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~---Onzemening 
Het komende ja.Jllr. w Weelt vol veJ(J(.(U.6.ûtgen. Ve alllr.dga.6-

p1Uj.6 gaat 6olt.6 omhoog, :t.eJUAJ..i..j.t de .6ub.6.i..cUe op waJur.te
.i6ola.:tie naaJL beneden gaat. Een .ût maaJtt .6:ta1Lt de .lang 

ve.JUAJa.c.h.-te en vee..t befvU.ti..6ee.ILde biLede ma.a.Uc.ha.ppelijh.e d.i6-
k.U.6.6.i..e. Zondelt .6tuultg1Loep, zondelt bcu,.i..-6 eigenlijk. In deze 
a.6te.veJLi.ng va.n de ZEK komen wij da.aJr. niet op .teJtu.g. We zul
len wel zien • • • .ût 1981. 
Ve ZEK-kiLa.n.t z el6 k.om.t wel .teJtu.g, in 6 ebiUI.a.!Li. 1 n een nieuw 
j a.6 je, met gM.te a..6 p.iJr..a,t,[u, !LUg eb1te.i..de ILedaW.e, enz. 
TeJUAJ..i..j.t de a..toom.tobby zU .te ha.nnuen met het keJt.na6va.l, 
p1t0be1te.n wij de Ujnen va.n een ve.i..Ug, de.mok.lr.a:üu en .ta.ng
clwr..i..g ene.Jtg.i..ebele.i..d a.a.n .te geven. Zondelt zotdkoepel.6, h..tu
.la.gen at opAJM./U.ng.6kon.tiLa.k.:ten. 
P.S.. Hou.d:t de KnijpluLt .ût de gaten! 

Ik neem 
Giroblauw 
omdat ik 
vansimpel 
hou. 

. ·. ä . . . 
•al ·= : ~ !'" . ..., . . 



• • • pra.ni1Cie-neuws 
LEO limburgs 

energie 
. overleg 

Het LEO draait (als 'opvolger' 
van het Limburgs Energie Komi
tê) sinds een ~ jaar op een ho
ge versnelling. Acht groepen 
komen maandelijks bijeen voor 
informatieuitwisseling en aktie
besprekingen. Twee opvallende 
aktiviteiten van het LEO zullen 
we nader toelichten. 
Brief aan alle limburgse gemeen
ten met der vraag hoe zij denken 
te handelen bij KePnP~mpen met 
gPensovePsohPijdende gevotgen. 
Limburg wordt omsingeld door een 
atoomketen: Tihange, Mol, Jdlich, 
Dodewaard en (straks) Kalkar. 
Zes gemeenten hebben inmiddels 
gereageerd op deze "ontruimings
plannenaktie"-brief. "Vraag maar 
aan de provincie, wij weten het 
niet". De provincie is inmiddels 
aangeschreven met dezelfde vraag •. 
De indruk die de antwoorden ach
terlaat, is, dat er een komplete 
paniek en chaos zal ontstaan !ls 
er iets misgaat met een atoom
centrum. 
Het LEO heeft tevens een open 
brief opgesteld en verzonden, 
met betrekking tot De Retatie 
tussen PLEM en DodewaaPd. Stroom 
uit Dodewaard kost 2,6 cent mêêr 
dan normaal opgewekte stroom, en 
àe PLEM is verplicht in 1980 29 
miljoen kWh af te nemen van de 
GKN. De extra kosten bedragen 
ruim f 154.000,-. "DaaP wij te
genstandeP zijn van kePnenePgie~ 
vinden wij dit aandeet onaan
vaaPdbaaP. Gezien het feit dat 
deze maatschappij (PLEM} niet 
van ptan is haaP betPokkenheid 
in de GKN stop te zetten~ oveP
wegen wij deetname aan de aktie 
'Geen kePnenePgie nou~ dooP Gi
:robtauw'." aldus de brief. 
De provincie Limburg heeft nu 
twee pinnen op haar neus gekre
gen. De PLEM heeft al laten we
ten zich niet te zullen terug
trekken uit Dodewaard. 
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Naast het provinciaal overleg, 
neemt het LEO deel aan het IKEG, 
(Internationaal Kernenergie O
verleg Grensland} waarin ook 
duitse en waalse groepen zitten. 
Twee zaken die door het IKEG naar 
voren zijn gehaald zijn te belang
rijk om hier ongenoemd te laten. 
o Het belgies bedrijf Rupel Che
mie haalt ên kunstmest ên uranium 
uit fosfaat. Dit uranium (45.000 
kilo per jaar) wordt verkocht aan 
Synatom, dat er splijstofelement
en van maakt voor belg·iese atoom
centrales. Vervuiling van de Maas 
(b~j Luik} en radioaktieve besmet
ting voor tierknemers in de kunst
mestfabriek zijn de gevolgen ••• 
o De fransen willen aan de Maas 
(bij Chooz, net tegen belgiese 
grens) 4 joekels van kerncentra
les bouwen. Tasamen met de 3 ge
plande in Belgie zelf (Tihange, 
Visêe) zal de Maa.s het koelwater
kanaal van West-Europa worden. 
Om toch voldoende water in deze 
rivier te laten stromen, overweegt 
men de bouw van een stuwdam in 
een zijrivier (de Houille), waar
mee tevens een drinkwaterbekken 
voor Luik wordt geschapen. 
Als die 7 centrales er komen, 
kan het gebeuren dat de (kon
ventionele) centrales in nader
lands Limburg niet meer kunnen 
koelen op de Maas, omdat die te 
warm is geworden. Om over de 
radioaktieve vervuiling maar te 
zwijgen: Rotterdam betrekt bijna 
alle drinkwater uit de Maas. 
Een duidelijke parallel met het 
Rijn-probleem •. 

De aktie GIROBLAUW is momenteel 
het thema van het EKZ. In Middel
burg werden folders verspreid, 
huis-aan-huis, waarna men later 
de mensen ging bezoeken (''deur
belaktie") om uitleg te geven 
en te kollekteren. De gemeente 
Borsele is het volgende doelwit 



van.de folderaktie. 
Kontaktadres Giroblauw Zeeland: 

Willem Sterk, Nassaulaan 16, 
Goes (01100-28202) 

Het EKZ plaatste ook enkele kant
tekeningen bij de aktie "Dode
waard gaat dicht". Bij een vol
gende aktie dient er duidelijk 'n 
middenweg gevonden te worden tus
sen pure basis-demokratie en een 
meer georganiseerde vorm van be
sluitvorming. Ook het te lang 
naar buiten uitdragen van 'vreed
zame bezetting' en de late be
slissing over 'principiële ge
weldloosheid' werden als kritiek 
naar voren gebracht. 
Het EKZ heeft tevens gereageerd 
op deel 3 van de Nota Energie
beleid. In een 'open brief' wor
den achtereenvolgens de ekono
miese groei (van 2!3 %), de ge
hanteerde scenario's (veel kolen 
en heel veel kolen) en het een
zijdige onderzoek (kernenergie 
en steenkooltechnologie) sterk 
betwijfeld. "De nota gaat uit 
van de uitkomst. Dat kernenergie 
het moet worden staat reeds van 
te voren vast". 
Vervolgens worden de kosten van 
atoomstroom nog eens aangegeven: 
stroom van Borssele is 2 x zo 
duur als konventionele stroom. 
Tenslotte komt het EKZ terug 
op de gevaren van kernenergie. 
Gevaarbronnen die niet in deze 
Nota staan vermeld zijn onder 
andere de permanente opstapeling 
van radioaktiviteit ên de ge
volgen voor de werkers in de ura
niummijnen en omwonenden (zie 
ook de uitspraken van indianen 
tijdens het 4e Russell Tribunaal). 
Het EKZ konkludeert de nota 
als "onevenwichtig~ tegenstrij
dig en eenzijdig. De hoofdopstel
ler lijdt volgens ons aan nucle
aire splijthoofdigheid wanneer 
hij (= min. van Aardenne) be
weert dat de mensen die tegen 
kernenergie zijn~ daar geen ver
stand van hebben." .. "Deze nota 
is geen goede basi& voor een 
brede Maatschappelijke Diskussie". 

PBK. provinciaal 
enérqie komite 
noord brabant 

Het PEK bevindt zich ~n een 
overgangsfase, waarin over een 
nieuwe struktuur wordt beraad
slaagd. In die nieuwe opzet 
staat verbreding (naar vakbewe
ging, vrouwenorganisaties, enz) 
op het verlanglijstje. Primair 
zal de aandacht gericht blijven 
op kernenergie (in binnen- en 
buitenland) ên op de aktivitei
ten en plannen van de PNEM 
(grootschalige stroomvoorzie
ning, steenkoolcentrales, stads
verw~rming, demokratiese be
heersing) 

De aktie GIROBLAUW wordt láng
zaam opgestart. Tilburg en Bre
da zullen waarschijnlijk in 
januari '81 met de eerste daden 
beginnen in enkele stadswijken. 
De PNEM bezit 13% van de aan
delen Dodewaard, en steekt jaar
lijks vele miljoenen in deze 
bodemloze put. Bovendien wordt 
de duur ingekochte stroom (bij
na 3 cent per kWh duurder dan 
normaal) verrekend in de ta
rieven. 
GIROBLAUW BRABAN~ KONTAKTADRES: 

Henk Veltkamp, Biezelaar 4, 
Terheijden (01693-1136) 

Stadsverwarming blijft de bra
bantse aandacht vragen. Na Bre
da en Tilburg (waar men reeds 
volop in aanleg is) zal ook 
Oosterhout op de Amerpijplei
ding worden gekoppeld. Helmond 
krijgt een (door de PNEM te 
beheren) warmte-krachtcentrale, 
en in Eindhoven wordt een eind
rapport over stadsverwarming 
('de haalbaarheid is bijzonder 
gunstig') verwacht eind '80. 



Het "WINDWERKBOEK" is elders al 
veel beschreven, met alle lof. 
Voor ons geen reden om het boek 
hier onbesproken te laten, 
aangezien het er nog steeds om 
gaat de mogelijkheden van de 
wind (en van dit boek) maximaal 
te benutten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De rol van windenergie wordt door 
de Grote Beleidsmakers (minister 
van Ekonomische Zaken, elektrici
teitsmaatschappijen) nog steeds 
zwaar onderschat. Het opslagpro
bleem (voor windstille periodes) 
is en onoverkomelijk vraagstuk, 
althans naar de mening van Gin
jaar. Alsof het opslagprobleem 
van radioaktief afval een peule
schil zou zijn! 
De meningen over de windenergie
mogelijkheden lopen nogal uiteen. 
De Minister komt nooit verder dan 
5% van de stroomproduktie in ons 
land, en de "Organisatie voor 
Duurzame Energie" (ODE) stelt dat 
aandeel op minstens 20%. Het Cen
trum voor Energiebesparing (CVE) 
komt uit op 50%, aangenomen dat 
er ook bespaard en bezuinigd 
wordt op het stroomverbruik. 
Naast het kriterium van de bij
drage aan de vaderlandse stroom
voorziening, dient ook een afwe
ging van de risiko's gemaakt te 
worden. Kernenergie valt dan als 
eerste af, evenals steenkool- en 
oliestook. Windenergie is HET al
ternatief voor de~roomopwekking. 

Toch ligt er een duidelijke im
passe, die volgens de windfana
ten veroorzaak.t wordt door een 
algemene besluiteloosheid: er 
is geen duidelijk (energie)beleid 
waardoor ook geen initiatieve ge
nomen worden door de overheid op 
het terrein van windenergie. Bo
vendien zijn er onvoldoende mid
delen voor dieper onderzoek en 
?ntwikkeling van windmolens . 
Chris Westra en Herman Tossijn, 
de samenstellers van WINDWERKBOEK, 
geven vanuit een duidelijk stand
punt ("geen kernenergie") de 
mogelijkheden en moeilijkheden 
aan voor mensen, groepen die zelf 
aan de slag willen met de wind. 
Met bestaande ontwerpen en voor
beelden van zelfbouwers wordt een 
breed skala van windmogelijkhe
den geopenbaard. In dit unieke 
boek vinden we een kompleet over
zicht van het verschijnsel wind, 
en wat daarvan te maken valt. Dit 
boek is duidelijk niet geschreven 
in een sfeervolle studeerkamer, 
maar letterlijk tijdens de bouw van 
talloze molens en aanverwante ar
tikelen. Duidelijke bouwtekeningen, 
foto's, achtergrondtheorie (met 
een tikkeltje wiskunde), uitgebrei
de lijst met literatuur, leveran
ciers van komplete molens en 
delen. 

Ofschoon windenergie CDS letterlijk 
komt ~oewaaien, blijken er v~~l 
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te bestaan, die de moge- De prijs van het WINDWERKBOEK ligt 
lijkheden kunnen beperken. Naast op het eerste gezicht aan de hoge 
bomen, flatgebouwen en dergelijke kant: f 40,-. Maar voor dit bedrag 
leveren de opstellingen van de krijgte men eventjes 400 pagina's 
overheden de meest vervelende be- en tesamen een boek dat echt ge-
lemmeringen en hindernissen. schreven moest worden. Een brood-
Windmolens passen niet in het stads-nodige aanwinst en een eerste stap 
beeld of straatbeeld. Het is dan naar het nieuwe "windtijdperk". 
ook verdraaid moeilijk om vergun- Per slot van rekening was de Gou-
ning te krijgen, zoals een paar den Eeuw te danken aan het nuttig 
voorbeelden-uit-de-praktijk aan- gebruik maken van de wind. 
geven. Op het platteland is overi
gens mêêr mogelijk dan in de stad. 
Toch zullen we daar doorheen moe
ten ••• Windenergie en zonneenergie 
kunnen elkaar mooi aanvullen in 
de (toekomstige) energievoorzie
ning. Daarbij is van belang dat er 
ook bij de planning van nieuwe 
woonwijken rekening wordt gehouden 
met deze nieuwe energiebronnen. 
In Bergen op Zoom heeft een make
laar onlangs een plan ontworpen 
voor de bouw van 14 milieuwoningen, 

onder groot enthousiasme van de 
gemeente. Zonnekollektoren, warmte 
terugwinning, optimale isolatie en 
inpassing van windenergie vormen 
de opvallendste kenmerken van deze 
(nog te bouwen) huizen. Het kan dus 
wel, als er maar geen formele en 
bestuurlijke obstakels liggen. 

ZOmaar, op een doordeweekse 
daq in Bonqkonq •••• 
Energieburo 
"de Knijpkat" 
verspreidt 
zich 
wereldwijd ••• 

"JIINiJJIERKBOEK~ Wat mogel 
is met ~indene~gie" 
doo~ Ch~is WeBt~a en Be~man 
Tossijn . 
400 pagina's~ met honde~den 
foto 'sl- illus·t~aties~ ens. 
Ekologische Ultge~e~ij Amste~
dam~ l980. ISBN 90.6224.0259 
.! 40 ~-

I, E.~RGft BVW 
11
de kVJE pkat" 
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5DU1WlllBT HET ~ U!Jf VMl 
Het is alweer een hele poos geleden ge
beurd en welliswaar niet in ons eigen 
landje, maar het heeft wel alles met 
kernenergie te maken en het is nog steeds 
niet afgelopen. 
In de nacht van 14 op 15 juni 1980 zijn 
vijf mensen in Zeebrugge aan boord van het 
kernafval-schip Andréa Smits geklauterd. 
Ze hebben een aantal boordinstrumenten 
vernield om te beletten dat het schip 
zou uitvaren om ke·rnafval te dumpen. En
kele dagen daarvoor was het schip in Ijmui

ZEEBRtrDE 
kunnen worden afgehandeld zonder jury. Hier
door ligt de strafmaat aan de willekeur van 

de rechtbank. Normaal moet zo 1 n daad 
voor het Hof van Assisen komen, waar wel 
een jury bij aanwezig is. In het gerecht 
komt het steeds vaker voor dat politieke 
(mis)daden voor de korrektionele recht
bank worden gebracht. 

den enige dagen tegengehouden door binnen- 1 December was het proces tegen de 8 men
schippers en mensen van Greenpeace. Op het sen die zijn opgepakt bij de trein in 
land waren akties die de aanvoer van het Brugge (bij het ter perse gaan van deze 
radio-aktief afval belemmerden (o.a. door krant was er nog geen uitslag bekend). 
Onkruit, Stroomgroepen en een BAN-aktie \bor de vijf van Zeebrugge ziet het er 
in Petten). De aktie waarbij mensen zich nog niet zo best uit. Ze zijn nu einde-
in Zeebrugge aan de trein, die het Belgischelijk in voorlopige vrijheid gesteld (on
afval bracht, hadden vastgeketend, leverde,danks het hoger berope dat het Openbaar 
ook nog enige vertraging op. ~nisterie hiertegen heeft aangespannen). 
Toen de Andréa Smits uiteindelijk in Zee- I Het proces voor de korrektionele recht
bruggeaankwam om nog meer vaten met afval jbank van Ibornik moet echter nog gevoerd 
in te laden, bleek dat er lekken in deze worden. 
vaten waren vastgesteld. Het is in ieders belang dat de vijf wor-
De aktie van de vijf is heel logisch, als den vrijgelaten, want het gerecht wil ze 
je ziet hoe weinig effket talloze manifesta-laten veroordelen als sociaal-gevaarlijke 
ties en demonst-aties hebben. De Belgische I individuen. Dlt is een term die morgen 
regering gaat rustig door met bouwen en van! tegen vele anderen gericht kan worden! 
het beloofde kamerdebat over de toekomstige1 En hier in Holland mogen we er ook wel 
energievoorziening is nog steeds niets ge- 1 op bedacht zijn dat bij onze Zuiderburen 
komen. In tussentijd worden de inbreuk op 1 het zogenaamde recht ook al steeds 
de privacy, uitbreiding van de rijkswacht ! ner gaat spreken! 
en opheffing van het stakingsrecht in de I \bor verdere inlichtingen kun je terecht 
energiesektor steeds vanzelfsprekender. 

1 
bij de KAKTUS 

Ondanks dat vele groeperingen zich soli- 1 St. Amansstraat 13 
dair hebben verklaard met de vijf, zijn er ! 8000 Brugge 
ook die de aktie sterk hebben afgewezen. I of Marga verhoeven 

Hét "recht" 

In vergelijking tot het gebeurde is de re
aktie van het gerecht zwaar overdreven; de 
wet werd op z 1 n zwaarst gei-nterpr.eteerd. 
De vijf hebben maar liefst vijf maanden 
in voorarrest gezeten. In dien het géén 
politieke daad was geweest, maar gewoon een 
misdrijf (bv. schadeberokkening aan een 
huis), zouden ze al veel eerder in voor
lopige vrijheid zijn gesteld. 
Het heeft nog tot eind november geduurd, 
voor ze voor een ~anstalig gerecht konden 
worden voorgeleid. (Al heel lang wordt voor 

(adres bij redaktie ZEK-krant bekend) 

het recht gestreden om in de eigen taal be
recht te worden en opnieuw is dit recht 
opzijgeschoven.) \bor het proces zijn ze 
overgebracht naar Ibornik: voor de korrekti-~, 
onele rechtbank. Di.t houdt in dat zaken ~'·:.: 



VAKBONDSWERKG ·-------------- ··---------·-··· . ·--
Waaroa een vakbondswerkgroep? 

Deze groep wil naast de bestaande aktie
vormen (demonstraties, verspreiding van 
informatie, blokkades), meer aandacht 
besteden aan het verbreden van de anti
kernenergiestrijd door de arbeidersbe
weging in deze strijd te betrekken. 
Binnen de vakbonden wordt er gediskus
sieerd over kernenergie en werkgelegen
heid. ~onden willen hun standpunten 
gaan innemen tijdens de (brede) maat
schappelijke diskussie. De voedings
bond heeft op het fusiecongres (voor
jaar '80) al een motie tegen kernener
gie aangenomen. Het is belangrijd dat 
de anti-kernenergie beweging dit aan
grijpt om de vakbonden te stimuleren 
zich aktief met het energievraagstuk 
te bemoeien. 

Wat wil de vakbondswerkgroep? 

- \àkbonden moeten een standpunt gaan 
innemen tegen kernenergie. 
- zij moeten aktief deelnemen bij de
monstraties en andere akties. ~lgens 

de werkgroep kan een blokkade b.v. pas 
echt effekties zijn als de arbeiders
beweging zich inzet tegen het bouwen 
van kerncentrales of leveranties van 
onderdelen belemmerd. 
- vakbonden zullen mee moeten doen bij 
het ontwikkelen van een alternatief 
energiebeleid 
- er moet een demokratische kontrole 
zijn op de besluitvorming over produk
tie, distributie en verbruik van energie. 

Nieuwe strategie. 

De anti-kernenergie beweging heeft wei
nig ervaring met een dergelijke strate
gie voor de lange terming. 
De werkgroep is begonnen met het leggen 
van kontakten. De reakties waren posi
tief. Tijdens een forum-avond over de 
demonstraties in Mol heeft een distrikt· 
bestuurder een inleiding gehouden over 
kernenergie en werkgelegenheid. 
Ook zijn de zes eisen in het M ol-mani
fest ondertekend door de K.W.J., het 
N. V. V.jc. O.Brabant. Er is door de ABOP 
afd. Bindhoven een oproep voor de demon
statie geplaatst. 
~rder is de vakhondsgroep een keer uit
genodigd op de vakhondsschool in Best 
om te praten over de anti-kernergie
strijd. 

Saaenwerken. 

De start die de werkgroep maakte geeft 
goede perspektieven. Daarom willen wij 
onze ervaringen uitwisselen met andere 
groepen die mee willen werken, of al 
werken, aan het inschakelen van de ar
beidersbeweging bij het oplossen van 
het energievraagstuk. 
Kontakt kun je opnemen met de 
STROOMGROEP STOP KERNENERGIE 
Havenstraat 7, Eindhoven 
Telefoon: 040 - 122819 

"Industrierook 
bevat schat 
aan warmte" 

ROTTEltDAM (ANP)- De I• 
llutrlerook llle ln bet 'Water· 
weneblell lle laellt lqaat, beo ••& •oc ceaoe1 warm&e oa alle 
atellea la de JUjamoDd plua 4e 
tuiDilets la het Westlaad nn 
•-&e &e voonlen. Dat sel 
nonltter P. Oele na het opeD
baar llchaaa RijDmond maaa
ÛI op bet tenela vu Sbell· 
Penala, waar bij ln al,ID functie 
••.n voonatter vaa de Alle-ne 
Enereleraad de .ente paalsloel' 
voor eea eaer1lecentrale die 
warmte ult rook tei'UI'wlnt. 

De l:<!ntrale bij SheU kost 42 
miljoen. Als hij over twee jaar 
gaat draaien, scheelt dat Shell 
22.500 ton stookolie per jaar en 
de heUt van de kosten die aan 
bet gemeentelijk energiebedrijf 
moeten worden betaald. 

De warmtecentrale die Shell 
gaat gebruiken voor een kwart 
van de raffinaderij is veel zuini
ger dan normale centrales. De 
elektriciteitsbedrijven hebben 
meestal maar een rendement 
van veertig percent. De warmte
centrale bij Shell komt tot ne
gentig percent. 
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MOL 1980 

Nie dotyk~J 
Urzadzenie 
elektryczne! 

De verdwenen richtingborden (Eurochemic, Euratom, enz.) zijn weer op hun 
plaats geschroefd. Jl:! manifestatie en demonstratie in Mol behoort tot het 
verleden, zoals alle andere demonstraties. Wat is er bereikt? Ogenschijn
lijk niet veel, maar de belgiese regering heeft aan de vooravond van Mol" 
aangekondigd dat het debat over energie spoedig zal beginnen. Jl:! belgiese 
anti-kernenergiebeweging moet het smeulend vuurtje brandend houden, omdat 
er een grote weerklank werd gevonden in Belgie, en in de nederlandse Kempen. 
Iedereen die meegewerkt heeft aan deze manifestatie, hardstikke bedankt!! 

~~-----------------~~Z~U~~~~R=LA~N~~==-=~~E~RGE~~~~~~---------------



Is er iets mis ? 
Twee jaar geleden (in april '78) !België wil 
werd door GEK ZN en VAKS gesteld 

~ 
TJJ-IIJ&o 

dat er wel eens "afspraken" ge
maakt zouden kunnen worden tussen 
Nederland en Belgie. Die afspraak 
(over kernafval natuurlijk) zou 
er a1s volgt uitzien: Belgie 
gaat nederlands kernafval op
werken in Mol, en Nederland neemt 
het belgies afval mee naar de 
zoutkoepels in Groningen en 
Drenthe. Omdat Nederlanders 
voortdurend beweren dat "zout" 
beter is dan "klei", moeten ze 
"t maar voelen ••• 
Het verlossende antwoord werd 
in de laatste dagen van novem
ber gegeven ••• door Van Aardenne 
en Goedkoop (direkteur ECN). 

Waar de zuidnederlandse èn 
vlaamse energiebeweging al 
lang voor vreesde, begint nog 
werkelijkheid te worden ook. 
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lossingen. Het resultaat zou kUn• J 
nen zijn dat in een groot aantal 
landen kleine oneconomische op
bergplaatsen ontstaan en mogelijk 
zelfs in geologische formaties die 
daarvoor niet de meest geschikte 
zijn. "Gepoogd moet daarom wor-
den iedereen duidelijk te maken 
dat dit niet in het algemeen belang 
is. Daartoe is de eerste stap de 
mensen ervan te overtuigen dat 
het beter is een goede afvalberging 
te hebben in eigen land dan een 
slechte in het aangrenzende". 

Uiteraard werpt dit de vraag op' 
wat goed en slecht is. Daarom 
moeten hiervoor internationaal 
normen vastgesteld worden en 

..,. prof. Goedkoop geeft sterk de 
voorkeur aan meer samenwerking 
door een aantal landen. "Je kunt 
je afvragen of Nederland en Bel
gië bijv. beiden iets moeten doen 
op dit gebied". aldus de hoogle
raar, die zich er niet over wilde 
uitlaten of klei ( dat door de Bel
gen als ideaal wordt beschouwd) 
beter of slechter is dan zout. De 
en de Neaerlanders alleen zout in 
hun bodem die in aanmerking 
zouden kunnen komen voor afva
lopslag. Het is bekend dat elk land 
datgene wat men in eigen bodem 
heeft als het beste beschouwt. 

Mol openen 
voor Nederland 

(Van oaze parlementaire redactie) 

DEN DAAG-Bellil is bereid de opwerkingsfabriek Euro
chemie Mol (Deael) uit te breiden voor eventueel gebruik 
door Nederland. Dan moet wel het Belgische parlement 
akkoord gaan met de heropening en uitbreiding van deze 
kleJne opwerkingslabreik en moet afgewacht worden wat de 
uitkomst van de Nederlandse maatscbappeUJke discussie 
over kernenerele en het beslult van het Nederlandse parle
ment zullen zijn. 

Minister Van Aardenne (Economische Zaken) schrijft dat 
in antwoord op vragen ter voorbereiding van het debat over 
de begroting van Economische Zaken. 

Onder bovengenoemde voorwaarden heeft minister Van 
Aardenne bij de Belgen laten informeren of zij bereid zijn 
voor eventueel Nederlands gebruik de capaciteit van de 
aanvankelijk als experimentele opwerkingsfabriek in 
Oeso-verband geopende en jaren geleden gesloten onderne
minguit te willen breiden. Volgens Belgisch-Nederlan4se 
actiegroepen rond de nucleaire activiteiten in en om Mol 
(onder meer ook proefnemeDingen met het opslaan van 
radio-actief afval in kleilagen) is de Belgische regerina 
voorstander van heropening en uitbreiding van Eurochemic. 
Op dit moment worden gebruikte splijtstofstaven van de 
bestaande Nederlandse kerncentrales in Borssele en Dode
waard opgewerkt (dat is het bruikbaar materiaal uit dif 
gebruikte splijtstofstaven halen, zoals uranium maar ook 
plutonium) in Frankrijk (Cape la Hague) en in Engeland 
(Windscale). 



In het kader van de brede maatschap
pelijke discussie over het wel of 

niet van kernenergie, heeft de werk
groep Kalkar n sanenwerking met 

Posjet van 8 tot 27 Dec::e.uber een 
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een energieweek geo:rganiseerd met de 
naan Til.buJ::g 80 Watt? 
Het progréllllla zal grotendeels in 
Tilbu:rg Noord worden afgewerkt atrlat 
daar een aantal pn::blemen daadwerke
lijk spelen zoals stadsveJ:Wamling, 
isolatie, individuele wannta.neting 
en straatverlichting. 

- Stadsvezwamting is het gebruik 
maken van afvalwannte die vrijkant 
bij het maken van stroan in een 
elektriciteitscentrale. Deze wannte 
wordt dan gebruikt an huizen en 
gebouwen te ve:tWamlell. Wannte die 
anders verloren zcu gaan wordt nu 
nuttig gebruikt. Belangrijk is 
daarl>ij wel dat huizen goed geiso
leerd worden en hun energieveli>ruik 
individueel geneten kan worden. 
Tilburg heeft besloten an stads
veJ:Waming aan te leggen met ge
bruik van afvalwannte van de 
Anercentrale. 

- Een ander probleem is de straat
verlichting die in de Tilburgse 
buitenwijken al an 9 uur op halve 
kracht wordt gezet; dat leverde 
vanuit de Tilburgse bevolking nog
al wat negatieve reakties op. 

Een kleine greep uit het progranma: 
8-27 Dec.: Tentoonstelling "ENEOOIE 
~~~ in de Ypelaer. 

17 Dec. : Forum over Tilbu:rgs ener
giebeleid in de Schans. 

ENERGIEBURO "DE KNIJPKAP" 
p/a Stationsst~aat 1S~ 

Pitbu.~g 
013-3S1S3S 

-Via voorlichtingsavonden, films en 
forum zullen deze pn::blem:m aan 
bod kanen tijdens de energieweek. 

- Verder wordt er de antikeunenergie
aktie "Giro BIAUW S'roP IX>DEWAARD 
NCXJ" gestart. Bij deze aktie 
gaat het er an druk uit te oefenen 
op de energiebedrijven die via de 
PNEM aandeelhouder zijn van de 
kemoentrale in Dodewaard .. De aktie 
wil bereiken .dat de energierekening 
niet meet autanatisch wordt afge
sdu:even maar met gewone overschrij
vingskaarten. '!Wee overschrijvings
kaarten meten worden uitgeschreven 
met bedragen die het totaal van de 
energierekening uitmaken. Op êén 
van de kaarten met dan vezmald 
worden dat dat de bijdrage is aan 
de ontwikkeling van kernenegiekos
ten, dienen eigenlijk niet wil 
maken 
GeVolg: enenome administratieve 
àlaos, waaraan de eis zal worden 
veli>olrlen, dat er pas op nqrtnal.e 
wijze betaald zal worden als de 
ene:rgiebedrijven hun bijdragé aan 
Dodewaard zullen s~. 



Met de regelmaat van twee maanden is gedurendé de laatste vijf jaar de Zuidneder
landse Energie Krant (ZEK) verschenen. Allerlei kleine wijzigingen hebben zich in 
de loop van dit lustrum voorgedaan. Zo was het eerste nummer gestencild, en op de 
fiets rondgebracht. Het voor u liggende nummer is bij een kleinschalige drukkerij 
op een off-set pers vermenigvuldigd, en door Tante Pos in de brievenbus bezorgd. 

VERANDERINGEN OP KOMST ••••.•••• 

In haar eerste en oorspronkelijke opzet is deze 
krant bedoeld als spreekbuis voor en door de 
zuidnederlandse energiebeweging. De redaktie 
zat verspreid in Zeeland, Brabant en Limburg. 
De praktijk was echter, dat mensen uit Tilburg 
de ZEK-krant in elkaar draaiden en afwerkten. 
Inhoudelijk is de ZEK op dezelfde lijn geble
ven. Onderwerpen als Stadsverwarming, het. be
leid van de provinciale elektriciteitsmaatschap
pijen, energiebesparing en alternatieve energie 
kwamen met de regelmaat van de klok ter sprake. 
Kernenergie en de akties tegen atoomenergie 

stonden eveneens centraal. Borssele, Doel, 
Mol, Almelo, Kalkar en Dodewaard werden 

gesneden koek, voor redaktie en voor 
de lezers. 

Wij kunnen tevreden konkluderen dat het 
allemaal niet voor niets is geweest. 

Ondanks dat de PN~ ons herhaaldelijk 
beschuldigt van vuilspuiterij, is deze 
energiegigant de grootste warmteleve
rancier van Nederland aan het worden. 
Stadsverwarming is in Brabant·een ver
trouwd begrip geworden, al komt de 
werkelijke uitvoering lang niet overeen 
met onze idee'ën. 
Tot in Den Haag maakt men zich nu (ein
delijk) zorgen over de nukleaire avon
turen van onze zuiderburen. 

Wij willen u op de hoogte stellen van 
de plannen voor de toekomst. Een 
nieuwe ploeg mensen heeft met de oude 
redaktie afspraken gemaakt voor een 
vernieuwde "energiekrant" voor Zuid
Nederland. De leidraad blijft dezelf
de als bij de ZEK, de aanpak ver
schilt. Ieder nummer zal een bepaald 
onderwerp centraal stellen, dat min
der gebonden is aan de aktualiteit 
en daarom ook zelfstandig bruik
baar is. Het overige deel bestaat 
uit artikelen met meningen, feiten 
en nieuws over het energiebeleid, 
en de aktiviteiten van de energie
beweging. Natuurlijk zal er plaats 
ingeruimd zijn voor ingezonden 
stukken. Het eerste nummer moet 
in februari van de pers komen ••••• 

Daarvoor willen wij 2 dingen vragen: 
o maak nu uw abonnementsgeld over 
o heeft u suggesties voor een 

pakkende naam ? Stuur die op 
of bel terstond: Energieburo 
"de Knijpkat" 013-351535 



In veel gemeentes en provincies is de 
zg "giroblauw-aktie" al van start gegaan. 
In het onderstaande artikel wordt aan
gegeven wat ook alweer de bedoeling van 
deze aktie is, hoe ze opgezet is en wat 
de relatie tussen zuid-nederland en Do
dewaard is. 

In 1964 werd de NV Gemeenschappelij.ke 
Kernenergiecentrale Nederland (NV GKN) 
opgericht door dezelfde elektriciteits
produktiebedrijven, die deel uitmaken 

van de NV Samenwerkende Elektriciteits 
Produktiebedrijven (SEP). De aandelen 
in de NV GKN zijn verdeeld over 3 over
heden, 1 gemeenschappelijke regeling 

en 7 NV's. De aandellhouders hebben 
zich verplicht een hoeveelheid stroom 
af te nemen van de kerncentrale Dode
waard, die eigendom is van de NV GKN) 
evenrediq aan hun aantal aandelen. 

De NV GKN heeft 570 aandelen uitgege
ven en die zijn als volgt verdeeld: 
-provincie friesland 15 

,, noord-holland 29 
-gemeente amsterdam 59 
-NV EZH 139 
-NV PNEM 70 
-NV PLEM 36 
-NV PEGUS 36 
-NV PGEM 63 
-NV IJsselcentrale 50 
-NV PZEM 10 
-electr. groningen/drenthe 29 

hoe het verder voor zuid-nederland 
zit: 
Van de NV PNEM zijn 1991 aandelen in 
handen van de Provincie Noord-Brabant. 
De gemeenten Bergen op Zoom, Breda, 
CUijk, Eindhoven, Helmond, Den Bosch, 
Tilburg, Roosendaal en Waalwijk hebben 
elk ~~n aandeel. In de raad van com
missarissen zitten vier leden uit en 
benoemd door Gedeputeerde Staten • De 
overige 8 commissarissen worden door 
de raad zelf benoemd. 

Van de aandelen van de NV PLEM Z1Jn er 
499 in handen van de provincie. De ge
meente Geleen heeft er ~~n.7 leden 
van de raad van commissarissen worden 
door G.So benoemd en komen uit G.s. 
of Provinciale Staten. De overige zes 
leden worden door de raad benoemd. 
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De NV PZEM (die overigens zelf al een 
kerncentrale hebben) is voor 2/3 van de 
provincie. 1/3 van de aandelen zijn van 
de gemeentes. In de raad van bestuur 
zitten 10 ledenvanuit P.S. Zij worden 
gekozen volgens de politieke samenstel
ling van die Staten. De overige 5 leden 
zitten er vanuit de gemeentes. 

Ziehier een overzicht van de relaties 
van de provinciale elektricitietssbe
drijven in zuid-nederland en de kern
centrale in Dodewaard. 
Iedere elektricitietsmaatschappij (en 
dus iedere stroombetaler) betaalt een 
gedeelte mee van het verlies van de kern 
reaktor en rekent dit door in onze 
stroomrekening. Als deze stroomgigan
ten hun kontakten met de GKN verbreken, 
zal Dodewaard dus moeten sluiten! 

Een manier waarop dit afgedwongen zou 
kunnen worden is met de aktie: 
"Geen Kernenergie Nou door Giroblauw". 

De opzet van deze landelijke aktie 
was/is als volgt: 
-in eerste instantie sturen we eisen 
waarin beschreven, dat de desbetrefffen
de ~lektricitietsbedrijven, provincies 
en gemeenten zich sterk moeten maken 
om Dodewaard inderdaad te sluiten. 
-komt hier geen bevredigend antwoord 
op, dan start de aktie. Iedereen krijgt 
een aaceptgiro of heeft een automatiese 
overschrijving voor de energierekening. 
Massaal overschakelen op gewone over

schrijvingen met de gewone blauwe giro
kaarten/evt bank is voor het volledig 
geautomatiseerde sisteem van de stroom
bedrijven moeilijk of helemaal niet te 
verwerken.Machtigingne worden uitéraard 



ingetrokken. Er zijn natuurlijk varian
ten mogelijk: Met twee girokaarten het 
totaalbedrag overmaken, waarbij de ene 
van een gulden vergezeld gaat met de 
mededeling"Stop Kernenergie". Ook aan 
de kas betalen is een mogelijkheid. 
-Mocht het electriciteitsbedrijf deze 
druk kunnen weerstaan dan kunnen we de 
aktie versterken door nog ingewikkel
der te gaan betalen. In het uiterste 
geval zouden we kunnen overgaan tot 
het kollektief en daadwerkelijk weige
ren van die ene Dodewaard-gulden. Maar 
dan alleen als er uieraard veel mensen 
aan meedoen. ps. De kalkarheffing werd 
ook massaal geweigerd. 

In Noord-Holland en in Groningen en 
Drente is men al vrij intensief met deze 
aktie bezig. Ook in Zeeland is men 
druk doende vooral met het benaderen van 
de betrokken instanties. De gemeente Am
sterdam, die rechtstreeks aandelen heeft 
in de Dodewaard-centrale gaat voorstel
len in de eerstkomende aandeelhoudersver
gadering om de kerncentrale te sluiten. 

Het hangt uiteraard van de plaatselijke/ 
provinciale situatie af wanneer en hoe 
de giroblauwaktie het beste gevolgd kan 
worden. Eerst in de gemeenteraad of 
meteen naar de provinciale elektrici
teitsmaatschappij toestappen met een 
brief met de eis om Dodewaard te slui
ten. Het is natuurlijk wel belangrijk, 
dat een en ander niet naast of tegen 
elkaar gaat werken. Een solistiese aan
pak kan slechte invloed hebben op het 
totaalresultaat. Van groot belang is 
dat je zoveel mogelijke organisaties 
achter je krijgt, die daadwerkelijk mee 
willen helpen met de giroblauwaktie. 
Een volgende zaak is natuurlijk het 
zoveel mogelijk betrekken van de plaat
selijke bevolking. De giroblauw-aktie 

maakt duidelijk hoe tedere stroombe
taler (in)direkt meebetaalt aan de 
kerncentrale in Dodewaard. 
Het is raadzaam om wanneer er serieu
ze plannen zijn in kontakt te treden 
met de kontaktadressen/personen per 
provincie: 
Noord-Brabant: 
Henk Veltkamp, Biezalaar 4.Terheijden 
01693-1136. 
Limburg: 
Limburgs Ene~gie Overleg, Mariastr. 13 
Maastricht. 043-50130, 
zeeland: 
Willem Sterk, Nasaulaan 16o Goes. 

Ook weet de plaatselijke stroomgroep 
in de buurt meestal wel hoe de stand 
van zaken is. Die adressen staan op 
de achterkant van de ZEK. 
Voor meer informatie over de vorde
ringen van de Giroblauw-aktie in zuid
nedarland wordt je hierbij doorver
wezen naar het artikel "provincie
nieuws" in dezelfde ZEK. 

Voor meer algemene informatie over 
de aktie en hoe de relaties liggen 
tussen elektriciteitsbedrijven en ge
meente, provincie en GKN heeft het 
LEK een speciaal bulletin gemaakt 
over deze materie (no.9 okt. 80). 

Over de effekten van de kernenergie op 
milieu, leven en gezondheid komt in dit 
boekje een indrukwekkende rij deskundi 
aan het woord. Het geheel is een verslag 
van het symposium van november '79 aan 
de gemeentelijke lhiversiteit is Amster
dam. 
verschenen bij \b.n Gennep, 
ISBN 90 6012 499 9 
192 pagina's voor f14,50 
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stadsverwarming in Oosterhout •••••• 

PNEM als sinterklaas? 
Eind Oktober besloot de gemeente 
Oosterhou~ om stadsverwarming 
aan te leggen. Zo'n 2000 nieuw
bouwwoningen in de Oosterhoutse 
wijken de Beemdenbuurt en Dom
melbergen-Noord vorden er op 
aangesloten. De warmte voor de 
stadsverwarming komt van de 
Amercentrale in Geertruidenberg. 
In 1982/83 wordt de warmtepijp 
~an de Amercentrale naar Tilburg 
gebouwd en Oosterhout krijgt daar 
een aftakking van. Het is de be
doeling dat in de nieuwbouwwijken 
geen apart kookgasnet wordt aan
gelegd zodat de bewoners elek
trisch zu~~en moeten gaan koken. 
Tevens is besloten om de kosten 
voor de bewoners niet hoger te 
laten zijn dan wanneer normale 
cv-ketels zouden zijn geïnstal
leerd. 
Bij de besluitvorming zijn twee 
mogelijkheden bekeken. Mogelijk
heid een is het aanleggen van 
stadsVirwarming waarbij gebruik 
gemaakt wordt van de restwarmte 
van de elektriciteitscentrales 
in Geertruidenberg. De warmte 
komt dan via een buizennet de 
woning binnen. Mogelijkheid twee: 
de woningen worden in vergelijking 
tot mogelijkheid een extra geiso
leerd en voorzien van centrale 
verwarming met een hoog rendement 
kete~. 
Verdediger van de aanleg van 
stadsverwarming, het zal geen 
verbazing wekken, was de PNEM met 
Arnhemse zuster de KEMA. De KEMA 
hoefde hiervoor alleen maar de, 
door haar gemaakte, rapporten O• 
ver stadsverwarming in Breda en 
Tilburg wat aan te passen. Verde
diger van extra isolatie was 
Intergas. Intergas had als getui
ge het Centrum voor Energiebespa
ring uit Rotterdam opgeroepen. 
Grote verschillen waren er tussen 
deze twee verdedigers over de ge
hanteerde uitgangspunten. Met na~ 
me de mate van isolatie stond ter 
diskussie. 

De KEMA hanteert in haar bereke
ningen a~s uitgangspunt voor de 
isolatie de norm "goed", hetgeen 
spouwmuur-, dak- en v~oeriso~atie 
van bepaa~de dikten inhoudt. Dus 
geen dubbe~e beglazing: De mate 
van isolatie is van belang voor 
het warmteverbruik. Hoe beter de 
isolatie, hoe lager het warmte
verbruik en hoe groter de energie
besparing. Minder warmteverbruik 
betekent echter ook minder op
brengst voor de stadsverwaraing. 
Daar staat wel brandstofbespa• 
ring en besparing op de warmte
leidingen tegenover. De investi
ringen zijn echter hoog en per 
saldo kan extra isolatie beteke
nen dat stadsverwarming finan
cieel minder gunstig wordt on
danks de extra energiebesparing: 
En kan betekenen dat de subsidie 
van de NEOM(Nederlandse Energie 
Ontwikk.elingsMaa"t:schappij) niet 
doorgaat. Juist de grote finan
ciele risikos hebben een rol ge-

:{~ ... 
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speeld bij de aanleg van stads
verwarming in Oosterhout. De ge
meenteraad zei wel ja maar de 
gemeente neemt geen ~inancieel 
risico op zich. De gemeente 
neemt dua deel aan de Exploita
tiemaatschappij naast de PNEM en 
zonder Intergas. Hetgeen bete
ken.t dat bij verl.ies de PNEM voor 
Sinterklaas mag spelen. Zo'n 
goedheiligman is de PNEM echter 
ook weer niet. De PNEM verwacht 
grote overschotten op allen 
stadsverwarmingen waarin zij deel 
neemt. Hetgeen betekent dat Til
burgers, Bredenaars en misschien 
Costerhoutenaren teveel betalen 
voor hun stadsverwarming. En de 
zwarte piet toegespeeld krijgen. 
Tegenover het standpunt van PNEM 
en KEMA staat dat van Intergas. 
Intergas vindt dat eerst extra 
geisol.eerd moet worden en dan ge 
keken moet worden op welke ma
nier de nog nodige warmte gepro
duceerd moet worden. 

Het bezwaar tegen de isolatienorm 
"goed" is dat deze niet goed ge
motiveerd wordt. In Zweden en De
nemarken zijn de normen "goed" 
goed voor 2x zoveelenergiebespa
ring. Gestreefd moet juist wor-

den naar die combinatie van iso
l.atie en woningverwarming (cv
ketels of stadsverwarming)die 
voor de bewoners het goedkoopst 
is en die qua energiebesparing 
beter is. 
Verder moet bezwaar aangetekend 
worden tegen het besluit om de 
bewoners voor stadsverwarming 
niet meer te l.aten betalen dan 
bij normale individuele cv-in
stal.laties. De vergelijking moet 
gaan tussen beter rendementke
tels en extra isolatie aan de 
ene kant en stadsverwarming aan 
de andere kant. De bewoners mo
gen dus nooit meer betalen voor 
stadsverwarming dan bij extra 
isolatie en betere ketels. 
Ook mag niet vergeten worden 
dat de aanleg van stadsverwar~ 
ming betekent dat de bewoners 
elektrisch moeten gaan koken. 
En elektrisch koken kost meer 
energie dan op gas koken, om 
dat bij de omzetting van gas of 
andere brandstoffen in stroom 
veel energie {50%) verloren 
gaat. Bovendien moeten de be
woners nieuwe fornuizen en 
pannen aanscha~~en. 
De PNEM hangt dus zeker niet 
de Sint uit in Oosterhout. Of 
de toekomstige bewoners gaan 
straks teveel betalen voor 
hun warmte en hun stroomreke
ning. Of de Tilburgers en 
Bredanaars en andere stads
verwarmingagenieters doen dat. 
De toekomstige bewoners van de 
Beemdenbuurt en Dommelbergen 
krijgen in ieder geval "een zak 
met lekkers" omdat ze zoet 
buiten de besluitvorming ge
houden zijn. 

P d kt• miljard kubieke meter; de bin
rO U ~~~ nenlandse afzet liep met dertien 

~~~~ 
1
. 0 p-ocent terug tot 25,6 miljard 

• yro ui) kubieke meter. aardgas . Hogere temperaturen in de Wie 
gelooft 
de PNE'l1 

nog ? 

a.-v~'\1 Olieverbruik 
~'"~ d I . · ~~ aa t wem~g 

DEN HAAG, 14 okt. - Het Ne
derlandse verbruik van oliepro
dukten zal dit jaar volgens des
kundigen van Shell met onge-

eerste drie maanden van dit 

BIJt. t jaar speelden een rol bij het -/o erug achterblijven van de gasverko-
pen van de gasbedrijven met 
veertien procent (totaal 15 milDEN HAAG, okt - In de 

eerste acht maanden van 1980 is 
de Nederlandse aardgasproduk
tie met acht procent gedaald tot 
56,4 miljard kubieke meter. Dit 
blijkt uit cijfers van de Gasunie 
over de gasafzet De export 
daalde met drie procent tot 30,8 

jard kubieke meter) ten opzichte 
van de eerste acht maanden van 
1979. De elektrische centrales, 
die meer olie en kolen zijn gaan 
stoken, namen 21 procent min
der gas af dan verleden jaar (3,3 
miljard kubieke meter). (ANP) 

. veer twee procent dalen. Dit is 
veel minder dan de daling van 
het Europese olieverbruik, die 
volgens de Shell-deskundigen 
zeven à acht procent bedraagt. 
De geringe daling in ons land is 
toe te schrijven aan de over-. 
schakeling van onze elektrische 
centrales van aardgas op stook
olie. 

---------------------~~Z~U~IO~N~E=D~E~RL=A~N~DS~E~E~N=ERG~E~KR~AN~T-~=--------------1 !; 



'Ons' Dodewaard 
De doorzichtige propaganda v66r 
kernenergie (via "Stroom", "Ener
gie+Water", informatiemateriaal 
van KEMA, SEP, en provinciale 
elektriciteitsmaatschappijen) is 
in de jaren '70 doorgeprikt door 
de massale anti-beweging. 
Maar een kat in het nauw verzint 
nieuwe streken. In ZEK nr. 25 
maakten we melding van een stik
kerakties (JA, KERNENERGIE) door 
KEMA-personeel en van de Stich
ting Energie Informatie (objek
tieve informatie over kernener
gie) door personeel van Neratoom. 
De aktiviteiten zijn inmiddels 
uitgebreid. Zeer opvallend aan 
deze nieuwe"beweging" is dat zij 
gebruik maakt van bijna precies 
dezelfde middelen als de AKB: 
stikkers, advertenties. Maar er 
is êên zeer groot verschil: de 
anonieme sfeer van waaruit men 
opereert verschilt duidelijk van 
de openheid van bv. energiekomi
tês. We noemen twee recente voor
beelden •••• 

ADVERTENTIE PRO DODEWAARD 
Op 18 oktober een pagina-grote 
advertentie (in Volkskrant} onder 
de zware titel "WIJ VEROORDELEN 
INTIMIDERENDE ACTIES DIE TOT DOEL 
HEBBEN KERNENERGIE BIJ VOORBAAT 
UIT TE SLUITEN - OOK DIE BIJ DO
DEWAARD" • Was getekend door ruim 
300 fysici, hoogleraren, ingeni
eurs, direkteuren, enz. Bijna 
allen wetenschappers. Alleen ont
braken hun werkgevers. Het gro
nings Universiteitsblad snuffelde 
naar de achtergronden en kwam tot 
de (harde) slotsom dat ongeveer 
heel kernminnend Nederland hier 
tekende: KEMA, UCN, FOM, ECN, 
Dodewaard, elektriciteitsmaat
schappijen, Gemeentelijke Ener
giebedrijven (o.a. van Tilburg!) 
en zo voort. Zij pleiten v66r 
kernenergie als het alternatief. 
"Denk eens aan de derde wereld, 
die snel meer energie nodig heeftJ 
veel meer zelfs. Wij zijn op soek 
naar nieuwe krachtige bronnen. 
Ontsloten zijn die nog Zang niet. 

en van zon en wind mogen we he
laas nog maar weinig verwachten." 
Inderdaad. Als het aan deze on
dertekenaars ligt, hoeven we 
niets te verwachten op het ter
rein van alternatieve energie. 

AKTIEKOMITE NEDERLAND STERK (ANS) 
Deze nieuwe groep bakt ze hele
maal bruin. Volkomen anoniem 
(met slechts een bankrekening 
bij de ABN in Amsterdam) wordt 
kernenergie weer 'ns opgepoetst: 
Kernenergie voor onze economie 
en Via kernenergie naar kernfu
sie" voor onze economie. JA." 
De achtergrond van ANS wordt 
iets duidelijker met hun kreten: 
"Demonstreer mee op deze demo
cratische manier en steun zo on
se verdere aktiviteiten!!!" 
Wat heet demokratisch, als deze 
groep zich letterlijk verschuilt 
achter een banknummer. Geen adres, 
plaats, telefoon of naam. De 
aktiviteiten van ANS zijn brood 
nodig, volgens hun pamflet, "te
genover de grootste en ondemocra
tische schreeuwers in dit Zand 
die de indruk geven als meerder
heid te fungeren". Deze opmer
king slaat de plank volkomen 
mis, aangezien de AKB 't ook nie 
an helpen dat de nederlandse be
volking (anno 1980) in meerder
heid gêên brood ziet in kernener
gie. Sterker nog: ook een poli
tieke meerderheid in de Kamer 
is tegen uitbreiding,inklusief 
het CDA. 
Vier voorbeelden (en misschien 
lopen er nog wel meer anonieme 
pro-kernenergiegroepen rond) to
nen aan dat de getergde atoom
lobby alles uitprobeert om nog 
iets te redden. Helaas, voor hen, 
is de demokratie allang een stap 
verder. Kromme prietpraat en 
loze kreten (Voor de ekonomie) 
tekenen de armzalige pogingen 

·van deze "akties". Bovendien 
riekt de naam "Nederland Sterk" 
naar een beweging waarop niemand 
zit te wachten. 



GRENS
OVERSCHRIJDING 
Augustus van dit jaar werd door de 
Milieu Werkgroep Kempenland een no
titie uitgegeven over grensover-
schrijdenderadioaktieve besmet
ting.Zij werd gageschreven uit be
zorgdheid over de dreigende her
opening van de opwerkingsfabriek 
"Burochemic".Dit was ook de aanlei
ding voor de anti-kernenergie de
monstratie in Mol. 
De opwerkingsfabriek en de daarmee 
verbonden dumping van afval in de 
kleilagen zijn niet de enige atoom 
aktiviteit in het Belgiese deel van 
de Kempen.Er staan ook fabrieken 
die brandstofelementen produceren 
voor zowel de(toekomstige)snelle 
kweekraaktoren als "gewone" kern
centrales en een onderzoekscentrum 
dat over een aantal proefraaktoren 
beschikt.Niet in de Kempen maar 
wel dicht bij de Nederlandse grens, 
in Doel,staat een kerncentrale park 
dat in de toekomst,volgens de plan
nen,uit zes kerncentrales moet gaan 
bestaan. 
Deze kernenergie aktiviteit gaat ge
paard me~ radioaktieve besmetting van 
hetmilieu.Deze houdt niet op aan de 
~rens. 
Hier gaat het dus om vervuiling bij 
een normaal funktioneren van de in
stallaties.Een tweede bron van be
smetting en gevaar is het vrijkomen 
van radioaktiviteit in geval van 
incidenten en grote rampen. 

atmosfeer 

aardappelen 
bonen. 

gras 

De radioaktieve weg. 

Atoominstallaties stralen altijd. 
Er wordt aan de atoom-industrie 
niet de eis gesteld dat ze het 
milieu niet mogen besmetten.Nee, 
ze mogen radioaktief afval lozen 
mits ze beneden vast.gestelde normen 
blijven. 
omdat er nog weinig bekend is over 
de effekten van zelfs hele kleine 
doses moet,uit voorzorg,men er van 
uitgaan dat iedere verhoging van de 
natuurlijke achtergrondstraling 
een gevaar opleve.rt voor de gezond
heid van mensen.Dat de atoomindustrie 
(en proefnemingen met kernwapens) tot 
zttlke verhogingen leidt staat vast. 
Hieronder is schematies weergegeven 
hoe de route vanaf uitstoot naar 
mensen verloopt.Op deze weg van 
bodem,water of atmosfeer naar mens 
vindt een koncentratie plaats.Dat 
wil zeggen de hoeveelheid radio
aktieve stof per gram organiese ma
terie neemt toe,een relatief zeer 
kleine uitstoot van bijv. stron
tium 90 kan dan ook leiden tot een 
meetbare verhoging van radioaktivi
teit in bijv. melk. 

De ramp 

Regelmatig wordt er melding gemaakt 
van kleine ongelukken in kerncentra
les die geen gevaar zouden opleveren 
voor omwonenden.Rampen behoren niet 

.rogge 
voedarmais 
voederbieten 

kloc::::.=r 
~Cs-137) 

mest (drijfmest) 

r 

Jbodl&m~·------------•---------- directe aanstraling 

J 
{gamma-straling van Cs-137) 

grondUialar . 
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tot de onmogelijkheden,dit bewijst 
Harrisburg. 

land en met Belgie binnen de Benelux 
en OESO.Verder bestaat er het DGMH/ 
IPO/VNG overleg tussen deze landen 
over grensover schrijdende verontreini
ging.Een werkgroep binnen dit orgaan 
is belast met radio aktieve besmetting. 
En als laaste bestaat er overleg op 
provinciaal nivo. 

Het ongeluk daar heeft geleid tot 
vraqen over de veiligheid van centra
les en naar de maatregelen die onder
nomen zouden moeten worden bij on
gelukken(zgn rampenplannen). 
Zich wanend in een verenigd Europa 
hebben de Duitse en Belgiese overhe
den hun kerninstallaties dicht bij 

Dit alles heeft geleid tot het instel
len van telefoonlijnen. 

de Nederlandse grens gebouwd.Het maakt 
immers toch niks uit waar je ze neer
zet,en daar vlak bij grenspaaltjes 
kunnen de buren meegenieten. 

Groepen die zich bezig houden met het 
probleem van grensoverschrijdende be
smetting zijn:de Milieu werkgroep Kem
penland die de hierboven genoemde no
titie heeft uitgegeven(contact adres 
Eerselse Dijk 2a,Bergeijk)en Benegora, 
Belgies Nederlands grens overleg regio 
Antwerpen(Nieuwe weg 51,Hoogerheide). 
Deze groepen houden zich dus voorname
lijk met Brabant bezig. 

Dit leidde echter wel tot problemen 
bij het maken van rampenplannen.Ju
ridies en bestuurlijk zijn Neder
land,Belgie en Duitsland nog niet ge.
lijk geschakeld,het onderling over
leg levert dan ook nogal wat problemen 
op,rampenplannen zijn er nog steeds 
niet.Wel bestaan er talrijke overleg
organen.Het NDKK overleg met Duits-

Zij organiseren 19 februari een forum 
waarbij ook deze problemen aan de or
de komen,dan is het alweer 1981. 

De doorgedraaide 
elektriciteits-

RBT .,. ., k boeren uit Geert-
-Vel zng Wl 11teewer en4 ~.~,ruidenberg hangen 

C)(\.f)u J ~"" t'...J vu·~de stroom in de 
• ~~ hoogspanningswil-

UUR proJect afvalwarmte 
(Vaneen 

onzer verslaggevers) 

BREDA- De RBT-velllng 
is bereid mee te werken aan 
het vestigingaobject van af
valwarmte van de Amereen
trale in Geeriruidenbgen. Dit 
deelde voorzitter N. Rops gis
teren mee tijdens een pers
bijeenkomst. 

De RBT wil gebruik van 
deze alternatieve vorm van 
energiewinning realiseren 
ten bate van de telers. Zij ziet 
het als een indirecte bijdrage 
aan de levensvatbaarheid 
van de RBT, aldus de voorzit
ter. 

Het bestuur is nog druk in 
onderhandeling over grond
aankoop, die zal variëren van 
60-120 of 180 ha. tuinbouw
grond Het is niet de bedoe
ling dat het glasareaal zich 
hierdoor uitbreidt, maar dat 
er zich tuinders vestigen die 
~ aan vernieuwing toe 
zijn. Al kan men de toeloop 
uit het westen niet helemaal 
tegengaan. 

In de aanloopperiode wil 
het bestuur de energieprijs 
losgekoppeld zien van die 
van het aardgas. Het is de 

bedoeling dat de alternatief 
verkregen warmte stukken 
goedkoper wordt. Hierover is 
op korte termijn een gesprek 
met het ministerie van Land
bouw. 

Ook via Economische 
Zaken probeert men subsidie 
te verkrijgen om de beginpe
riode aantrekkelijk te ma
ken. 

Paraat 
,,Wij staan paraat. Het 

woord is aan de tuinbouw". 
Volgens directeur lr. J. van 
Rooij ziet de PNEM goede 
mogelijkheden voor de leve
ring van afvalwarmte van de 
Amercentrale in Geertrui
denberg aan tuinbouwbe
drijven. Ir. Van Rooij: ,,Een 
werkgroep met onder meer 
de NCB, het Landbouwschap 
en onze ir. Verweij heeft stu
dies gemaakt van tuinbouw
bedrijven van zestig en hon
derd hectare op afstanden 
van respectievelijk zeven, 
twaalf en zeventien kilome
ter afstand van de centrale. 
In alle gevallen is het door 
toepassing van slimme syste
men een haalbare zaak". 

gen, om de molie
gangen vol te 
stoppen met de 

Ir. Van Rooij over het uitwarmte van de 
gangspunt van PZEM: ,,Hete grote centrale 
is voor de tuinbouw moeilijk 
om te concurreren met het 
buitenland. In die concurren-
tie spelen de stookkosten van 
Nederlandse glastuinders 
een grote rol. Daar kunnen 
wij met onze afvalwarmte 
wellicht op inspelen". 

Voor PNEM betekent dele
vering van afvalwarmte aan 
de tuinbouw zeker geen ex
perimentele zaak. Ir. Van 
Rooij, zeer gedecideerd: "Wij 
weten hoe het moet. Wij zijn 
er klaar voor". 
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"ONDER HOOGSPANNING" 

KERNENERGIE - KULTUREEL 

Na Sater met "Isotopen op Saterdag" 
en Proloog met "Wij zijn niet af te 
koelen" is nu ook gltwee als derde 
Nederlandse theatergroep met een pro
gramma over kernenergie gekomen. 
Het stuk gaat over het "korte leven van 
Karen Silkwood en de verwikkelingen van 
veiligheidsinspekties, inlichtingendien
sten, grote bedrijven, politieapparaat, 
vakbond, en andere betrokkenen bij de 
kernindustrie". ~ titel van het stuk is 
"ON IER HOCS SPANNiliS " • 
Gltwee is uitgegaan van het volgende ge
geven: 

SOLLICITANTEN GEZOCHT! 

Energieburo de Knijpkat zoekt samen 
met het Provinciaal Opbouworgaan NBr. 
(PON) een 

met intresse voor de energie
problematiek. De aan te stellen 
persoon komt krachtens een Werk 
Verruimende Maatregel (W.V.) te 
werken. De aanstelling kan op zêêr 
korte termijn plaats vinden. De 
werkzaamheden omvatten in grote 
lijnen: 
- meewerken aan de tot standkoming 

van een modelwoning. Hierin zal 
een optimum aan energiebesparende 
maatregelen aangebracht zijn. Op 
langere termijn wordt ook gedacht 
aan toepassing van alternatieve 
energiebronnen. 

In 1972 treedt Karen Silkwoord als voor
standster van kernenergie in dienst van 
een plutoniumfabriek. Binnen twee jaar 
kan zij aantonen dat op minstens 25 pun
ten wordt geknoeid met de veiligheids
maatregelen, voor mensen binnen maar ook 
voor mensen buiten de fabriek. Zelf al 
ernstig besmet met radio-aktieve straling 
komt zij in 1974 om bij een auto-ongeluk. 
Op 6 maart 1979 start een proces tegen 
de firma op drie aanklachten: 
- opzettelijke radio-aktieva-besmetting 
- aantasting van demokratische rechten 
- moord. 

Gltwee - politiek vormingstheater 
Capucijnegang 6, Maastricht 
telefoon 043 - 17764 

- het geven van voorlichting en ad
viezen m.b.t. energiebesparing en 
alternatieve energie. 

- opzetten van een praktische kur
sus voor toepassing van energie
besparing en alternatieve energie
in eigen omgeving. 

Aanstelling zal plaats vinden in een 
W.V. Maatregel. Dat houdt in dat de 
aan te stellen persoon werkloos dient 
te zijn en voor de duur van 1 jaar 
aangesteld kan worden. Het salaris 
ligt vast op /2200,- bruto per maand. 
Over aanstelling in Part-Time verband 
is te overleggen. 

Inlichtingen en sollicitaties richten 
aan: Prov. Opbouw-orgaan Nrd. Brabant 

t.a.v. Frans Bedeaux 
Joost van der Aalst 

Stationstraat 15 
5038 EB Tilburg 
013 - 351535 

De nt,lntûl•r YU dea arbeid, •oet het werk der arbeiders zelve IQD. 
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ENERGIEREa-JT 
Ieder zich zelf respekterend 
blad komt tegenwoordig met 'n 
energie-special uit. Zo ook het 
juridisch studentenblad "Ars 
Aequi". Energierecht is de titel. 
Energierecht bestaat als zodanig 
niet, maar door het maken van 
een "samenhangende beschrijving" 
maakt men er aanzetten tot. Uit 
de inhoud blijkt dat dit boek 
uit 4 hoofdrubrieken bestaat. 
1. De struktuur van de energie
voorziening. 2. Energie, ruimte
lijke ordening en milieu. 3. In
ternationaal energienergierecht. 
4. Nationaal energiebeleid. 
De inhoud van deze eerste ru
briek bestaat uit 5 artikelen: 
Energie en recht, Energiebeleid 
en energieondernemingen, de weer
barstige economische orde van de 
energiesektor, Elektriciteits-
en gasbedrijven, Hoe zit het met 
de aardgasprijzen?, De macht en 
de prijs van olie. 
Het eerste artikel geeft een 
overzicht van het veranderen van 
de wetgeving in verband met de 
leveringsvoorwaarden/leverings
plichten, de belangenontwikke
lingvan de staat in de energie
producerende- en energielever
ende bedrijven. Ook de positie 
van het Reactor Centrum Neder
la~d wordt nader belicht. De 
verantwoordelijkheid van over
heid's NV's wordt uitgespit, 
met name de van de Samenwerk
ende Energie Producenten NV. 
Er wordt 'n chronologisch over
zicht gegeven van wetten, die 
iets met energie van doen hebben. 
Het artikel over energiebeleid 
en ondernemingen schetst de ont
wikkeling van overheidsbemoei
ing in tijdsfasen. Ook de econo
mische orde en decentralisatie 
komen te discussie. Er wordt in
gegaan op de rol van pressiegroe
pèn. 
Elektriciteits- en gasbedrijven 
is het artikel wat helderheid 
probeert te scheppenin de ondoor
zichtige struktuur tussen en van 
deze bedrijven. " De struktuur 
van de voorziening in elektri-

20 

citeit en gas biedt op dit mo
ment met een lange geschiedenis 
een onoverzichtelijk geheel. 
Vrijwel alle bedrijven die zich 
met deze voorzieningen bezig 
houden zijn overheidsbedrijven. 

en deze hebben allerlei rechts
vormen. Het feit dat het overheids
bedrijven zijn biedt enerzijdts de 
mogelijkheid de partikuliere con
sument een goede en optmale be
scherming te geven. Anderzijds 
geeft zulks aan de overheid de ge
legenheid deze voorziening.en te 
gebruiken als middel tot uitvoer
ing van andere overheidstaken. De 
mogelijkheid tot extra bescherming 

· is toe te juichen en dient te wor
den benut, omdat elektriciteit en 
gas behoren tot de eerste levens
behoeften. Het hanteren van deze 



voorzieningen ten behoeve van ge
heel andere taken is onjuist. Voor· 
op dient immers te staan het be
lang van de burger als afnemer." 
Het volgende artikel heeft als 
titel:" Hoe zit het met de aard
gasprijzen?" Het winnen van het 
G.roningse aardgas heeft de Neder
landse bevolking er een nieuw 
"gouden kalf" bij gegeven. Een 
analyse van de p~ijsontwikkeling 
ten oozichte van consumenten be
langen in samenhang met nationale 
politiek geeft de ontwikkeling 

het beperken van de olietoevoer 
naar "het westen" door door de 
arabische olieproducenten. 
Het volgende artikel bespreekt 
het aardoliebeleid van de EEG 
en de uitwerking daarvan op 
Nederland. 

van prijzen voor klein- en groot- EEG en Atoomenergie: Bedenkingen 
v~rbruikers in binnen en buiten- bij de herziening of bevestiging 
land. van hoofdstuk VI Euratom-verdrag. 
Het artikel over de macht en de Bakevolutie in het denken over de 
prijs van olie schetst de positie economische ordening enerzijds en 
van de OPEC en oliemaatschappijen. de dwingende mogenlijkbeid het 
Het geeft aan waarom de overheid hoofdstuk VI-EGA-verdrag inzake 
te weinig bevoegdheden bezit om de voor ziening te bevestigen of 
desgewenst invloed op het oliege- te herzien anderzijs, vormen de 
beuren uit te oefenen. aanzet tot de analyse van 1: een 
Hoofstuk 2: Energie, ruimtelijke aantal juridische aspekten, 2: 
ordening en milieu. 9egevens uit de Europese integra-
Het eerste artikel met dezelfde tiesektor en 3: economische en 
titel is een algemeen overzicht industriële facetten, die medehe-
over de winning van delfstoffen palend zijn voor de toekomstige 
en opwekking, het energietransport werkzaamheden van Euratom op het 
en verder het verbruik van energie. gebied van de voorziening van 
Het artikel "Energiedragers en aan- ertsen, grondstoffen en bijzon
sprakelijkbeid beschrijft de hui- dere splijtstoffen. Daarna wordt 
dige wetten en regelingen met be- een voorstel tot oplossing ge
trekking op olie, LPG, LNG en het formuleerd op basis van de studie 
beruchte uranium. Het bespreekt van de twee klemmende problemen 
hoofdzakelijk problemen over aan- in dit dossier: a. het gemeen• 
·sprakelijkheid bij ongevallen tij- schappelijk voorzieningabeleid 
dens transport. en b. het beginsel van gelijke 
Ineke Lambers-Hacquebard behandeld werking." 
in haar artikel i' Recht en radioak- Hoofdstuk 4: Nationaal energie
tief afval" de gevallen: - het ra- beleid. 
dioaktief -afval op het KEMA-terrein Het eerste artikel heeft als 
-de verscheping via IJmuiden voor titel: "Enkele aspektenvan de 
dumping in de oceaan - de vergunningwet Investerings Rekening -
voor compactopslag in Borssele - Energietoeslag: Het grootste 
De uitbreiding van de opslagcapa- van de totale jaarlijkse inves-
citeitin Dodewaard - afsluiting teringen van de bedr~jven be-
en goedkeuring van nieuwe opwer- staan financieel ge~7en uit in-
kingscontracten - Besluitvorming vesterin~en in bedrl.J~spanden 
over permanente berging (proef- en technJ.sche uitrustJ.ng ten ~e-
bor.ingen en het Iinterdeparte- hoeve van de produktie. Deze J.n-
mentale commissie voor Kernener- vesteringen hebben voor de ge-
gie rapport over de Brede Maat- hele samenleving vaak diep in-
schappelijke Discussie.) grijp~nde gevolgen. Zo is er een 
Hoofdstuk 3: Internationaal Ener- duidelijke relatie tussen het 
gierecht. volume en de aard van investe-
Het eerste artikel beschrijft de ringen enerzijds en de werkgele-
organisatie: Internationaal Ener- genheidsontwikkeling anderzijds. 
gie Agentschap, welke is opge- Tevens staat vast dat investe-
richt.eind 1973 als antwoord op· ringen dikwijls een stuk milieu-



vervuiling met zich meebrengen. 
Naast het milieuaspekt, is voor
al de laatste jaren, het energie 
-aspekt van investeringen actueel 
geworden. Nauw samenhangend met 
de alarmerende berichten over het 
opdrogen van de traditionele en
ergiebronnen wordt van vele kan
ten de beschuldigende vinger uit
gestoken naar allerlei investe
ringen die een ongelimiteerde aan
slag doen op schaarse energiebron
nen. Tegen deze achtergrond be
hoeft het geen verbazing te wek
ken dat de overheid in een gemeng
de economische orde al enkele de
cennia straaft naar beïnvloeding 
van investeringsbeslissingen door 
het partikuliere bedrijfsleven 
met subsidies geven of juist ach
ter wege laten met betrekking tot 
het energiegebeuren. De WIR wordt 
uitgelegd. 
Verstandig met energie is het vol
gende gedeelte. Hierin wordt een 
analyse gemaakt van de voorlich
tingscampagne van de overheid 
"Verstandig met Energie". Een 
groot gedeelte van dit artikel 
bevat kritiek op deze campagne. 
De wettelijke (nood)maatregelen 
die door de overheid bij een drei
gende energiekrisis, worden in 
het volgende artikel belicht. 
Met name die van 1956 bij de Suez 
-krisis en die van 1973 bij het 
dichtdraaien van de arabische 
oliekranen: autolozezondagen en 
benzine op de bon. 
Beleidvoorbereiding en besluit
vorming is het laatste gedeelte 
van dit boek. Het eerste artikel 
heet "Het energie-advieswezen: 
een nieuw mandarijnendom?. 
Het beschrijft het samenstellen 
van de adviesraden, hun werk
wijze, de mogelijke en onmoge
lijk heden, de ministeriële ver
antwoordelijkheid etc. Verder 
wordt er een opsmming van de 
maar liefst 25 adviesorganen ge
geven met hun werkterreinen. 
Het laatste artikel heeft de ac
tule titel: "De Brede Maatschap
pelijke Discussie tegen het licht 
gehouden. 
In de Energienota van 1974 werdt 
het princiepe besluit genomen het 
aantal kerncentrales met drie uit 
te breiden. De vestigingsplaatsen 
van deze centrales zou door mid-
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del van een PKB worden vastgesteld. 
Tijdens de inspraakronde, die van 
deze procedure deel uit maakt, 
kwam naar voren dat allereerst 
een definitief besluit over de 
al dan niet wenselijkheid van het 
aantal kerncentrales moest word
en genomen. Omdat het nemen van 
dat besluit moeilijk was geworden 
door de hoogoplopende discussie 
tussen voor- en tegenstanders werd 
op aandrang van onder andere de 
Raad van Kerken besloten de bevol
king door middel van een (B)MD 
bij de besluitvorming te betrek
ken. Naast de polariseerende wer
king die van de BMD zou uitgaan 
werd oqk verwacht dat deze legi
timeerend zou werken ten aanzien 
van het uiteindelijke besluit. 
Na dreigementen van milieuorgani
saties om hun medewerking aan de 
te houden BMD niet te verlenen 
wordt door de regering, wanneer 
zij spreekt over het al dan niet 
slagen van de BMD, de indruk ge
legd op het aantal deelnemers. 
Nu de regering in de Nota Ener
giebeleid deel 3 duidelijk heeft 
gemaakt voor de toepassing van 
kernenergie te zijn in de extra 
te bouwen kerncentrales en deze 
opvatting haaks staat op de me

ning die de meerderheid van de 
Nederlandse bevolking daarvoor 
heeft, zou het geen kwaad kunnen 

· bij het sprekenover het slagen 
van de BMD daarnaast de nadruk 
te leggen op de link tussen de 
BMD-resultaten en de uiteinde
lijke besluitvorming door de re-

. gering en het parlement. Er wordt 
een analyse gemaakt van de opzet 
van de BMD, het onderwerp, de 
Nota Energiebeleid deel 3, de 
procedure, de rol van de proef
boringen, de rol van het parle
ment, de resultaten(gevolgen), 
legitimiteit. 

ENERGIERECHT is een bijzonder 
nummer van ARS AEQUI, november 
1980.verschijnt 11X per jaar. 
f3,50 per nummer. Mw. C.J. 
Mouton-Visser, Bloemstede 69, 
3608 TH Maarssen. 
ISBN 90-70094-43-6 



vacatures 
DE REDAKTIE van deze krant is op zoek naar korrespondenten. 
Korrespondenten, die straks in de nieuwe opzet van deze 
energiekrant (waarvan de naam nog een vraagteken is) bij
dragen willen maken en inleveren. Uiteraard staat er geen 
enkele vergoeding tegenover ••••. 
Mensen die interesse hebben, of meer willen weten, 
kunnen bellen naar: Joost van der Aalst 

"Of ik korrespondent 
wil worden van die 
energiekrant?" 

"Ik heb nu geen tijd. 
Belangrijke vergader
bla,bla, afspraak .. " 

Wim Kersten 
Joost Andrik 
telefoon overdag: 013-351535 

"Tja, dat lijkt me 
wel wat. Wat kost 't. 
Ehh, ik bedoel, wat 
levert dat op?" 

"Trouwens, ik heb 'n 
gezin te onderhouden. 
En de benzine is ook 
al weer duurder ge
worden." 

"Nou, da's niet veel. 
Voor nop? Nou, kijk, 
ehh, weet je .. " 

"Nee. Het gaat echt 
niet. Sorry hoor. 
Ik sta wel achter jul
lie. Goeie zaak, weet 
je wel •. " 



··~:. Bnerqi.e xomite Zeeland, Dam 47, Middelburg 01180-25347 

l4HBU:RG.-:: Jti.mburqs EnEt:rgiè .Komite, Kapittelstraat 6, Sittard 04490-15385 
Milieucena:um Maastricht, Mariastraat 6, Maastricht 043-50130 
Wim ·Haarll)an, Navolaatl 6, Heerlen, 045-219173 
NIVON Roermond, Ringov-en 12, Roermond, 04750-29970 
SSK Venlo, Bert Stoot, v. Braestraat 16, Venlo 
Werkgroep Stop.Atoomplannen Weert e.o., Wout Scheper, 

Bassin 10, Weert 04950-33234 
SSK Roermond, Postbus 369, Roerlllond, 04750-18915 

BRABANT: Brabantse l4ilieufederatie, Spoorlaan 414, Tilburg 013-351535 
Stroomgroep Oss, Angoralaan 16, Oss 

.BELGIB: 

Stroomgroep Den Bos9h, v.d. Hoopstraat 33, Den Bosch 073-134893 
Stroomgroep Zundert, Burg. Manderslaan 2, Zundert, 01696-4484 
Stroomgroep Eindhoven, Havenstraat 7, Eindhoven 040-512603 
Energie Komite Breda, Veemarktstraat 40, Breda 076-145491 
Energie Komite Roosendaal, Odiliadonk 34, Roosendaal 01650-41216 
Energie Komite Bergen op Zoom, Kapittelstraat 10, Bergen op Zoom 
Werkgroep Kalkar Tilburg, Lange Nieuwstraat 200, Tilburg 013-432269 
Werkgroep Stop Atoomplannen Kempen, De Kranssen 37, Waalre 

04904-4609 
PPR Brabant, Peter Beyer, Cobbenhagenlaan 558, Tilburg 
PSP Brabant, Lou Niesten, Nieuwlandstraat 39, Tilburg 013-435039 

Verenigde Aktiegroepen voox: Kernstpp (VAKS); Consciencestraat 46, 
2000 Antwerpen, 09/3231393868 

LANDELIJK: Landelijk Energie Komite, Tweede Weter~ngsplantsoen 97 Amsterdam 
020-221366 

Vereniging Milieudefensie, Tweede Weteringaplantsoen 9, Amsterdam 
LSSK, Oude Gracht 42, Utrecht 030-314314 
Aktie Strohalm, Oude Gracht 42, Utrecht 030-314314 

INTERNATIONAAL: WÎSE (WOrld .Information Service on Energy), TWeede 
Weteringaplantsoen 9, Amsterdam. 020-221366 

Censuur is een term die wij niet 
kennen en ook niet gebruiken. 
Recht-voor-de-raap en zonder 

Bekijk 't maar 
U KUNT OOK MEEDOEN, DOOR BIJ
VOORBEELD NU AL BET ABONNEMENTS
GELD OVER TE MAKEN OP GIRO 
3600254 ten name van Penning
meester PEK, te Tilburg. 

een blad voor de mond te nemen 
sporen wij de zere plekken in 
het (nederlands/belgiese) ener
giebeleid op, om daarbij onze 
eigen visie en mening tegenover 
te zetten. 
De ZEK krant heeft nu meer dan 
5 jaar als spreekbuis gediend. 
Hoogstwaarschijnlijk komt in 
FEBRUARI 1981 een waardige 
opvolger (met een nieuwe naam). 
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U KUNT NOG MEER DOEN! HELP ONS 
MET EEN PAKKENDE NAAM VOOR 
DE NIEUWE ENERGIEKRANT. 
Reakties naar het redaktie-adres: 
Nieuwlandstraat 39, 5038 SM Tilburg 

ENERGE KRANT 
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