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VOOR!!OORD
Beste lezer,
We hebben weer een nummer van de brabantse Energiekrant voor
o gemaakt. Helaas stàat er weinig nieuws in van actiegroepen,
ook omdat er weinig te melden valt.
Alleen de werkgroep Biesbosch, die om milieu-redenen tegen
de nieuwbouw van de Àlllercentrale blijft, verscheen een aktie
~icht.
MeeT valt er te me1den- 0 kunt dat in deze krant 1ezen- van
het kernenenergie-front, van de PNEM en van de overheid.
Zo zijn we begonnen met een vergelijking van energie tarie
ven in de provincie.

Iedereen die ons iets te melden heeft, maar vooral ook mensen
die abonnees willen opgeven, is welkom bij de redaktie. Want
bij de huidige oplage van 100 ex is het onzeker of we na dit
jaar nog door kunnen gaan.
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Bundeling van Energiekrantep
Zoals in het vorige nummer was aanqekon4igd wil het PEK.kijken
of het mogelijk is om "n landelijke Enel"giekrant uit te geven.
Dit zou een eventuele bundeling kÛllnen zijn van bestaande
Energiekranten.
om tot een goede inventarisatie te kunnen komen hebben wij aan
het landelijk Energiekomitee (LEkJ waaraan het PEK deelneemt
gevraagd, of dit de koördinatie kan overnemen. Inuners veel van
de bestaande energiekranten wotden uitgegeven door organisaties
die vertegenwoordigt zijn in het LEK.
Bij die inventarisatie zal dan eerst het volgende bekeken moe
ten worden: - voor wie wordt het blad geschreven

- waar wordt de informatie vandaan gehaald
- hoe groot is de oplage
welke druk mogelijkheden bestaan er
- hoe wordt het blad gefinancieerd

Daarna kan pas qesproken worden over een samengaan van de
verschillende bladen.
Voorlopig zullen de verschillende bladen nog wel naast elkaar
verschijnen.

J.v.d.A.
T.v.L.

TARIEVEN in Noord-Brabant
In een poging om alle elektriciteitstarieven in Bra~t te
achterhalen voor een vergelijkend warenonderzoek, werd een
eenvoudig briefje verzonden naar:

Energiebedrijven Den Bosch "Gaarne-wil ik van u een 1
Energiebedrijven Eindhoven Qverzicht ontvangen van ,
Enerqiebedrijven Helmond alle door u gehanteerde
Energiebedrijven Bergen op Zoom tarieven zowel voor klein- I
Energiebedrijven Roosendaal
~nergiebedrijvenWaalwijk verbruikers als voor groot-
~nerglebedr1jvenDongen · verbruikers, voor elektr:1- !

Provo Elekt~.Mij. Noord Brabant. t~ir.~r6:te:J:~i~kW~~

(De tarievenoverzichten van Tilburg (april'76) en Breda (april'76)
waren reeds in ons bezit)
Zes reakties kwamen binnen:
Den Bosch: vo).ledig overzicht van alle tarieven (mei '76).
P.N.E.M. : volledig overzicht alle elect~icite1tstarieven (mei"76)
Helmond : tarievenoverzicht (jan. u76) "vertrouwende u ~an dienst

te zijn geweest".
Bergen op Zoom: n In antwoort op uw schrijven van 2/9/76 deel ik

u mede dat zonder nadere informatie geen tarie
venoverzichten worden verstrekt~~Dir.G.Beckerer ing)

Roosendaal: prijslijst per 1 jan'76.
Eindhoven: "Naar aanleiding van uw brief van 1/9/76 verwijzen wij

u voor de door u gevraaqde qeqevens naar Enerqiebedr.
Postbus 532, Tilburq".(dir.Ir.E. Hustinx).

~ie ook de knipselkrant ("Feestje") waaruit blijkt dat direkteur
Hustinx geen tijd had om een tarievenoverzicht bij te sluiten••••



W.K.

IOmdat- een--;erge11jkend w"arenonderzoek met d;zé-g.e":'--~
brekkige gegevens (nog) n1et mogelijk is, beper- 1

ken wij ons tot een aantal opmerkelijke zaken die I
betrekkinq hebben op de duidelijkheid van derqe- I'

lijke tar1even-overzichten •
..._. ,__., .__, ~ .._~_..__ ...... ' ' ,._ 1

•••••••bijvoorbeeld: de 3' lCalkar-hefflnq••••••••
Er b11jken nogal wat verSdhillen te bestaan:
Tilbsrs: De zogenaamde Kalkàt-hefflrtèJ wOrdt duidelijk aan

qeqèYen al. "Heffing Kweekreactor (ingeVblqe de
Wet ~inancierinq on~ikkeling Snelle Rweekreac
tor), zijnde een heffinq van 3' '(excl. omzetbe
lasting)". Met-een -verwijzing naar art.9 van de
ze Wet.
Kortweq: een eerlijke weergave, zoals f behoort.

Breda: de 3' heffing wordt niet vermeld bij de tarieven
Slechts bij de BTW-betaling staat het volgende
vermeld: "Electriciteit:bij dragen voor verbruik,
vastrecht en heffinq kweekreactor 16'",
Met andere woorden: zoek het zelf maar uit.

Den Bosch: "Overheidsheffing:t1jde,lij~is een heffinq van
3& verschuld1qd over allé bedragen terzake van
elektric1te1tslevering" •.
Geen woord over ·snelle kweekreactoren". De
Bosschenaren moeten 't zelf maar in de krant
lezen, of zo iets.

De laatste regel van een immens lanq verhaal luidt:
"De omzetbelast1ng alsmede de heffinq Snelle
Kweekreactor worden op de nota afzonderlijk bere
kend",
Voor een leek ook niet alte duidelijk==

Helmond levert. het meest opmerkelijke verhaal:
"2' heffing financiële kweekzactor wordt berekend
over de verbru1ksdagen, vastrechten en meterhuren
van electricite1t",
In H..elmond betlH'Jlt men slechts 2'(i,p.v.3%) voor
definanci~le kweekractor. Eindelijk de waarheid:
het is Inderdaad een financiële reactor, omdat ie
zo onnoemelijk duur gaat worden.
Jammer van de drukfout in de folder ("ractor").

Bergen op Zoom: -----

Roosendaal: Voetnoot bij de elektriciteitsp~ijzen;

"Belast met 3' heffing i.v.m. wet financiering
snelle kweekreactor".

Eindhoven: -------
Als je alle overzichten bekijkt, dan komt de "Kalkar-heffing"
(zoals ie in de volksmond heet) nauwelijks uit de verf.Geen
wonder dat zo weinig mensen reageren. De meesten weten niet
oa nauwelijks waar It over gaat. En de energiebedrijven wer
ken nu niet bepaald mee aan de voorlichting.



PRIJSVERHOGINGEN ~ E! ~PN~E~M?

In de brabantsekrant~n van 2S '~ptember ~a9'en we een belang
wekkende uitspraak van VanRooy, direoteur van de PNEM.
Hij vermoedde ten overstaan van de provinciale statencommissie
voor Economische Zaken, dat ook komend jaar de prijzen niet
hoeven te stijg'en..E.n dan nog 6miljoén winst OV$r zal hou
den ook.
Van Rooy voegde er wel aan toe, dat hij louter. het. 'PNEM-aan
deel in het tarief bedoelde. "Als ae 98.S- en/ofolieprijzen
stijgen, dan wordt dat natuurlijk w~l doOr berekend".
Laten we nou altijd gedacht hebben dat de prijsverhogingen
steeds daar-door veroorzaakt werden ,
Tenminste dat zei dePNEM altijd. Maar er zijn dus ook nog
andere stijgingen denkbaar zoals:

- een nieuwe transformator voor het 380 KV-net bij
Eindhoven.

- de 8e produktie eenheid van de Amercentrale
- de nieuwe Maas- Waal-centrale
- de bijdr~ge aan de Super+Fenlx
- de SEP die in Kalkar bouwt

Nu weten we tenminste waaX"om on~e prijzen dit jaar en volgend
jaar blijven stijgen, terwijl ze volgens de PNEM gelijk blij
ven: :

W.j.W.
~.B. Ruim de helft van de stroomprijzen wordt gevormd

door de brandstofprijzen.

Vanaf 1 oktober, 1976 is de Amerikaanse Speelfilm ftLoveyoy' S
Nuclear War8

.in roulatie. De film 18 in samenwerking met Cine
club Nederland door de Vereniging Milieu Defensie hier naar toe
gebaald.
Korte inboud:

De hoofdpersoon Samuel Holden Loveyoy laat een stalentaren
die nodig ls bij de bouw van de grootst geplande kerneen
trale omvervallen.
Daarna meldt hij ~ich bij de politie met een verklaring
van zijn da~d: de gevaren van kernenergie, en een beschul-

dlqinq aan het adres van de overheid en de
industrie.



VQor de rechter verklaart hij zijndaacl als zelfverdedi
«]io9' eR wordt uiteindelijk vt'ijqespriken van "opzettelijke
en met voorbedachte rade vernietiging van persoonlijke
eigendommen, een misdaad waar vijf jaar op staat~

De film laat vanuit verschillende gezichtspunten de aspek
ten zien van kernenergie,burgel~jkeongehoorzaamheid en
een daarop volgend proces. De film duurt 60 minuten, is
in kleuren en 16mm.
De distributie is geheel in hàn4en van Cineclub Nederland.
Door het LEl( wordt een beqèle1dellcl~ brosjure Cj'emaakt.
Hierin zal aandacht gegeven worden aan de kernenergie si
tuatie in Nederland, de verwachtingen voor de toekomst
en de Nederlandse An~l-ke~en.rglè aktivlteiten/groepen.

De kosten voor vertoninqttjn vootlopiq op f130,-qest.ld.

Dr.Joho Gotman (vooraanstaand kernenergie deskundige uit
de V.S.)

Ik was erg gelntresseerd in zijn proces, en voelde dat
ik een morele en sociale verantwoordelijkheid had om op
zijn proces te qetuigen.
Hetonde~erp is een van de CJrootste morele , sociale en
ethische onderwerpen Vahonze tijd, en misschien wel
aller tijden. Ik denk dat de. bedreiging van iemands leven
zijn faatlie,z'ljn land era alla wat hem dierbaar is zo
dl_pg4lanc1 is, dat dit echt een ,.aakis van %elfverdediqinq
in de breed.te zin vU àet. woord.

J.v.d.A.

STROOM---ENERGIE en WATER na 3
In de kn,ipselrubr1ek van dit nummer staat de brief van de
werkgroep kalkar Tilburg als reaktie op het zomernummer "Energie
en Water"/Stroom.
De GEB Tilburg heeft deze brief doorgestuurd naar de Vereniging
van Elektriciteits Exploitanten Nederland (VEEN)ter beant
woordiD9. Wij vinden dit een verschuilen achter de Grote Broer,
omdat de verspreiding in handen is van de GBB, en er ruimte
,in het blad is om naast de algemene, landelijke artikelen aan
vu~lingeo of plaatselijk qeriehte stukjes toe te voegen.
Hler-on4er staat het antwoord van de VEEN waaruit blijkt dat
de belofte gedaan 1n punt 5 voor het herfstnummer van StroomI
Ener<Jie en Water met- arqus oqen qeleeen moet worden.
Wij roepen daarom iedereen 0pOJll.,zon.oc1ig, in een open brief
aan de energie bedrij:ven en de pers hierop te rreageren.

Graag de reakties opstUt'etlnaar: PEK Nleuwlandstt 39 Tilb.
De Noten onder de brief van de VEEN zijn van de redaktie.

T.d.L./J.v.d.A.
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BRIEF van de VERENIGING van ELERTRICITEITS EXPLOITANT!! NEDERLAND

Een van de mogelijkheden om éiek~rici~ei~ te produceren op
technisch-economisch acceptabele voorwaarden me~ inbegrip van
de zorg voor veiligheid en milleu is door toepassing van
kernenergie.
De Nederlandse elektriciteitsbedrijven beschouwen de kernenergie
nog steeds als een mogelijkheid al wachten zij, voor wat
betreft de daadwerkelijke ultbre141nq van de toepassinq in
Nederland, de reg'erinqsbeslissinq daaromtrent uiteraard af.
In de rest van Europa zien wij oV~ral uitbreiding van de toe
passing van kernenergie voor de elektricit~itsproduktieo.m.
vanwege de door u uit het artikel in Enerqie en Water aangehaal
de punt.en.
NOOTl Het uitslel van uitbreiding van bet Nederlandse kern

energiepark is te danken aan het verzet tegen ketnenerqie
in Nederland. Er zijn grote twijfels over de vei~igheid

en het economisch acceptabele van kernenergie.

Het is onjuist de prijs voorde elektriciteit verkregep uit
kernenergie af te ·meten aan de kosten van het Kalkarprojekt.
Het "n heeft met het ander alleen in zoverre iets te maken
dat verwach't wordt dat toepassing van kweekreactoren tot een
nog goedkopere produktie van electriciteit zal leiden.
Het Ka1karproject: is een ontw1kke1inqsproject dat veel geld
kost. De elektriciteitsbedrijven hebben het vanden beginne
af aan onjuist qeacht dat de dee11lame'van de Staat der Neder
landen in het projecè uitsluitend gefinancierd zou worden uit
de opbrengst van een heffing op de elektriciteitsprijs.
Zoals u bekend zal zijn heeft de reqering inmiddels besloten na
1976 deze en overeenkomstige u1~gaven uit de algemene $iddelen
te financieren.
NOOT 2 De algemene middelen worden bijeengebracht door de be-

1astinqbetaler, en dat is ~och ook de consument?

Uiteraard worden wij ook bij toepassinq van kernenergie
afhankelijk van het buitenland voor wat betreft de levering
van uranium.
In tegenstelling tot olie en kolen is echter zowel het tran
sport als de voorraadvorminq bij gebruik van uranium aan
zienlijk eenvoudiger waardoor de betrouwbaarheid van de levering
qroter is. omdat de prijsontwikkeling van fossiele brandstoffen
als van uranium in de toekomst thans niet te overzien is, is
het gewenst het risico te spreiden.
Waar de bijdraqe tot de prijs van de elektriciteit die ~omt

uit de verstookte brandstof bij kernenergie aanzienlijk gerin
ger is dan bij fossiele brandstoffen biedt de kernenerqie
t.a.v. de prijsontwikkeling minder risico •

NOOT 3 Voor de betrouwbaarheid van levering sluiten veel lan
den overeenkomsten af met Uraniumlanden. Deze krijgen
daarvoor in ruil kerninstallaties.
Zie West-OUitsland-Brazilie, West-OUits1and-Zuid-Afrika.
Dit is spelen/handelen met de Wereld veiligheid.



Vastgesteld moet worden dat in Europa als geheel de toe~

passing van kernenergie een door de verantwoordelijke
instanties aanvaarde zaak is.

NOOT 4 Als men gaat graven naa~ maoht ziet men dat de
verantwoordelijke instanti~. hun informatie halen
bij de betrokken groot industriëlen.

T.a.v. de kernenrqie in Eutopa, waar het artikel over ging
is het artikel overeenkomstig de realiteit zoals .4i~

zich op dit ogenblik aftekent. OVer de gevaren van kern
energie handelde het artikel niet. In een volgende af
levering kunt u daarover lezen.

NOOT 5 We zijn benieuwd hoe hier de gevaren veilig weg
gemoffeld worden.

KALKAR. OPNIEUW IN DE SCHIJNWERPERS

Het landelijk Ener(Jle komtee i. een aktie aan het voor
bereiden ter ond~r.~eunin9' van een proces tegen het ver
lenen van een bouwvergunning voor het kalkarpxojekt,
In s8lftenwe.:ktng met o.itae aJttlegroepen heeft het LEX'
het a4vocaten b~I'O S. de Wit.'t uit Prelbur9 (W.414) de
verdediging van alt proces in handen te nemén.
Dit Buro heeft vorig jaar een belangrijke rolgeapeeld
tegen de bouw van de kerncen~ral. te Whijl.
Het LEK heeft met dit proces ~ee zaken voor ogen:

-Het tegenhouden van de bouw van deze levens
gevaarlijke centrale waarover internationaal
grote onrust bestaat.

-Het opnieuw aanzwengelen van de diskussie over
Snelle Kweekreaktoren, kernenrgle en het ener·
qiebeleid in het alqemeen,ook op interna~1o

naal nivo.
Voor de stimulering van de aktiviteiten geeft het LEK
een informatiemap uit, waarin artikelen over beide
.aken opgenomen staan.~

Bet ls de bedoeling om door dele aktie 120.000,- minimaal
bijeen te brengen. Dit zal de Nederlandse bijdrage zijn
aan 4e kosten van de voorbereiding en het voeren van hét
proces.

J.v.d.A.
~De map is te bestellen door 15,- (13,-+12,- ve~zen~

kosten) over te maken naar de penningmeester ~K,
Amsterdam op postrekening 3567199 onder vermelding van
"Bestellin9 Proces map".



T.d.L.

KONSEPT ...DO...E...L...S..T....E...L..L...I....N....G....,E...N~

Hieronder staan de belangrijkste punten weergegeven van het
stuk waarop de deelnemênde organisaties van het LEK:
PPR, PSP, NIVON, VMD, Stroomgroep stop kernenergie en de
Gezamelijke. Energie komitee's Zuid Nederland elkaar probe
ren te vinden.
Het suk omvat 6 pagina's. Hietdoot probeert men vooraf
onduidelijkheden te vermijdeh. Màar doordat het zo uitge
breid is zijn er over de politieke doelste1lingen al
menings verschillen ontstaan. Voor mensen die het hele
stuk willen kennen, kunnen terecht bij het sekretariaat
van het PEK, Nieuwlandstr 39, Tilburg.
Hier in de PEK-krant nog enkele punten.

Naar aanleiding van de energie krisis werd duidelijk dat
het energieverbruik voortdurend blijft stijgen.
De groei van de energieproduktie leidt tot steeds grotere
maatschappelijke en milieutechnische problemen.
om de vraag naar energie op te kunnen vangen wordt kern
energie ingevoerd.
Het LEK stelt zich ten doel:

-Het energi~ gebruik zoveel mogelijk te beper
ken tot het totaal geen nadelige gevolgen heeft
op het milieu.

-Stopzetting van kernenergie, overschakeling
van fossiele energiedragers op de zgn. alterna
tieve energiebronnen (zoals zon,wind),daarbij
een gedecentraliseerde energieopwekking.

-Uit de energie een zo groot mogelijk rendement
zien te halen.

-nemokratiserlng van de energievoorziening, en
deze moet overeenkomstig de doelstellingen in
Openbaar Beheer zijn.

-KontrOle op energie onderzoek, openbaarheid van
gegevens en demokratisering van de energiebe
drijven in de overheidssektor.

-En verder een aantal politieke doelstellingen
gericht aan de overheid.

Al met al staan er veel noten op de zang. Het zal toch
wel een hoop tijd en moeite kosten om dit voor elkaar te
krijgen. Maar als u nog ldeeên heeft dan kent U het re
daktie-adres.

T.d.L./J.v.d.A.

AKTIE-AKTIE-AKTIE-AKTIE-AKTIE-AKTIE-AKTIE-AKTIE-AKTIE-AKTIE
In het Brabants Nieuwsblad stond op 3-9-76 een berichtje
over de Werkgroep Behoud Biesbosch.
Ze hadden een protestbrief geschreven over de temperatuur
vervuiling door de Amercentrale. Oe Amercentrale gebruikt
op het moment 212.000 kubieke meter koelwater per uur. Dit
had afgelopen zom~r een temp. van 32 graden dus ~ graden te
heet Eindelijk weer eens een groep uit Brabant die weer
eens wat van zich laat horen.



W.j.W.

ENERGIE 1,916

Deze titel kan noq op van alles slaan. Heet is niet een
rapport van de P~EM maar van de Landelijke Stuurgroep
Energie Onderzoek.
Het geeft eeen prognose van de ontwikkeling vande energie
behoeften, en adviseert dan welke energiebronnen daarvoor
nodig zijn. Ik zal U de ultslag nog eens herhalen:

Oe qroei van het energieverbruik moet in het jaar
2000 t.ot st.ilstand zijh gekomen, het energieverbruik
is dan + 35' hoger daft nu al~
Tot 2000 moeten vooral kèrnener,ie (maxlum zegt het.
rapport) en steenkool een belangrijkere plaats in
nemen, naast aardgas en olie. En ne 2000 mag ook
zonne-energie windenergie en kernfusie een
woordje mee gaan spreken.

En om alle problemen die hierdoor dreigen te ontstaan,
weer op te ruimen wordt met.een een Nationaal Programma
voor Enerqieonderzoek gepubliceerd. Enkele opdrachten zijnJ

-Wat doen we met de zwaveldioxide -verontreiniging
als we weer kolen gaan gebruiken, "hoe met met de
opslag en zo van radiosdt.i~f-materiaal,

-Wie gaat onderzoek naar Wind-energie doen want het
bedrijfsleven heeft er geen zin in.

Wat heeft dit rapport nog met Brabant te maken? Niet meer
dan met alle andere delen van het. land natuurlijk. Maar
toch vallen ons enkele dingen op. onder de opstellers van
het rapport vinden we vertegenwoordigers van Shell en Philips
Waarmee we mogen vermoeden dat. het rapport zeker ook ten
doel heeft om de belangen van de multinationals te dienen.
Verder is ons onduidelijk waarom energiebesparing moet ge
beuren door meer warmte-isolering van huizen in plaats van
door minder op winst gerichte productie activiteiten van
bedrijven als Philips. En ten derde beqrijpen we niet
waarom er niet 4êrst meer onderzoek wordt gepleegd, voor je
besluit om kernenergie en steenkool toe te passen::
En dit energie-rapport qeeft er weinig kans op dat de centra
lisatie en machtsconcentratie bij de energie-distributeurs
wordt tegengegaan, ook in Brabant, dat de het verbruik wordt
afgeremd, dat de kernenergie uit. den boze is en dat de
wind-zonne-energie snel wordt toegepast.

Een gemiste kans dus.

De Redaktie bestaat uit.: Joost van der Aalst
Leon Ansems
Peter van Lieshout
Toon de Laaf
Wilbert Willems



Strook afknippen en opsturen naar PEK, Nieuwlandstr 39 Tilburg

ONDERGETEKENDE ~NAAM~~ _
ADRES
WOONPLAATS

Wenst zich aan te sluiten bij het Provinciaal Energiekomitee,
en betaald op gironummer 3600254

Als individu IS,-
Als plaatselijke groep f10,-
Als bovenplaatselijke groep f25,-

HANDTEKENING

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ook de mensen die reeds een strookje hebben opqestuurd,doch
niet betaald hebben moeten het bedrag overmaken op:

Penn Prov~ Ener9ie Komitee Noord-Brabant
Tempelhofstr. nr 2
Tilburg.
Gironummer 3600254

'I" or fl -.olPORT BETAALD
TILBURGL_~ .>

MENEER/MEVROUW

OKTOBER 1976 NR IV
AFZ: NIEUWLANDSTR 39
TILBURG



I De PNElI4-<llifect'l.'e.'llei aiM
gisteren te lllOeten bl:1pl!tlrei\
tot een ze<'!l", voorlopig com
mentaar, De strekking dllar ..
van: de Amerrentrales wel'ke
in de praktijk met VI!e.I minder
koelwater dan de wetitgroep
aangeeft; .bet wllWTllebil"ti
rQ!1d de_fraleg ;$ beslist bo
t\ûism.evrijJt!bteven; en dlUÛt
Zij e>d1'a intet Wil vooral de
koclwaterpompell van ,de
Dongeeentrale is< deze zomer
de kwaliteit 1IIlnhet Dongewa
ter' zeer 4v:ideIijk beter en
1aiutllto.l'tijker ~eest.

. . De wetkP'lP BtWlud Bies
b06eh heeft van zijn brief al.
schrltten gestuurd llllllr het
provincil.lllJ bestuw:. de ge·
tnf\elltebestliren van Made en
Geert~lÛdl!llberg; een Ultt.lll.
kamerleden en het ministerie

., van .EcllllOltU$che ZWt1-

'3

~
AR~M "-,~ N~erlandae !!Ietri·
eiteitsbedrl"n ziJn verhe\1idover
het teU dat ziJ met Inpn, van I
januari. llllll5tsande niet lalller de
drie procent .Kalkarbettlng" bij de'
elektrletteltslebrulkers behoeven In
te houdt'n. Een wOOrdvoerd<'!l" van de
Verenlgilll van ExPloltlinten van
ElektrtclteltsbedrlJven NedlN'land
Vindt dat de elell:trlclteltsbl!'dr:ljven
met deze rqertngsbe,lJ3Blnl ~van

een llTele lut bevrIJd :I:iln."

Kalkarheffing
Op stroomnota
zal verdwijnen

t

,,8top uitbreiding
PNEM-centrale"

sommige ener9ie
bedrijven hebben
dit al gedaan
(zie: TARIEVEN).

De regering' heeft de Tweede Kamer
meegedeeld dat ZIJ de wet fInane1e.
rine snelle,Itweekrliactor. waarvoot
biJ le4ere elektrlelteltsrekentnlr In
Nederland drie Pl'OC4mt 'extra betllng;
werd geteld. wIllntftkken.

<Vl\IÎ lmflt JlfÓ"lnel~lU'tle) ., ,.;Jleed8tl.,~ IonIer heul. u koel.
DlltMMEtEN ', 'Jn<W~p 'watl!!' mOt't~ 101en. 5.gr.den war.

•.Bebnd lJlel!ll!tc!J" Ilf!fft de lllret!. mer van de landelijke norlll van 27
,ele 'YlUl /Ie N.V. i'rlivbtelale Noorcf. ' grad..n maximaal. Zo verwijt de

.
lrabl>. lilUI!, Elell.lI'klte.1_..uell.P': Iwt!rkllroep het olektriciteitsbedrijf.
pij EFNEM) la ..·brlef .e_.cr;Z1i wijst daa""} op de mollte1jjk-
aCOpzeUl!t& vu/le. altbl'etdlllg vaa held. dat de' hUlllige loting..n van
.hUr natura U' /IeAlllerla Geer-. koelWater botullflJlle bevordert.
U'lI1IIeDlIet1re DYl!nl'elea. . , " ()e .brie!scllrljvel'1l maklm zich

tlé wetkgroell doet dat (I;balls verder' "ngerust OVer plannen lot
van 'door ha,,, Ulliewonnen ·lnHeb. botIw Van een koeltoren met een
tinllen over de gevolgen van de doorsnède van 100 mele1" en een
PNEM·aetlvlte'tèn voor bet .ruilleu. hOl:lgte van.evertl!e11ll 100 meter bij
Om te bllglnnen tau de werkgroep de Amereentrale. Ztj !I1'ezen dat
llrl18g met de PNEM.dtreetie over mistvorming en geluidshinder tot
dete· ,.v_ van 'gedaehten. wil....! de nadelige verschijnselen %ulh!li
len wl"E.'I~, I Ilclloren en vragen de PNEM. dl!

.:Behoud :BIesboseh' meent te koeltoren in elk geval niet aan dè
wetèn e . ilat de'PNEM momenteel overkant van de Amer te bouw..n.
212~ M3;koelwater :\)4!I'-\lura. Ancift'lt punten. dIe men In de
graden verwal'1lld In'de rivier tè. \wiel aanmijdt. zijn de. eventuele
.rulltJ'l.llt. ,Door de'reedt bejzgnnen .venulling. ala gevolg van het ato.
t1llbreidlnlzou dat ItrIlki 300.000 ken vall centrale Amer 8 met ateen.
m3per 'Uur worden. kool <ell het regelmatig zuiveren

van de nieuwe stoomketel met ..een
Aare-sief lUur".

..Behoud lliesbosch" bepleit ver.
gaande Btap~cn om het gebruik
van elelttrlclt~it%0., vee-lmogelijk tlt
gu.. be'peria.oJl. Pit' zou. volgens de
we,ksroo'f:i kunnen ge~ren door
een' p:0lJ"IftÎ"ve tariefpolitiek. Zij
v...klajtft 'attlil, tèg"n méér export
van ~ektrlciteitnaar andere pro.
vincie•. eft '~-buitenland, dan de
8"1m~e' boev"elbeid stroom.
pe Jeverln, vall electriscbe boilers
zou plaalll mllelen maken voor het
bevorderen van het gebruik Van
g..bollen.

V.T fllJtJ miljoen

8heD Moerdijk
koopt terrein

aaB
kweekreactor

cieSWm 7S
Statenlid: EI!

Biet meedoen

(Van een onzer ve~~everB)

DEN BOSCH - Volgens het
Provinciale Statenlid C. Joos- .
ten (PvdA-PPR) moeten de
Sam(.nwerkende Elektriciteits

•Produktiebedrijven (SEP) in
Nederland afzien van deel·,
name aan de bouw van een
nieu,.we Franse kweekreactor.
de SuperPhènix. omdat de
problemen rond de beveiliging
van kerncentrales :ti jns lnzl<ns
nog steeds niet nader :tot een
oplossing zijn gekomen.
. Het statenlid heeft Gedepu·
teerde Staten; gevraagd of d.e
raad van eommiSl1arissen van
de PNEM (aangesloten bi;
SEP) al. een. standpunt heeft
ingenomen over het. Franse'
pro;ect. De hilcr JootItetl wil
ook weten hoe Gedeputeerde
Staten over de lt811lt àenpn.
G.5. hebben een vertegen- '
woordlger in de raad' van
commissaris" van dePNEM.

bndk '\flOl' kernenergie; IJ N~ri.uK!
zoud~1l pillClIedns (?12 % -t 1985vin
alle beno.éóltergiè uit! .,enerj!ie
verkregen ,worden. maal ., '. d(\l is
~gerukkill;} nkll haalbaar. je'$ -111l"l:1f
her al,tikelle~'. suggestief 'la' vOlen
wordt gebraclI•-door min of Cl. ~.-;je

vraag er <,ioorheen Ie laten klit. el! :
~Wam:blijvell de Nederland.e l 'rR-
c:cutmlr.s',"'?'. .

Geeiiaanvaarde zaak
/tetlitle artlkêl;spreekt dan ook ov..r
~«Mnèrgie iIl~~as het Uil litgemeen

,aanvaardezaak: Oegevaren van kern
enel'llÏe zOalsradioaktiviteit en het'
~ellvan, het zeer giftige afval
worden veÏ'ZWesen. Onze algemene
indruk luidt daar<-p ook als volgt. : het
artik~1 lo\lpt Vooruit erizelfs. scheef
met de realiteit,.
Het spijt 'Ons hiermee voor de tweede
keer te moeten reageren op de Inhoud
van her blad.Energioen Water., Was
h.e! de eerste keer (in het !el'ltMIUIll
mer),een reaktie op een stUk,sluikre
klamé voor het gebruik van een sola
rium, nu moeten we de redaktie be
'trappen op het subjectief propagande·
ren van kernenergie en dal in een bl...1
dat pretendeert een objectief voorUah
tingsblad te zijn.
Namens werkgroep Kalkar : Mark en
Frank van Ree. Minister Van Son
straat 48. Tilburg.

de Imlim!toolL duldeüjll tot uit·
drukking komt ill de brand.lot.
verreke!:oP"ijzejo en derbalve 111
<Ie, .troomprlja.' De, llet1licldekle
\mmdstotVtl'l'llkenprijs. van dlt,
PNEM .Iigt on/ll!lveer 11 tot 15pct'
11lgt.~r- dar. die van <,à! ·q:snuent
~lt'klriclteitsbedrljven. nlt 1_
cluillelljl< n3erkbuar in cl'"
.,Moomrt!k\\lllngcn, llldw; <Ie ver·
eni~nlr. omdat '% llrwid14.o1J(Oll
!en globaal ',mlr"Y~ 00 t1e11t
v,.n ,ie' s\W(.mprljzen Uil.llla1lerl
r...\Nf,

DEN HAAG, ..4 . SlIP!.,,· _.,~
Noordbrabantse èlectrlcltelt!!
maal..ch&ppjj. (PNEM) heett
hnar llt!'oomatnt'rtlI>rs eert 'lI'oo{
genoegl!tl gedaan. doo~ .van 'llle<
iJl' kolen awr te gaan. ~J heb.
t",,, hl.rdtJOr een lag~l'e·$troom·

u:kenin& dan het ~v111 .lIouzijn
Jll!w4l>st, wanneer de centrale
ali(, was blijven .loklll1,

OOfilthtfng over
kerncentrales»

I. "_"'-l'lIlt"'lberJl. t!II
Wldei'•• lMtvllllrildltl.l.d .... hel
1'IIblIrpe fslerIle etl' wata1K!drlJf.ers
_.rdkë~'da'nodIi-eJ!Iae
kri ....~41Cll.'e wordea.
\lIl lift bew!ul••rtikel .kull_gi. iA
Earopa1spnftsoas,mzleMeend\lkle'
1IjI<. pro-kerncneraJe-tencl_•.He....
Itltel10ljst op cle1''''plinten :
_ kertltllergluoU ren .otdkopuner'
sJdlron zijD;
- tea geglit......cle etektrkilel...
voortiènlllll. t'óu .. .Jte~ .I't
..~zijn;
- ElU'ClP".CIU _tlll!II\ilId:eHjker po.
Iitie In k_ PJlAIl- m....t, de
merglt1'ourrItnllll (n.. ,~'" .fhankèllJk
van de olie uil het M1cldettoOMlen)
_ brnmttgie rou .kOllOmiseh aan'
treÎtl<dljk lijn omclatcleprijrett V.D .....
l'n5siele brllllclstolTen (011..l\lll'llaas
eM.) rdJatitI·
Hier i!.ons insziens !Iet volgende tegen
in te brengen .
Dit. verwachting "ISIOtl kernenergie
een goedkope energiebron zijn is o.i,
niet waar. Allereerst zal de kleine kon·
sumenl (het gezin, hiervan niets mer·
ken, Zelfs nu al is een 3 %-!oes~.ll!

doorberekend om de kosten van hel
Kalkarf!a-,co Ie dekken, Ten tweede is
eebleken' dat geplande investeringen
voor de bouw vun kerncentrales veelal
herzifm moeten worden omdat de kos·
ten de pan uit rijzen (zie ook hier wee'P
het Kiûkarprojekll: Wat betreft de
Zgn, garanties' die met kernenergie
'gewaarbo~zouden zUnllant de vlie
ger ooj(,niet op. Ten eerste blijft Eu·
rcpn altijd afhankelijk van gfondsto
t1evertindi:: . (uranium} landen voor
kerncentr.le~, Ten lw"edel. een ev"
boycnt ,van zo'n grondsrotlev<'rend
land zeker niet te <"'tkennen, Hiermee
wofilt de onafhankelijke po"itic vnn
Europ". die het zou krijgen bij toepa"
sing van kcroenel'brie meteen io een"
verkeerd daglicht geplaalsl. De eko
nomische aantrekkelijkheid VUl! ker-.
nenergie word, doof' bO\Fcngencoemde
kritieken e""rieen, in twijf.,l gelrnk·
kt'n,
[)oorÀ1:'t bele.ilrtikel "t'en 'wordt ge·
spekuteerd over bç:.-fl\'\lngcn die bij dè
Nederlandse regering ook nog niet ge
nomen d\.!fveo \~;,orden;, (1)enk hiel bij
aHn ,:.:.. !,eslil\ ... ing {)vcJ- bet uitstel ,;an
de .1 Ie htluwcn kccrnçenlmle,,) JIN
hcwi.l~ V;,tO I,o"n ,pc"~1:ttie io.; n.t1. e.en
indrukwekk~t1t1e ka,lH OVer k(:rn~ITt'I

gic(,:tntr;'l1cs uk" in de ~H"('r J;u~n tH
tx'driif lullen zijn. Hov<:ndicn Jf~tl in
19K"'17/;~ ~'t1n 11(,' hl.'llHdigLk ,,~nl'f~;"; in
de E.G. lto~)l kClill.,'hCI1Ji,,: _g"kvclti
rlh't."lt'fl '.\{lI,1cn: (ef",,;)f !n ~·édt.·lbtul

... h;'I.'il..', j,:.('lwqft·I,! ~ \',~kd{, (lH'r h,'l f!'.'·



,IJ BEDANK'l'

• neem kontakt op met Werkgroep Kalkar Tilburg. Voor ~êr infor
matie"kunt u terecht bij Joost van der Aalst, Thomas van Aquino

straat 24, Tilburg.
• praat met vrienden, buren en kennissen over (kern)energle.
• neem kontakt op met UW politieke partij, en drinq bij hen aan

op stopzettinq van de kernenergie.

• voor he~ voeren van onze informatie-aktles is een bescheiden
financiele basis nodig. Elk bedraq is welkom op gironummer

3128500, t.n.v. Penningmeester Werk
qroep Kalkar T1lburg, Cobbenhagenlaan
452, Tilburg.

ElektriCiteit is onmisbaar in ons dagelijks leven••••maar er is
ergens een grens.
Als we nöc] meer stroom gaan verbruiken, moet.en de elektriciteits
centrales nog groter worden. En dat worden dan kerncentrales •••••
'Çe Kunnen het verhaal. ook omdraaien: als we minder stroom gaan
verbruiken, hebben we voorlopig voldoende aan de bestaande cen
trales. En tegelijkertijd kunnen we omschakelen naar kleinere
strocmfabriekjes, dicht bij de stad of in de wijk. Hierdoor kunnen
de hoge masten verdwijnen en kan het koelwater worden gebr~ikt voor
bijvoorbeeld 8tadsverwarminq~

~inder stroomverbruik betokent: -'êr eigen energie gebruiken.
Kunnen bopaalde bezigheden niet nêt zo goed en nêt zo snel met
de hand gebeuren?? Dat is nog gezonder ook ••••en goedkoper::
Er zijn nog meer besparingen mogelijk in on~e huizen. laat 'ns
wat minder lampen branden, laat radio, tv, piek-up, enz. niet
teqelijkertijd spelen, gebruik geen elektrische verwarminq, enz•••
We moeten bovendion gebruik gaan maken van 'alternatieve energie
bronnen'. Dit zijn onder andere: zonnenergie, windenergie, getijde
energie, enz. Uelaas zijn deze bronnen nog niet voldoende ontwik
keld om nu reeds in de energiebehoefte te voorzien.
Als er geld wordt vrijgemaakt voor deze -schone energie- in plaats
van voor kernenergie, dan is er over enige tijd overal schone
energie in ongelooflijk grote hoeveelheden voor iedereen besc~ik-

baar .

\.

r ..

• RADIOAKTlEVE STRALING.De straling die bij kernsplijting vrij
komt, is schadelijk voor mens, plant en dier: kanker, leukemie
en erfelijke af~ijkingen kunnen de gevolgen zijn.

• RADIOAK'l'IEF AFVAL. Het afval van het kernsplijtinqsproces blijft
vele honderden jaren gevaarlijk. Daarom zal tt uit de natuur ge
houden moeten wordeni maar tot nog toe is er geen afdoel'ule me
thode gevonden om dit afval al die tijd op te slaan••
Kerncentrales zijn na 30 jaar op, en moeten dan 66k als radio
aktief afval worden bewaakt•••vele honderden jaren lang.

• ONGELUKKEN. OOk in kerncentrales kunnen ongelukken gebeuren als
gevolg van materlaal-fouten, haarscheurtjes als gevolg van radio
aktieve straling, menselijk falen, sabotag~ natuurralllPen en oor
logen. Deze ongelukken kunnen katastrofaal zijn tot 1n de verre
toekomst.
De radioaktieve stoffen moeten voor de nuclea.ire industrie vaak
worden getransporteerd, wat de kans op onCJ81~ alleeD nog maar
groter maakt.

• KBRNWAPENS. In kerncentrales wordt de uiterst ~lftlge stof "plu
tonium" geproduceerd. Plutonium is ook .ae gf:Ondstof voor kernwa
pens. Door kernenergie is de kans op venpreld1ng en het CJ8bruik
van ltunwapens sterk vergroot.

• DE KOSTEN. De totale kosten van elektriciteit, opgewekt door mid
del van kernenergie, liggen veel hoger dan de elektriciteitskosten
van andere energiebronnen. De gemeenschap betaalt alles via b'"
lastingen, extra heff:frngen, elektriciteitsprijs en industrlël.
produkten. verzekeringen sluiten aansprakelijkheid bij kernonge"
vallen uit. Schade wordt qedeeltelijk verqoed door het Rijk, 'en.
op die manier betaalt de bevolkinq mee aan haar eiqen ondergang •••

Hier steekt Ueen lid9~.... ···
De aktie voor de opbouw van dit wijk~trum vinden wij, Wérkgroep
I<alkar Tilburq, een voorbeeld voor de toekOlft6t.
Ow oud papier-aktie heeft een bijdraqe qeleverd aan de kosten
dekking van dit wijkgetiouw. Bovendien heeft U met dat oud papier
grondstoffen voor nieuw papier (- bomen) uitgespaard.
Zo heeft U een steentje bijgedragen aan een beter aatuu~-beleid,

een stukje ontkraohting van de wegwerpmaatschappij, en besparing
van energie.
De laatste jaren zijn we terechtgekomen in~ maatschappij,
waarin kwistiq wordt omgesprongen met gróndstoffen en brandstoffen.
Zoals we nu onderhand allemaal wel weten, 1a ae aardbodem niet
onuitputtelijk... .
Door bezuinigingen en hergebruik kan he~ restant aan grondstoffen
zo nuttig mogelijk worden gebruikt.
Daarbuiten moe~en we nu al uitkijken naar vervanqende grondstoffen
en energiebronnen. Dit be~ekent niet alleen ve~anging voor olie,
kolen en aardgas, maar ook voor uranium: ~e brandstof voor kern
energie.
Wij Vinden dat kernenergie~ de veilige en goedkope energiebron
voor nu en de toekomst is.
Steeds meer leken en deskundigen vinden met ons, dat er vele be
zwaren zijn têqen kernenerqie, en dat deze kernenergie daarom niet
mag.worden toeqepast. Die bezwaren zijn in 't korft:

t
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