenco met de mees
te Duitste kerncentrales verri j
kingskontrakten heeft is het wel 
dufdel ijk .wie het Namibies uranium 
verrijkt . Voor de belangstellenden 
heb ik ~aarvan een lijst; 

4. Frankrijk koopt elk jaar 10% van de 
uraniumproduktie uit Namibië, even
redig met hun aandeel. In Frankrijk 
Wordt een dèel van het Namibies 
uranium verhext. Frankrijk levert 
ook verrijkt uranium voor de Zuid
Afrikaanse kerncentrales; 

5. Cananda heeft belang bij Namibië, 
omdat RTZ (de grootste aandeelhou
der in de Rössing-mijo) deels in 
Canadese handen is. 

Zuld·Afrfka 

Het zou mooi zijn, als de Raad voor 
NamibH! het proces tegen Urenco zou 
winnen . Het proce~ zal echter waar
schijnlijk wel één of meer jaren duren 
en de kans op suskes is niet 100%. Be
langr1jk is intussen de publiciteit. 
Zowel de anti-kernenergie beweging 
als de Derde-~reld beweging en de 
Anti -Apartheids-beweging hebben er be
lang bij deze zaa.k in de publ1dteit 
te btengen, liefst gezamenlijk. Wat 
hierbij de hoofdrol speelt, is het 
blootleggen van de steun van het Wes· 
ten aan Zuid-Afrika , op nukleair ge
bied • . Steeds meer westerse landen 
worden de laatste tijd van binnenuit 
onder druk gezet om ekonpmiese maát
regelen te treffen tegen Zuid-Afrika, 
voornarnel ijk Wegens de Aparthei·dspo
litiek, maar ook wegens de illegale 
bezetting van Namibiä ~oor Zuid-Afri
ka. 
Op het ~UEnt is er een goeie kans op 
beperking of stopzétting van import 
van grondstoffen en produkten uit 
Zuid-Afrika. Een voorbeeld is de Krü
gerrand. Een andere mogelijkheid is 
de boykot van aankoop van uranium uit 
Zuid-Afrib en Na11ibH! . Namibi~ pro
duceert ± 4000 ton uranium per jaar 
en Zuid-Afrika ruim 6000 ton : samen 
ruim 10.000 ton uranium per j aar. 
Dat .vertegenwoordigt een waarde vao 
momenteel f2 miljard per jaar, 1110oie 
harde deviezen. 
Een dergelijke boykot haeft een flinke 
kans van slagen, cynies genoeg vooral 
omdat er momenteel een groot over
aanbod is van uranium op de wereld
IUilrkt. Geen enkel land dat nu uranium 
uit Namibiä of Zuid-Afrika impor· 
teert , hoeft dus bang te zijn elders 
geen uranium te kunnen kopen. 

Zuid-Afrika zou dit bijzonder verve
lend vinden.Het zou indirekt ook ef
fekt hebben op de goudprijs. Al het 
~ranium uit Zuid-Afrika wordt nu ge
produceerd als bijprodukt van de 
goudwinning. ZOnder de opbrengst van 
het uranium zijn de goudmijnen minder 
rendabel . 

kernwapens 

Zuid-Afrika is geen lid van het Non· 
Proliferatie Verdrag. Het eist daarom 
niet van zijn uraniUII-afnemers dat 
zij uranium niet voor kernwapenpro
duftie zullen gebruiken. Een derge
lijke , belangrijke voorwaarde verbin
den andere belangrijke uraniumprodu
centen als Canada, de V.S. en Austra

' lië wel aan de verkoop van hun urani
um. Een geslaagde boykot van Zuid
Afrikaans uranium zou dus ook nog 
het voordeel hebben, dat de kans op 
misbruik van uranium voor militaire 
doeleinden iets kleiner wordt. 
~ind mei bleek uit vrijgegeven ·V.S.
dokumenten dat Zuid-Afrika en Israël 
in septenlber 1979 sanen een kernbOlt 
hebben getest {NRC, 21 ·5-'85}. Al zou 
een uraniurmoykot maar een beetje 
helpen bij het verdwijnen van het 
Apartheidsbewind. elk beetje is !lee
genomen. ook voor Namibië. 

• 
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Bosalarm: VMD of VROM? 

De tweede internationale zure regenweek in april was een 
hoogtepunt in de zure regenaktiviteiten die het laatste 
jaar plaatsvonden. Die akties worden tot nu toe vooral 
gekenmerkt door edukatie: laten zien hoe erg het er met ~ 
het bos voorstaat. Er ontstaat wat verwarring als ook ~ 
ministerie van Milieubeheer met zure regenkampagnes aan ~ 

c: komt zetten. Kan de milieubeweging zich nog van VROM on-~ 
derscheiden? ~ 

Was er in de zure regenweek van een 
jaar geleden nog sprake van een hand
jevol aktivisten die bijvoorbeeld 
door pijpbeklimmingen de zure regen 
onder de aandacht brachten; dit jaar 
waren meer dan duizend mensen in de 
weer. Zij gaven in heel Nederland 
bosexcursies waarbij ze aan de deel
nemers 1 i eten zien hoe je d.e schade 
aan de bomen kunt herkennen en daar
bij vertelden de excursieleiders hoe 
de zure regen veroorzaakt wordt. 
Tienduizend mensen deden mee aan deze 
'Aktie Bosalaram'. Het waren er vast 
meer geweest als de zure regen niet 
met bakken naar beneden gekomen was. 
Met deze aktie speelden natuur- en 
milieuorganisaties succesvol in op de 
behoefte die er was haar 'aanschouwe
lijk onderricht' over zure regen. 
Maar de milieubeweging was niet de 
enige die zich op de voorlichting 
stortte. Aan de aktie Bosalarm ging 
een intensieve kampagne vooraf van 
het ministerie voor Volksgezondheid, 
Ruimtelijke Orderning en Milieu: 'Zu
re regen: onze schuld, onze zorg'. 
Dat leverde nogal wat verwarring op: 
was die mooie brosjure nu van de mi
lieubeweging en had VROM die boswan-
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~ 
deling met Winsemius en ~1 die amb
tenaren georganiseerd? Van verschil
len tussen de overheid en de milieu
beweging leek nauwelijks meer sprake 
te zijn. We zijn allemaal tegen zure 
regen, zoals we ook allemaal voor 
vrede zijn. 

Met Dave van Ooyen, stafmedewerker 
van Milieudefensie voor zure regen, 
en Luc Oteman, die vanuit de Energie
winkel in Nijmegen de plaatselijke 
Bosalarmaktie koördineerde, praten we 
over de afgelopen zure regenweek, en 
het vervolg van de edukatiekampagnes. 
Luc: "De meeste mensen vonden het in 
eerste instantie geen probleem dat 
VROM in dezelfde tijd als wij met 
zo'n kampagne kwam. We beschouwden 
dat als wind in de zeilen. Al die 
gratis extra publiciteit waar je zelf 
geen cent aan uit hoeft te geven. Bo
vendien wekte het de belangstelling 
van de mensen voor de zure regenak
ties. We zeiden - een beetjé opportu
nisties - die kleurenbrosjure van 
VROM gebruiken we ook. Met een deel 
van de brosjure konden we het wel 
eens zijn en zolang je de verschillen 
met je eigen eisen aan kunt geven 

zagen we geen probleem. Oe tegenstel
lingen met VROM leken trouwens wel 
mee te vallen." 
Dave: "Milieuorganisaties hebben de 
kampagne van VROM niet echt aan zien 
komen. Ze hadden nauwelijks tijd om 
met elkaar te praten over het effekt 
van deze kampagne en wisten er geen 
goed antwoord op te geven." 
Volgens Dave was het voor de milieu
organisaties ook moeilijk om tegen 
het tempo en het geld van VROM op te 
boksen. Na de alarmerende verhalen 
over de bossterfte in West-Duitsland, 
Oost-Europa en ook Nederland is het 
ministerie snel ingesprongen op de 
zure regenproblematiek. Op elk onder
deel werd en wordt in snel tempo be
leid gefonruleerd. 
Het eerst waren de elektriciteitscen
trales aan de beurt met een ontzwave
lingsprogramma. Dat was niet zo moei
lijk te regelen want de elektriciteit
opwekking is in handen van de over
heid. Het volgende dat VROM wilde 
aanpakken was het verkeer, oftewel de 
konsument-automobilist. Om deze te be
reiken lag een kampagne voor d.e hand. 
"Dat ging allemaal in een ontzettend 
rap tempo, want pas in december een 
paar weken later ging de kampagne al 
van start. Ze wisten natuurlijk dat 
er wee.- een inte.-nationale zu.-e regen
week zou komen en dat de organisaties 
bezig waren om die nog groter te ma
ken dan vorig jaar. Ze hebben daar ge
bruik van gemaakt door met hun vijf
weekse kampagne pal voor de zure re
genweek te gaan zitten en zo de wind 
uit de zeilen van de milieuorganisa
ties te nemen. En kijk, als je 2,5 
miljoen hebt voor adve.-tenties, bro
sjures en reklamespotjes, dan heb je 
z6'n breed bereik, daar kunnen milieu
organisaties niet aan tippen." 
Luc: "Ik kreeg pas in januari-februari 
te horen dat die kampagne van VROM er-
aan zat te komen. En toen dat eenmaal 
bekend was werd te makkelijk gezegd: 
'dat is positief'. Er is niet genoeg 
stil gestaan bij het feit dat het al
leen al zo'n vezwrring gaf." 

Niet alleen het feit dat de kampagnes 
van VROM en de natuur- en milieuorga
nisaties gelijktijdig plaatsvonden 
schiep verwarring. De beide kampagnes 
waren ook gelijksoortig: gericht op 
informatieverstrekking. 
Luc: "In de voorbereiding hadden we 
de diskussie over de oplossingen van 
zure regen na de bosexcursies ge
pland. Maar door het slechte weer is 
dat voornemen letterlijk in het water 
gevallen. Je bent dan allang blij dat 
je de schade kunt laten zien. Dan ga 
je niet nog een half uur diskussiëren 
over katalysatoren en duurzaam ener
gie beleid." 



Maar is het slechte weer de enige re
den? 
Dave: "Nee natuurlijk niet . Waar het 
aan gelegen heeft is dat Bosalarm het 
woor zegt het al . zich ~neen op de 
bossen richtte . en alleen met excur
sies. tfet doel was om het effekt van 
zure regen te laten zien en om daar 
zoveel mogelijk mensen bij te betrek
ken. Hensen van milieugroepen. maar 
ook van traditionele natuurorganisa
ties zoals Natuurmonumenten . Staats
bosbeheer en de IVN . 
Een van de subdoel stellingen was wel 
dat het beleid van de overheid aan de 
orde moest komen; dat kernenergie geen 
oplossing is maar dat we het in een 
ander energiebeleid moéten zoeken; 
dat was niet het hoofddoel van de ak
tie." 
Luc : "Er zijn wel beleidgerichte ak
ties geweest, maar niet binnen dat sa
menwerkingsverband van milieu- en na
tuurorganisaties. Dat was mij in het 
begin ook niet duide11j k, maar die sa· 
menwerking was alleen gericht op de 
14e April - de dag van de bosexcur
sies - . wat er verder in die zure re-
genweek zou gebeuren was voor het èi
gen initiatief van mfl ieuorganisaties 
en plaatselijke ~roepen . 
De meeste energie ging natuurlijk in 
Bosalarm zitten. En ik denk dat de op 
aktie gerichte mjlieuorganisaties 
niet het potentieel hadden om meer 
dan duizend excursieleiders te leve-
ren." 
Maar wat heeft zo'n brede en daardoor 
voorzichtige aktie als Bosalarm nu op
geleverd? 
Luc : "Behalve publiciteit heeft de ak
tie ook een breed kader opgeleverd. 
Als maar een klein percentage van de 
excursieleiders aktief blijft dan heb 
je al zoveel meer mensen voor het zu
re regenwerk dan een jaar geleden. 
Maar Bosalarm is de eerste stap. Als 
het daarbij zou bl ijven zou het wel 
teleurstellend zijn.• 
Dave: "Met een aantal milieuorganisa
ties hebben we de notitie verzuring 
geschreven. Daarin ·probeerden we een 
aantal oplossingen voor het zure re
genprobleem uit te werken. Dat is het 
enige wat tot nu toe op het gebied 
van beleid is verspreid. Ook onder 
de excursieleiders van Bosalarm. 
Maar het stuk was te moen ijk. nog te. 
weinig uitgewerkt. ~ 
Luc: •Hou. dat viel wel mee. maar 
hét is. mo~ilijk om de verschillen 
tussen Winsemius en ons uit te leg
gen. He~ gaat om verschillen in ge
tallen en oplossingen. Je moet dan 
uitleggen dat per reduktie van zoveel 
ton NOX ~t een vrij dure oplossing 
is en ~t het goedkoper is je te be
perken tot een maximum snelheid. 
Een probleem wat er nog b;j komt is 
dat Winsemius op Europees ni.vo niet 
de s lechtste is. Het is allemaal niet 
een-twee-drie oit te leggen. Zeker 
niet tijdens zo'n boswandeling.• 
Het is niet alleen moeilijk om de 
verschillende ka~Jll&gnes uit elkaar te 
houden, het wordt ook nog een flinke 

kluif om aan het publiek duidelijk 
te maken dat er een verschil zit tus
sen de oplossing van Wlnsemius en die 
van de Mtl ieuorganisaties. want wat 
is nu het verschil tussen 50% en 75% 
reduktie van de uitstoot van ver
zurende stoffen? 
Dave: "Het verschil zit 'm in de pe
riode ·waarbinnen de uitstoot terug
gebracht moet zijn. Winsemius neemt 
twintig jaar de tijd vodrdat-ie op de 
helft van het nivo van 1980 gaat zi t
ten - en het grootste deel is daarvan 
al gerealiseerd -en wij willen in 
tien jaar tijd die 75 procent reduk
tie . Dat verschil heeft ontzettend 
veel ge.volgen voor de bossen. Winse
mius gaat uit van de meest positieve 
ontwikkeling. tfij baseert zich o~ 
c1jfers van Staatsbosbeheer naar de 
stand van de bossen. Maar het pro
bleem is dat er nog zo weinig bekend 
is over de verslechtering van de ne
derlandse bossen en de bufferkapaci 
teit van de bodem. Uit de resultaten 

van het jaarlijks SBB-onderzoek, dat 
deze zomer weer wordt gehouden, zal 
blijken dat niet 50 maar 70-80 pro
cent van de bomen is aangetast en dat 
niet 10,.maar bijvoorbeeld 20 procent 
al verl·oren is. Die geluiden hoor je 
nu al van diverse bosbeheerders . Als 
dat in het najaar bekend wordt zal 
Winsemius zijn beleid moeten a~npas
sen. Dan is het konflikt over de pe
riode waarin de verzuring teru~ge
bracht moet worden al veel duidelij
ker." 

Voor de zure regenweek van volgend 
jaar is er het voorstel om een aktie 
'luchtalarm' te houden. Naast boswan 
delingen zouden ook in de steden 

langs monumenten en verzuurders ex
cursies georganiseerd moeten wprdén. 
Dave: •ttoewel ik vorig jaar voor een 
dergelijke aktie was, ben ik dat nu 
niet meer. Alleen edukatie is onvol
doende en milieu-organisaties moeten 
zich duidelijker gaan onderscheiden 
van VROM. Bovendien zul je de· mensen 
niet alleen moeten op leiden om de 
schadè aan bomen te herkennen . maar 
ook aan gebouwen, materialen zoals 
steen en ijzer. papier en schi 1 derijen 
Er zullen weer meer mensen dan dit 
jaar moeten afkomen en de organisatie 
vergt gewoon weer ontzettend veel . 
Dergélijke akties zijn wel zinn1~. 
maar het is de vraag of je je erop 
moet richten. Ik vind dat je je moet 
konsentreren op verkeer, landbouw en 
i ndustrie en het beleid wat daarover 
gevoerd wordt. 
Er ligt nu een stuk op basis van 75%
reduktie in 10 jaar. Organisaties 
zouden dat manifest moeten onder
schrijven en verder uitwerken . Op ba-

sis daarvan kun je gezamenlijk aktie 
ondernemen." 
Luc : •Dáar ontbrak het steeds aan: 
een duidel ijke strategie om de doe1-
stell inqen die nu wel bekend zijn in 
te vullen . De edukatie gaat wel ver
der, daar hoef je geen extra st.illl.l
lans voor te bedenken. Nu moet je 
naar de verschillende sektoren kijken 
(verkeer, landbouw ·en industrie). 
Op die tema's organi·seren wi.j in Nij
megen open avonden en we hopen per 
t ema een aktiegroep op te richten . 
Dan hoef je ook niet te wachten op 
landelijke klups. Het is moeitijk om 
regionaal de grote verzuurders aan 
te pakken, maar een aktie tegen de 
Shell kan plaatselijk worden gestart, 
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dat hoeft niet persé een landelijke 
organisatie te doen." 
Maar als je straks politiekerakties 
gaat voeren vallen dan weer niet die 
organisaties af die je er nu door 
Bosalarm bij hebt gekregen? 
Dave : "Er zijn nu al meer mensen die 
akties wi llen voeren dan voorheen. 
Bij Milieudefensie en Natuur- en Mi
lieuorganisaties is sprake van een 
flinke aanwas. Bij klups als de IVN 
en Natuurmonumenten, die zich van 
oudsher met de edukatie bezighouden, 
ontstaat meer aandacht voor de zure 
regen . Een organisatie als Staatsbos
beheer valt af als je akties gaat 
voeren, al zullen veel individuen die 
bij SBB werken wel meedoen. Mensen 
van de natuurorganisaties moeten hun 
kluponder druk zetten om het mani
fest te ondertekenen". 
De zure regen als energieprobleem 
lijkt niet aan de orde te zijn. 
Dave: "Het is niet aan de orde, maar 
het moet wel aan de orde komen. Het 
zure regenprobleem moet natuurlijk 
worden gezien in verband met de 
luchtverontreiniging in het algemeen, 
want het gaat niet alleen om stik
stofoxide, zwaveldioxide en ammoniak. 
Het gaat om een veel grotere hoeveel
heid stoffen die uitgestoten wordt en 
de gevolgen daarvan voor het milieu. 
Daar moet vee1 meer de nadruk óp ko
men te liggen. 
Op de tweede plaats moet het probleem 
ook in de richting van het brandstof
fengebruik getrokken worden. De enig~ 
manier om de zure regen op te lossen 
ligt op het gebied van de duurzame 
energiebronnen. Dat alternatief ligt 
ook in de energie-scenario's zoals 
dat van de bezinningsgroep. 
Luc: "Het is wel zo dat je het in 
eerste instantie over techniese in
grepen hebt om het energieverbruik te 
verminderen. Een ander energiever
bruik is daarna pas aan de orde. Maar 
ik denkt dat bijvoorbeeld WED-groepen 
plaatselijk met zure regen als extra
argument aan energiebesparing gaan 
werken." 
Dave: "In het verhaal van de Verzu
ringsgroep staat al met nadruk dat die 
vermindering van de uitstoot met 75 
procent niet alleen met techniese 
middelen te verwezenlijken is. Midde
len zoals katalysatoren en transport 
van de mest naar zogenaamde 'tekort
gebieden'. Als je niet komt tot een 
ander energiebeleid, landbouw- en 
openbaar vervoerbeleid, om maar een 
paar gebieden te noemen, dan kun je 
die 75% misschien wel halen, maar het 
wordt gewoon verschrikkelijk duur." 
Luc: "Maar erg optimisties kun je op 
dit moment niet zijn als je kijkt 
naar het energiebeleid van dit kabi
net . Dat sluit uit dat je tot struk
turele oplossingen komt en ik verwacht 
niet dat je dat beleid zomaar om 
krijgt." 

• 
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Zeer geachte mevrouw Timmermans, 

Op een spreekbeurt in Veghel op 1 ap
ril jl werd ik geconfronteerd met een 
anti-kernenergiedemonstratie, waarbij 
ook een pamflet werd uitgereikt geti
teld: "Wie zei ik wist het niet!?", 
waarin ik Uw naam aantrof. Daarbij 
werd een brief uitgereikt waarvan de 
slotzin luidde dat het maken van kern
afval moet stoppen. 
Als voorzitter van de Commissie LOFRA 
(Lokatiekeuze Opslag Radioactief Afval) 
zou ik U de vraag willen stellen of U 
inderdaad van mening bent dat er in 

p Nederland geen radio-actief afval meer 
\1 mag worden geproduceerd en dat dus ook 

alle ziekenhuizen met hun bestraling 
zullen moeten stoppen, dat de labora
toria hun research zullen moeten be
eindigen, dat er geen rookmelders 

~meer mogen worden vervaardigd enz. 
Mij wordt vaak verweten, dat ik "ver-

~, geet" te vermelden dat er ook kernaf
val is afkomstig van kerncentrales. 
Mijn verwijt aan U is dat U vergeet 

\\te vermelden dat %gewijze de aller
~'\ grootste hoeveelheid kernafval niet 

uit kerncentrales afkomstig is. 
Een antwoord Uwerzijds zou ik zeer op 

'\ 

prijs stellen. 
~~Een copie van dit schrijven zond ik ~~. 
~aan de organisatoren van de VVD-bij- ~ 
~- eenkomst in Veghel waar U demonstreer-

" de 

Met de meeste hoogachting, 

L.~ 
I (antwoord: ) 

Geachte heer Geertsema 

Het verraste mij ten zeerste enige \ 
tijd geleden een brief van u te ont- ~ 
vangen. Nog meer echter verbaasde de \ 
inhoud mij, althans de vragen die u aan~ 
mij stelde. 
Als u het erover hebt dat procentsge-
wijze de hoeveelheid radioaktief afval 
van kerncentrales niet de grootste is, 
moet ik wel aannemen dat u het over het 
volume hebt. U zult zeker begrijpen dat 
het ons om de hoeveelheid straling gaat. 
U, als voorzitter van de Commissie Lo
katiekeuze Radioaktief afval moet toch 
weten dat per kub gemiddeld de hoeveel
heid straling van radioaktief afval af
komstig van kerncentrales vele malen 
groter is dan die afkomstig van zieken- ~ 
huizen en researchinstellingen. Het gaa~ 
om een verhouding van 99,7:0,3. ~ 

~ 
( ... )Door het afval van ziekenhuizen en ~ 
researchinstellingen aan de ene kant en 
dat van kerncentrales aan de andere 
kant als gelijkwaardig te beschouwen ~ 
werkt u op onbehoorlijke wijze mee aan ~-

~ het versluieren van het probleem. '~ 

~ Met vriendelijke groeten, ~ 

Cecile Timmermans, , '\ 
1 Werkgroep Kernenergie ~-
~ Vrouwen voor Vrede 
~ Nijmegen \~ 

WJ Geertsema ~ ":~ ~ : .\".. \\ ~ ·~ 
~~ ~ ~- \~ '\.'\S ~ 

schoon en goedkoop 
Oe Werkgroep Energie Diskussie heeft 
een samenvatting van het rapport 
'Elektriciteit: een bezinning op 
2000' van de Bezinningsgroep Energie
beleid uitgegeven. 
De Bezinningsgroep heeft de financië
le gevolgen van een energiebeleid dat 
uitgaat van besparing, duurzame ener
gie en warmtekrachtkoppeling uitgere
kend. Volgens de voorstanders van 
kernenergie is zo'n energiebeleid een 
'feestpakket': leuk maar niet te be
talen. Om deze kritiek te·weerleggen 
heeft de Bezinningsgroep de kosten 
eens ·bekeken. Het blijkt dat een 
elektriciteitsvoorziening zonder 
nieuwe kerncentrales, maar met veel 
warmtekrachtkoppeling en windenergie 
in het jaar 2000 heel goed haalbaar 
is; het biedt uit oogpunt van milieu 
en ekonomie zeer veel perspektief. 
Wie op een tamelijk snelle wijze de 
argumentatie van dit standpunt wil 
weten, kan de samenvatting 'Het prijs
kaartje aan de BMD' ter hand nemen. 
De WED levert hiermee een nuttige 
service. Te bestellen voor f2,00 (of 
bij 5 exemplaren f1,20), tel: 
020-270328/271368. 

(PvM) 

inspraak over de grens 
De stichting "Burgerinspraak over de 
grens" heeft besloten om tegen de 
niet-ontvankelijkheidsverklaring van 
haar eiser, de heer C. Hamers, in het 
proefproces bij het Verwaltungsge
richt in Osnabrück beroep in aassatie 
in te stellen bij het Bundesverwal
tungsgericht te Berlijn. 

In het proefproces dat in september 
1982 door C. Hamers is aangespannen 
tegen de Duitse deelstaat Niedersach
sen, vond op 23 januari j.l. demon
delinge behandeling plaats door het 
Verwaltungsgericht te Osnabrück. De 
vordering die in dit proces centraal 
staat, betreft de toelating van Ne
derlandse burgers tot de inspraakpro
cedure rond de bouw van een kernener
giecentrale bij Lingen (ca. 23 km 
van de Nederlandse grens). De deelna
me werd destijds door Niedersachsen 
geweigerd. 
Op 6 februari deed de rechtbank uit
spraak. De rechter wilde de inspraak
eis niet eens in behandeling nemen, 
omdat hij de Nederlandse eiser niet 
bevoegd achtte om bij de Duitse rech
ter in beroep te gaan. 
Zoals te verwachten viel, staat in 

de motivering het territorialiteits
beginsel centraal: Duitse wetgeving 
kan slechts van kracht zijn op Duits 
grondgebied. 

Omdat de kosten van het hoger beroep 
nogal kunnen oplopen, doet de stich
ting opnieuw een beroep op burgers 
en organisaties om dit proefproces 
financieel te steunen. Giro 4268954 
t.n.v. St. Burgerinspraak over de 
Grens te Oldenzaal. 

J. Holsheimer 

fietsvlaggetjes 
De Rolder Overleggroep Atoomenergie 
heeft fietsvlaggetjes te koop. De 
bekende "zon" is met het even beken
de opschrift "kernenergie nee be
dankt" op gele glansstof gedrukt. 
Kosten: 2 gulden, verkoop 2,50 gulden 
per stuk. Te bevragen bij Robert Koe
nen, 05920-1240. 
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