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Op 24 juni j .1. vond te Turnhout
een bijeenkanst plaats van ver
tegem.loordigers van belgiische
en nederlandse anti-kemenergie
groeperingen.
De aanleiding voor deze bijeen
kcmst ligt in de vraag "wat voor
aktie er in België kan of noet
plaatsvinden met betrekking tot
de belgiese atoominstallaties".

Uit de onderlinge standpuntuit
wisseling bleek al vrij snel, dat
er een aantal verschilpunten be-

staan tussen de situatie in Neder
land en België:

- de AKB (Anti Kernenergie Bewe
ging) in België is beduidend klei
ner dan de nederlandse
- de pers is vijandig gezind
- de politieke partijen dmven zich
niet te branden aan dit onderwerp
- de vakbeweging heeft geen enkel
standpunt
- de kemlobby is groter en mach
tiger dan in Nederland

- er draaien al 4 kerncentrales ••••

De belgiese VAKS (Verenigde Aktie
groepen voor Kernstop) vindt zich
(op dit m:>nent) te klein cm grotere
akties op te zetten. Alles noet nog
z'n tijd krijgen cm groter uit te
groeien (net steun van sociaal-kul
turele organisaties, milieugroepen,
vakbonden?, pol.partijen). Op korte
termijn zullen er een aantal lokale
informatieavonden worden gehouden
in Vlaanderen. ...

KONKLUSIE
Op korte termijn zal er gê&l grote
aktie plaatsvinden in België.
Er bestaan wel vage plannen voor
een (Inter) NATIONALE MANIF.ESTATIE
te Brussel, in voorjaar 1979.

PEK, LEK en SSKK hebben reeds in
een eerder stadium hun volledige
steun en nedewerking toegezegd.

GEEN HAAST ?
België zal geen haast ma
ken met de opstarting van
Eurochemic (na de over
name). Volgens recente
berichten hebben de bel
gische elektriciteitsmaat
schappijen langlopende
kontrakten afgesloten met
de opwerkingsfabriek La
Hague (in Frankrijk).
En dit bedrijf zit haast
vol •••••
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In Breda en Tilburg kan het koel
water van de Amercentrale worden
gebruikt bij stadsverwarming. Wel
moeten lange transportleidingen
worden aangelegd, die onderweg veel
warmte verliezen. Om dat v:erlies te
beperken wordt nog een studie uitge
voerd.

Begin volgend jaar komt er ook
voor Helmond een uitgewerkt stads
verwarmings-plan op tafel. Hier moet
waarschijnlijk een nieuwe centrale
worden gebouwd.

DEN BOSCH - De Provinciale
Noordbrabantse Eleetrictteitsmaat
schs.pij(PNEM) heeft plannen uit- .
gewerkt voor stadsverwarming in
Breda, Tilburg en Helmoud. In Bre
da en Tilburg kunnen volgens deze
plannen dertigduizend huizen cen
traal worden verwarmd en dat kan
een besparing opleveren van. min- I

stens 56 miljoen kubieke meter aard· \'
gas per jaar. De Bredase gemeente-
raad moet in augustus beslissen. .

ig
~

Stadsverwarming
Breda bespaart

.miljoenen

Her "FEIT DAT A/F:R.O IN 64.N.CJfe. 1)1: ~7;4l) 'loNE IN DE FIK.
2E"T'FE. I~ I!!EN Sl.BCHt VODl.&eELD VftN STlJrDS'lfR.lAJfJflHIAJ6.

DA ende

stads1,~g

De ZEK-krant heeft in de voorgaande afleveringen. al
veel aandacht besteed aan de Bredase plannen voor
stadsverwa:mting in de nieuwbouwwijk Haagsche Beetrden.
Allereerst aroat SV een vrij nieuw verschijnsel in
Nederland betekent, een verschijnsel dat enkele ja
ren geleden nog werd verguisd door de elektriciteits
maatschappijen, en dat nu als '~xmi.ddel' door
diezelfde maatschappijen naar voren wordt g$aald!
En daarnaast, en vooral, amiat de besluitvonning
inzake stadsveJ:WaJ:Illing in zo I n mistige sfeer plaats
vindt dat het publiek van de hele zaak geen weet
heeft. Het "geval Breda" is daar~ voor.
En straks misschien ook Tilburg, He1.nald, Zoetexmeer?

Het Energie Kanite Breda heeft reeds in een vroeg
stadimn de dwaze uitgangspunten bij de Bredase plannen
aan de kaak gesteld. Er is toen nauwelijks gehoor aan
gegeven. Op zich is dit niet ven«mderlijk, am:iat b,v,
de bredase geneeIiteraadsleden (die uiteindelijk over
dit projekt noeten beslissen op 14 septenber a. s , )
weinig of niet op de hoogte waren van die plannen.

Op 7 juni j .1. organiseerde het Energiekamite een in
fonnatieavond over stdsve:tWatming. Mogelijk dat het
WK-voetballen roet in het eten strooide: de belang-.
stelling was niet groot te noem:m (17 aanwezigen).
Gelukkig hadden 8 gemeenteraadsleden de nceite genaren an zich te laten info:tmeren
door·Th.eo PotIna, van de Vereniging Milieudefensie.
Met gespitste oortjes en toenenende veJ:bazing vemamen de aanwezigen "nieuweinfor
matie" over stadsvexwa:rming: • er is ontzettend' gesold met (peperdure) rapporten
Van de KEMA • het weglaten van aardgasleidingen is grote onzin • de elektrici
teitsmaatschappijen (zoals PNEM) gaan net de. buit strijken••••

Enkele gemeenteraadsleden voelden zich danig gepasseerd door Burgemaester en wet
houders van Bmda: de informatie over de plannen werd slechts nDndjesmaat. losgela
ten, de beslissingen zijn allang gevallen, de Raad kant voor een voldongen feit te
staan.
Vier politieke partijen in B:reda hebben - llDgelijk dankzij deze info:cnatieavond 
aan de bel getrokken: psp en 0'66 willen uitstel van de beslissing ardat zij (als
nieuwe partijen in de gemeenteraad van Bmda) nooit in de raadskcmnissies (voor
Bedrijven, Ruimtelijke ordening en Financiën) hebben kunnen meèpraten•••
PvdA en PPR willen de alternatievén(zoals Potrna en Energie Kanite Breda voorstel
len) in de hele neningsvoDDing en besluitvoming betrekken.
overigens vinden deze partijen dat I(EMA en PNEM een wel erg grote vinger in de
pap hebben.

Theo PatIna heeft zich be:reid verklaard an de Bmdase bestuurderen ook van advies
te dienen door een kontra-expertise van het mm..-rapport. De irnniddels van start
gegane oon-profit-organisatie "Centrum voor Energiebesparing" stelt zich ten doel
an allerlei kleinschalige projekten te steunen en te adviseren.

Het verslag van de informatie-avond is verkrijgbaar bij: EneJ:g1e Kanite Breda,
Veema.t:ktstraat 40_________------------BJ:eda te1:076-145491 ____
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Wat val! er
nog over ie

......- ?.-........~ .
BrasU tropicana 198& .,

DE KOGEL IS DOOR DE KERK

Wat valt er nog te zeggen? Verbijstering, verslagenheid.; enz. Deze regering heeft
het klaargespeeld an de OlA-fraktei volledig aan zich te binden, an de bex'oeIOOe
IIIDti.e van Houwelingen I weg te wapperen.
De ethisdle beginselen (waar ze zo prat op gaan.) zijn ondergeschikt gemaakt aan de
w:msen van Utenoo (of westduitse industrie). Het was ook wel allemaal te ·ver:wachten.
De levering van verrijkt uranium aan Brazilie kan nu doorgaan, onder de voonmarde
dat Brazilië in 1981 toestemt met een deugdelijk opslaqreqime voor plutonium.
Voox:waarden achteraf! Hier ligt de balans tussen MEDEVERAN.LW:X>RDELIJI<HEID en MEDE
PLICEfl'IGBEID. Geen zinninq nens kan voorspellen of .die zaak in '81 wel gezegeld zal
zijn. Bovendien heeft Brazilië zelf geen enkele toezegging gedaan, en welke waaJ:de
zouden dergelijke toezeggingen van een militaire j.unta hebben?

We negen erust stellen dat nederland (of: deze nederlandse regering) zijn handen
heeft vuil gemaakt aan een smerige zaak. Blijkbaar weten de heren nog niet voldoen
de wat de konsekwenties kunnen zijn. Plutonium is wel even ietsandem dan b0eren
kool!
we houden ons hart vast. Welke verrassingen hel:ben ze nog meer in petto? SdlréeUWt
van Ardenne al nietan 3 kerncentrales? M:let er niet .snel geboord~ in Groningen
om de opslag vanradioaktief afval te regelen? Gaan we ook nog naar uranium bonm?

UREN<D-DEMmTRATIE

Op 24 juni j .1. hebben 3000 de
nanstranten in Den Haag nog eens
duidelijk geprotesteerd tegen
de VOOrgeIlClleIl beslissingen.
Met opzet. werd het Binnenhof
genegeerd, en zette nen koers
naar de gebouwen van Umnoo.
Achteraf gezien hebben zij
groot gelijk gehad. In de IIe
I<mIer valt niets meer te be
slissen.

,

tJRENCX) op de wereldmaJ:kt

Dankzij de nceUijkheden.
Dankzij alle .problenen rond de
levering aan Brazilie, heeft Urenco
flink wat reklane gekregen in de
wemld. Mexico.heeft nu ook he
langstelli'nq voor verrijkt uranium,
liefst van Uzen<X). Qn:3at men niet
meer afhankelijk wil zijn van
de Venm1qde Staten, de huidige
leverancier voor de 2 mexicaanse
kerncentrales. Het kan nog leuk
worden in Midden- en Zuid Anerika.

,
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Het hergebruik van grondstoffen en materialen (ook wel recycling
of kringloop genoemd) vormt een we zenlijk onderdeel van de NIEUWE
ENERGIEPOLITIEK. Wij willen daarom aandacht besteden aan enkele
praktische voorbeelden en initiatieven.
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De Kleine Aarde heeft in het
ZClIlIlernunrrer van haar tijd
schrift veel aandacht voor
het tweede gebruik van I oude
spulletjes'. Als blik
vanger fungeert een affi
che, dat voor het raam ge
hangen kan worden zodat
eventuele geinteresseerden
meteen kunnen zien wat er
te handelen valt.
Affiches zijn te bestellen
bij de Kleine Aarde,
MUnsel 17, Boxtel.
Tel: 04116 - 76901

Overigens staat dit zorrer
nurmer bol van de prak
tische toepassingen voor
hergebruik. In de meeste
I:x>ekl1aIrels is "de Klei
ne Aarde" verkrijgbaar.

Glas is geenafval.
Gooi't

dus in de glasbak
• mindergrondstofverbruik
• minderverbruikvanenergie I
.minder afval in de natuur ---.,//~~;kI

G~1)ruikt;a

Spullen
Te Koop

--~..-:..:~.::;::~.::: ..~.•.._-
~." -

!</I'! {)ER FIETS JE f ris»
MA~A5 fJo.

Z~/1lIff/ ki/rTV f ., .
C,WTA R 13s:-

", /1. C; f1NC, W PE R k
i'<IITIS .'

De provincie Noem Brabant i s in
mei gestart met een GLIISINZAME:rr
PmJEEcr' in Midden- en west Brabant.
In 67 gemeenten zijn/worden 500
gele glas-kontainers geplaatst
die wekelijks worden geleegd.
De eerste resultaten zijn zeer be
moedigend. Als 40% van de be
volking meedoet, is het projekt
zelfs winstgevend.
Nadere inlichtingen bij: Afdeling
voorlichting van Provincie N.Brab.,
Brabantlaan 1, Den Bosch.
Telefoon: 073 - 125454

M::Ilenteel is KRINGWOP-PJIPIER binnen ieders bereik gekaren . Er zijn zelfs als
kaJPlete schrijf-korrespondentiesets in de handel. Na een aarzelend (de kat uit
de boem kijken) begin, heeft de papierindustrie de signalen uit de samenleving
begrepen.
Adressen: Vereniging Milieudefensie, Tweede weteringsplantsoen 9, Jlmste:rdam

020-221366
De KJ::ingloop, Postbus 92, Baarle Nassau, tel: 04257-9877
Vrijwel alle biologische winkeltjes in uw buurt.

Overigens wordt deze ZEK-krant OOk op kringlooppapier gedrukt!
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In 1953 konden wij in Nederland toe met half zoveel energie
als wij nu (in 1978) gebruiken.
En waren er toen trekschuiten r- kinderarbeid, en dergelijke?
Helemaal. niet. De wereld was integendeel heel wat gezonder
dan nu. We behoorden ook tOen al tot de rijke welvarende
landen. We zouden dus best een flink stuk in ons energiever
bruik terug kunnen, zonder te vervallen tot armoede of bibberen.
Veel gehoorde bangmakerijen als "wil je soms terug naar de
trekschuit?" zijn onzin!

Dit is de strekking van een nieuw affiche van AKTIE STROHALM,
getiteld "Terug naal;' de trekschuit1 Kom nou!".
Als illustratie is genomen het bekende platenalbom over de
gedaanteverandering van een stad, uitgegeven door Heuff, Nieuwkoop.
Die stadsmodernisering loopt van 1953 tot 1976. Strohalm heeft
het verschil in energieverbuik tussen die jaren uitgerekend.
Het blijkt, dat we nu méér dan drie maal zoveel verbruiken. De
bevolkingstoename is er weer afgetrokken, zodat de uitkomst is:
ruim twee maal zoveel.

-

Dit affiche zal een steun in
de rug zijn voor allen die
pleiten voor een lager ener
gieverbruik en voor vermij
ding van de riskante kern
energie of massale kolen
verbranding-

Het affiche kost f 2,- en is
te bestellen .door overmaking~
van f 4,- (inklusief verzend-
kosten) op giro 35.59.25 van
Aktie Strohalm, Utrecht,
met vermelding van "trek- ;:j.
schuitaffiche".

Aktie Strohalm ~
oude Gracht 42
UTRECHT 030-31431441~
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IZEELAND I
De NV PZEM heeft over 1977 een winst geboekt van ruim f 22.000 .. 000,
Aanvankelijk lag dit bedrag nog 1,8 miljoen hoger, doch - juist voordat
de jaarstukken in een provinciale statenkcmnissie behandeld zouden worden 
kwam de PZEM tot de ontdekking dat er een "foutje" was gemaakt.
De oorzaak ligt in de ingewikkelde berekening van de splijtstofkosten voor
de kerncentrale van Borssele, aldus zegt de dimktie.
In de berichtgeving over deze blunder, lNOrdt de naam Péchiney genoenrl.
l-üssschien dat daar de oorzaak van het foutje zit?
Zou de PZ»1 zelf al niet neer 'Weten dat ze met deze aluminiumsmelterij
een apart kontrakt heeft afgesloten tegen een uiterst laag en uiterst ge
heim tarief? Tja, dan kunnen er vergissingen ontstaan.
Overigens is de resterende 22 miljoen 'Wel een "hoeraatje" waard.

ILIMBURG I
Sinds 1 juni draait de f1aasbracht cJf: Claus-centrale (1240 MW) op volle toeren.
Met 2 eenheden van elk 620 MW is dit de nodernste en grootste centrale van het
land. Bovendien vonnt de Claus-centrale een test-case voor de koelwatemuis
houding van de Maas. Twee i.nnense koeltorens zullen in de zomenna.anden het
koelwater eerst voorkoelen, alvorens de Maas het terugontvangt. De koelcapaciteit
van deze rivier is op nonnale wijze niet meer voldoende voor deze kolos.
Wij hopen van harte dat de Claus-centrale in oktober a;a. - bij de officiele
ingebruikstelling door naangever prins Claus - 'Wel de vereiste vergunningen zal
hebben. Tot nu toe is er nog steeds geen hindenretvergunning verleend door de
Provincie Linbw::g. Maar zoiets kant wel vaker voor bij elektriciteits maat
schappijen•••••'

IBRABANTI

Met een ma.ger winst van slechts f 2,9 miljoen steekt, de mEM wat schraal af tegen
broertje PZEM. Toch ma.g Brabant zich verheugen: de laagste elektriciteitstarieven
van West Europa. Reden tot bezorgdheid blijft er 'Wel. Het dalend stroanverbruik
in Nederland en Brabant begint de PNEM zorqen Ee baren: "het algemaen besparings
streven is op zich 'Wel toe te juichen, naar hakt gevaarlijk in op de rentabiliteit
van de elektriciteitsproducenten". Beste PNEM: wordt het dan geen tijd cm op deze
nieuwe ontwikkelingen in te spelen en rekening te houden net een lager strocm
verbruik?
Overigens hoopt de PNEM binnenkort een nieuwe markt te openen: stadsvenrcu:ming in
Breda, Tilbw::g en Helnond (zie alders in deze ZEK-Krant) •
l-1edio 1979 hoopt de mEM de nieuwe Anercentrale (eenheid nr.8) in gebruik te renen,
net kolenstook en .net koeltoren. Ook hiet geldt de speciale regel voor elektrici
teitsproducenten: bouwen zonder enige vergunniIq.
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De zon breekt door

De lachende zon verschijnt onder 3 gedaantes: als speld (of 'button'),
als kleine stikker (klever) en als grote stikker ..
De meeste plaatselijke energiekomités, stroomgroepen en milieugroepen
hebben wel een voorraadje in huis.
Er zijn versies in 12 talen. In voorbereiding is een Friese versie.
Mogelijk zijn er lezers met suggesties voor een brabantse, limburgse
en zeeuwse vertaling van "Atoomenergie? Nee .bedankt!"

Vrijwelgélijktijdig zijn er twee rapporten verschenen met betrekking tot de maat
schappelijke diskussie over kernenergie. Het feit dat (van diverse kanten) woJ:dt
aangedrongen op een fundammt:ele. diskussie· over de toepassing van kemenergie is
niet vreem:l, alS nen bedenkt dat bv. de meeste insprekers bij de ASEV-prooedUre
("Plaatsen voor kerncentrales") grotem::eite hadden net de bepe1'kte vraagstelling.

In de nota"~, )iEELX).EN:.DlMJKRA- De Voorlopige Algemene Energieraad
TISQI BESIiISSEN OVER (!<Em)ENEEmE" van heeft op 7 juni een adviesuitge-
de Initiatiefgxoep Energiediskussie plei- brac:bt aan de minister van Ekon.
ten de samenstellers voor een 2 ä 3jarige zaken. In haar adVies pleit de AER
pxocedw:e, waarin alle maatschappelijke voor een brede naatscbappelijke dis-
groepen hun 'ei' kwijt kunnen. kussie over kernenergie, waarin net
De nota is te bestellen door ovetmaking ·van nane di! 1:Oekoln9tlge enet:gievoor-
f 7,50 op gil:o 2032327 van Nederl. centrum zièningals centraal thema I'lDE!t gel-
VtX>r DenDkratische Burgerschapsvonning te den.. Te bestellen bij: Alg. Energie-
J\msterdam; Singel 311. Tel.; 020-245265. Raad; Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag.
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Minister Van Aardenne:

'Nu snel over
kernenergie
bes~uitnemen'

1U1trrrs

'Kernenergie
beslist nodig'

HANNOVER - Voorstan
ders van kern-energie heb
ben zieh het afgelopen
weekeinde in West-Duits
land georganiseerd, Deinii
tiatlef-nemers hebben in
Gorleben een Europese
Energie Aktiegemeensehap
(EEA) opgericht, tot bunde
ling van alle voorstanders
uit West-Duitsland. Dene
marken. Groot-Brittannië
en Zweden.

GA-"2Ei' v. AfIIfw~
1~i"U '18

Overname
Eurochemiekost

3,6miljard
Donderdag zal het sociaal

ekonomisch kernkabinet defi
nitief beslissen of Eurochemie
te Dessel door de Belgische
staat zal overgenomen worden,
Euroche.mic werd op 20 decem
ber 1957 opgericht als een
bedrijf voor de herbewerking
van in kernreaktoren gebruikte
brandstofom er het nog aanwe
zige uraulum en het gevormd
plutonium uit te halen. In 1974
lag het bedrijf virtueel stil
nadat de Bondsrepubliek en
Frankrijk besloten hadden hun
kernafval niet langer meer aan
Eurochemic toe te vertrouwen.
Wijlen minister van Ekonomi
sche Zaken Oleffe had toen bet
plan opgevat om een eigen
Belgisch bedrijf voor kernaf
valverwerking op te richten
onder de naam Belgoproces,
dat dan de installaties van
Eurochemie kon overnemen,
Met de overname is een bedrag
van 9 miljard gemoeid waarvan
60· procent zou gedragen wor
dim door de vroegere partner
landen (Duitsland. Frankrijk,
Italië),

~r. Nbl. 23/6/rc

KALKARMAG
VERDER

GEBOUWD
WORDEN

MVENSTER-ESSEN (DPA) - De
aneDe kwtlekreaetor IJl &albr IJl
Noordrtjn-Westfalen mag verder ge
bouwd worden, &0 heeft eeD reehtbank
IJl Maenster donderdag bepaald. Een
eIt ~oor het stopzetten van de bouw
'I'lIIl dese kemlllstaIlatle 1s hiermeeaf
gewezen.

Tot dusver zijn alleen de reactorge
bouwen gebouwd. Dekomende weken
wordt de derde van de tn totaal zesge
deeltelijke vergunnIngen verwacht,
waarna dan ook met het tnterieur kan
worden begonnen.

Onlangs heeft de betrokken parle
mentscommtsste van de Westduitse
Bondsdag bij meerderheid zich ervoor
uitgesproken dat toestemming voor in
bedrijfstelling van de snelle kweekre
actor pas na een nieuw parlementair
dèbat mag worden verleend.

De kemlnstallatle moet tn de tweede
helft van 1983 gereed zijn. De bouw van
de kweekreactor die meer dan drte
miljard Mark kost, berust op interna
tionale verdragen tussen West-Duits
land, België en Nederland. Tevens ne
men ook eleetrteiteitsmaatschappijen
uit deze landen en uit Groot-Brittannië
aan het project deeL

We moeten c100rgaan

s
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\'an Aardenne weigert
bouw koeltoren Amer..
centrale te staken

(Van onze soclaat-economtsche redactie)
DENHAAG..., Er moet in ons land nu snel een beslis

sing genomen worden over wat we met kernenergie
gaan doen, vindt minister Van Aardenne van Econo
mische Zaken. Haast is volgens de bewindsman gebo
den omdat de bouw van een kerncentrale zeker acht
jaar duurt.

Nvlol2. 2Z./,.1r8

Driekwart van
kerncentrales in
Duitsland stil

vzc 11 juli 7B

Ollelek in
kerncentrale
BORSSELE - Het vermogen van de
kerncentrale iJlBorsele Is de afgelopen
naebt - VallmS8lldag op dJn.aac-lanl
&aamgereduceerd omdat ID één van de
twee hoofdkoelmiddelpompen· ID het
nuelllaIre gedeelte VlID de eentrale een
ollele1< was peonstateercL
Rond tien uur maandagavond werd het
vermogen van de centrale terugge
draaId, waardoor de pompen konden
'a1koelen', Om ongeveer twee uur zou
den teehnlc1 de pomp controioren en
bekij)ceilof het. euvel meteen. te verbel
pen zou zijn.ofdateen meertngrijpende
reparatlè nodig Is. In het eerste geval
wordt'tle tmneentrate na"tle'leparatie
weer 'opgestart' en kan hll rand zevèn
uur vanmorgen op volle toeren draaien.
Als de reparatie niet onmtddellUlI: lI:all
worden verricht. dan moet de reactor
gedurende minimaal één etmaal WOl'
den stilgelegd. Het defect is, zo vertelde
een PZEM-woordvoerdermaendag,1Ilet
verontmstead.. ?;;u:. 1l1è1~

Rekenfoutje
bij PZEMvan

1,8 miljoen
(V .... onze verslaggever)

MIDDELBVRG- Geen 13.5mil
joen, maar 11,1 miljoen bedraagt de
winst over 19n van de Provinciale
Zeeuwse EleetricKelts Maatsebap
pij, de PZEaI. De mlsrekeniJlg van
de hoekblll\dlng en bet ontglippen
van de fout ook bij de controle door
eeD accountantsbureau, ligt bij de
kerncentrale VaD Borssele.

BIJ de aankoop van de splijtstof
voor de kerncentrale komt een zeer
ingewikkelde berekening te pas. En
dat heeft de nodige parten gespeeld.
Directeur ir M. Dalebout en voor
zitter mr J. Schlingemann van de
Raad van Bestuur, vonden het "een
betreurenswaardige verg.issing".
Ondanks de 1,8 miljoen minder, be
tekent het nog wel, dat er vorig
jaar toch 6 miljoen meer winst is
behaald dan tn 1976, anders geze&d.
het dubbele.
Ook aardgas leverde meer ·op: 10,s.
miljoen tegen 8,3 miljoen.

}!

datum is niet zomaar gekozen,
maar overeengekomen in het
elektriciteitsplan 1982·1983,
zoals dat door oud-minister
Lubbers is goedgekeurd.

Het liet destijds aanzien dat
de benodigde vergunningen op
tijd zouden kunnen worden af
gegeven om precies volgens het
schema de nieuwe produktie
eenheid van de centrale in au
gustus 1979 in werking te kun
nen stellen. Dat bleek echter
niet mogelijk, zodat de PNEM
gemeend heeft reeds vooruit
lopend daarop met de bouw
van de fundamenten voor de
toren te beginnen. Overigens is
op 22 februari (dustwee weken
na dat de vragen van beide
PvdA-kamerleden waren ge
steld) een hoorzitting gehou
den in Geertruidenberg.

De benodigde vergunningen
zijn ecbter nog steeds nietdoor
bel. provinciaal bestuur van
Noord-Brabant afgege\·en. De
l'NEM gaat door met de bouw
van de koeltoren om op tijd
klaar te kunnen zijn.

(Van onze parlementaire re
dactie)

DEN HAAG - Minister Van
Aardenne (Economische Za
ken) denkt er niet lian de bouw
van een koeltoren voor de
Amereentrale in Geertruiden
berg te laten stopzetten. Dat
kan hij trouwens niet eens, zo
laat hij de Tweede
Kamerleden De Booi. en
Hartmeijer weten. Een beslis
sing om de bouw .til te leggen
kan alleendoor het provinciaal
bestuur de Noord-Brabant
worden genomen en die is dat
niet van plan,

De beide PvdA-leden slei
den op 6 februari van dit jaar
enkele indringende vragen aan
de ministers Van Aardenne
(Economische Zaken), Beel
am'! van Blokland (Volks
huisvesting en Ruimtelijke
Ordening), Tuynman (Verkeer
en Waterstaat) en aan staats
iecretaria Wallis de Vries
(CRM) over deze zaak naat



Milieugroep Oe-Töch
Postbus 55,
KaatshéUVel

Brabantse Milieu Fed
Stationsstraat 15
Tilburg

10edressen
Z:EEI'.MID

Energie Kcmite Zeeland (EKZ)
Dam 47,
Middelbu;g

LIMBt:Jro

Linbn:gs Energie Kanite (LiEK)
Kapittelstraat 6,
.Sittard

I.J.\NDELIJK

Stroc::ugroep Stop Kalkar/Kernenergie
OUde Gracht 42,
·Uti'echt (030-314314)

Landelijk Energie Kanite (LEK)
Tweede weteringplantsoen 9,
AmSterdam (020-221366)

BEIGIE

Venm1gde Aktiegn:>epen KernSt:op(VAKS)
Consciencestraat 46,
2000·Ati~

BRABANl'

Provinciaal Energie Kanite
Nieuwlandstraat 39,
Tilburg

Stroc:l1gl:oep Oss,
't l\bud 9,
Oss

stJ:Oc:ngJ:OepDen Bosch
v.a, Hoopstraat 33,
Den Bosch

Energie Komite Breda
Veema.rktstraat 40,
Breda

Stroc::ugroep Zundert
Burg• Manderslaan 2,
·Zundert

StroaIgroep Eindhoven
Kastelenplein 7,
Eindhoven

werkgroep Kalkar TiJhu:r:g
Cobbenhagenlaan 552
Tilbmv

(PEK)
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