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VOORWOORD 

Uit gesprekken tussen personen uit de wereld van energie-en-milieu ontstond in 1993 het 
idee om voor een brede groep van deskundigen een workshop te organiseren over de 
vraag: 'wat betekent het streven naar een duurzame ontwikkeling van de samenleving 
voor de verdere ontwikkeling en toepassing van kernenergie als energiebron'. Dit leidde 
tot de workshop 'Kernenergie en Duurzame Ontwikkeling' die 14 januari 1994 in Utrecht. 
plaats vond. 
De workshop werd georganiseerd door de vakgroep Natuurwetenschap en Samenleving 
(NW &S) van de Universiteit Utrecht, met ondersteuning van een comité bestaande uit de 
volgende personen: ir. N.G. Ketting, prof. dr. ir. H.H. van den Kroonenberg, prof. ir. 
E.I. Tuininga, prof. dr. W.C. Turkenburg. 

Het doel· van de workshop was: 
- uitwisseling van gedachten over de mogelijke betekenis van kernenergie voor een duurza 

me ontwikkeling van de samenleving; 
- het in kaart brengen van randvoorwaarden waaraan de kernenergietechnologie moet 

voldoen wil zij inpasbaar zijn in een duurzame ontwikkeling; 
- nagaan in hoeverre op onderdelen de opvattingen van de deelnemers overeenstemmen of 

juist uiteen lopen, en welke argumenten hierbij worden gehanteerd; 
-nagaan welke rol Nederland zou kunnen (c.q. moeten) spelen ten aanzien van de verdere 

ontwikkeling en toepassing van kernenergie. 

Tijdens de workshop werden de volgende onderwerpen besproken: 
- Kernenergie en duurzaamheid; een sociaal-culturele analyse 
- Duurzame ontwikkeling en energievraag. 
-Kernenergie, milieu en klimaat. 
- Duurzaamheid en de veiligheid van kernenergie. 
- Duurzaamheid en radioactief afval. 
- Duurzaamheid en het proliferatiegevaar. 
- Perspectieven voor handelen in Nederland. 

Vooraf is besloten van de workshop een algemeen toegankelijk verslag te maken, onder 
redactie van F. Arts, W. de Ruiter en W.C. Turkenburg en met steun van mevr. A. 
Aerts van bureau 'Klare Taal'. Het resultaat hiervan ligt voor u. Een eerder concept van 
dit verslag is ter verbetering en goedkeuring aan de deelnemers toegestuurd. 
Vooraf werd ook besloten het aantal deelnemers aan de workshop te beperken tot circa 30 
personen. Deelname geschiedde op uitnodiging en op persoonlijke titel. De lijst van deel
nemers is opgenomen in dit verslag. 
Ter voorbereiding van de workshop is aan de deelnemers de 'Notitie over Kernenergie' 
toegestuurd, geschreven door professor H.H. van den Kroonenberg. Deze notitie is als 
bijlage bij het verslag opgenomen. Als achtergronddocument voor de workshop gold 
tevens het 'Dossier Kernenergie' dat eind 1993 door het Ministerie van Economische 
Zaken werd gepubliceerd. 

Aan de workshop is met groot enthousiasme deelgenomen. Over diverse onderwerpen 
moest de discussie voortijdig worden afgebroken. De debatten resulteerden in diverse 
vervolgvragen. Daarom is besloten om te streven naar een tweede bijeenkomst en daarbij 
gebruik te maken van het verslag van de eerste bijeenkomst. 

Allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de workshop en van het verslag 
worden hiervoor ten zeerste bedankt. Hopelijk draagt het resultaat bij aan een beter in
zicht in het beleid dat inzake kernenergie gevoerd zou moeten worden. 
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1. INLEIDING OP DE WORKSHOP 

Inleider: W. C. Turkenburg 

1.1 Discussies over het broeikasprobleem, dat veroorzaakt wordt door onze energiebe
hoefte en de wijze waarop wij in die behoefte voorzien, hebben ertoe geleid dat in 
diverse kringen opnieuw de vraag wordt gesteld wat kernenergie voor onze en~rgie
voorziening kan betekenen en in hoeverre het gebruik van kernenergie een bijdrage 
kan leveren aan de oplossing van het broeikasprobleem. 
Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kan bij ongewij
zigd beleid de mondiale uitstoot van C~ tengevolge van ons energiegebruik toe
nemen van 6 Gigaton koolstof in het jaar 1990 tot circa 25 Gigaton koolstof in het 
jaar 2100, zoals in figuur 1.1 te zien is. Willen we het probleem van klimaatver
andering beheersbaar houden, dan zou de uitstoot niet toe maar juist af moeten 
nemen, tot minder dan 3 Gigaton koolstof per jaar. 

1.2 Er zijn vele min of meer technische mogelijkheden om tot vermindering van de 
C~-uitstoot te komen. Een van de opties is kernenergie. Van ieder van deze opties 
kan men eisen dat inzet ervan alleen mag plaatsvinden wanneer dat niet strijdig is 
met het streven een duurzame ontwikkeling van de samenleving te realiseren. 
Het streven naar duurzame ontwikkeling is echter meer dan het oplossen van het 
broeikasprobleem. Voor de energievoorziening betekent duurzame ontwikkeling: 
(1) het kunnen voorzien in de energievraag die voortvloeit uit de gewenste sociaal
economische ontwikkeling; (2) het realiseren van een energiesysteem dat betrouw
baar functioneert; (3) een energievoorziening die niet tot milieuproblemen leidt; en 
(4) een energievoorziening die voorkomt dat grondstoffen en hulpbronnen uitgeput 
raken. Binnen die context moet ook kernenergie gewaardeerd worden. 

1.3 We moeten ons de vraag stellen aan welke eisen een technologie moet voldoen wil 
deze inpasbaar zijn in een duurzame ontwikkeling van de samenleving. Naar de 
mening van Turkenburg betekent de eis van duurzaamheid in de energiesector niet 
dat een technologie zeer langdurig, bijvoorbeeld eeuwig, inzetbaar moet zijn. Wel 
betekent de eis van duurzaamheid dat een technologie: (1) zeer efficiênt met hulp
bronnen moet omgaan; (2) voldoende schoon moet zijn en (3) veilig toepasbaar is. 
De technologie moet ook betaalbaar zijn (4). Daarnaast is een eis dat de technolo
gie maatschappelijk acceptabel moet kunnen zijn (5), anders worden de geïnves
teerde gelden niet duurzaam besteed. In de kernenergiesector zijn hiervan verschil
lende voorbeelden te geven. Een eis is ook dat (6) de technologie die ingezet wordt 
niet de ontwikkeling en toepassing blokkeert van technologie waarvan de inzet ten 
principale voorkeur verdient. Tenslotte moeten we (7) geen technologie ontwikke
len die wel in de westerse landen, maar niet in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden of 
landen met een dictatoriaal regime mag worden toegepast; dat is op langere termijn 
geen duurzame situatie. 
Per technologie moeten we nagaan hoe we deze uitgangspunten voor duurzaamheid 
kunnen vertalen in concrete criteria en normen. Vandaag spitsen we die vraag toe 
op de kernenergietechnologie. 
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1.4 Mondiaal staat thans circa 350.000 MWe aan nucleair vermogen opgesteld, zoals 
figuur 1.2 laat zien. In de figuur is ook aangegeven hoeveel nucleair vermogen er 
de laatste jaren in aanbouw en in bestelling was. De figuur suggereert dat de 
komende jaren de toepassing van kernenergie nauwelijks zal groeien, mogelijk 
zelfs zal afnemen. Wil kernenergie enige rol van betekenis spelen bij het oplossen 
van het broeikasprobleem dan zal het opgesteld vermogen sterk moeten toenemen. 
In de literatuur wordt dan gesproken over een toename met een factor 10, tot meer 
dan 3.000.000 MWe. 
Een van de aandachtspunten hierbij is het vraagstuk van de maatschappelijke accep
tatie van de kernenergietechnologie. Zonder maatschappelijke acceptatie heeft het 
geen zin aan uitbreiding van de toepassing van kernenergie te werken. 

1.5 Op grond van enquêtes die in de loop der tijd zijn uitgevoerd, kan een beeld 
worden geschetst van de maatschappelijke acceptatie van de bouw van nieuwe 
kerncentrales in Nederland. Figuur 1.3 is hiervan een resultaat. De figuur laat zien 
dat sinds het ongeval met de kerncentrale in Tsjernobyl circa 85 % van de 
bevolking tegen de bouw van nieuwe kerncentrales is. Zolang dit probleem niet is 
opgelost, ziet Turkenburg voor kernenergie in Nederland nauwelijks een toekomst 
weggelegd. 

1.6 Is het denkbaar dat de opinie over kernenergie zich gaat wijzigen? In 1989 is door 
de Stichting Maatschappij en Onderneming een enquête uitgevoerd, waarbij aan de 
geïnterviewden informatie is verschaft over de mogelijkheden om tot een nieuwe 
kernenergietechnologie te komen die schoner en veiliger is. Vervolgens is de vraag 
gesteld: "Vindt u toepassing van kernenergie aanvaardbaar als deze veiliger (moge
lijk inherent veilig) zou zijn?" Tweederde van de ruim 400 ondervraagden zei 'ja'. 
Op de vraag: "Gelooft u in de haalbaarheid van veilige kerncentrales?", zei twee
derde echter 'nee'. Ook werd de vraag gesteld: "Denkt u dat de deskundigen de 
bevolking voldoende zullen informeren over de mogelijke gevaren van kernener
gie?". Driekwart van de ondervraagden antwoordde hierop met 'nee'. 
Turkenburg concludeert dat het vertrouwen in nucleaire experts buitengewoon laag 
is. Voor verdere toepassing van kernenergie is dit een van de barrières. Keer op 
keer zijn er incidenten waardoor dit vertrouwen verder ondermijnd raakt. Voor
beelden hiervan zijn de recente berichten uit Amerika over experimenten die met 
radioactieve stoffen op onwetende burgers zijn uitgevoerd. Ook de manier waarop 
de nucleaire wereld met zijn critici omspringt wekt bepaald geen vertrouwen (zie 
ook 2.15). Daar zal dus verandering in moeten komen (zie ook 3.35 en 4.28). 
Turkenburg concludeert uit de enquête tevens dat het ontwikkelen van nieuwe, 
schonere, inherent veilige, en minder proliferatiegevoelige kernenergietechnologie 
eveneens een voorwaarde is om tot een nieuw marktperspectief voor kernenergie te 
komen. 

1. 7 In deze workshop willen we nagaan of voor een duurzame ontwikkeling van de 
samenleving de toepassing van kernenergie essentieel is, of daar juist afbreuk aan 
doet. Tevens willen we nagaan aan welke voorwaarden de toepassing van kernener
gie moet voldoen wil deze toepassing aansluiten bij het streven naar duurzame 
ontwikkeling. 
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Figuur 1.3 Percentage van de bevolking dat tegen de bouw van nieuwe kerncentrales is. 
(gebaseerd op W.C. Turkenburg, "Kernenergie, verguisd en geprezen", Min. van Economische 
Zaken, Den Haag, januari 1990) 

In deze workshop wordt geprobeerd verschillende 'werelden' bij elkaar te brengen 
en na te gaan hoe in deze 'werelden' over het antwoord op deze vragen wordt ge
dacht. Daarbij is het streven niet om consensus te bereiken. Het gaat in deze 
workshop om een uitwisseling van visies en argumenten, om het realiseren van een 
gedachtenwisseling hierover en om het realiseren van een dialoog tussen groepen 
die elkaar rondom dit thema weinig spreken. Wellicht leidt dit ertoe dat de dialoog 
ook na deze dag wordt voortgezet. Op termijn zou dit tot vruchtbare resultaten 
kunnen leiden. 
Enig voorwerk is hierbij verricht door allen die betrokken waren bij de totstand
koming van de kernenergienotitie die Van den K.roonenberg ten behoeve van deze 
workshop heeft geschreven (zie bijlage). 
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2. PRELUDE: Kernenergie en duurzaamheid; een sociaal-culturele analyse 

Inleider: W. de Ruiter 

2.1 De Ruiter baseert zijn prelude op het onderzoek dat door Fieke Arts is gedaan, 
getiteld "Het kernenergieconflict: een wetenschappelijk oplosbaar probleem?". Zij 
heeft geprobeerd om de houdingen en meningen van Nederlandse kernenergie-ex
perts in kaart te brengen, te beschrijven en te analyseren en heeft daar een zeer 
uitvoerig verslag over geschreven. Er zijn 87 Nederlandse kernenergie-experts die 
aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Zij hebben schriftelijke enquêtes ingevuld, 
waarna 17 deskundigen zijn geselecteerd voor mondelinge interviews. Die monde
linge interviews zijn integraal in het rapport opgenomen. De Ruiter heeft van 
verschillende lezers vernomen dat zij zeer verrast waren over de meningen en op
vattingen van collega's die zij al jaren kenden en waarvan zij nu zaken lazen die ze 
nog niet eerder waren tegengekomen. 

2.2 Een van de vragen in de mondelinge enquêtes betrof de visie op kernenergie en 
duurzame ontwikkeling. De definitie van 'duurzame ontwikkeling' die hierbij ge
bruikt werd, ontleend aan de econoom Herman Daly, bestaat uit drie criteria 
waaraan duurzame ontwikkeling zou moeten voldoen. Het eerste criterium is dat de 
winning van vernieuwbare hulpbronnen geoorloofd is in hetzelfde tempo als deze 
zich kunnen aanvullen. Het tweede criterium is dat de winning van niet-vernieuw
bare hulpbronnen geoorloofd is in hetzelfde tempo als er aan substituten, mogelijk
heden voor hergebruik en besparing is ontwikkeld. Het derde criterium tenslotte is 
dat er niet meer vervuiling mag plaatsvinden dan de buffercapaciteit van de aarde 
kan opvangen (zie ook 2.7 en 2.8). Op de vraag of kernenergie binnen duurzame 
ontwikkeling past, volgens genoemde drie criteria, geven de 17 Nederlandse kern
energie-experts een verschillend antwoord. Dus volgens sommigen voldoet kern
energie aan deze criteria, volgens anderen niet. 

2.3 Welke argumenten worden in de antwoorden het meest genoemd? Ze staan in tabel 
2.1 schematisch weergegeven. 
In hoeverre zijn de opvattingen die in het onderzoek zijn verwoord representatief 
voor Nederlandse kernenergiedeskundigen? Naar schatting van De Ruiter zijn er 
ongeveer 400 mensen in Nederland die geacht kunnen worden echt iets van kern
energie af te weten. Daarvan zijn 141 mensen benaderd en 87 hebben meegewerkt 
aan het onderzoek, in de leeftijd van 28 tot 80 jaar, met een gemiddelde leeftijd 
van 54 jaar. Dit betekent dat 20 tot 25% van de Nederlandse kernenergiedeskundi
gen aan het onderzoek heeft meegewerkt. Dat geldt ook voor de aanwezigen van de 
workshop. Als vervolgens gekeken wordt naar de opinieleiders in de kernenergie
discussie, want ook daar is een vraag over gesteld, dan blijkt dat 45% van die 
opinieleiders in het onderzoek is vertegenwoordigd. 

2.4 Welke standpunten nemen die kernenergie-experts nu in? Aan de respondenten is 
de vraag gesteld om zichzelf in te delen. Onder de totale groep waren 58 voorstan
ders en 28 tegenstanders. Deze voor- en tegenstanders zijn weer verdeeld in 
extreme voorstanders (2), positieve voorstanders (33), voorzichtige voorstanders 
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- • - afwijzende tegenstanders - - - positieve voorstanders 

•••.••• voorzichtige voorstanders 

FigUur 2.1 Semantische differentialen van de vijf houdingstypen van het concept 'kernenergie'. 

(23), sceptische tegenstanders (19) en afwijzende tegenstanders (9) (zie ook 8.1). 
Aan deze groepen is vervolgens gevraagd hoe zij tegen kernenergie aankijken. Dit 
is gemeten met behulp van een semantische differentiaal, waarbij associaties met 
het begrip 'kernenergie' op een 7-puntsschaal aangegeven worden (zie figuur 2.1). 
De tegenstanders staan heel dicht bij elkaar, evenals de voorstanders, met een grote 
kloof tussen de associaties die voor- en tegenstanders hebben met betrekking tot 
kernenergie. De verschillen binnen de groep voorstanders en binnen de groep tegen
standers zijn eigenlijk te beschouwen als nuanceringen. Duidelijk is dat er zeer 
verschillend wordt gedacht met betrekking tot beheersbaarheid, noodzakelijkheid, 
zekerheid, maatschappelijke aanvaardbaarheid, milieuvriendelijkheid en dergelijke. 

2.5 Vervolgens is gezocht naar variabelen die onafhankelijk van kernenergie zijn, die 
de houding ten opzichte van kernenergie zouden kunnen verklaren. In feite is dus 
afgezien van een inhoudelijk debat over kernenergie. Het uitgangspunt van het 
onderzoek is dat kernenergie in hoge mate een geloof is, ook bij de Nederlandse 
experts. Dit geloof in kernenergie kan worden herleid tot een aantal vaiiabelen. 
Deze variabelen met significante cijfers zijn opgenomen in tabel 2.2. De belang
rijkste variabele is de religiositeit. En dat is een van de zaken die we als collega's 
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Kernenergie is duurzaam, want ••• Kernenergie is niet duurzaam, want ••• 

la. voldoende uraanvoorraden voor 1. uraanvoorraden zijn beperkt (9x) 
minstens een eeuw 

lb. het zou kunnen dat uraanvoorraden 
door de aarde worden aangemaakt 

2a. substituten (thorium, uraan-238) 2a. er zijn geen substituten (2x) 
2b. groot potentieel voor hergebruik 2b. kweken is precair (2x) 
2c. kweken (4x) 2c. kweken is economisch onhaalbaar 

2d. kweken is politiek omstreden 

3. afval zo behandelen dat de aarde niet 3. toekomstige generaties worden 
radioactiever wordt opgescheept met radioactief afval 

(4x) 

4. toekomstige generaties zouden het 4. in strijd met de democratie 
stoppen met kernenergie kunnen 
betreuren 

5. proliferatie 

Tabel2.1 Visies van de 17 deskundigen op kernenergie en duurzaamheid. 

in feite nooit aan elkaar vragen. Men was ook zeer verrast over deze vraag in de 
enquête. Sommigen zijn er zelfs boos over geworden. Maar het blijkt dat het al 
dan niet gelovig zijn een belangrijke verklaring geeft voor de houding tegenover 
kernenergie. De tweede belangrijkste parameter blijkt de leeftijd te zijn. Onder
zocht is welke leeftijd de scheiding aanbrengt en dat blijkt het geboortejaar 1948 te 
zijn. Mensen die voor 1948 zijn geboren zijn sterker geneigd om vóór kernenergie 
te zijn, de mensen die daarna zijn geboren hebben een sterke neiging om tegen te 
zijn. Een verrassende variabele is de levensstijl van de deskundigen, onderverdeeld 
in een economische en een culturele levensstijl. Onder een culturele levensstijl 
wordt verstaan: het bezoeken van de schouwburg, bioscoop, musea, concerten en 
het lezen van boeken. Ook het lidmaatschap van een politieke partij geeft belang
rijke verschillen, evenals de vraag of iemand eerst- of latergeborene is. De varia
bele van de geboortevolgorde is ontleend aan de Amerikaanse historicus Sulloway. 
Sulloway heeft allerlei historische controversen onderzocht, zoals de evolutieleer, 
waarbij wetenschappers verschillende standpunten hebben ingenomen. Vervolgens 
heeft hij gezocht naar een grootheid die het beste de standpunten in die controverse 
kon verklaren. Daarmee kwam hij op de geboortevolgorde: eerstgeborene versus 
latergeborene. Deze variabele blijkt ook in het onderzoek van Arts een rol te 
spelen: eerstgeborenen zijn in meerderheid voorstander van kernenergie en laterge
horenen zijn in meerderheid tegenstander. De laatste variabele tenslotte betreft het 
carrièreverloop: degenen met een gladde carrière zijn in meerderheid voorstander 
en degenen met een onregelmatig carrièreverloop zijn in meerderheid tegenstander 
van kernenergie (zie ook 2.9). 
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87 

streng-gelovig geenopgave 

13 

culturele 

TEGENST DERS 
(2 goed: 3 fout) (4 goéd: 2 fout) (8 goed: 2 fout) (8 goed: 1 fout) 

Figuur 2.2 Voorspelling van de voor- en tegenstanders op basis van ouaihankelijke variabelen. 

2. 6 Dit alles leidt tot de conclusie dat de indeling in voor- en tegenstanders in hoge 
mate kan worden voorspeld, onafhankelijk van de inhoud van het debat, op grond 
van de beschreven variabelen (zie ook 2.14). Van 85% van de respondenten in de 
enquête kan op deze manier hun houding tegenover kernenergie worden voorspeld, 
zoals figuur 2.2 aantoont. Dit betekent dat kernenergie slechts in zeer beperkte 
mate rationeel kan worden bediscussieerd. Heel veel normen en waarden, die men
sen via hun opvoeding en via het onderwijs hebben meegekregen, spelen als een 
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variabelen voorstanders tegenstanders 

gelovigen (N =30) 82% 18% 
niet-gelovigen (N =53) 39% 61% 
geen opgave (N =3) 

voor 1948 geboren (N =67) 64% 36% 
in en na 1948 geboren (N = 17) 21% 79% 
geen opgave (N =3) 

economische levensstijl (N =38) 68% 32% 
culturele levensstijl (N =32) 34% 66% 
geen (volledige) opgave (N = 17) 

leden politieke partij (N =26) 33% 67% 
niet-leden politieke partij (N=59) 60% 40% 
geen opgave (N=2) 

eerstgeborenen (N =36) 67% 33% 
latergeborenen (N =47) 42% 58% 
geen opgave (N =4) 

gladde carrière (N =43) 61% 39% 
onregelmatige carrière (N =39) 40% 60% 
geen opgave (N =5) 

Tabel 2.2 Verband tussen de onafhankelijke variabelen en de houding tegenover kernenergie. (Dit zijn 
genormeerde percentages, ervan uitgaande dat de groepen voor- en tegenstanders even groot zijn) 

soort van boventoon mee in de discussie. Het komt dus in hoge mate neer op het 
geloof in kernenergie. 

Discussiebijdrage Beek en De Ruiter 

2. 7 Beek heeft een vraag over de significantie van de cijfers. Als er bijvoorbeeld 
gesproken wordt over een categorie met 33 mensen en er wordt over een derde van 
die groep een uitspraak gedaan, dan praat je over 10 mensen van de 87. Hoe kan 
dan beweerd worden dat deze cijfers significantie hebben? 
De Ruiter antwoordt dat de significantie tot uiting komt in de grote verschillen 
tussen de percentages. Het gaat inderdaad om een kleine groep, maar het zijn 
vooral trends die je waarneemt. Bovendien zijn de verschillen tussen de percenta
ges zo opvallend, dat de resultaten zeer goed onderbouwd zijn. 

2. 8 De tweede vraag van Beek betreft de uitgangspunten voor duurzaamheid, zoals ver
nieuwbare hulpbronnen gebruiken in een tempo waarin ze ook aangemaakt kunnen 
worden (zie 2.2). Zijn dit uitgangspunten die redelijk te onderbouwen zijn? 
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De Ruiter antwoordt dat het aspect duurzaamheid naar voren is gebracht binnen het 
thema van de dag, maar dat de relatie tussen kernenergie en duurzaamheid slechts 
één vraag in de interviews betrof. Hierbij is voor een omschrijving gekozen die in 
de literatuur te vinden is (in: D.H. Meadows, D.R. Meadows, J. Randers; De gren
zen voorbij. Een wereldwijde catastrofe of een duurzame wereld). 
~ is van mening dat deze uitgangspunten voor duurzaamheid haaks staan op die 
van Turkenburg, die in zijn inleiding zei dat één energiedrager het niet voor 
eeuwig hoeft te zijn (zie 1.3). 
De Ruiter vindt niet dat deze uitgangspunten haaks op die van Turkenburg staan. 
Het onderscheid tussen vernieuwbare en niet-vernieuwbare hulpbronnen is hierin 
essentieel. 

Discussiebijdrage Ketting. De Ruiter en Beek 

2.9 Ketting vindt de criteria wat moeilijk hanteerbaar. Als hij tegen kernenergie zou 
zijn, zou hij zeggen: laten we er zo snel mogelijk mee beginnen, want hoe eerder 
de splijtstof op is, hoe beter (zie 2.2, tweede criterium). Dan zijn we van het pro
bleem af. 

2.10 Ketting vraagt vervolgens of er significante verschillen in de indeling van de 
variabelen zijn als kernenergie vergeleken wordt met andere maatschappelijk in
dringende vraagstukken, zoals de Betuwelijn of de uitbreiding van Schiphol (zie 
2.5). 
De Ruiter antwoordt dat een dergelijk onderzoek niet gedaan is, maar dat het waar
schijnlijk tot vergelijkbare conclusies zou leiden. De belangrijke les uit het 
onderzoek van Arts is, dat wij in debatten met een technisch en natuurwetenschap
pelijk karakter allerlei vooronderstellingen en uitgangspunten meenemen, die we 
tijdens de discussie niet mee laten spelen. De Ruiter denkt dat dit voor de Betuwe
lijn en de uitbreiding van Schiphol analoog zal zijn. 
Beek sluit bij De Ruiter aan. Ogenschijnlijk wordt het debat op zakelijke, weten
schappelijke gronden gevoerd, terwijl de primaire motivatie toch steeds een andere 
blijkt te zijn. Beek denkt dat we allemaal het gevoel hebben dat er zoiets aan de 
hand is na ongeveer twintig jaar discussie over kernenergie. 

Discussiebijdrage lansen, De Ruiter en Voorhoeve 

2.11 Jansen wil een onderscheid maken tussen enerzijds de bijdrage die een energiebron 
kan leveren aan duurzame ontwikkeling en anderzijds de vraag of een bron als zo
danig eeuwigdurend benut kan worden. Jansen vindt dat dit twee zeer verschillende 
dingen zijn, die niet voortdurend door elkaar moeten worden gegooid. 

2.12 Jansen vraagt vervolgens aan De Ruiter waarom in het onderzoek niet de vraag is 
gesteld in welke mate iemand belang heeft bij de ontwikkeling van kernenergie. 
Belangen zouden bijvoorbeeld in de Betuwelijndiscussie een hele duidelijke rol 
kunnen spelen. 
De Ruiter antwoordt dat hij slechts een heel klein deel van het onderzoek heeft 
toegelicht, maar dat deze vraag wel degelijk is gesteld. Er is een vraag gesteld naar 
de betrokkenheid die mensen bij het onderwerp kernenergie hebben. Daaruit komt 
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dat de betrokkenheid tot sterke polarisatie leidt. De meest betrokken mensen bevin
den zich aan de extreme zijden (extreme voorstander en afwijzende tegenstander), 
terwijl de minst betrokkenen in het midden zitten. 
Voorhoeve vraagt of betrokkenheid hetzelfde is als belang. 
De Ruiter antwoordt dat de betrokkenheid een uitdrukking is van het belang. Als 
aan mensen de vraag wordt gesteld in hoeverre zij van mening zijn dat kernenergie 
het belangrijkste onderwerp is waar men zich mee bezig heeft gehouden, bijvoor.
beeld vanuit een milieubeweging of omdat men in een nucleair instituut werkt, dan 
komt daar de betrokkenheid of het belang uit voort. Deze mate van betrokkenheid 
is ook weer op een 7-puntsschaal gemeten. Hierop hebben de respondenten duide
lijk verschillende posities aangegeven. 

Discussiebijdrage Voorhoeve en De Ruiter 

2.13 Voorhoeve vraagt wat de bruikbaarheid van het onderzoek is. 
De Ruiter antwoordt dat nog altijd zeer sterk het idee overheerst dat dit soort 
debatten rationele debatten zijn. Met het onderzoek wordt duidelijk gemaakt dat er 
een aantal andere factoren meespeelt die het rationele gehalte van het debat sterk 
beperkt. Dat is een inzicht dat ook in andere controversen een belangrijke rol kan 
spelen. Dit betekent natuurlijk niet dat het rationele debat niet gevoerd moet wor
den. Maar het is belangrijk om ervan bewust te zijn dat een aantal andere zaken 
misschien wel doorslaggevender kunnen zijn voor de standpuntbepaling dan ogen
schijnlijk rationele argumenten. 

2.14 Voorhoeve vraagt vervolgens hoe het voorspellen van meningen is gebeurd (zie 
2.6). Is terugvoorspeld wat gemeten is of is dit gecheckt via mensen die niet aan 
de enquête hebben deelgenomen? 
De Ruiter antwoordt dat eerst de relaties zijn onderzocht tussen de houding tegen
over kernenergie en de verschillende variabelen. Vervolgens is blind vanuit de 87 
deskundigen en op basis van de gegevens over de groep een 'boom' opgesteld (zie 
figuur 2.2). Daarna is gekeken of de indeling, zoals die gemaakt was, klopte met 
wat de deskundigen zelf hebben aangegeven. Dit zou natuurlijk onderzocht kunnen 
worden voor een nieuwe groep, maar dat is niet gedaan. De Ruiter heeft echter het 
sterke vermoeden dat de voorspelling in hoge mate juist zal zijn. 

DiscussiebijcJra&e Smit en De Ruiter 

2.15 Smit merkt op dat het publiek nogal sterk van mening is veranderd. Het aantal 
tegenstanders is verhoogd tot meer dan 80% (zie 1.5). Dit werpt de vraag op naar 
de condities waaronder de 'boom' zijn geldigheid heeft. Smit vervolgt met de op
merking dat het onderzoek een momentopname betreft. Het zou interessant zijn om 
te kijken hoe de houdingen veranderen in de loop der tijd, dus meer een diachrone 
analyse maken van het geheel. Wat verder het rationele debat betreft: rationaliteit 
zal inderdaad niet alleenbepalend zijn, maar er zal ook sprake zijn van verschillen
de rationaliteiten. Gezien het debat en de gebeurtenissen die optreden, is er ook bij 
een dergelijke predestinatie toch wel enige ruimte voor verschuiving. 
De Ruiter zegt dat het onderzoek zich nadrukkelijk beperkt heeft tot de groep van 
deskundigen. Er is natuurlijk ook veel onderzoek gedaan naar de meningen en hou-

17 



dingen van het publiek tegenover kernenergie. De Ruiter verwijst naar een recent 
artikel van Paul Slovic in Science over de houding van Amerikaanse burgers tegen
over de 'nuclear waste'. Bepaalde beelden die ten aanzien van kernenergie bestaan, 
hebben een hele belangrijke invloed op de meningsvorming bij het publiek. Uit het 
artikel blijkt bijvoorbeeld dat de kernenergiecontroverse zo lang en zo hevig is op 
grond van vijf punten. Op de eerste plaats is kernenergie in het geheim verwekt en 
dus in strijd met de democratie. Hier ondervinden we nog steeds de gevolgen van, 
bijvoorbeeld door nieuwe onthullingen met betrekking tot het doen van proeven 
(zie 1.6). Zo heeft ook Nederland een aantal verdragen met betrekking tot kern
energie in het geheim afgesloten. Ten tweede is kernenergie geboren in de oorlog, 
waardoor kernwapens een zwarte schaduw blijven werpen over kernenergie. Het 
derde punt is dat kernenergie aan het publiek getoond is via Hiroshima en Nagasaki 
en daardoor gevoelens van angst en horror opwekt. Ten vierde heeft kernenergie 
unieke boventonen, zoals trots en terreur, hoop en geheimzinnigheid, geheimhou
ding en spionage. Het laatste punt is de januskop van kernenergie: 17% van de 
elektriciteit versus een ongeluk als bij Tsjemobyl. 
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3. THEMA 1: Duurzame ontwikkeling en energievraag 

Inleiders: P. V eliinga 
C. W .M. Dessens 

Enkele vragen bij dit thema die door de inleiders uitgewerkt worden: 
- Hoe zou de vraag naar energie zich op de middellange termijn (zeg: tot 2020) en op de 

lange termijn (zeg: 2050-2100) kunnen ontwikkelen in een samenleving die op duur
zame ontwikkeling is gericht en welk onderscheid kan hierbij worden gemaakt tussen de 
thans geïndustrialiseerde en de niet-geindustrialiseerde wereld? 

- Wat kan worden gezegd over de mogelijke c.q. gewenste inzet van fossiele brandstoffen 
en van hernieuwbare energiebronnen; welke problemen kunnen zich bij deze inzet voor
doen? 

-Wat is de mogelijke c.q. gewenste rol van kernenergie (kernsplijting) in de energievoor
ziening: in de geïndustrialiseerde en in de niet-geïndustrialiseerde wereld? 

P.• Veilinga 

3.1 In Noordwest-Europa wordt de discussie over duurzaamheid behoorlijk grondig 
gevoerd, meer dan in vele andere landen het geval is. Komt dat door de toenemen
de bevolkingsdruk? Of komt dat door de intellectuele samenleving daar? 
Vellinga zal zich vooral toespitsen op de mondiale aspecten van de energievraag en 
de energieproduktie en hoe daarmee om te gaan in de context van duurzaamheid. 
Hierbij hangt hij duurzaamheid niet op aan absolute definities, maar aan een rich
ting, een afweging richting duurzaamheid. 

3.2 De bevolkingsgroei is een van de aanjagers van de discussie over duurzaamheid. 
Zoals figuur 3.1a laat zien, heeft in de afgelopen vierhonderd jaar de bevolking 
zich vertienvoudigd, waarbij de grootste groei de laatste decennia heeft plaats
gevonden. De sterke bevolkingsgroei is een lastige factor bij de aanpak van allerlei 
mondiale problemen, zoals de C~-toename in de atmosfeer. Zie hiervoor figuur 
3.1b. Maar het gaat niet alleen om een C~-discussie. Een discussie die nog weinig 
gevoerd wordt, is de toename van de ozonconcentratie in de troposfeer, zoals fi
guur 3.1c aantoont. Deze ontstaat niet alleen door fossiele brandstoffen, maar ook 
door biomassa in de Derde Wereld. Mondiaal neemt de ozonconcentratie behoorlijk 
toe en dat heeft terugkoppelingen op de gezondheid en op de landbouwproduktie. 

3.3 Iedereen schrikt van deze exponentiële groeicijfers. Deze figuren zetten vaak aan 
tot de discussie over duurzame ontwikkeling en iedereen is van mening dat de be
volking het grote probleem is. Maar hoe ontwikkelt die bevolking zich verder de 
komende honderd jaar? Naar verwachting zal in de loop van de 21° eeuw de lijn 
van de stijgende bevolking prachtig bijbuigen. In feite gaat het maar om een ver
dubbeling de komende honderd jaar, terwijl we de afgelopen vierhonderd jaar een 
vertienvoudiging hebben meegemaakt. Je moet je zelfs afvragen of die sterke be 
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volkingsgroei een probleem van het verleden of van de toekomst is. 

3.4 Waar we sinds de Verlichting en de wetenschappelijke revolutie mee te maken had
den, is een geweldige hoop in de toekomst en groei. Deze groei werd gedreven 
vanuit een wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Een voorbeeld hiervan is satellieten 
de ruimte insturen om het heelal te verkennen en wellicht te veroveren. Wat we nu 
zien, is dat we tegen grenzen aanlopen. De bevolking lijkt al bijna 'uit zichzelf bij 
te gaan buigen, zoals figuur 3.2a aangeeft. 
Hoe zit het met grondstoffen? Als we bij het voorbeeld van de satellieten blijven, 
zien we dat deze de ruimte in worden gestuurd om het heelal te verkennen. Ameri
kanen gaan nu hun ruimteprogramma sterk omgooien en ze noemen het 'Mission to 
Planet Earth'. Dit is een illustratie van de verwachting van Vellinga dat de weten
schap meer en meer gedreven zal worden vanuit het besef van de eindigheid van de 
aarde. We leven nu in de fase dat we waarschijnlijk door een buigpunt gaan. Zie 
hiervoor figuur 3.2b. Dat gaat goedschiks of kwaadschiks. Of het goedschiks gaat, 
hangt af van het verstaan van de signalen (zie ook 4.27). 

3.5 Een sector waar het nog moeilijk is deze signalen te verstaan is de energiesector. 
Als gekeken wordt naar het verwachte, benodigde energie-aanbod, dan komen alle 
scenario's uit op een verviervoudiging van de behoefte aan energie de komende 
honderd jaar. Men spreekt veelal over de orde van grootte van 1800 exajoules. 
Kan dit allemaal? In de energiesector is ook sprake van een signaal: er is een C~
probleem. Inmiddels is er een wereldwijd verdrag gesloten, waarbij de doelstelling 
is om de concentratie van C02 in de atmosfeer te stabiliseren. Ook Nederland heeft 
dit verdrag onlangs geratificeerd en er staat: "Het uiteindelijke doel van dit verdrag 
is een stabilisatie van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op een 
niveau waarop gevaarlijke, antropogene verstoring van het klimaatsysteem wordt 
voorkomen". Het woord 'gevaarlijke' houdt hierbij een afweging in. "Dit niveau 
dient te worden bereikt binnen een tijdsbestek dat toereikend is om ecosystemen in 
staat te stellen zich op natuurlijke wijze aan te passen aan klimaatverandering, te 
verzekeren dat de voedselproduktie niet in gevaar komt en de economische ontwik
keling op duurzame wijze te doen voongaan ". Dit is dus ook een soort definitie 
van een duurzame ontwikkeling, waarin sprake is van een afweging. 

3.6 Wat betekent dit voor de Gigatonnen koolstof en voor de fossiele brandstoffen? De 
verwachte verviervoudiging van de energiebehoefte de komende honderd jaar is af
komstig van o.a. IPCC-scenario's. Er is ook een serie andere scenario's opgesteld 
die zich richt op de uiteindelijke doelstelling van het klimaatverdrag. Zo spreekt 
Greenpeace over een fossielvrije maatschappij in 2100. IPCC zit voor zo'n stabili
satiescenario meer op de lijn van een halvering van het gebruik van fossiele brand
stoffen in 2100 ten opzichte van het huidige gebruik, zoals aangegeven in figuur 
3.3. 

3. 7 Hoe kan deze stabilisatie van broeikasgassen in de atmosfeer bereikt worden? Wim 
Turkenburg heeft hierover al vaak allerlei zaken op een rijtje gezet. Technologen 
verwachten dat met additionele energiebesparing het gat van 20 Gigaton naar 3 
Gigaton koolstof voor 25% gedicht kan worden. Sommigen spreken zelfs over een 
nog grotere bijdrage. Met toenemende inzet van vernieuwbare bronnen, met name 
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biomassa en PV (photo voltaic), kan een reductie van 20 tot 50% bereikt worden. 
De verwachte bijdrage van kernsplijting is 10 tot 25%. Kernfusie draagt weinig bij, 
misschien na 2050, maar dat ligt toch heel ver weg. Een switch in brandstof van 
kolen naar gas draagt tot 25% bij, maar naarmate de tijd voortschrijdt wordt dit 
getal hoger. Dit wil zeggen dat er van uit wordt gegaan dat we meer gas vinden en 
dat dit een belangrijke optie wordt. C~-verwijdering en -opslag zit in dezelfde 
orde van grootte als kernsplijting. Bij die 20 Gigaton wordt er verder van uitge
gaan dat alle bossen gebruikt en gekapt worden. Als je dat niet doet, kan een re
ductie van 10% bereikt worden. Herbebossing zit ook in die orde van grootte. Dit 
zijn geen cumulatieve getallen, maar er zijn optimisten die zeggen dat we het C~
probleem kunnen oplossen met 50% energiebesparing en 50% inzet van vernieuw
bare bronnen. Dus alle andere middelen zijn daar niet voor nodig. Pessimisten 
kijken er misschien anders tegenaan en de gematigden nemen van alles wat. Dit is 
dan ook terug te vinden in de scenario's. 

3.8 Als de huidige fuelmix en de exajoules vergeleken worden met de scenario's voor 
2000, dan zien we nauwelijks verschil. Het betreft hier scenario's van RIGES, 
IS92c, IPCC90-D high, IPCC90-D low en Greenpeace. Bekijken we echter de ver
wachtingen voor 2050, dan zien we dat de meeste scenario's toch een zekere groei 
van het kernenergievermogen aangeven, dat er heel veel verwacht wordt van ver
nieuwbare bronnen, dat gas in het ene scenario behoorlijk toeneemt en in het ande
re minder en dat het met kolen allemaal iets minder wordt. De discussie gaat dus 
vooral om de afweging tussen kernenergie, PV en biomassa. 
Bekijken we een van de IPCC-scenario's, weergegeven als figuur 3.3, dan toont 
deze een mondiale stabilisatie van kolen. De bijdrage van olie zal minder worden, 
gas zit op ongeveer gelijk niveau over de tijd en hydro-energie kan nog wat 
groeien. Nucleaire energie zal behoorlijk groeien, evenals zonne-energie. Vooral 
van biomassa wordt veel verwacht. De komende tien jaar zal de discussie dus met 
name gaan over de mix van deze drie laatstgenoemde componenten. 

3.9 Wat moet je nu doen als je deze scenario's bekijkt? In veel argumenten zie je de 
kernenergiediscussie verschuiven van een economische discussie ('het is veel 
goedkoper') naar een ideologische discussie ('het zou de Nederlandse bijdrage 
moeten zijn aan het oplossen van het mondiale energievraagstuk'). Dat is heel 
merkwaardig. Men begint met het mondiale plaatje en de noodzaak van kernener
gie en eindigt vervolgens in Nederland: wat moet Nederland doen? Naar de mening 
van Veilinga wordt er vaak niet meer rationeel nagedacht. Op mondiaal niveau kan 
het nodig zijn kernenergie in te zetten en op mondiale schaal is het wellicht 
gewenst die optie open te houden. Maar wat kan de Nederlandse bijdrage beteke
nen aan het mondiale vraagstuk? Hij zet vraagtekens bij een industrie- of een 
ontwikkelingsbeleid dat gebaseerd is op kernenergie. 

3.10 De volgende concrete discussiepunten brengt Veilinga in. Moeten wij investeren in 
de verbetering van efficiency of investeren in kernenergie? Zo speelt de huidige 
discussie in Nederland zich af in een vergelijking tussen WKK (warmtekrachtkop
peling) bij Dow Chemical en het upgraden van Borssele. Een tweede punt is kern
energie versus WKK als basislastvermogen. Wil kernenergie concurreren, ook van
uit het begrip duurzaamheid, dan ontkom je er niet aan dat kernenergie moet wor-
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Figuur 3.3 Verwacht mondiaal gebruik van primaire energie (m Bxajoule) in het Accelerated Policies Scenario 
van het IPCC (1990). 

den ingezet in de vorm van wanntelaachtk:oppeling, anders is het veel minder effi
ciënt. Een laatste punt is de kernenergie-optie openhouden op Europese schaal ver
sus de optie open houden op nationale schaal. Het lijkt Veilinga goed om de optie 
open te houden op Europese schaal. Maar impliceert dit ook dat de optie open ge
houden moet worden op Nederlandse 8chaal? Bij de afweging op nationale schaal 
gelden ten eerste de 'fighting spirit' en 'return on investment'. Wat drijft ons ertoe 
in Nederland om veel te investeren in kernenergie? Wie heeft er in Nederland be
lang bij kernenergie, gezien het feit dat we op een gasbel zitten van nog minstens 
40 jaar, dat er behoorlijke ruimte is voor energie-efficiencyverhoging en dat met 
warmtelaacht de efficiency van centrales van 40% naar 60 tot 70% gaat? In Neder
land is er geen echte 'fighting spirit'. De belangen zijn er niet. Ten tweede, als 
deze 'fighting spirit' er niet is, kun je je afvragen of de kernenergiepolitiek niet 
gewoon een industriepolitiek wordt. Als dat zo is, moet je investeringen in kern
energie afwegen tegen investeringen in bijvoorbeeld Fokker, DAF en biomassa. 

C.W.M. Dessens 

3.11 Als je praat over wat er in de toekomst moet gebeuren, is het interessant om nog 
even naar het verleden te kijken. Historisch gezien kunnen we een heel traject van 
het stijgende, mondiale energieverbruik aangeven. Belangrijke elementen die daar
bij aan de orde waren, variëren van de uitvindingen van de stoommachine en de 
elektromotor tot kernenergie en de microchip. De ontwikkelde wereld is aansprake
lijk geweest voor een vervijfvoudiging tot een verzesvoudiging van het energiever-
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Figuur 3.4 Bevolking, inkomen en energie voor 1960, 1990 en 2020. 

bruik. Dit traject in ogenschouw nemend, zijn we bezig om wijze raad te geven 
aan de rest van de wereld, die dit gehele traject nog niet doorlopen heeft. Dit 
betekent dat een zekere bescheidenheid op zijn plaats is als de ontwikkelingen van 
het energieverbruik op wat langere termijn bekeken worden. Dessens geeft hiermee 
fundamentele kritiek op alle scenario's, die eigenlijk aangeven dat we met zonodig 
grote inspanningen het energieprobleem wel oplossen. Hij is van mening dat het 
probleem niet zo eenvoudig op te lossen is. 

3.12 Betreffende de prognoses op de langere termijn vindt Dessens het gevaarlijk om 
verder dan het jaar 2050 te kijken. Het is onzeker of de lijn van de bevolkingsgroei 
zal gaan bijbuigen voor die tijd. Hoewel deze groei niet eindeloos zal doorgaan, is 
het echter wel mogelijk dat de toename van de bevolking nog voor een behoorlijke 
tijd hoog zal zijn. 
Dessens bekijkt de cijfers voor bevolking, inkomen en energieverbruik voor 1990 
en kijkt daarbij dertig jaar terug en dertig jaar vooruit (zie figuur 3.4). Betreffende 
het energieverbruik is het duidelijk dat we van zeer lage getallen komen, zeker als 
gekeken wordt naar de categorie 'rest van de wereld'. Nu kennen we deze cijfers 
allemaal, maar de trend is iedere keer onmiskenbaar. Als gekeken wordt naar 2020 
is de bevolking toegenomen met de factor 1,5. Het inkomen is met een factor 2,5 
toegenomen en het energieverbruik met ongeveer een factor 2. Hierbij is dan aan
genomen dat er behoorlijk wat efficiencyverbetering is opgetreden. Dessens vraagt 
zich af of de inzet van energiebesparing of efficiencyverbetering gebruikt mag 
worden als invulling van het scenario van energiebehoefte, omdat hij meent dat de 
efficiencyverbetering al in belangrijke mate verwerkt is. 
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3.13 Vervolgens bekijkt Dessens het jaar 2050. Hij bekijkt in eerste instantie de OESO
landen, omdat deze de meeste energie verbruiken en daarom de belangrijkste cate
gorie vormen. Uit het 'business as usual'-scenario, afkomstig van de OESO, blijkt 
dat de OESQ-landen er in grote mate in slagen om het energieverbruik redelijk te 
stabiliseren, zoals figuur 3.5a aantoont. Van 1990 tot 2050 wordt een groei van het 
energieverbruik verwacht van 140 naar 220 exajoules. Hierbij is uitgegaan van een 
gemiddelde economische groei. Als de onderverdeling naar brandstoffen bekeken 
wordt, is er een duidelijke verwachting dat kolen en gas het grootste aandeel 
hebben (zie ook 3.27). 

3.14 Nu betreft het probleem niet zozeer de OESO-landen, maar de niet-OESQ-landen. 
De OESO verwacht, gebaseerd op bepaalde aannamen over de bevolkings- en eco
nomische groei, dat het energieverbruik van de niet-OESQ.landen in de periode 
1990-2050 zal groeien van 170 exajoules naar ruim 650, zoals figuur 3.5b laat 
zien. Dat is een verviervoudiging van het energieverbruik die voornamelijk terecht 
zal komen in kolen. Degenen die de ontwikkelingen in China volgen, zullen beves
tigd zien dat dit feitelijk ook daar het geval is (zie ook 3.27). 

3.15 Bekijken we dan de mondiale situatie tot 2050, figuur 3.5c, dan is de verwachting 
dat het energieverbruik met een factor 3 zal toenemen. Hierbij zullen met name 
kolen, maar ook olie en gas de belangrijkste energiedragers blijven. Vooral de niet
OESQ.landen zullen in belangrijke mate gebruik blijven maken van kolen en olie. 
Enerzijds is er geen brandstof die gemakkelijker te transporteren en in te zetten is 
dan olie, anderzijds is er geen brandstof die op meer plaatsen aanwezig is dan 
kolen. Het verhaal lijkt simpel: een ontwikkelingsland zal grijpen naar kolen en 
olie. Indien gas niet over te grote afstanden getransporteerd moet worden, want dat 
is te duur, kan gas ook belangrijker worden. 

3.16 Indien de geprognostiseerde, mondiale brandstofinzet in 2050 in percentages zicht
baar wordt gemaakt, ontstaat het volgende beeld. V oor duurzame energie wordt 
een ruime vertienvoudiging verwacht. Het beeld wordt echter volledig gedomineerd 
door de fossiele brandstoffen kolen (45%), gas en olie (samen 30%), waarbij gas 
en olie misschien van plaats wisselen. Dit is toch wel een van de meest waarschijn
lijke ontwikkelingen, zoals die zich nu aandienen. In alle landen waar het proces 
van een snel toenemend energieverbruik plaatsvindt, manifesteert dat zich op deze 
wijze. Zo zet China er jaarlijks 12.000 megawatt vermogen bij, voornamelijk op 
basis van kolen. 

3.17 Wat is nu eigenlijk het probleem? We kunnen ons afvragen of de aanwezige reser
ves een probleem vormen voor het groeiende energiegebruik, want men kan toch 
niet eindeloos doorgaan met het uit de grond halen van voldoende reserves. Nu kan 
men hierover enigszins gerustgesteld zijn. De oliereserves bijvoorbeeld behoorden 
altijd tot de meest kritische factoren. De bewezen reserves blijken nog voldoende te 
zijn voor ongeveer twintig tot dertig jaar, al mag je dat niet helemaal zo zeggen. 
Als de onbewezen reserves daar aan toegevoegd worden, kom je op zestig tot ze.. 
ventig jaar uit, waarbij olie tegen een redelijk prijsniveau beschikbaar kan zijn. 
Dessens vindt deze cijfers zeer verrassend, omdat algemeen gedacht werd dat de 
voorraad veel beperkter was. Hij toont met dit voorbeeld aan dat de beschikbare 
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voorraden voor de eerstkomende honderd jaar niet als een beperkende factor 
aanwezig zullen zijn (zie ook 4.2). 

3.18 De emissie van COl vindt Dessens wel een beperkende factor. Als de beoogde stij
ging van de COl-emissie bekeken wordt, dan is dit bijna dezelfde lijn als van het 
energieverbruik: tussen nu en 2050 een verdrievoudiging van de C~-uitstoot. Deze 
toename zal niet zozeer plaatsvinden in de OESO-landen, maar in de rest van de 
wereld, de ontwikkelingslanden. Nu zijn er mensen die met allerlei aannames ver
onderstellen dat die hoge ontwikkeling (business as usual) zich niet hoeft te 
realiseren, waarschijnlijk via een lagere economische groei. Als de groei in de 
ontwikkelingslanden niet plaatsvindt, denken zij het col-probleem redelijk op te 
lossen. 

3.19 Dessens maakt vervolgens de verklarende factoren van de COl-uitstoot inzichtelijk. 
De COl-emissie kan beschouwd worden als het produkt van de bevolking, het inko
men per hoofd, de energie-intensiteit (het totaalverbruik gedeeld door het nationaal 
produkt), het aandeel fossiele energie daarin en de col-intensiteit van die fossiele 
brandstoffen. Figuur 3.6 geeft deze verklarende factoren in de vorm van een for
mule weer. Er zijn geen andere factoren die deze uitkomst wezenlijk anders beïn
vloeden. Om een oplossing te kunnen vinden, zullen dus al deze factoren nagelo
pen moeten worden. 

3.20 Als naar de bevolking gekeken wordt: deze laat zich door veel dingen sturen, maar 
zeker niet door de C~-emissie. De bevolking kan dus als een zekere autonome 
factor beschouwd worden. 

3.21 Wat het inkomen per hoofd van de bevolking betreft: niemand zal bereid zijn om 
inkomen in te leveren voor het probleem van de col. Bovendien is het een redelij
ke verwachting dat de ontwikkelingslanden een inkomensgroei van ongeveer 3% 
zullen bereiken. 

3.22 Van de energie-intensiteit van het bruto nationaal produkt wordt altijd erg veel 
verwacht. Maar we moeten ons ook afvragen wat we op dit punt tot nu toe hebben 
gerealiseerd. De volgende cijfers zijn niet absoluut, maar wel in zekere mate trend
matig. Toen wij in de jaren zestig ons aandeel in de welvaart eisten, deden we dat 
met een groei van 4%, gepaard gaande met een ongeveer gelijke groei van het 
energieverbruik. De efficiencyverbetering was heel gering. In de jaren zeventig en 
tachtig hebben we die efficiencyverbetering, met behulp van wat externe prikkels, 
op kunnen voeren tot 1%. Dat hebben we in de jaren tachtig en negentig niet zo 
veel kunnen verbeteren. Als vervolgens gekeken wordt naar het 'business as usual'
scenario, dan gaat dit uit van een hogere efficiencyverbetering dan wij tot nu toe 
gerealiseerd hebben. Dus de aanname van een efficiencyverhoging zit al heel dui
delijk in het scenario verwerkt. Als een van de ecologische scenario's werkelijk
heid zou worden, moeten we de energie-efficiency nog meer verbeteren. Een ver
betering van 2% per jaar wil dan zeggen dat 2% economische groei met een onge
veer gelijkblijvende hoeveelheid energie opgevangen kan worden. Nu doen wij in 
Nederland ontzettend ons best om de efficiency van het energieverbruik te verho
gen. We hopen dit decennium 1,5 à 2 % te bereiken; dat is uniek in de wereld. De 
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rest van de wereld zal hierbij achterblijven. De aanname van 1% in het 'business 
as usual'-scenario vindt hij dan ook een redelijke aanname (zie ook 3.30 en 8.13). 

3.23 Dit betekent dat de oplossing voor de C~-problematiek gezocht moet worden in de 
laatste twee factoren: het aandeel fossiele energie en de C02-intensiteit van de 
fossiele energie. Een vermindering van het aandeel fossiele energie betekent: duur
zame energie, kernenergie en C02-opslag. Een vermindering van de C02-intensiteit 
van de fossiele brandstoffen betekent een verandering van de brandstofinzet: meer 
gas, minder kolen. 

3.24 Als de verschillende brandstoffen gerangschikt worden naar de mate van duurzaam
heid, dan staan kolen onderaan de rij als de zwaarst C~-emitterende fossiele 
brandstof. Zoals figuur 3. 7 laat zien, krijgen de fossiele brandstoffen natuurlijk een 
gunstiger positie als deze met C02-opslag gepaard gaan. Kolen worden dan in mate 
van duurzaamheid net zo gunstig of zelfs gunstiger dan gas. In figuur 3. 7 is de 
situatie af te lezen die wij moeten bereiken als het gaat om het oplossen van het 
C~-probleem. 

3.25 Mondiaal gezien zou een duurzame keuze van energiebronnen misschien een oplos
sing kunnen zijn. Dessens is het oneens met Vellinga, die zich afvraagt wat de zin 
is van de Nederlandse bijdrage, via kernenergie, aan de C02-reductie. Dessens is 
van mening dat het C02-probleem nooit opgelost kan worden als dit beschouwd 
wordt als een probleem van een paar landen. Aangenomen dat het C02-probleem 
het daadwerkelijk ernstige probleem is waar we voor vrezen, mag geen enkele op
lossing voor geen enkele partij uitgesloten worden. Iedereen zal alle mogelijke 
oplossingen moeten aandragen, want het zal moeilijk genoeg zijn. 

Discussiebüdra&e Potma en Dessens 

3.26 Potma vraagt wat het openhouden van de optie kernenergie in Nederland betekent. 
Hij kan er niets uit afleiden en heeft de betekenis nooit begrepen. Naar zijn mening 
kan de kernenergie-optie in Nederland nooit gesloten worden, omdat Nederland al
tijd een kerncentrale kan kopen, ook al zouden de KEMA en het ECN gesloten 
worden. De wetenschappelijke toepassingen vindt hij een geheel ander aspect, dat 
absoluut niet gekoppeld moet worden aan het energie-aspect. 
Dessens antwoordt dat een optie niet opengehouden kan worden zonder er wat aan 
te doen. Je kunt er niet slechts over praten of er boeken over lezen. Het open
houden van de optie betekent voor Dessens dan ook een daadwerkelijke toepassing, 
het in de praktijk brengen van de optie (zie ook 8.14). 

3.27 Potma merkt vervolgens op dat Dessens twee zaken over het hoofd ziet bij de 
slechts weinig stijgende lijn van het energieverbruik in de industrielanden (zie 
3.13). Ten eerste vindt Potma dat de geringe stijging betrekking heeft op het groot
ste aandeel in het mondiaal energieverbruik. Ten tweede is hij van mening dat een 
stabilisatie of een daling onherroepelijk een geweldig uitstralingseffect zal hebben 
op de ontwikkelingslanden, waar we nu eigenlijk de zwartepiet leggen (zie 3.14). 
Dessens geeft hierop als reactie dat het al moeilijk genoeg is om de stabilisatiedoel-
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stelling van het mondiale klimaatverdrag redelijk te kunnen realiseren. Wij zullen 
technologisch leiderschap moeten demonstreren, wat als voorbeeldfunctie dient 
voor ontwikkelingslanden. Dit technologisch leiderschap betekent dat een technolo
gie niet tot ontwikkeling gebracht kan worden als deze niet in de praktijk wordt 
toegepast. Slechts praten over nieuwe reactorconcepten, maar het niet van plan zijn 
deze te bouwen, brengt bij onderzoekers en financiers geen motivatie teweeg. 

Discussiebijdra~e Kettin~ 

3.28 Kettin~ merkt op dat de energieproblematiek zich iedere dag verscherpt en wil 
daarom niet doorgaan op de scenario's, hoe nuttig en wenselijk die ook zijn. Hij 
illustreert dit met een concreet voorbeeld. Om in 2020 aan de mondiale elektrici
teitsbehoefte te kunnen voldoen, moet er iedere 5,5 dag een centrale van 1000 
megawatt worden bijgebouwd. Dit betreft voor een groot deel centrales met kolen 
als brandstof. Dit proces zal op topsnelheid doorgaan (zie ook 3.32). Ketting vindt 
het daarom opmerkelijk dat er gesproken wordt over 50% biomassa, waarin Neder
land een gidsfunctie zou moeten vervullen. Nederland vertoont naar zijn mening 
een soort vluchtgedrag. We zoeken het in allerlei oplossingen, waarvan we weten 
dat ze ofwel weinig realistisch, ofwel te laat zijn. De optie kernenergie zou dan 
mogelijk op kortere termijn een oplossing zijn, maar daar wordt van gezegd dat we 
die eigenlijk niet willen (zie ook 3.31, 3.32 en 3.34). 

Discussiebijdrage Wiechers. Beek en Dessens 

3.29 Wiechers vindt dat je in de discussie over scenario's altijd met de moeilijkheid zit 
dat wij op ieder moment menen te weten wat de toekomst gaat bieden. Hij beves
tigt de stelling dat we dat niet weten. Het voorbeeld dat hij daarbij aanreikt, is dat 
toen hij in de elektriciteitsvoorziening kwam, we zeker meenden te weten dat er in 
het jaar 2000 voor 100.000 megawatt vermogen opgesteld zou worden. Anders 
ging Nederland niet mee in de vaart der volkeren. 
Beek merkt op dat de scenario's gemaakt worden om te laten zien waar gestuurd 
kan worden. Hierbij is duidelijk dat je ofwel een ontwikkeling elders in de wereld 
beteugelt, waar je eigenlijk geen recht toe hebt, ofwel dat je je ten volle inspant 
om nadere besparingen te realiseren, waarvan beide inleidingen overtuigend aan
toonden dat daar grenzen aan zitten. 
Wiechers vindt de essentie van de boodschap van Veilinga dat er altijd S-krommen 
zijn waar je over praat. Hierbij gaat het meer over de vraag waar het buigpunt ligt, 
dan de vraag tot welke hemel de bomen groeien. 
Dessens meent dat het heel moeilijk is om te snel een buigpunt te verwachten. Het 
grootste deel van de bevolking zit met een uitzonderlijk laag energieverbruik en zal 
uiteindelijk een beroep doen op economische groei. Hij gaat er niet van uit dat 
alles lineair doorloopt, maar op bepaalde plaatsen zal dit nog wel een tijdje door
gaan. 

Discussiebijdrage Turkenburg en Jansen 

3.30 Turkenburg gaat op het punt van de energiebesparing in. Hij beluistert dat Dessens 
en Ketting de discussie willen focusseren op het aanbod van energie. Hij vindt dat 
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daarmee de optie energiebesparing iets te gemakkelijk van tafel wordt geveegd als 
een realistische mogelijkheid om de inzet van fossiele brandstoffen verregaand te 
beperken. Als we 1% efficiencyverbetering per jaar realiseren, en dat is ruwweg 
het 'business as usual'-scenario (zie 3.22), dan duurt het zeventig jaar voordat we 
het energieverbruik hebben gehalveerd per eenheid bruto nationaal produkt. Als we 
kijken naar wat er nu technisch mogelijk is in Nederland, dan wijzen studies uit dat 
je tussen 1990 en 2010 in beginsel zo'n 40 à 50% efficiencyverbetering zou kunnen 
bereiken. Als we kijken naar ontwikkelingslanden en Oost-Europa, dan zijn die ge
tallen nog aanmerkelijk hoger. Dan praat je in beginsel over 80%. Dat geeft aan 
dat er een zee aan opties is die niet worden gerealiseerd, of in ieder geval heel 
traag worden gerealiseerd. Turkenburg vindt dat het heel goed is om je af te vra
gen of dat niet bespoedigd kan worden. Nederland werkt daar aan en zou op dit 
gebied ook heel goed een gidsfunctie kunnen vervullen. Kortom, moeten wij in Ne
derland zeventig jaar wachten voordat wij die efficiencyverbetering van 50% heb
ben bereikt of kan dat ook in vijfentwintig jaar? Dit zou een aanzienlijk effect 
hebben op onze C~-uitstoot. Bovendien geeft het een enorme uitstraling op de ont
wikkeling en implementatie van besparingstechnologie elders, ook in Oost-Europa 
en de ontwikkelingslanden (zie ook 3.34). 
Jansen sluit aan bij Turkenburg. Hij bekijkt de koolstofintensiteit per eenheid van 
het bruto nationaal produkt over een periode van het eind van de vorige eeuw tot 
het eind van deze eeuw, variërend van OESO-landen tot ontwikkelingslanden (zie 
figuur 3.8). Je ziet dan dat de efficiency de afgelopen honderd jaar met een factor 
tien verbeterd is. De historie leert dat er tQch aardig wat aan efficiencyverbetering 
mogelijk is, terwijl hier geen drijfveer achter :zat (zie ook 3.32). De enige drijfveer 
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is een economische, in de zin van prijzen. Als je naar die prijzen gaat kijken in de 
afgelopen honderd jaar, dan zie je dat olie in dollars van 1985 altijd $13 heeft ge
kost en dat daar nauwelijks verandering in is geweest. Een hele korte periode is er 
een piekje geweest, maar verder is de prijs vrijwel constant gebleven. Dit betekent 
dus dat die drijfveer redelijk beperkt is geweest en dat die drijfveer nu veel groter 
zou kunnen zijn of groter gemaakt kan worden. In dat opzicht moet je de optie van 
besparingen niet al te gemakkelijk wegzetten. 

Discussiebijdrage Jansen 

3.31 Jansen gaat in op de opmerking van Ketting betreffende het openhouden van de op
tie kernenergie (zie 3.28). Jansen meent dat bij het openhouden van opties een · 
aantal argumenten gehanteerd moet worden, zoals de kosten en opbrengsten die 
met een optie gepaard gaan. Bij de opbrengsten moet dan de bijdrage van een optie 
bekeken worden. Bij de kosten moet naar de maatschappelijke lasten gekeken wor
den. Dan zouden verschillende soorten opties naast elkaar gezet moeten worden om 
te besluiten welke inspanning geleverd gaat worden bij het openhouden van een op
tie. Dat zou misschien een stukje verzakelijking van de discussie kunnen opleveren 
die ergens toe leidt. 

Discussiebijdrage Ketting. Hooykaas en Prieckaerts 

3.32 Ketting komt terug op zijn voorbeeld dat er iedere week een centrale van 1000 
megawatt moet worden bijgebouwd (zie 3.28). Hij voegt hieraan toe dat deze bere
kening met inbegrip van energiebesparing is. Zelfs al zou het om twee centrales 
per maand gaan, we blijven met het probleem van een snel stijgend energieverbruik 
op dit moment zitten (zie ook 3.34). 
Hnoybas sluit aan bij Ketting. Indien over energiebesparing gesproken wordt, 
moeten we ons wel realiseren dat we tegen het bruto nationaal produkt praten (zie 
ook 3.33). Wat Jansen aantoonde (zie 3.30) had betrekking op een periode, waarin 
we zijn veranderd van een agrarische, via een industriële naar een dienstenmaat
schappij. Deze laatste is niet zo energetisch. Verdere besparingen zullen dus veel 
moeite kosten. Die zullen bijvoorbeeld voort moeten komen uit het gebruik van 
minder lampen die dan ook nog spaarlampen moeten zijn. Als lid van de Weten
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vervolgt Hooykaas dat in de discussie 
in de WRR over duurzaamheid bij energiegebruik naar zijn mening het woord 
'wanhoop' van toepassing is. 
Prieckaerts meent dat we ons nooit door de wanhoop mogen laten leiden die Ket
ting en Hooykaas schetsen. Als het werkelijk zo is dat in de wereld iedere week 
een centrale wordt neergezet, dan zullen enkele kerncentrales in Nederland weinig 
bijdragen in de probleemoplossing. Prieckaerts is van mening dat we de discussie 
niet zo snel moeten richten op enkele nieuwe kerncentrales in Nederland op korte 
termijn. In de wereld zijn enorme doorbraken geleverd. Helaas is dat steeds in 
situaties van oorlogseconomieën geweest, waarbij er sprake was van een geweldig 
draagvlak onder grote bevolkingsgroepen, die zich ergens voor in durfden te zet
ten. In Nederland missen we juist dit draagvlak voor kernenergie. Wat wij moeten 
doen, is een draagvlak en een draaggolf creëren voor veel meer energie-efficiency 
dan op dit ogenblik. Daar is een maatschappelijke beweging voor te ontwikkelen. 
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Dit betreft meer dan alleen de kwestie of we één of twee kerncentrales in Neder
land gaan plaatsen, om daarmee te vermijden dat er iedere week in China een 
kolencentrale gebouwd wordt. 

Discussiebijcfra&e Potma. Jansen en nessens 

3.33 Potma merkt op dat Hooykaas (zie 3.32) de vinger op de zere plek heeft gelegd: de 
efficiency kan moeilijk worden opgevoerd, omdat we groei van het nationale inko
men willen realiseren. De grote vraag is dan of de industrielanden, die al een 
torenhoog energieverbruik hebben, ruimte willen geven in hun perspectief van het 
nationale inkomen om de energie-efficiency in een stroomversnelling te brengen. 
Jansen merkt op dat er over twee zaken tegelijkertijd gesproken wordt, energiebe
sparing en energie-intensiteit, die echter zeer verschillend zijn. Energiebesparing 
betreft de dingen die we al doen op een meer efficiënte manier, dus beter en handi
ger. Met de momenteel beschikbare technieken kun je daar misschien wel 20 tot 
40% besparing mee halen. Bij energie-intensiteit, dat wil zeggen de hoeveelheid 
energie per eenheid van het bruto nationaal inkomen, gaat het om een aantal pri
maire behoeften van mensen en de hoeveelheid energie die nodig is om aan die pri
maire behoeften te voldoen. Zo hebben mensen behoefte aan voedsel, in het bijzon
der aan eiwitten. De eiwitvoorziening vindt nu plaats op basis van vlees. Er be
staan echter misschien twintig opties om zonder vlees dezelfde voedingswaarde te 
realiseren, waarbij het energiegebruik met een factor 10 kan worden gereduceerd. 
nessens merkt op dat de gewenste en nagestreefde efficiencyverbetering in de we
reld hooguit één procentpunt lager zal liggen dan de gerealiseerde economische 
groei. Dat betekent dat het feitelijke energieverbruik zal toenemen. Voor een hele
boel landen is het zaak om het verschil tussen BNP-groei en energiegroei zo groot 
mogelijk te doen zijn. Maar de energiegroei zal positief zijn. Het is 'wishful 
thinking' als je verwacht dat dat niet het geval is. 

Discussiebij<fra&e Voorhoeve. Kettin& en Kleijn 

3.34 Voorhoeve benadrukt dat we op het terrein van de energie-efficiency werkelijk wat 
kunnen bereiken in landen met de grote energieverliezen, in plaats van ons te con
centreren op een land als Nederland. Het gaat dan vooral om de Oosteuropese lan
den waar de energiebesparingsmogelijkheden gigantisch zijn, met bovendien on
middellijke en zeer omvangrijke economische voordelen. In de Nederlandse ener
giediscussie en ook in het Nederlandse milieubeleid concentreren we ons vaak erg 
lang op terreinen waar de marginale opbrengsten laag en de marginale kosten bui
tengewoon hoog zijn. Vanuit milieu- en energiezorg kunnen we veel grotere effec
ten bereiken door ons veel meer in te spannen voor de hulpverlening aan Oost
Europa. 
Kettin& merkt op dat zijn uitspraken niet slechts kernenergie in Nederland betrof
fen, maar de gehele mondiale situatie (zie 3.28 en 3.32). Mondiaal gezien zal een 
aantal van de maatregelen zo laat komen in de tijd, dat er al een ontwikkeling 
gaande is die hem grote zorgen baart. Hij is het eens met Voorhoeve en voegt daar 
aan toe dat de grote energieverliezen niet slechts in Oost-Europa optreden, maar 
vooral zullen optreden in die landen waar de explosieve stijging van energiever
bruik nog moet plaatsvinden. 
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Kleijn merkt aansluitend op dat de problematiek niet een Nederlandse problematiek 
is. Alles dat op Nederlandse schaal misschien interessant mag zijn, heeft mondiaal 
nauwelijks betekenis. Dit betekent dat we toch met de problematiek zitten die Ket
ting schetst. Willen wij verantwoordelijkheid nemen in een internationale samen
leving, dan zullen wij ons met die internationale problematiek moeten bemoeien. 
Dit betekent dat wij ons moeten bezighouden met kernenergie, want alleen dan 
kunnen wij internationaal meepraten en kunnen wij gezag krijgen. 

Discussiebijdra&e Beek 

3.35 ~concludeert dat we bezig zijn met een mondiaal vraagstuk, waarvan we de 
volle consequenties zien en waarvoor West-Europa - inclusief Nederland - zijn ver
antwoording moet dragen. Hij vervolgt dat je dan bestuurlijk met het probleem van 
een aantal gelijktijdige aangrijpingspunten zit: zowel besparing als andere energie
vormen. Een eenduidige oplossing is politiek-bestuurlijk veel makkelijker te verta
len dan wanneer je nuances over moet brengen. Daarmee wordt teruggekomen op 
het groeiend ongeloof in onze bestuurders (zie 1.6 en ook 4.28). 
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4. THEMA 2: Kernenergie, milieu en klimaat 

Inleiders: A.J .M. van den Biggelaar 
H. Hooykaas 

Enkele vragen bij dit thema die door de inleiders uitgewerkt worden: 
- Is de inzet van kernenergie noodzakelijk om (mogelijke) problemen op het gebied van 

milieu en klimaat op te lossen of te voorkomen? 

- Is de inzet van kernenergie wenselijk, gezien de daaraan verbonden problemen? 

- Aan welke eisen moet de kernenergietechnologie voldoen, wil ze inzetbaar zijn in een 
samenleving die op duurzame ontwikkeling is gericht? 

A.J.M. van den Biggelaar 

4.1 Alvorens Van den Biggelaar het thema 'Kernenergie, milieu en klimaat' uitwerkt, 
maakt hij een prealabele opmerking om het dagthema te positioneren vanuit zijn 
visie op duurzaamheid. In de discussies over de toenemende concentratie van co2 
in de atmosfeer en de gevolgen daarvan voor het aardse klimaatsysteem wordt 
regelmatig ten tonele gevoerd dat een Nederlands beleid eigenlijk vrij zinloos is, 
omdat de antropogene C02-emissie in Nederland slechts 0,7% bedraagt van de 
wereldwijde emissie. Het zou dus geen zin hebben dat Nederland een eigenstandig 
C02-beleid zou voeren, bijvoorbeeld met een regulerende energieheffing. Het is 
merkwaardig dat soms dezelfde zegslieden - uiteraard hier niet aanwezig - een 
pleidooi houden voor kernenergietoepassing in Nederland, om zo een bijdrage te 
leveren aan de vermindering van de col-uitstoot. u voelt dat hier de schoen 
wringt. 

4.2 Van den Biggelaar benadert het vraagstuk als volgt: 
- Het is van het allergrootste belang dat de emissies van broeikasgassen, zoals 
C~, drastisch worden beperkt. Zelfs als nog niet precies wetenschappelijk 
vaststaat wat de gevolgen van hogere broeikasgasconcentraties voor het klimaat
systeem zijn, dient hier het voorzorgbeginsel te worden gehanteerd. Het gaat 
hier immers om een wereldomvattend ecologisch systeem dat, eenmaal uit even
wicht geraakt, wellicht tot onherstelbare schade kan leiden die de leefbaarheid 
op deze planeet ernstig bemoeilijkt, dan wel onmogelijk maakt. 
Voorts vindt Van den Biggelaar dat ieder land, in het bijzonder de industrie
landen, verplicht is om inspanningen te verrichten voor de vermindering van de 
C~-emissie. Uiteraard is een dergelijke inspanning effectiever naarmate meer 
landen deze inspanning leveren, maar desnoods moeten individuele landen zelf 
beginnen. Dan volgt de rest wellicht vanzelf. 
V oor zover men het broeikasprobleem niet als milieu-argument wenst te aan
vaarden, is er nog altijd het argument van de schaarste. Op een termijn van 30 
tot 50 jaar, gegeven het groeiend energieverbruik in de wereld, zullen met name 
de fossiele brandstoffen olie en aardgas schaars worden. Hierbij wijkt Van den 
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Biggelaar wat af van de opmerkingen van Dessens, die vrij optimistisch is over 
de voorraden fossiele brandstoffen (zie 3.17). 

Zowel de schaarsteproblematiek op termijn als de risico's van klimaatverandering 
dwingen ons dus na te denken over een meer duurzame energievoorziening. Dan is 
de vraag aan de orde of, en zo ja, welke rol kernenergie kan spelen bij het terug
dringen van het fossiele brandstofgebruik. 

4.3 Bij het vorige thema is in beeld gebracht hoe de huidige wereldenergievoorziening 
eruit ziet (zie figuur 3.5c) en dan blijkt dat kernenergie daarin een uiterst beschei
den rol speelt. Van den Biggelaar hoopt aan te kunnen tonen dat kernenergie ook 
in de toekomst een uiterst bescheiden rol speelt, zo niet op termijn een nulbetekenis 
zal hebben. In de lange-termijnscenario's wordt geschat dat op een termijn van 100 
jaar het energieverbruik ongeveer 2,5 tot 4 maal het huidige energieverbruik zal 
zijn. De col-emissie zal 3,5 tot 5 maal toenemen in verband met een toenemend 
gebruik van steenkool. Zo'n scenario zal geen werkelijkheid kunnen worden, om
dat zowel de energieschaarste als de klimaatgevolgen die ontwikkeling zullen blok
keren. 

4.4 Hoe moet kernenergie in deze ontwikkeling worden gepositioneerd? Daarbij spelen 
de volgende overwegingen. In hoeverre is kernenergie uit een oogpunt van milieu 
en veiligheid aanvaardbaar? In welke mate kan kernenergietoepassing bijdragen aan 
de vermindering van de C~-emissie? En wat zijn de kosten van een splijtstofcy
clus die aan de te stellen milieu- en veiligheidsvereisten voldoet? Deze laatste vraag 
is met name van belang indien andere opties in beeld komen. De discussie over 
kernenergietoepassing kan niet alleen gaan over de reactorveiligheid, maar dient 
betrekking te hebben op de gehele splijtstofcyclus. 

4.5 Voor wat betreft de winning van uranium moet worden opgemerkt dat deze ge
paard gaat met ernstige verontreiniging van de omgeving van de mijnen, onder 
andere in Canada, door de gebruikte chemicaliën en de daarmee losgemaakte 
uraniumverbindingen. Ook de vervalprodukten daarvan dragen bij aan de mondiale 
stralingsbelasting voor mens en milieu. Dit probleem valt momenteel wat mineiet 
op, omdat de bouw van nieuwe kerncentrales sterk achterblijft bij de oorspronke
lijke prognoses. De mijnbouwactiviteiten zijn dus redelijk stabiel. Indien echter het 
kernenergievermogen aanmerkelijk wordt uitgebreid, zal dit probleem meer dan 
evenredig gaan toenemen. In dit geval zal er immers in toenemende mate gebruik 
moeten worden gemaakt van ertsen met een lager gehalte splijtbaar uranium. Van 
den Biggelaar gaat hier voorbij aan de eventuele benutting van andere splijtstoffen, 
zoals thorium, maar ook daarvoor geldt dat de milieu-effecten van winning en om
zetting tot 'kernbrandstof' uitputtend in beeld dienen te zijn. Bovendien vraagt het 
winnen van erts met een laag uraniumgehalte een aanmerkelijke inzet van energie, 
in casu fossiele brandstoffen. Dit betekent dat de splijtstofcyclus niet C~-vrij is. 
Hieraan moet worden toegevoegd dat de uraniumvoorraden bepaald bescheiden 
zijn, zeker indien zou worden besloten tot een aanzienlijke uitbreiding van het 
kernenergievermogen. 

4.6 Voor een substantiële bijdrage aan de wereldenergievoorziening zal de beschikbare 
brandstofvoorraad veel efficiënter moeten worden benut, hetgeen onder meer bete-
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kent dat opwerken en kweken in de splijtstofcyclus moeten worden opgenomen. 
Ook deze fasen van de splijtstofcyclus zullen aan stringente milieu- en veiligheids
criteria moeten voldoen. Gegeven de kennis en ervaring die met deze technieken 
zijn opgedaan, is het zeer de vraag of deze fasen in de splijtstofcyclus ooit aan die 
stringente criteria kunnen voldoen. Hier dient zich overigens al direct een zekere 
strijdigheid aan met de doelstelling van vermindering van het proliferatiegevaar, 
maar daarover zullen anderen spreken (zie Thema 5: Duurzaamheid en het prolife
ratiegevaar). 

4.7 De Notitie over Kernenergie van Van den Kroonenberg (iri deze rapportage als bij
lage opgenomen) is bepaald optimistisch over de veiligheid van de huidige en toe
komstige kerncentrales. Een recente analyse van de stand van de veiligheid met 
betrekking tot nieuwe reactortypen, zoals door de Stichting Natuur en Milieu is 
uitgevoerd, geeft een minder optimistisch beeld. Wat dan opvalt is dat het begrip 
'inherente veiligheid' niet meer in relatie wordt gebracht met complete installaties, 
maar nog slechts met bepaalde deelsystemen. Vanuit milieu- en veiligheidsoptlek 
dient echter op grond van fysische wetmatigheden absolute zekerheid te bestaan 
omtrent de onmogelijkheid van destructie of smelten van (een deel van) de reactor
kern. Maar ook op dit thema zullen anderen ingaan (zie thema 3: Duurzaamheid en 
de veiligheid van kernenergie). 

4.8 Ook het probleem van het radioactief afval blijft onopgelost. Ondanks langdurig en 
grootschalig internationaal onderzoek is er nog steeds geen acceptabele oplossing 
voor de opslag van dit afval gevonden, nog afgezien van de observatie dat langdu
rige opslag van gevaarlijk afval per definitie strijdig is met duurzaamheid. Pogin
gen om het afval door levensduurverkorting binnen een duurzaamheidskader te 
plaatsen, zijn weinig hoopvol. Van den Biggelaar acht het in ieder geval uitgesloten 
dat die technologie binnen een tijdsbestek van twintig à dertig jaar binnen rand
voorwaarden van duurzaamheid beschikbaar zal zijn. Ook op dit thema zullen an
deren ingaan (zie Thema 4: Duurzaamheid en radioactief afval). 

4.9 In de Notitie over Kernenergie wordt erkend dat verdergaand onderzoek nodig is 
naar de milieu-aspecten van de splijtstofcyclus. Het is op zijn minst opmerkelijk 
dat daarover in feite nog zo weinig bekend is; zo is met het amoveren van ver
ouderde kerncentrales nog weinig ervaring opgedaan en zijn de ecologische en eco
nomische gevolgen daarvan nog nauwelijks in beeld gebracht. De vraag of nucle
aire technologie geaccepteerd wordt, heeft echter niet alleen te maken met de uit
komsten van allerlei onderzoeken, maar ook en vooral met de wijze waarop in de 
praktijk met die technologie wordt omgegaan. Recente artikelen in Intermediair van 
17 december 1993 maken gewag van enorme aantallen burgers in de voormalige 
Sovjet-Unie die radioactief werden besmet of aan te hoge stralingsdoses werden 
blootgesteld, terwijl 18% van het Sovjet-grondgebied radioactief besmet is geraakt. 
Het verhaal dat zoiets in het 'geciviliseerde' Westen absoluut niet zou kunnen is 
nogal achterhaald, sinds vanuit het Pentagon steeds meer documenten worden vrij
gegeven die het nucleaire verleden van de Verenigde Staten blootleggen. 

4.10 Tegen de achtergrond van vele milieu- en veiligheidsrisico's die nucleaire toepas
sing met zich brengt, is dan de vraag welke bijdrage kernenergie kan leveren aan 
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de noodzakelijke vermindering van de C~-emissie. Analyses van onder andere 
Turkenburg, uitgevoerd in 1989, geven aan dat met een zeer omvangrijke uitbrei
ding van het kernenergetisch vermogen - hij spreekt over een vertienvoudiging van 
de huidige nucleaire energieproduktiecapaciteiten in 2050 - de geaccumuleerde hoe
veelheid C~ tussen 1990 en 2100 ongeveer 18% lager zou uitkomen dan zonder 
kernenergie. Maar dan zal de C~-emissie nog steeds sterk groeien. Die 18% mag 
niet worden gebagatelliseerd, maar vanuit de doelstelling van duurzame ontwikke
ling is een reële reductie van de mondiale C02-emissie van 50 tot 75% ten opzichte 
van de huidige emissie noodzakelijk. In dat perspectief is de bijdrage van massale 
kernenergietoepassing aan de oplossing van het dreigend klimaatprobleem beschei
den (zie ook 4.36). 

4.11 Vervolgens zijn dan enkele overwegingen aan de orde. In de eerste plaats moeten 
de milieu- en veiligheidsrisico's van die omvangrijke kernenergietoepassing in 
beeld komen. Ook Van den Kroonenberg doelt daarop in zijn discussienotitie. De 
persoonlijke taxatie van Van den Biggelaar is dat - de gehele splijtstofcyclus in 
ogenschouw nemend - kernenergietoepassing niet te verenigen valt met duurzame 
ontwikkeling, te meer daar omvangrijke toepassing en verbetering van het energe
tisch rendement van de splijtstofcyclus dwingt tot opwerking van de splijtingspro
dukten, kweken van plutonium en eventueel andere splijtstofcycli, zoals de 
thoriumcyclus. 

4.12 De volgende afweging is die van de kosten van de nucleaire opties. Dit zijn niet 
alleen de kosten die een bedrijf of burger voor een kWh atoomstroom betaalt, maar 
het totaal van kosten van de splijtstofcyclus, inclusief alle afgewentelde kosten op 
militaire programma's, subsidies voor onderzoek, de nog niet berekende kosten 
voor geaccepteerde vormen van afvalverwerking, voor amoveren en wat dies meer 
zij. En het zou daarbij dus moeten gaan om de kosten van een splijtstofcyclus die 
'inherent veilig' is. Over de mate van veiligheidsvereisten kan men van mening 
verschillen, maar Van den Biggelaar denkt dat iedereen ervan overtuigd is dat een 
relatief veilige splijtstofcyclus, nog afgezien van de eis van 'inherente veiligheid', 
zeer veel kostbaarder zal zijn dan de huidige. 

4.13 De volgende afweging is aan de orde, namelijk of het geld voor de nucleaire optie 
niet veel beter besteed kan worden. 
a. Zeker in de geïndustrialiseerde samenleving valt nog enorm veel energie te be

sparen, zowel in de industrie als in de dienstverlening en huishoudens. Boven
dien is energiebesparing - zeker indien deze wordt afgezet tegen een veiliger 
nucleaire energievoorziening - aanzienlijk kosteneffectiever. Een gulden geïn
vesteerd in besparing levert een grotere bijdrage aan de reductie van C02-emis
sie dan een gulden die geïnvesteerd is in de nucleaire opwekking. Een woning 
volgens duurzaam concept gebruikt met de thans beschikbare kennis en kunde 
slechts 25% van de gangbare woning. Van den Biggelaar heeft het dan nog niet 
over een zekere dematerialisering van onze welvaartseconomie die al te zeer op 
hardware is georiënteerd. Hij heeft het ook niet over de 'recycling-society' die 
volgens de discussienotitie veel energie zal vergen, maar die naar de mening 
van Van den Biggelaar aanmerkelijk energiezuiniger kan zijn dan de 'virgin
material-society'. 
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4.14 b. Uit NOVEM-studies blijkt dat de wereldwijde produktie van biomassa door 
fotosynthese op land ongeveer vijf maal het wereldenergieverbruik inhoudt. 
Dat resultaat wordt bereikt zonder dat daar door de mens bewust op wordt ge
teeld, een enkele kleine uitzondering daargelaten. Wellicht kunnen wij daar iets 
mee? Niet het hele piobleem kan opgelost worden, maar wel een aanzienlijk 
stuk van het probleem. 

4.15 c. Een recente EZ-studie, uitgevoerd door de Vakgroep Natuurwetenschap & Sa
menleving van de Universiteit Utrecht, schat in een optimistisch scenario voor 
het jaar 2020 een potentieel geïnstalleerd PV -zonne-energievermogen van 7000 
MWp haalbaar. Dat introductiescenario start echter pas echt in 2010. De be
langrijkste belemmering wordt gezien in het niet op tijd beschikbaar zijn van 
voldoende PV -modules via eigen produktie en import. De studie rept ook van 
een belemmering die het gevolg is van de kostprijs van zonnecellen. Maar wie 
enig historisch besef heeft, kan glimlachen over de schattingen van kosten over 
een termijn van twintig of meer jaren. 

4.16 In Energie- en Milieuspectrum van enkele weken geleden stelt Van den Kroonen
berg dat het bedekken van 2% van het woestijnoppervlak met zonnecellen het totale 
wereldenergieverbruik kan opleveren. De vraag is echter of wij tijdig de duurzame 
bronnen tot ontwikkeling kunnen brengen, inclusief benutting van het besparingspo
tentieel. Voor milieu en klimaat is het belangrijk dat het introductiejaar van 2010 
uit de eerder genoemde EZ-studie aanmerkelijk naar voren wordt gehaald. Dit kan 
indien wij onze budgetten voor onderzoek en ontwikkeling niet meer spreiden over 
alle denkbare en wellicht ondenkbare energie-opties, maar ons concentreren op een 
beperkt aantal kansrijke duurzame opties. De nucleaire optie rekent Van den Bigge
laar daar bepaald niet toe. Daarnaast zal de overheid via regels (duurzaam bouwen 
e.d.) en marktconforme instrumenten (regulerende heffingen) de weg moeten banen 
voor een duurzame energievoorziening. Indien wij deze beleidstoers tijdig, dus nu, 
oppakken, kan Nederland het 'aardgastijdperk' benutten om de overstap te maken 
naar een duurzame energievoorziening. Hiervan kunnen ook andere landen profite
ren, met name ontwikkelingslanden. Dat de Nederlandse werkgelegenheid daar wèl 
bij vaart, is dan mooi meegenomen! 

4.17 Een aantal maanden geleden heeft Hooykaas in WRR-verband een discussie over 
energie bijgewoond, waar hij toen een aantal stellingen heeft geformuleerd. De 
eerste stelling betreft de deelname aan de discussie. Wie moet aan de discussie 
over kernenergie deelnemen? We praten over een mondiaal probleem. Degenen die 
aan de discussie moeten deelnemen, zijn uiteraard de wetenschappers. Zij zijn hier 
vertegenwoordigd. Het is de politiek, het zijn de ondernemers en het zijn de finan
ciers. Ook zij zijn hier aanwezig. Hooykaas meent dat we die balans moeten zoe
ken, want bij alle verhalen komt ergens de factor kapitaal naar voren, een factor 
die vaak zo weinig in beeld wordt gebracht. 
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4.18 De tweede stelling gaat over economie en financiering. De financiële inwlling en 
de consequenties daarvan, economisch en zeker ook sociaal, zijn de essentiële ele
menten die in de discussie plaatsvinden en die zo vaak ontbreken. Ook dat komt 
hier gelukkig aan de orde. Hooykaas geeft in dit kader een voorbeeld uit de studie 
die voor de WRR gedaan wordt en die medio 1994 het licht moet zien. Als gespro
ken wordt over het optuigen van een energetisch keurig nette maatschappij, die 
bovendien aan de milieuproblemen alle aandacht geeft, dan moeten we er wel aan 
denken dat we een nog niet zover ontwikkelde wereld daartoe in staat kunnen stel
len. We moeten dan bedenken dat dit ons waarschijnlijk geld kost, waarbij het om 
bedragen van misschien 10% van het bruto nationaal produkt gaat. Dit wil zeggen: 
ons BNP en dat is niet de 0,1% die in Rio eens een keer voor het voetlicht is ge
bracht. 

4.19 Binnen het thema 'Kernenergie, milieu en klimaat' wil Hooykaas twee punten be
handelen: de zeer lange termijn waarin je wilt overleven en de 'security of supply': 
de beschikbaarheid van alles wat je nodig hebt om je bedrijf te runnen. Met betrek
king tot het laatste punt brengt hij zes M-en naar voren: de security of supply gaat 
over mensen, markt, money, machinerie, materialen en milieu. Voor de beide pun
ten, zowel de zeer lange termijn als de security of supply, geldt milieu misschien 
als meest belangrijke element, in ieder geval voor ondernemers die een beetje door
denken (zie ook 4.27). Energie valt voor Hooykaas onder materialen. 

4.20 Voor de meeste mensen - dat geldt ook voor de meeste ondernemers en degenen 
die zich in de dienstensector bewegen - is het punt energie helemaal niet zo ver
schrikkelijk belangrijk. Het is een ondergeschikte post in hun werk en je kunt er 
zeker van zijn dat ze als ondernemer een grote desinteresse hebben in energie, hoe
wel ze als particulier er wel eens over denken. Maar er is natuurlijk een andere 
groep van industriëlen. Dat zijn degenen die energie in grote hoeveelheden gebrui
ken en ook degenen die energie leveren. Hooykaas komt uit die twee werelden en 
vindt het geoorloofd daar iets over te zeggen. 

4.21 Allereerst besteedt hij aandacht aan de fossiele energie. Fossiele energie is op dit 
moment dé bron van energie, daar draait de wereld op. De beschikbaarheid van 
deze fossiele energie is op dit moment een belangrijk punt. We krijgen eens met 
uitputting te maken, of dat nu in honderd jaar of in vijftig jaar zal gebeuren. Met 
olie en gas zal dat eerder het geval zijn dan met kolen. Afgezien van die uitputting 
is er natuurlijk een ander punt wat een industrieel en zeker de energie-intensieve 
industrieel bezighoudt. Dat is de herkomst van al die energie. Hooykaas heeft het 
hierbij niet over kernenergie in Nederland, die meer uit het buitenland afkomstig is 
dan uit eigen land. Hij doelt op olie. Een derde van de totale olieproduktie komt 
uit het Midden-Oosten, terwijl daar zeker tweederde van de olievoorraden aanwe
zig is. Daarom zijn we nu als een bezetene bezig om de Noordzee leeg te pompen 
en om alle mogelijke andere voorraden leeg te maken. De herkomst van die olie uit 
het Midden-Oosten zal op een zeker moment leiden tot een situatie van onbalans 
die bijzonder onprettig kan worden. Daarbij kunt u zich afvragen of de Golfoorlog 
een incident is geweest of dat het een structureel verschijnsel gaat worden. Die 
onbalans bestaat nu dus al en zal alleen maar toenemen (zie ook 4.33). 
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4.22 Wat het gas betreft, dat verloederen we gewoon. Het meeste gas laten we gewoon 
de lucht in vliegen. En voor zover we het gas gebruiken, gebruiken we het voor de 
verkeerde doeleinden. Hooykaas zal echter niet verder op dit punt ingaan. 
Onbalans is dus hèt woord, om nog niet eens te spreken over de onbalans in de 
welvaart in de wereld. Deze is op zich al bedreigend. 
Er zijn kosten verbonden aan deze onbalans en aan deze situatie. Dat die kosten 
enorm zullen toenemen, is zonder enige twijfel het geval. 

4.23 In de toekomst zitten we dus met een enorme kostenpost binnen het gehele energie
gebied. Maar er zijn ook andere gevolgen en die gelden voor ieder termijn: de 
milieugevolgen. We gaan veel te veel C02 produceren. De energie-extensieve we
reld, eigenlijk alles buiten de OESO-landen, zal ons opgewekt inhalen. Op de eer
ste plaats zullen deze landen qua bevolking en qua welvaart groeien. Deze wel
vaartsgroei is overigens het laatste wat je hen moet ontnemen. Vervolgens zullen 
deze landen op termijn zelfs in welvaart per persoon zover zijn gegroeid, dat de 
energieconsumptie een veelvoud zal zijn van wat deze hier is. Als naar deze situa
tie gekeken wordt, tegen die fossiele achtergrond, is er maar één kruid tegen ge
wassen. Je moet voor alle ankers gaan liggen die maar mogelijk zijn en daar past 
kernenergie in (zie ook 4.27). 

4.24 Nu is kernenergie natuurlijk niet een oplossing voor eeuwen. Maar die oplossing 
voor eeuwen wordt ook niet gegeven door olie of gas, misschien door kolen, maar 
dan moet u wel even aan die C02 denken. Het is een kwestie van afwegen. Welk 
risico is het vervelendst? Is het risico van C~ in de atmosfeer, door bijvoorbeeld 
bovenmatig kolengebruik, vervelend? Moet het risico naar de volgende generatie 
worden doorgeschoven door nu al het gas te verstoken voor die doeleinden waar
mee we eigenlijk met kolen uit de voeten kunnen? Vinden we het risico van kern
energie zo groot, dat we dat niet moeten doen? Of vinden we het risico voor de 
Wadden zo groot, dat we daar nooit gas mogen gaan winnen? Dit zijn de typen af
wegingen waar we voor staan en die zijn allemaal bijzonder moeilijk. 

4.25 Het bovenstaande betreft vooral de aanbodzijde. Maar ook de vraagzijde is iets 
waar een ondernemer zich mee bezighoudt. De ondernemer is een eenvoudig per
soon, die op elk moment wil kunnen beschikken over de dingen die hij nodig heeft. 
Dit houdt eigenlijk in dat een ondernemer personeel zou willen hebben dat op ieder 
moment van de dag beschikbaar is. Geld moet ook nooit een probleem zijn en voor 
energie is dit in ieder geval de eis. Als vervolgens gekeken wordt naar de brand
stoffen die we nodig hebben om de maatschappij draaiend te houden, dan kun je 
deze gaan rangschikken. Wat is het gemakkelijkste? De fossiele energie is verre
weg het gemakkelijkste, of die nu olie, gas of kolen betreft. Deze brandstoffen zijn 
altijd beschikbaar en als ze niet beschikbaar zijn, kun je ze gemakkelijk transporte
ren en opslaan. De tweede in de rij is kernenergie. Bij kernenergie is de verhou
ding van splijtstofkosten tot kapitaalskosten echter van die aard, dat je de centrale 
continu aan het werk moet houden. De derde plaats in de rangschikking is de moei
lijkste: de stromingsenergie. Deze energie wordt namelijk helemaal niet vraagge
stuurd, deze wordt aanbod-gestuurd. Als het waait, draaien de molens; als de zon 
schijnt, kun je zonne-energie opvangen. Uiteraard kan stromingsenergie ook opge
slagen en getransporteerd worden, maar de kosten daarvan zijn zeer hoog. Als ge-

43 



keken wordt naar de opslag over een seizoen van de energie die voor een huis 
nodig is, dan zijn deze kosten vergelijkbaar met de kosten van het huis zelf. 

4.26 Uiteindelijk betreft dit alles een afweging van risico's. Hooykaas geeft hierbij de 
volgende gedachte mee: 
- De risico's van fossiele brandstoffen monden uiteindelijk uit in C~ en het ge

wicht dat we daar aan willen toekennen; 
- Met betrekking tot de risico's van kernenergie acht Hooykaas zich niet kundig 

genoeg om daar een uitspraak over te doen; 
- Tenslotte brengt het risico's met zich mee om een hoogontwikkelde industriële 

samenleving in zeer grote mate op stromingsenergie te laten berusten. 

Discussiebij<fra&e Tuininga en Hooylrnas en Ketting 

4.27 Tuininga vraagt zich af waarom niet een extramis toegevoegd, van het mentale 
klimaat (zie 4.19). Het mentale klimaat van ondernemingen op dit moment is nog 
steeds zodanig om verdedigend te roepen: helaas, de trendbreuk is niet mogelijk. 
Terwijl Vellinga ons eenS-curve toonde, waarbij het einde van die curve een drei
ging inhield die ons juist zou moeten motiveren om onze schouders eronder te 
zetten (zie 3.4 en figuur 3.2). Wat hebben we aan die wanhoop, aan dat 'fin de 
siècle' -gevoel dat straks kennelijk weer gaat komen in een WRR-rapport? Tuininga 
begrijpt niet dat niet de uitdaging wordt aangegaan om een keer te proberen wat er 
echt mogelijk is, in plaats van alle energie in een discussie te stoppen waarom 
kernenergie alsnog doorgang moet vinden. Kennelijk heeft 'Nederland distributie
land' een voldoende uitdaging gegeven om ons allemaal met asfalt te overspoelen. 
Waarom dan niet bijvoorbeeld 'Nederland exergieland'? We weten dat het anders 
moet, want er komt een duurzame ontwikkeling op ons af. Daar liggen kolossale 
kansen en dan moeten we niet de wanhoop nabij zijn. 
Hooykaas benadrukt dat de WRR-studies zich beraden op duurzaamheid in al haar 
aspecten, niet slechts energie of kernenergie, en dat de WRR juist verkennend 
bezig is. Natuurlijk komt dat tot mentaliteitsveranderingen, waarbij we trend
breuken beslist nodig hebben. Maar hoe krijgen we die gedaan? De WRR verkent 
5% efficiencyverbetering per jaar, maar wat zou dat betekenen voor de maatschap
pij? Er moet inderdaad een mentaliteitsverandering komen. Maar dat is heel 
gemakkelijk om te zeggen. 
Ketting is het eens met Tuininga, maar twijfelt of andere opties dan kernenergie op 
tijd komen. Ketting vraagt zich af of we kernenergie kunnen missen, zonder dat we 
mondiaal daarmee in de problemen komen. Implementatie van andere energievor
men zal heel moeilijk zijn en heel lang duren. Daarom sluit Ketting bij Hooykaas 
aan dat we alle ankers, inclusief kernenergie, nodig hebben (zie 4.23). 

Discussiebijdrage Beek. Ketting en Hooykaas 

4.28 Beek merkt op dat niet vergeten moet worden dat een brede laag van de Neder
landse bevolking geen vertrouwen zegt te hebben in de nucleaire experts, zoals uit 
de inleiding van Turkenburg bleek (zie 1.6). Men zou wel willen geloven dat kern
energie een oplossing is, maar men zegt niet te geloven in de bestuurders en de 
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wetenschappers die erachter staan (zie 3.35 en ook 4.35). 
Ketting vindt dat geen. zakelijke probleemstelling. Deze situatie is misschien in 
Nederland aan de orde, maar in Frankrijk of Taiwan is dat beduidend anders. Ket
ting noemt het betrekkelijk eng dat de Nederlandse mentale structuur naar een 
mondiaal probleem geëxporteerd wordt. 
~zegt dat hij dat niet bedoelde. De Westeuropese samenleving, die zo'n hoog 
energieverbruik heeft, zou een medeverantwoordelijkheid moeten dragen om te 
voorkomen dat het mondiale probleem ons boven het hoofd groeit. Het probleem in 
Nederland is dan dat je een spanningsveld houdt met de mensen die wel zouden 
willen geloven in kernenergie, maar even hard zeggen dat ze dat niet doen. Dat is 
de discussie waar de energiewereld al jaren mee te maken heeft. 
Hnoykaas merkt op dat die discussie verder behoort te gaan. Het gaat erom of we 
de niet-OESO-landen een kans willen geven om op een verantwoorde manier tot 
een welvaart te komen die we op zijn minst acceptabel vinden. Als we doorgaan 
zoals we dat de laatste vijftig jaar hebben gedaan, dan haalt de wereld buiten de 
OESO met een tempo van 0,4% per jaar de OESO-landen in. Dan zijn we achthon
derd jaar bezig om deze landen ongeveer op het peil te brengen waar we hier zijn. 
Vóór die tijd zal er dan toch wel sprake zijn van enige conflicten (zie ook 4.33). 
Als we dit proces willen versnellen binnen een periode die we menen te overzien, 
dan is het essentiële probleem niet of we al dan niet kernenergie of energiebespa
ring willen. Het probleem is dat we een grote stap terug moeten doen, die neer
komt op 10% van je bruto inkomen. Iedereen praat hierover, maar Hooykaas zegt 
nog niemand ontmoet te hebben die hierop 'ja' zegt. 

Discussiebijdrue Van den Biggelaar 

4.29 Van den Biggelaar zegt het met Hooykaas voor een gedeelte eens te zijn, maar is 
wat minder pessimistisch over de bereidheid om wat in te leveren voor een wereld
wijde problematiek. Binnen deze workshop is echter de vraag essentieel welk Ne
derlands energiebeleid het meeste bijdraagt aan die wereldwijde problematiek. Van 
den Biggelaar is van mening dat een Nederlands energiebeleid met daarin kernener
gietoepassing niets aan deze problematiek bijdraagt, omdat kernenergie niet moge
lijk is binnen de duurzaamheidsrandvoorwaarden. Zover de kernenergie-ontwikke
ling doorgaat, is Nederland daar niet bij uitstek het geschikte land voor, gegeven 
het feit dat we die technologiekennis nauwelijks hebben. Nederland moet kijken 
waar het op energiegebied technisch en wetenschappelijk gezien goed in is. Dan 
komen we uit op de gastechnologie, waar we de besparingen omhoog kunnen bren
gen, wat ook duurzaam is en bij brandstofcellen, PV -zonne-energie, vergisting of 
vergassing van biomassa en dergelijke. Laten we ons concentreren op een aantal 
aantrekkelijke, kansrijke opties. Dan kan ook met name voor Derde Wereldlanden 
een perspectief ontwikkeld worden. 

Discussiebijdrage Turkenburg en Van den Biggelaar 

4.30 Turkenburg vindt de inleiding van Hooykaas eveneens wat pessimistisch. Door het 
Stockholm Environmental lnstitute is een energiescenario ontwikkeld, waarbij de 
komende honderd jaar een verzestienvoudiging van het bruto wereldprodukt is ver
ondersteld. In dit scenario wordt aangegeven dat we ondanks deze economische 
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groei tot een fossielvrije toekomst kunnen komen, waarin bovendien geen kern
energie wordt ingezet. Dit is gebaseerd op geloof in de mogelijkheden van bespa
ringen en duurzame energie. Turkenburg zegt geneigd te zijn hier in hoge mate in 
mee te gaan, maar weet niet zeker of je met deze opties de C~-emissie voldoende 
kunt bestrijden. De toekomst beschouwend, voelt hij daarom voor het standpunt 
'voor meerdere ankers gaan liggen', waarbij je probeert alle zinnige opties open te 
houden. Maar gezien het streven naar duurzaamheid moet iedere optie wel aan ten
minste een aantal eisen voldoen. Er moeten dus criteria worden gesteld. Betreffen
de kernenergie is dan de vraag: welke zijn die criteria? 

4.31 Turkenburg vervolgt dat hij de inleiding van Van den Biggelaar niet helemaal goed 
begrepen heeft. Enerzijds geeft Van den Biggelaar aan dat hij een aantal eisen stelt 
aan de nucleaire technologie, zoals op het gebied van veiligheid, afval, proliferatie 
en kosten. Anderzijds geeft Van den Biggelaar aan dat kernenergie naar zijn over
tuiging niet inpasbaar is binnen een duurzame ontwikkeling van de samenleving. Er 
worden dus eisen gesteld aan de technologie en er wordt aangegeven in welke rich
ting we het moeten zoeken, zoals inherente veiligheid, terwijl tegelijkertijd wordt 
gezegd dat we maar beter kunnen stoppen met kernenergie. Turkenburg vraagt of 
dat toegelicht kan worden. 
Van den Biggelaar zegt geen principieel tegenstander van kernenergie te zijn of van 
welke technologie dan ook. Hij constateert echter dat er bij de hele ontwikkeling 
van kernenergietoepassing een negatieve leercurve te ontwaren valt, terwijl bij de 
meeste technologische ontwikkelingen een positieve leercurve zichtbaar is. Van den 
Biggelaar interpreteert die negatieve leercurve zodanig dat het aantal dilemma's 
alsmaar groter wordt naarmate die technologie voortschrijdt. Terwijl juist naar 
oplossingen wordt gezocht, zie je allerlei nieuwe problemen op de weg komen. Je 
moet de hele splijtstofcyclus als het ware toetsen aan stringente milieu- en veilig
heidsrandvoorwaarden. Maar Van den Biggelaar ziet de nucleaire technologie daar 
steeds verder van wegkomen, terwijl de investeringskosten gigantisch worden. Laat 
de landen die op het gebied van de nucleaire optie veel meer kennis in huis hebben 
daar mee doorgaan, maar door Nederland kan beter worden ingezet in de richting 
van duurzaamheid, die straks ook voor anderen een interessante optie is. 

Discussiebijdrage Schöne 

4.32 Schöne merkt op dat de desinteresse voor met name het klimaatprobleem groot is 
in Nederland. Ook het enthousiasme met betrekking tot de inzet voor de milieupro
blematiek is aan het wegzakken. Schöne prijst de visie van de Verenigde Staten, 
waar het klimaatprobleem benaderd wordt in termen van: het levert werkgelegen
heid op, het leidt tot terugdringing van het financieringstekort, de investeringen 
worden na 2000 gigantisch terugverdiend, en dergelijke. Hoewel de Verenigde Sta
ten relatief gezien niet veel meer zullen doen dan Nederland, wordt daar in ieder 
geval een poging gedaan om het energiethema te verbinden met meer sociaal-eco
nomische thema's. Schöne vindt dit wezenlijk constructiever dan de opstelling van 
de Nederlandse regering, die er niet uitkomt, beslissingen daarom uitstelt en het 
milieu op een laag pitje zet op het moment dat het economisch wat moeilijker gaat. 
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Discussiebijdrage Beek en Hnoykaas 

4.33 ~merkt op Nederland toe is aan een discussie over 'economies of scope'. Ook 
in het technologiedebat is hier sprake van. Beek is het eens met Hooykaas dat de 
grondstoffenvoorziening op een gegeven moment tot politieke instabiliteit kan lei
den (zie 4.21 en 4.28). Dit wordt echter in grote lagen verstaan als een argument 
dat verzonnen is om een eenzijdige oplossing door te drukken. We moeten juist 
meerdere opties openhouden en niet slechts tegenstellingen blijven creëren, omdat 
de een iets anders dan de ander wil. De uiteindelijke beslissingen liggen bij de 
ondernemers, de politici en de financiers. Maar niemand komt in beweging, omdat 
het hele kostenplaatje voor energie nog zo laag is. De enige manier om de samen
leving in beweging te brengen, is ons richten op de kansen die we kunnen creëren. 
Beek vindt dat we in de discussie niet moeten blijven steken in de eventuele bedrei
gingen. 
Hooykaas wil hieraan toevoegen dat het erg moeilijk is om de samenleving in be
weging te krijgen. Er is nooit goed over nagedacht hoe dat bereikt kan worden. Hij 
vraagt zich af hoe de maatschappij eruit zal zien als gezegd wordt dat energie vijf 
maal zo duur wordt. Hierop zullen zulke grote afschrikreacties ontstaan dat ieder
een zal paralyseren. Dus ook daar schieten we niets mee op. 

Discussiebijdra&e Wiechers en Hnoykaas 

4.34 Wiechers vraagt wat de rol van ondernemers en de rol van Nederland in dit mon
diale vraagstuk is. 
Hooykaas meent dat de industriêle aanpak van kernenergie in Nederland nog eens 
bekeken zou kunnen worden in de zin van hoe dat geïnstrumenteerd zou worden en 
of je de grote energie-ondernemingen daarbij zou betrekken. Hooykaas denkt hier
bij aan een multinationale onderneming. 

4.35 Wiechers vervolgt dat vastgesteld is dat wij ons geweldig veel zorgen maken, maar 
dat tegelijkertijd geconstateerd wordt dat de drijfveer vanuit de maatschappij 
ontbreekt om de energieproblematiek aan te pakken. Dat 75% van de bevolking 
geen vertrouwen in de bestuurder heeft, komt door het eenvoudige feit dat het de 
mensen heel duidelijk is dat er veel over gesproken wordt, maar dat zij er niets van 
merken (zie 4.28). Bovendien zijn er onderzoeken gedaan naar de reactie van de 
consument op hogere energieprijzen onder bepaalde condities. Hierbij zijn groot
schalige steekproeven gedaan. Het verrassende is dat die steekproeven zonder uit
zondering een grote bereidheid aangeven om met die hogere prijzen accoord te 
gaan, mits men de garantie krijgt dat er dan ook een werkelijke aanpak van het 
probleem volgt. Het is erg belangrijk om deze garantie te geven en daar conse
quent in te zijn. 

DiscussiebijdJ'a&e Dessens en Van den Big&elaar 

4.36 Dessens vindt dat Van den Biggelaar de bijdrage van kernenergie aan de C02-re
ductie bagatelliseert. Om het C02-probleem op te lossen, zal het om vele malen 
een half procent gaan. Dan kan de 18% bijdrage van kernenergie niet als irrelevant 
afgedaan worden (zie 4.10). 
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Van den Biggelaar benadrukt dat hij die 18% juist niet bagatelliseert, want het is 
een bijdrage van betekenis. Hij constateert dat die bijdrage echter wordt geleverd 
tegenover een inzet van financiële middelen, die beter voor andere energievormen 
gebruikt kunnen worden, waardoor een veel hoger C~-reductierendement kan 
worden bereikt. Indien je voor alle ankers gaat liggen, moet je ook je budgetten 
over al die ankers spreiden. Beperk je tot een aantal ankers met perspectief, want 
de splijtstofcyclus van kernenergie is niet binnen de duurzaamheidsrandvoorwaar
den te brengen. We worden gedwongen te selecteren uit een aantal opties. Neder
land kan zich dan beter richten op een aantal duurzame opties, maar ook op bij
voorbeeld de gas- en besparingstechnologie of de brandstofcel. 
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S. THEMA 3: Duurzaambeid en de veiligheid van kernenergie 

Inleiders: J .L.A. Jansen 
H. van Dam 

Enkele vragen bij dit thema die door de inleiders uit&ewerkt worden: 
- Aan welke eisen met betrekking tot veiligheid moet de kernenergietechnologie (met 

name de kerncentrale, maar ook bijvoorbeeld een opwerkingsfabriek) voldoen, wil deze 
technologie toepasbaar zijn in een samenleving die op duurzame ontwikkeling is ge
richt'? 

- Kan de kernenergietechnologie (in beginsel) aan deze eisen voldoen; aan welk(e) type(n) 
reactor(en) kan hierbij worden gedacht'? 

- Hoe belangrijk is het streven naar 'inherente veiligheid'; wat moet hieronder worden 
verstaan; hoe snel kan de ontwikkeling van een 'inherent' veilige kernenergietechnologie 
plaatsvinden'? 

- Dient er bij het ontwikkelen van een kernenergietechnologie die past binnen het concept 
'duurzame ontwikkeling' een evolutionaire of een revolutionaire weg gevolgd te wor
den'? 

J.L.A. Jansen 

5.1 In de eerste plaats voelt Jansen zich geen expert, niet op het gebied van kernener
gie en nog veel minder op het gebied van veiligheid. Niettemin heeft hij er wel een 
opinie over. In de tweede plaats voelt hij een soort van ongemak als hij veiligheid 
van kernenergie en duurzame ontwikkeling tegenover elkaar moet zetten, omdat dat 
wringt. Bij duurzame ontwikkeling gaat het over behoeften van huidige en toekom
stige generaties die zekergesteld moeten worden. Bij veiligheid gaat het altijd over 
het aantal doden en de kans op overlijden bij een reactorongevaL Wat hebben deze 
twee dingen nu met elkaar te maken'? 

5.2 Volgens Our Common Future van de commissie Brundtland gaat het bij duurzaam
heid om 'limits of environmental resources' en 'ability of biosphere to absorb 
effects'. Bij deze effecten gaat het dan over uitputting, aantasting, ruimtebeslag en 
besmetting. Hoewel ruimtebeslag niet vaak expliciet wordt genoemd, is dit toch 
een belangrijke factor. Besmetting is een ander woord voor contaminatie of veront
reiniging. Als veiligheid dan bekeken wordt tegen de achtergrond van duurzaam
heid als het zeker stellen van het vervullen van essentiële levensbehoeften, dan 
wordt het verband veel duidelijker. 

5.3 Als we het bovenstaande vanuit operationele invalshoeken willen beschouwen, moe
ten we gaan kijken in ruimte en tijd. Duurzame ontwikkeling gaat namelijk over 
toekomstige generaties en gaat tegelijkertijd over de wereld en over de wereldbe
volking (zie ook 5.18). In figuur 5.1 staat dit schematisch weergegeven. 
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Figuur S.l Duurzame ontwikkeling; ruimte en tijd. 

De x-as betreft de generaties, dey-as de bekende RIVM-schalen: globaal, continen
taal, fluviaal, regionaal en lokaal. Naast deze schalen kan weer het aantal mensen 
gezet worden dat daarmee te maken heeft. Zo betreft de globale of mondiale schaal 
5 miljard mensen en de lokale schaalloopt van 5000 tot 500.000. 

5.4 Als nu over veiligheid wordt gesproken, binnen de beperkte definitie 'reactoronge
val en kans op overlijden', dan betreft dit betrekkelijk korte termijnen en betrek
kelijk beperkte gebieden, in figuur 5.1 als zwart gekleurd weergegeven. Hier is 
regelgeving over, er zijn normen voor gesteld en dergelijke. Waar veiligheid voor
al over zou moeten gaan, is het grote gebied 'duurzaamheid' tegen de achtergrond 
van het veiligstellen van essentiële levensbehoeften. In feite wordt dan niet alleen 
maar over reactorveiligheid gesproken, maar over ketenveiligheid. 

5.5 Als de begrippen 'duurzaamheid' en 'ketenveiligheid' bij elkaar worden gebracht, 
krijgen we de volgende betekenis: 
- "geen" zodanige uitputting, aantasting, ruimtebeslag of besmetting op regionaal 

of hoger niveau dat daardoor de vervulling van levensbehoeften, zoals voedsel, 
huisvesting, verplaatsing en kleding, voor één of meer generaties in het gedrang 
komen, 

- geldend voor de gehele keten van grondstof tot afvalberging, voor het bouwen 
van installaties en het gebruik daarvan. 

Nu zitten er in het eerste gedeelte van de betekenis een aantal vragen. Tussen aan
halingstekens staat "geen". Wil dit zeggen: absoluut geen, geen enkele? Of moet 
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gesproken worden over 'de kans op' of de mate waarin dat nog toelaatbaar is? Hier 
zit een stuk normen- en waardendiscussie achter. 
Ook over het regionaal niveau kan gediscussieerd worden. Misschien moet het wel 
lokaal niveau zijn. Hier zit een cynische gedachte achter. Stel dat er een gebied in 
Bangladesh, ter grootte van een Nederlandse agglomeratie, op een gegeven moment 
volstrekt onbruikbaar wordt voor drie of vier generaties. Dan wil dit niet zeggen 
dat de duurzame ontwikkeling van de wereld opeens in gevaar wordt gebracht. Hoe
wel dit cynisch is, wil Jansen hiermee niet de indruk wekken dat hij het onbelang
rijk vindt. Iets dergelijks moet echter niet ogenbUktelijk met lange termijn, meer 
generaties en grote gebieden geassocieerd worden (zie ook 5.18). Vanuit die in
valshoek moet naar een energiebron gekeken worden. Het milieu, hoe lokaal ook, 
blijft belangrijk. Maar als je vanuit duurzaamheid kijkt, moet je met wat andere 
dimensies werken (zie ook 5.27). 

5.6 Het tweede gedeelte van de betekenis betreft de keten. Daarin zitten twee elemen
ten. Enerzijds gaat het over de keten bij het normale gebruik, dus vanaf de winning 
van uraan tot en met het bergen van het afval. Anderzijds betreft het het bouwen 
van het systeem. Ook bij het bouwen van een systeem kun je aantasting hebben. 
Die effecten zijn er, maar je moet er wel even naar kijken. 

5. 7 Brundtland zet overigens drie hoofdlijnen betreffende duurzame ontwikkeling in. 
Buiten de behoeften van huidige en toekomstige generaties betreft duurzame ont
wikkeling ook nog twee immateriële zaken: 'assurance of fair share for the poor' 
en 'secure effective citizen participation'. Wij in het Noorden zijn gewend om 
altijd naar het eerste criterium te kijken, maar de mensen in het Zuiden zijn 
gewend om vooral naar de laatste twee criteria te kijken. Het gaat hier dus ook om 
het medebeslissingsrecht van landen in het Zuiden. 

5. 8 Wij zitten op dit moment in een tijdsbestek, waarin er sprake is van een vrij funda
mentele verschuiving van machtsverhoudingen in de wereld. De traditionele situa
tie, waarbij het Noorden altijd de macht had en een heleboel dingen aan het Zuiden 
voorschreef en vanuit het Zuiden onttrok, is drastisch aan het veranderen. Er zou 
wel eens een zodanige situatie kunnen ontstaan dat het Noorden op grond van duur
zaamheid zo afhankelijk wordt van het Zuiden, dat op een zeker moment die 
machtsbasis gaat verschuiven. Dit is een reden te meer om je af te vragen wat dit 
dan betekent voor technologische ontwikkeling in deze gebieden. 

H. van Dam 

5.9 Kernenergie is wellicht nog steeds een onmisbare optie voor een bijdrage in de 
mondiale energievoorziening op langere termijn. Als kernenergie een bijdrage wil 
kunnen leveren aan een ontwikkeling naar een min of meer duurzame samenleving, 
zal zij maatschappelijk geaccepteerd moeten worden en dus moeten voldoen aan de 
eis van voldoende veiligheid (zie ook 5.17). Ofwel: het risico van kernenergie 
moet aanvaardbaar laag zijn. Dit is uiteraard een open deur. Dit confronteert ons 
met de lastige vraag: hoe veilig is veilig genoeg? Gelukkig hebben velen daar diep 
over nagedacht en hier en daar zijn wat voorzichtige aanknopingspunten te vinden. 
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Figuur 5.2 De normen voor groepsrisico's in Nederland. 

Enige houvast lijkt ons de nota Omgaan met risico's te bieden. 

5.10 Als we de overschrijdingskans op een aantal directe slachtoffers bekijken, is er 
sprake van een drietal gebieden, zoals figuur 5.2 betreffende de groepsrisico's laat 
zien. Allereerst zijn er de gebieden van de ondraaglijke risico's en van de verwaar
loosbare risico's. Daar tussenin bevindt zich het gebied dat nader bekeken moet 
worden en wat bekend staat als het ALARA-gebied, 'as low as reasonable achieva
ble' (zie ook 6.5). Van Dam voegt daar een afkorting aan toe: ESFIA, economi
sche en sociale factoren in aanmerking genomen. Deze toevoeging wordt veel te 
vaak vergeten. In het Nederlandse beleid komt het in feite erop neer dat alles 
tenminste aan de verwaarloosbaarheidsgrens moet voldoen. Dit kan echter niet zo 
eenvoudig gesteld worden. 

5.11 Hoe zit het nu met kernenergie? Enige jaren geleden is in de Verenigde Staten een 
grote PRA-studie (probabilistische risico-analyse) verricht aan een aantal bestaande 
kerncentrales. De resultaten zijn neergelegd in het NUREG-1150-Roppon van de
cember 1990. Dit betrof een zeer omvangrijke en diepgaande analyse, die uitge
breid is becommentarieerd door een groot aantal deskundigen. Van de vijf kerncen
trales, die bij deze studie zijn onderzocht, voldoen twee ruimschoots aan de ver
waarloosbaarheidsgrens; deze twee zijn respectievelijk tien en twintig jaar in 
bedrijf. Als je het simpel benadert, zou je de conclusie kunnen trekken: voldoend 
veilige kerncentrales bestaan, moderne centrales zijn nog veiliger, dus waar zeuren 
we nog over? 
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5.12 Wat kunnen nu de oorzaken zijn dat de acceptatie nog steeds zeer gering is? In de 
eerste plaats zou het kunnen zijn dat men de risiconormen niet accepteert, hoewel 
de Nederlandse risiconormen opvallen doordat ze buitengewoon streng zijn als ze 
vergeleken worden met risiconormen, voor zover ze bestaan, elders ter wereld. Het 
kan ook zijn dat men de PRA's niet vertrouwt. Verder kan het zijn dat het aantal 
acute doden een te beperkte norm is voor het risico. Je moet er meer bij betrekken, 
zoals: een stralingsdode is iets anders dan een 'conventionele' dode door bijvoor
beeld verbranding of verdrinking, er zijn late gezondheidseffecten, er is sprake van 
grondbesmetting, evacuatie, maatschappelijke ontwrichting, financiële aspecten, en
zovoorts (zie ook 5.30). Bovendien is er nog een bijzonder probleem. De probabi
listische benadering is technisch zeer waardevol, maar leent zich niet voor maat
schappelijke overtuiging. Wat betekent immers een overschrijdingskans van 10-s 
per jaar? Zelfs 'deskundigen' weten vaak niet wat zo'n grafiek precies betekent (zie 
ook 5.18). Als u gaat kijken in ambtelijke stukken staat het er in 98% van de ge
vallen fout, bijvoorbeeld in het onlangs verschenen Dossier Kernenergie '93. Ook 
een veelgehoorde reactie is natuurlijk: oké, 1 O.S per jaar, maar het kan morgen 
gebeuren. 

5.13 Is er een uitweg uit deze problematiek? Naar de mening van Van Dam ligt er een 
taak voor 'de techniek': toon aan dat het mogelijk is kerncentrales zodanig te 
bouwen dat ongevallen met externe gevolgen, 'buiten het hek van de centrale', 
uitgesloten kunnen worden (zie ook 5.19). Hierbij beschouwt Van Dam niet de 
hele keten, omdat de tijd kort is en het voornaamste probleem toch bij de kern
centrale ligt. Deze taak voor de techniek wil zeggen dat zoveel mogelijk op grond 
van deterministische analyses en wellicht door demonstratie moet worden aange
toond dat omgevingsbesmettingen, die leiden tot stralingsziekte, evacuatie of 
langdurige restricties op gebruik van grond en andere milieucomponenten, niet 
kunnen optreden (zie ook 5.28 en 5.30). 

5.14 Hoe bereiken we dit en welke hulpmiddelen zijn beschikbaar? De hulpmiddelen die 
beschikbaar zijn, zijn de inherente veiligheidseigenschappen en de passieve veilig
heidssystemen. Een systeem heeft inherente veiligheidseigenschappen indien op 
fysische gronden de procesvariabelen, bijvoorbeeld temperatuur en druk, onder alle 
denkbare omstandigheden binnen veilige grenzen blijven. Een passief veiligheids
systeem is een systeem dat voor zijn ingrijpen niet afhankelijk is van externe 
sturing of energietoevoer en waarvan de werking berust op een volgens de natuur
wetten noodzakelijk procesverloop. Het woord 'passief' vindt Van Dam overigens 
een hoogst ongelukkige term. Voor leken is nauwelijks een andere interpretatie 
mogelijk dan dat zo'n systeem wel nooit tot actie zal overgaan! 
Inmiddels kunnen allerlei gradaties worden onderscheiden bij de implementatie van 
deze begrippen, zoals zeven, acht, negen niveaus van passiviteit tot en met inhe
rentie. Van Dam maakt slechts een paar opmerkingen ter verduidelijking. Een reac
tor die inherent veilig is met betrekking tot een bepaald risico heeft geen 
veiligheidssysteem nodig om dat risico af te dekken. Onder veiligheidssysteem 
verstaat Van Dam een systeem dat in werking moet treden c.q. in moet grijpen 
indien één of meer procesvariabelen veilige grenzen overschrijden. We dienen goed 
te beseffen dat veel afhangt van de precieze definities. Als men bijvoorbeeld 
'inherent veilig' wil definiëren als 'principiële afwezigheid van een risicobron' dan 
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zijn kernreactoren net zo min inherent veilig te maken als vliegtuigen. Een vlieg
tuig wil namelijk inherent naar beneden donderen. Toch pakken wij allemaal het 
vliegtuig, het is inmiddels geaccepteerd (zie ook 5.28). 
De principes van inherente en passieve veiligheid zijn absoluut niet nieuw. Ze zijn 
verder in vele reactortypen toepasbaar. Van Dam zal dan ook niet overgaan tot 
aanbevelingen voor een bepaald type reactor. 

5.15 Verder maakt men een onderscheid tussen 'evolutionair' en 'revolutionair'. Van 
Dam vindt dat een typisch woordenspel dat ingegeven wordt door de zucht tot eti
kettering (zie ook 5.20). Hij wil daarover het volgende opmerken. In het technolo
gische ontwikkelingsstadium, waarin kernenergie na vijftig jaar verkeert, is niets 
revolutionair en alles evolutionair. Wie bijvoorbeeld de MHTGR als revolutionair 
aanduidt, vergeet hoe oud dit type is; wel is er een nieuwe benaderingswijze om de 
inherente en passieve veiligheidseigenschappen systematisch en consequent te be
nutten. Alle nieuwe reactorontwerpen zijn evoluties op basis van ervaringen en met 
(nog) sterkere nadruk op inherente en passieve veiligheid dan in het verleden. 

5.16 Hiermee komt Van Dam op het punt dat hij in de hele discussie als het belangrijkst 
is gaan beschouwen. Dat is de volgende stelling: zolang een samenleving geen nut 
en/of noodzaak ziet in het gebruik van kernenergie, zal kernenergie niet worden 
geaccepteerd, onafhankelijk van het veiligheidsniveau. Het is dan ook dwaasheid 
dat bij de risiconormen voor straling en kernenergie tot op heden in de praktijk 
geen acht wordt geslagen op nut en/ of noodzaak van de beschouwde activiteit. Het 
gaat immers altijd over een balans: de balans van nut/noodzaak versus het risico. 
Zolang de samenleving op het nut en de noodzaak geen gewicht legt, zullen techni
ci en wetenschappers zonder maatschappelijk succes voortgaan het risico te ver
kleinen. Het erkennen van nut of noodzaak zal zijn eigen maatschappelijke dyna
miek en tijdschaal hebben, die geheel bepaald zal worden door ontwikkelingen 
buiten de kernenergie. We kunnen nu al waarnemen dat dit van land tot land ver
schilt. In ons land wordt de noodzaak op dit ogenblik niet gevoeld (zie ook 5.26). 
Van Dam hoopt van harte dat de technische ontwikkeling voort zal kunnen gaan. 
Alleen dan zal de balans op verantwoorde wijze naar de goede kant doorslaan, in
dien de noodzaak zich voordoet. 

Discussiebijdrue Turkenl>tlm 

5.17 Turkenburg vindt dat duurzaamheid en veiligheid veel meer met elkaar te maken 
hebben dan in de beide inleidingen naar voren is gebracht (zie ook 5.30). Een van 
de invalshoeken is overigens door Van Dam aangegeven: het punt van de maat
schappelijke acceptatie (zie 5.9). Als er geen maatschappelijke acceptatie van 
kernenergie komt, dan is verdere investering in de ontwikkeling van kernenergie 
duidelijk niet duurzaam. Van Dam zegt dat je alleen al daarom naar veiligheids
vraagstukken zou moeten kijken en Turkenburg is het daarmee eens. Een andere 
invalshoek is de ontoelaatbaarheid van ongevallen die leiden tot maatschappelijke 
ontwrichting. Dit vergt het uitbannen van zeer ernstige kernongevallen. 
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5.18 Turkenburg vindt het een heel beperkte opvatting van het begrip duurzaamheid, 
wanneer hierbij alleen de levensomstandigheden van toekomstige generaties en het 
voortbestaan van het menselijk ras beschouwd worden (zie 5.3 en 5.5). Duumwn
heid heeft ook te maken met hier en nu. Hoe leven wij? Hebben wij welvaart en 
welzijn? Dan speelt technologie en het beheersen van de dreigingen die daarvan 
voor huidige generaties uitgaan een belangrijke rol. Er zullen dus eisen aan die 
technologie gesteld moeten worden, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. In 
die zin is het volstrekt terecht dat in het verlengde van het eerste Nationaal Milieu
beleidsplan er ook een notitie over het te voeren risicobeleid op tafel is gelegd. 
Hierin wordt aangegeven aan welke veiligheidseisen technologie moet voldoen bin
nen de context van duurzame ontwikkeling. En dit zijn scherpe eisen. Als deze 
eisen met name naast het groepsrisico van kernenergie worden gelegd, dan moet 
Turkenburg concluderen dat hij nog niet een reactortype heeft gezien dat echt 
voldoet aan de eisen die in Nederland aan het verwaarloosbaar zijn van risico's 
worden gesteld (zie ook 5.22). Tegelijkertijd is Turkenburg zich ervan bewust dat 
de risico-analyse een getallenspel is met een zeer grote onnauwkeurigheid. Je kunt 
heel gemakkelijk een risicogetal berekenen dat een factor 10, 100, of soms zelfs 
1000 hoger is dan in de studies naar voren komt. Dus zal je mensen inderdaad niet 
winnen wanneer je zegt dat er slechts een zeer kleine kans op catastrofale ongeval
len bestaat (zie 5.12). Daarom vindt Turkenburg het noodzakelijk om risico's de
terministisch te bekijken. We moeten fysisch aan kunnen geven dat een bepaald 
risico gewoon niet bestaat. 

5.19 Turkenburg vindt het vervolgens te beperkt dat Van Dam een kernreactor veilig 
vindt als er buiten de poort geen effecten te verwachten zijn (zie 5.13). Al in 1987 
werd vanuit energiekringen gezegd: als wij een andere route hadden bewandeld -
en dat heeft dus met keuzes in de technologie-ontwikkeling te maken - dan hadden 
we die zogenaamd inherent veilige reactor nu kunnen hebben. Onder een inherent 
veilige reactor verstaat Turkenburg een reactor die niet kan exploderen en niet kan 
smelten. Dit betekent dat je niet alleen 'buiten de poort' kijkt. Want als een reactor 
kan smelten en exploderen, dan zullen er ook effecten buiten de poort op kunnen 
treden, hoewel de kansen klein zijn. Wat er in de Nederlandse en de internationale 
kernenergiewereld gebeurt, is dat dit risico in een soort van restrisico weggestopt 
wordt, op de manier van: daar praten we niet meer over. Daar zal je mensen om 
een aantal redenen niet mee kunnen overtuigen. Als men verder wil komen met de 
toepassing van nucleaire technologie zal het in de inherent veilige richting gezocht 
moeten worden. Of er een inherent veilige kernreactor ontwikkeld kan worden, 
weet Turkenburg niet. Als hij naar het niet kunnen smelten kijkt, gooit de HTGR 
buitengewoon hoge ogen. Wat het exploderen betreft, zou Turkenburg graag van 
reactorfysici willen horen of een concept bedacht kan worden waarbij een explosie 
nooit zou kunnen optreden. Turkenburg zou vrij strenge eisen aan de kerntechnolo
gie willen stellen, wil deze binnen het concept duurzame ontwikkeling een rol kun
nen spelen (zie ook 5.22). 

5.20 In dit perspectief vindt Turkenbur& de discussie over 'evolutionair' en 'revolutio
nair' niet slechts woordenspel (zie 5.15). We praten hier namelijk over een ander 
type technologie, waarbij je je af kunt vragen of je daar meteen naartoe kunt sprin
gen of dat je daar komt via een weg die geleidelijk bewandeld moet worden. Gaan 
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we door op de normale weg van technologieverbetering of moeten we een trend
breuk creëren? Naar de mening van Turkenburg moet er iets nieuws gebeuren als 
je verder wilt komen met de toepassing van de kernenergietechnologie. De ontwik
keling van nieuwe concepten betreft meer dan het plakken van etiketten. Er zit een 
technologievisie achter waarbij vragen spelen als het meekrijgen van de industrie 
en van de samenleving. 

Discussiebijdrage Schöne 

5.21 Schöne sluit volledig bij Turkenburg aan. Hij wil hierbij wijzen op het rapport van 
de Commissie Reactorveiligheid van enkele jaren geleden. In het rapport werden 
echt grote ongelukken à la Tsjernobyl uitgesloten, door te zeggen dat de kans hier
op onder een of andere risicogrens ligt. De pers had hier maling aan en bracht het 
naar buiten onder de kop: •Ongelukken à la Tsjernobyl in Nederland mogelijk•. 
Dat is precies het verschil tussen een meer technische benadering en hoe de samen
leving dit risico ervaart. Ook voor Schöne is dit het grootste probleem met kern
energie. Zodra technici aan kunnen tonen dat eventuele ongelukken echt in dezelfde 
orde van grootte liggen als bijvoorbeeld ongelukken in een chloorfabriek, wat con
creet betekent dat een reactor niet kan smelten en niet kan exploderen, dan vervalt 
het belangrijkste bezwaar van Schöne tegen kernenergie (zie ook 5.27). 

Discussiebijdrage Van Dam. Turkenhum en Van den l{roonenberg 

5.22 Van Dam is van mening dat zijn definitie van inherente veiligheid als onmiddellijke 
consequentie heeft dat voldaan wordt aan de eisen die door Turkenburg worden ge
projecteerd (zie 5 .19). Hij ziet hierin geen enkele tegenspraak. 

5.23 Nu zijn er volgens Van Dam verschillende wegen mogelijk naar zeer veilige reac
toren. Je hebt een groep die het langs de lijn speelt van inherente veiligheid. Dat is 
een technisch ideaalbeeld, waarbij de reactor bij wijze van spreken zonder contain
ment neergezet kan worden. Er is een andere groep die vindt dat de kans op kern
smelten heel klein gemaakt moet worden en dat om de reactor een containment ge
bouwd moet worden, zodat het redelijkerwijs ondenkbaar is dat iets vervelends ge
beurt met significante gevolgen buiten het hek (zie ook 5.27). Er zijn dus allerlei 
verschillende mogelijkheden. Van Dam denkt bij inherente veiligheid aan de veilig
heid van het primaire proces, dus van de reactor. Een containment valt niet onder 
het primaire proces, maar is een van de barrières in een veiligheidssysteem. 
Turkeobum wil weten hoe Van den Kroonenberg daarover denkt omdat hij in zijn 
Notitie over Kernenergie suggereert dat er onderscheid gemaakt kan worden in 
eisen die met betrekking tot inherente veiligheid zijn te stellen. Een zeer zware eis 
zou 'niet smelten of exploderen' zijn. Een minder zware eis is 'geen besmetting 
van de omgeving'. Dit stemt niet overeen met de visie van Van Dam. 
Van den Kroonenberg beaamt dat. In de Notitie staan twee punten. Het eerste punt 
is dat als er een technologie zou zijn waarbij kernsmelting niet kan optreden, dan 
kan daar in een discussie met het publiek gemakkelijker over gesproken worden 
dan over kansen. Het andere punt betreft het exploderen, wat Van den Kroonen
berg liever een onbeheerste vermogensexcursie noemt. Als deze beide typen onge
vallen niet voor kunnen komen, heb je een grondslag voor discussie die heel anders 
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en veel beter is dan wanneer je dat moet doen met getallen, zoals 10"'. Dus absolu
te veiligheid kan niet gegarandeerd worden, maar wel het niet voor kunnen komen 
van een kernsmelting of een onbeheerste vermogensexcursie. Die kant willen we 
op (zie ook 5.25). De nuclear society is het hier mee eens, maar vindt eigenlijk dat 
het erom gaat dat er niets naar buiten kan komen. Aan de ene kant gaat het dus om 
het niet kunnen smelten en het niet kunnen exploderen en aan de andere kant om 
het zoveel mogelijk voorkomen van emissie. Van het eerste is men nog niet zeker 
of dat technisch gezien bereikt kan worden. Het tweede heeft men in sommige ge
vallen al bereikt, . alleen twijfelt men eraan hoeveel die emissie mag zijn. Dit wordt 
vervolgens niet geaccepteerd, omdat geredeneerd wordt als: er kan eens iets naar 
buiten komen, dus in principe kan zo'n kern smelten. Van den Kroonenberg meent 
dat op dit moment de acceptatie gevonden zou kunnen worden, wanneer aang~ 
toond kan worden dat kernsmelting niet kan optreden. En als deze oplossing het 
technisch niet haalt, zou altijd nog de maatschappelijke acceptatie kunnen verande
ren. Deze kan op een gegeven moment wat soepeler worden als het niet hebben 
van kernenergie bijvoorbeeld voor de wereld rampzalig zou zijn. Maar het zoeken 
naar fysisch onmogelijk smelten of het fysisch onmogelijk optreden van een vermo
gensexcursie moet volgens Van den Kroonenberg prioriteit hebben. 

5.24 Van Dam vervolgt dat wanneer Turkenburg zegt dat hem geen reactoren bekend 
zijn die aan het verwaarloosbaarheidsrisico voldoen (zie 5.18), dat Turkenburg dan 
valt onder de categorie die de PRA niet vertrouwt. Er zijn reactoren die ruim
schoots voldoen aan de verwaarloosbaarheidsgrens, inclusief betrouwbaarheidsinter
val, enzovoorts. Van Dam zit in de Commissie Reactorveiligheid en deze commis
sie heeft nadrukkelijk op die betrouwbaarheidsintervallen gewezen. Dus laten we 
dan constateren dat we met een soort gecreëerde onenigheid kampen, omdat Tur
kenburg de PRA niet vertrouwt. 
Turkenburg heeft inderdaad niet voldoende vertrouwen in de getallen die gegene
reerd worden. Voor een deel hangt dit samen met de inperkingen die essentieel 
binnen zo'n PRA gemaakt worden. Turkenburg verwijst hierbij naar een advies van 
de Algemene Energie Raad (AER) van een aantal jaren geleden, waarin werd ge
zegd dat nieuwe kerncentrales aan de verwaarloosbaarheidsgrens moeten voldoen, 
op basis van een complete risico-analyse, dus waarbij alle interne en externe 
factoren meegenomen zijn. Dit zijn buitengewoon zware eisen. Voor zover Turken
burg studies heeft gezien, zijn niet al die externe factoren meegenomen. Mede 
daarom wil Turkenburg zoeken naar deterministische argumenten, waarbij hij veel 
meer vertrouwen in veiligheidsstudies zou kunnen hebben. 

Discussiebijdrage Van den Biggelaar 

5.25 Van den Biggelaar vindt het terecht dat Van den Kroonenberg meent dat we de 
kant van die inherente veiligheid op moeten (zie 5.23). Verder meent Van den 
Biggelaar dat als de reactorveiligheid inderdaad zo gewaarborgd is, dat op dat punt 
de splijtstofcyclus aanmerkelijk makkelijker bespreekbaar wordt in de samenleving. 

Discussiebijdrage Kleün 

5.26 In de eerste plaats is het natuurlijk mogelijk om een inherent veilige reactor te 
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bouwen, volgens Kleijn. Maar vraag niet wat die kost, dus economisch is een der
gelijke reactor niet interessant. In de tweede plaats is het zo dat in de voormalige 
Sovjet-Unie nog een aantal reactoren van het Tsjernobyl-type draaien, waarvan 
iedereen daar weet dat ze eigenlijk weg moeten, maar tegelijkertijd kunnen ze zich 
dat niet permitteren. Men gaat daar dus gewoon verder, omdat het een economi
sche noodzaak is. Dat is het hele punt waar het om draait. Kleijn is het hiermee 
eens met Van Dam (zie 5.16). Als de maatschappij het nut van kernenergie inziet, 
kunnen we al het geklets over veiligheid en normen overboord gooien, want dan 
treden er hele andere randvoorwaarden op. Het economisch nut maakt of we hier 
kernenergie krijgen of niet. 

Discussiebijdrage Dessens en Van Dam 

5.27 Dessens vindt het interessant om te horen dat waar de probabilistische berekenin
gen en benaderingen opgeld hebben gedaan als moderne en betere inzichten, dat 
hier toch weer teruggekomen wordt bij de deterministische. Schöne zei vervolgens 
dat als het nu zo duidelijk zou zijn, zou het voor hem heel wat gemakkelijker zijn 
(zie 5.21). Toen reageerde Van Dam en gebruikte het woord 'redelijkerwijs' (zie 
5.23). Dessens vraagt zich af of dat niet weer het introduceren van iets probabilis
tisch betreft, want 'redelijkerwijs' is als iets bijvoorbeeld eens in de tien miljoen 
jaar voor mag komen. Dit is het probleem waar Dessens mee zit, omdat dit toch 
een hele wezenlijke factor blijkt te zijn. Dan komt hij ook bij Jansen terecht, die 
zegt dat duurzaamheid en milieu niet zoveel met elkaar te maken hebben (zie 5.5). 
Dit geldt echter bij beslissingen die je niet kunt beïnvloeden op een andere manier 
dan bij beslissingen die je wel kunt beïnvloeden. Als er beslissingen zijn die lokaal 
en regionaal een nadelig effect kunnen hebben en die geweldig veel bijdragen aan 
de duurzaamheid, dan zal niemand die accepteren. Het milieu van de lokale of re
gionale plaats zal men laten overheersen boven de bijdrage aan de mondiale duur
zaamheid. Bij een overstroming heb je misschien weinig keus, maar hier heb je na
tuurlijk vaak wel een keus. Dessens vindt het dus een relevant punt wat dat 'rede
lijkerwijs' dan gaat inhouden. 
Van Dam bedoelt 'redelijkerwijs' in zeer ruime zin. Hij geeft als voorbeeld dat er 
een reactor ontworpen moet worden, waarvan een prototype gebouwd wordt, waar
na met name de tegenstanders opgeroepen worden om te proberen deze reactor 
kapot te krijgen ('demonstratie'). Dan moet er dus een systeem ontworpen zijn 
waar dat niet bij lukt. 

Discussiebijdrage Plug en Van Dam 

5.28 Plug merkt op dat hij net als Dessens ook op het verkeerde been terecht is geko
men door de discussie waarin probabilistisch tegenover deterministisch wordt 
gezet. Plug is van mening dat beide benaderingen als aanvulling op elkaar nodig 
zijn. Hij vindt het echter verwarrend dat Van Dam het vliegtuig, dat altijd naar 
beneden kan vallen, als voorbeeld geeft (zie 5.14) en vervolgens zegt dat hij een 
reactor wil hebben, waarbij gedemonstreerd kan worden dat die niet kapot kan (zie 
5.13 en 5.27). Plug vraagt zich af hoe deze twee dingen zich tot elkaar verhouden 
en vraagt aan Van Dam of hij echt een reactor zou durven bouwen, waar hij die 
demonstratie mee aangaat. 
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Van Dam zegt dat hij dat in ieder geval zou willen en ook zou durven. 

Discussiebijdrage Potma 

5.29 Potma merkt op dat de geloofwaardigheid enorm zou verbeteren, wanneer de ex
ploitant bereid is het risico van zijn apparaat voor zijn rekening te nemen. Waar 
het om gaat is of die kernsmelting wel of niet mogelijk is. De exploitant weet dat 
natuurlijk als de beste. Als die exploitant ervan overtuigd is dat er geen emissie op 
kan treden, is ook het financiële risico begrensd. Het publiek hoort echter dat de 
exploitant in zo'n geval niet voor het risico wil instaan en zelfs geen onderzoek wil 
doen naar de wijze waarop de (verzekerings)kosten van het risico op termijn in de 
elektriciteitsprijs van atoomstroom zouden kunnen worden ingebouwd. Inbouw van 
de risicokosten betekent dat het thans ongedekte deel van het maatschappelijk risi
co, dat wordt afgewenteld op de samenleving, terugkomt in de kostenstructuur van 
de exploitant waar het thuishoort. Door pogingen hiertoe te verijdelen, verliest de 
exploitant zijn geloofwaardigheid en kan hij niet effectief meer pleiten voor de vei
ligheid van zijn centrale. 

Discussiebijdrage Jansen 

5.30 Jansen wil ingaan op de opmerking van Turkenburg, die in het begin van de discus
sie zei dat duurzaamheid en veiligheid meer met elkaar te maken hebben dan in de 
inleidingen naar voren is gebracht (zie 5.17). Jansen heeft zich in zijn inleiding 
afgezet - zonder dat uitgesproken te hebben - tegen het enorme misbruik dat van 
het woord 'duurzaam' gemaakt wordt. Als over de veiligheid van een naftakraker 
wordt gesproken, dan praten we niet over: hier is de duurzaamheid in het geding. 
Maar als een fabrikant een kleine verbetering in een apparaat heeft aangebracht, 
waardoor dit een t:Uge milieuvriendelijker is geworden, dan zeggen we: dit is een 
duurzaam produkt. Nu is milieu natuurlijk een aspect van duurzame ontwikkeling. 
Maar als gesproken wordt over veiligheid van kernenergie en duurzaamheid, dan 
moet ook aandacht worden besteed aan een paar andere aspecten. 'bJ bestaat bij 
kernenergie het risico van besmetting en maatschappelijke ontwrichting. Als geke
ken wordt op welke schaal Tsjernobyl gevolgen heeft gehad, dan is dat wel dege
lijk iets wat met duurzaamheid te maken heeft. Jansen is dan ook teleurgesteld dat 
in de voorgaande discussie over veiligheid dit soort elementen nauwelijks aan de 
orde is geweest, behalve in de inleiding van Van Dam (zie 5.12 en 5.13). We heb
ben het slechts gehad over de kans op bepaalde gebeurtenissen met reactoren, maar 
niet over de effecten daarvan. 
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6. THEMA 4: Duurzaambeid en radioactief afval 

Inleiders: H. Gruppelaar 
C.D. Andriesse 

Enkele V'1'JWl bij dit thema die door de inleiders uimewerkt worden: 
- Is het toelaatbaar afval te produceren dat zeer lang (tienduizenden tot honderdduizenden 

jaren) veilig bewaard moet blijven, wanneer we ernaar streven binnen een generatie een 
ontwikkeling van de samenleving te realiseren die duurzaam kan worden genoemd? 

- Aan welke eisen moet radioactief afval dat wordt opgeslagen voldoen, wil het geen af
breuk doen aan het streven naar duurzame ontwikkeling? 

- Hoe belangrijk is ttansmutatie van lang-levende isotopen; wat zijn hierbij kansrijke tech
nologieën; hoe snel kunnen deze wellicht worden toegepast; welke neveneffecten zou de 
toepassing van ttansmutatie (kunnen) hebben op het gebied van veiligheid, kosten, ener-

. . d? g1e-mzet e ... 

H. GmweJaar 

6.1 Gruppelaar vangt aan met een definitie van 'duurzame ontwikkeling', ontleend aan 
het Nationaal Milieubeleidsplan: duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die 
voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekom
stige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te 
voorzien. De vraag is of kernenergie aan deze definitie voldoet. Het antwoord is 
naar de mening van Gruppelaar: ja, mits aan een aantal randvoorwaarden is vol
daan. 

6.2 De belangrijkste reden is dat uranium onder voorwaarden de grootste energiebron 
ter wereld vormt. Het is voldoende voor vele duizenden jaren, zonder dat we met 
dat uranium veel anders zouden kunnen doen, voor zover wij dat nu kunnen voor
zien. Figuur 6.1a tOont de energie-inhoud van uranium als we met de huidige gene
ratie reactoren verder gaan. Wanneer we echter kweekreactoren gebruiken, is ura
nium ten opzichte van kolen, gas en olie de grootste energiebron, wat blijkt uit 
figuur 6.1b. 

6.3 Is het toelaatbaar om afval te produceren, dat zeer lang (tienduizend tot honderd
duizend jaar) veilig bewaard moet blijven, wanneer we er naar streven binnen een 
generatie een ontwikkeling van de samenleving te realiseren, die duurzaam ge
noemd kan worden? Naar de mening van Gruppelaar is dit toelaatbaar. Een belang
rijke reden is dat het om relatief kleine hoeveelheden afval gaat die we goed 
kunnen opbergen. Een andere reden is dat effectieve langdurige insluiting in 
ondergrondse geologische formaties mogelijk is en op termijn de beste oplossing. 
Zo zijn er voorbeelden van perfecte natuurlijke insluiting. Bovendien is het 
aardoppervlak de werkplek van moeder natuur; daar gebeuren de grote catastrofes. 
Maar in de ondergrond vind je plekken die voor miljoenen jaren stabiel blijven. 
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1. URANIUM UTIUSED 
INTHERMAL 
REACTORS ONLY 

2.URANJUM UTILISED 
IN BOTH THERMAL 
AND FAST REACTORS 

·~--~~CMIWllf 

'-----~ 

a. 

---~~IIE<:CMIWllf 

"----~ b. 

Figuur 6.1 Mondiale brandstofvoorziening; Voorraad uranium als deze alleen in thermische reactoren gebruilet 
wordt (a), Voorraad uranium als deze zowel in thermische als snelle reactoren wordt gebruilet (b). 

Tenslotte heeft radioactief afval per definitie de eigenschap dat het vervalt. Na een 
zekere periode zal het probleem dus opgelost zijn. Daar ligt ook de mogelijkheid 
om te kijken hoe we die periode kunnen verkorten. 

6.4 Aan welke eisen moet radioactief afval dat opgeslagen wordt votdoen, wil het geen 
afbreuk doen aan de duurzame ontwikkeling? Gruppelaar noemt als eerste eis dat 
de hoeveelheid hoog radioactief afval zoveel mogelijk beperkt moet worden. Dat 
kan door de juiste splijtstofcyclus te kiezen. Vervolgens moeten de langlevende 
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componenten met de meeste zorg omringd worden. Dat betekent dat het radioactie
ve afval gesplitst moet worden in componenten van laag, midden en hoog actief 
afval (LAVA, MAVA en HAVA). Bovendien moet het afval gesplitst worden naar 
de langlevende en kortlevende componenten. De derde eis is dat voorkomen moet 
worden dat afval bruikbare grondstoffen bevat. Dit houdt in dat grondstoffen die 
nog een belangrijke energie vertegenwoordigen, zoals plutonium, niet ondergronds 
opgeslagen moeten worden. Alle waardevolle materialen die zich in het afval be
vinden, moeten weer gebruikt worden. Als vierde eis moet het afval dat opgebor
gen wordt, geconditioneerd worden. Dit conditioneren, zoals dat nu met afval ge
beurt, hoeft niet per definitie verglazing te zijn. Tenslotte is er een groot aantal 
eisen dat aan de opberglokatie gesteld moet worden. Deze eisen zijn afbankelijk 
van interim opslag, terughaalbaarheid en definitieve opslag. Voor elke opbergfacili
teit zijn er specifieke eisen. 

6.5 Hoe belangrijk is transmutatie van langlevende isotopen? Een definitief antwoord 
kan hier nog niet op gegeven worden, omdat transmutatie zich nog in een onder
zoekstadium bevindt. Wel kan een aantal elementen van een antwoord aangegeven 
worden. Transmutatie is nuttig in aanvulling op geologische eindberging, maar niet 
strikt noodzakelijk. Transmutatie maakt het echter gemakkelijker om (geologische) 
opberging te accepteren, omdat tegemoet wordt gekomen aan maatschappelijke be
zwaren en principes. Wat houden deze maatschappelijke principes in? In de eerste 
plaats is dat de duurzame ontwikkeling. Ten tweede moet het afval zoveel mogelijk 
beperkt worden; dat geldt overigens niet alleen voor radioactief afval. Verder 
heerst er het principe 'de vervuiler betaalt', evenals het ALARA-principe voor de 
risico's (zie 5.10). Overige principes zijn recycling en integraal ketenbeheer, lBC
criteria voor afval (isoleren, beheersen en controleren) en 'niet in eigen achtertuin'. 
Dit zijn principes met een diverse ethische inhoud en waar zeer aan wordt gehecht 
in de samenleving. Het is daarom belangrijk dat ook de wetenschap hier rekening 
mee houdt. 

6.6 Bij transmutatie wordt geprobeerd om iets aan de langlevende componenten te 
doen. Dat betekent dat de langlevende componenten afgescheiden moeten worden 
van de kortlevende. Kortlevende componenten vervallen snel, dus transmutatie 
moet zich richten op de langlevende componenten. Daar komt een stuk chemie bij 
te pas. Er kan dan geprobeerd worden om de actiniden, waar het vaak om gaat, te 
versplijten, zodat ze in brokstukken uiteen vallen die voor het grootste deel een 
kortere levensduur hebben. Voor een deel is het probleem dan opgelost. Een ande
re mogelijkheid is om gebruik te maken van andere kernreacties, waardoor een an
der produkt verkregen wordt dat hopelijk een kortere levensduur heeft of misschien 
zelfs stabiel is. Dit kan op twee manieren gebeuren. De eerste manier is recycling. 
Dat betekent dat een deel van de afvalprodukten weer teruggebracht wordt in de 
reactor. Deze worden dan verder verspleten. De andere manier is eigenlijk de ech
te transmutatie: door een neutron in te vangen, wordt een ander produkt gemaakt 
dat een kortere levensduur heeft. Voor recycling en transmutatie zijn verschillende 
technische mogelijkheden voorhanden. Zo kan dit worden uitgevoerd met reacto
ren, met snelle reactoren, met speciale buroers en met versnellers. Indien besloten 
wordt om te stoppen met kernenergie zijn er speciale oplossingen, zodat de brand
stof en de resten die nog aanwezig zijn opgeruimd worden. Dit kan ook met spe-
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Figuur 6.2 Reductie van radioactiviteit; vier scenario's. 

ciale bomers of versnellers gebeuren. 

6. 7 Hoe snel kunnen deze technieken worden ingezet? Hier kan slechts nog over gespe
culeerd worden. Naar de mening van Gruppelaar moeten we de huidige lijn van 
opwerking blijven volgen. Dat betekent dat plutonium en uranium van splijtings
produkten worden afgescheiden (zie ook 7.4). De splijtingsprodukten met nog wat 
resten gaan naar een opbergplaats. Gebruik van MOX (mixed-oxyde-splijtstof) 
vindt in Nederland nog niet plaats, maar wel in een deel van Europa en binnenkort 
in België. Gruppelaar vindt het belangrijk dat plutonium in gewone reactoren opge
stookt wordt. Hij denkt ook dat het mogelijk is om bij de reprocessing nu al aan te 
dringen op minimale verliezen. Als de verliezen nu in de buurt van de 0,3% lig
gen, zouden ze teruggebracht kunnen worden tot 0,15% of minder. In de nabije 
toekomst zou niet alleen plutonium gerecycled kunnen worden, maar ook ameri
cium en neptunium, de zogenaamde minor actinides. Na tien tot vijftien jaar moet 
het mogelijk zijn om geleidelijk aan de lichtwaterreactoren te vervangen door 
snelle reactoren, of meer in het algemeen door bumers, die een echte netto con
sumptie van plutonium en andere actiniden mogelijk maken. In deze periode is het 
in het algemeen mogelijk om reactoren te introduceren met een betere plutonium
consumptie. 

6.8 Een voorbeeld van een dergelijk evolutionair scenario is figuur 6.2. De horizontale 
lijn bij de pijltjes geeft de alfa-activiteit van het uraniumerts aan. De tijdschaal 
geeft de tijd aan waarin het afval radioactief blijft. Als niet aan opwerking gedaan 
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wordt, zou het kernafval na 200.000 jaar de grens van het erts bereiken. Zou daar
entegen het uranium en plutonium verwijderd worden, wat we nu in feite al doen, 
en worden hergebruikt, dan wordt de tijdgrens teruggebracht tot 7000 jaar. Dit kan 
gedaan worden met verliezen van 0,1%. Als vervolgens ook de hogere actiniden, 
zoals americium en neptunium, afgescheiden worden met een verlies van 1%, kom 
je op 500 jaar. Zou het curium ook verwijderd kunnen worden, dan bereikt het 
kernafval na 50 jaar de grens van het erts. Dit geeft dus het idee aan dat gepro
beerd moet worden om zoveel mogelijk te komen tot afval dat opgeborgen moet 
worden en dat een relatief korte levensduur heeft, in de zin dat het relatief snel op 
het niveau van de radiotoxiciteit van het erts is teruggekeerd. 

6.9 Er kan nog verder gegaan worden met speculeren in de tijd. Gruppelaar verwacht 
dat in een periode van dertig tot veertig jaar de 'advanced liquid metal reactor' 
(ALMR) met pyrochemische opwerking zou kunnen worden geïntroduceerd. Dit is 
een innovatieve snelle reactor. Nog eens tien jaar later kunnen andere geavanceerde 
systemen geïntroduceerd worden, zoals een versnellersysteem met of zonder tho
rium. Bovendien moet dan toch echt gedacht worden aan het kweken van pluto
nium om in het energie-aanbod te kunnen voorzien. Daarna volgt een periode van 
vijftig tot twaalfduizend jaar, waarin we kunnen besluiten om op te houden met 
kernenergie. 

6.10 Welke neveneffecten zou de toepassing van transmutatie (kunnen) hebben op veilig
heid, kosten, energie-inzet e.d.? Wat de risico's betreft, moet de evaluatie nog van 
start gaan. Het is duidelijk dat directe opberging vermoedelijk het laagste risico 
voor de huidige generatie heeft. Nu doen we al aan opwerking en de verglazing 
van kernafval. Gruppelaar meent dat er misschien weinig extra risico's zijn als een 
paar stappen verder wordt gegaan. Dit houdt dan in dat plutonium werkelijk ge
bruikt wordt, dat we aan recycling gaan doen en misschien ook americium en nep
tunium gaan hergebruiken. Door dit hergebruik kan bovendien de hoeveelheid mijn
bouw erg beperkt worden en daar liggen nog enkele risico's. 
Over de kosten valt op dit moment nog weinig te vertellen. Vergeleken met directe 
opberging is transmutatie thans duur, maar vergeleken met de huidige splijtstofcy
cluskosten vallen de kosten wellicht mee. 
Tot slot 7lll er voor transmutatie weinig extra energie nodig zijn, omdat er bij 
hergebruik vaak energie wordt gewonnen. 

C.D. Andriesse 

6.11 Andriesse vangt aan met de constatering dat hetzelfde feitenmateriaal waar Gruppe
laar over sprak bij hem tot een heel ander verhaal leidt. Hij 7lll een aantal techni
sche zaken over het radioactieve afval behandelen, omdat dat heel verhelderend is 
voor de appreciatie van het geheel. Het radioactieve afval bestaat uit stoffen die 
ontstaan zijn doordat er grote hoeveelheden neutronen zijn gebruikt in het splij
tingsproces. Een eerste kanttekening hierbij is dat we niet moeten vergeten dat er 
radioactief materiaal ontstaat buiten de feitelijke splijtstof. Het gaat om geacti
veerde stoffen in het reactorvat, maar ook in het biologische schild om het reactor
vat. Het zijn deze stoffen die maken dat de ontmanteling van kernreactoren of 
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kerncentrales kostbaar is. 

6.12 Van deze ontmanteling dachten we tien jaar geleden dat ze 10% van de bouwkos
ten zou bedragen. De tegenwoordige schattingen zitten op 20%. De kosten hangen 
sterk af van de normen die men stelt. Wat is radioactief materiaal en wat is het 
niet? Het is heel goed mogelijk dat bij de normen, die men in Nederland of Europa 
bediscussieert dan wel geaccepteerd heeft, de ontmanteling van een reactor eigen
lijk net zo duur is als de bouw ervan (zie ook 8.2). Dit moeten we niet vergeten, 
want het blijft een probleem. 

6.13 De splijtingsprodukten en de transuranen zijn dan de andere, de meer in het oog 
lopende afvalstoffen, die ontstaan in de splijtstof. Ze ontstaan daar samen en toch 
moeten we ze onderscheiden. Want aan de splijtingsprodukten kunnen we ook met 
kernreacties weinig veranderen. Ze hebben hun natuurlijke verval en de bekendste, 
de dertigjarige vervalperiode van cesium en strontium, kent u. Een aantal vervalt 
veel langzamer. Deze zouden wellicht een probleem kunnen opleveren, maar of dat 
te cureren valt, staat te bezien. De discussie spitst zich echter toe op de trans
uranen en wel om drie redenen. In de eerste plaats hebben de transuranen de meest 
hardnekkige stralingsgiftigheid. Dat is niet zonder meer de alfa-activiteit, maar ook 
het effect dat deze stoffen teweeg kunnen brengen wanneer ze in een biologisch 
lichaam komen. Vervolgens is er sprake van een proliferatierisico, omdat splijtbare 
nucliden tot de transuranen behoren. Plutonium-239 is de bekendste daarvan. Ten 
derde bevatten transuranen zeer grote potentiêle energie en dat maakt het erg inte
ressant om ernaar te kijken. 

6.14 In 1982 heeft Andriesse iets geschreven, wat hij nog steeds voor waar houdt en 
wat veel mensen voor waar moeten houden: het echte perspectief dat kernenergie 
de samenleving geeft, wordt gegeven door reactoren die veel meer energie uit het 
uranium halen dan de tegenwoordige lichtwaterreactoren. Wij moeten dan nadruk
kelijk kijken naar die transuranen, die in feite gevormd zijn op basis van uraan-
238, om die volledige winst te verkrijgen (zie ook 8.20). Als we dat niet doen, 
hebben we het niet echt over een duurzaam facet van kernenergie. We hebben een 
keus die eigenlijk al minstens tien jaar en ook nu bediscussieerd wordt en waar nog 
steeds geen duidelijk antwoord op is. Gezien het proliferatierisico is de keus: 
scheiden we de splijtingsprodukten en de transuranen of doen we dat niet? Indien 
we niet scheiden, verpakken we de gebruikte splijtstof en bergen dat op. Daarmee 
verkleinen we de kans dat de voor militaire doeleinden wellicht bruikbare nucliden 
makkelijk toegankelijk worden. De andere optie is de splijtingsprodukten scheiden 
van de transuranen. De splijtingsprodukten worden dan apart verpakt en de ont
trokken transuranen proberen we te splijten. Deze optie kan bijdragen aan het as
pect van duurzaamheid. De opties staan eigenlijk een ~e tegenover elkaar, want 
proliferatie is potentieel ontwrichtend, dus is het tegen duurzaamheid. 

6.15 Dat scheiden is een chemisch proces, waarbij geprobeerd wordt de verschillende 
nucliden van die transuranen uit de splijtstof te halen. In La Hague is dat een 
'natte' praktijk. Daar deze enigszins problematisch is, speculeert men ook over een 
'droge' praktijk, een pyrometallurgisch proces. Om te begrijpen waarom dat inte
ressant is, moeten we even afstappen van de beleidsmatige en wetenschappelijke 
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discussie en naar de praktijk kijken van La Hague. Dat is hèt bedrijf waar deze 
chemische scheidingsprocessen van zeer sterk radioactieve splijtstof op grote schaal 
gebeuren. 

6.16 Er is een zeer interessant boek over verschenen: La Presqu'île au Nucléaire, het 
nucleaire schiereiland, van Française Zonabend, een taalkundige of een socio-an
tropologe. De auteur heeft langdurig gekeken hoe het daar nu aan toe gaat. Het 
scheiden van stoffen voor die duurzame, lange toekomst van de kernenergie is 
namelijk erg belangrijk. Het is een onthullend boek, onthutsend zelfs. Veel blijkt 
uit het gebruik van de taal van de mensen die daar werken. Het gaat dan niet alleen 
om de ingenieurs die tot het management behoren, maar ook om de mensen op de 
werkvloer. Die ingenieurs krijgen zo nu en dan een dosis straling en dan hebben ze 
het over een 'fifrelin', een fluitje straling. Dit is een verkleinwoord waarmee ze in 
feite het probleem ontkennen. Maar de mensen die de splijtstof uit de containers 
moeten halen, nemen grotere risico's. Zij moeten soms met koevoeten de vastge
zette splijtstofelementen - die geweldig stralen - loswrikken, omdat het anders 
gewoon niet gaat. Zij noemen zichzelf ook wel de kamikazes en zeggen, als ze op 
hun stralingsmeter constateren dat de dosis bereikt is: 'on a pris plein les mous
ta.ches', de snorren zitten vol. Maar ze zeggen natuurlijk ook het kruidige 'on a 
pris plein les couilles', de kloten zitten vol. Dat is echt de taal; het is een harde 
macho-taal, zoals Française Zonabend aangeeft. Andriesse citeert iets van haar 
conclusies in het Nederlands: "Wat ik wil zeggen is dat het gevoel van risico en 
angst voor het gevaar bij iedereen bestaat, ongeacht geslacht, ongeacht positie in 
het bedrijf, ongeacht sociale achtergrond en ook ongeacht wat men daar in het 
openbaar over zegt. Want geruchten, stiltes, versprekingen, afleidingsmanoeuvres, 
taalstrategieën, symboliseringen, allemaal leveren ze het bewijs van een gewone 
alledaagse angst die iedereen op die plek doordringt." Dat moeten we eens een 
keer gehoord hebben. Andriesse hoopt dat iedereen die radiologisch werker ge
weest is dit herkent. Hij herkent het zeker, want hij heeft een tijdje met straling 
gewerkt. 

6.17 Andriesse vervolgt dat de transuranen dus het belangrijke punt vormen. Daar moe
ten we zuinig mee omgaan, want de energie die daar in zit is groot. We halen ze 
uit een bron, dat is in de praktijk uraan-238, en we moeten ze daarna gaan splijten. 
De gedachte is dat we dat doen in een kettingreactie met neutronen. We moeten 
zorgen dat er in het splijtingsproces steeds een neutron overblijft dat gebruikt kan 
worden om een volgende reactie tot stand te brengen. De transuranen worden voor 
het gemak ook actiniden genoemd en het zijn er acht waar we feitelijk over praten 
(zie ook figuur 6.3). Die transuranen zijn neptunium, plutonium, americium en cu
rium. Maar vier worden meestal over het hoofd gezien: actinium, thorium, protac
tinium en het uranium. Splijtbare isotopen zitten in uranium, plutonium, americium 
en curium. Waar het nu om gaat, is dat er een stabiel neutronenveld dient te zijn. 
Figuur 6.3 maakt duidelijk dat er steeds weer een neutron geleverd moet worden 
voor een vervolgreactie. Daarbij zijn bepaalde grenzen aan te geven; exact één 
neutron hoeft niet. Wanneer je binnen een marge van een half procent daaronder of 
daarboven zit, zijn de ontwikkelingen van het neutronenveld zodanig dat ze beheers
baar worden geacht. 
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Figuur 6.3 Actiniden in een kernreactor, waarbij Z=aantal protonen. N=aantal neutronen. 

6.18 Belangrijker dan dit is in feite de vraag hoe snel de afwijking van exact één tot 
stand mag komen. Dat is dan die halve procent (dollar genaamd) in een typische 
tijdschaal van tiende seconden. Zo kom je op maximaal 10 dollar per seconde. Dan 
ben je veilig, wat wil zeggen dat de excursie beheerst verloopt. Als je daarboven 
komt, dan ga je hangen op de werking van een doppier-coëfficiënt en is niet pre
cies te voorzien wat er gebeurt. Wanneer wij bijvoorbeeld spreken over transiënten 
in de orde van 100 dollar per seconde, dan kan de zaak echt helemaal fout gaan en 
ontploffen. [NB: In de reactorfysica is 1 dollar gelijk aan de fractie van vertraagd 
beschikbaar komende neutronen; bij gangbare reactoren is deze fractie 0,7%] 

6.19 We moeten nu kijken naar de reactiviteitspraktijk van de snelle reactoren, die de 
machines zouden moeten worden voor deze langdurige toekomst. Dus kijken we 
naar Phénix en Superphénix. Dat zijn reactoren waarmee veel praktische ervaring 
is opgedaan en waar zich vraagstukken voordoen die men lang niet allemaal be
grijpt. Men heeft daar soms verstoringen van het neutronenveld, in de orde van een 
dollar, omdat argonbellen door het natrium gingen. Dat is een problematische 
zaak. Bovendien hebben we nog het vraagstuk van de garantie van het doppler
effect, wanneer we met die kernen gaan werken die ver buiten het bereik zitten. 
Dus met name de specifieke eigenschappen van americium-isotopen, curium-isoto
pen en neptunium-isotopen gaan een rol spelen. Als algemene uitspraak zegt An
driesse daarom: in transurane splijtstof is die garantie kleiner dan in uranium. Dat 
heeft een overwegende, beveiligende werking van het uraan-238, tenzij men heel 
ingewikkelde splijtstof gaat maken met exotische matrices. Dat is een uitweg, maar 
dat is buitengewoon complex en duur. 

6.20 Heel belangrijk is deze conclusie: men moet er steeds voor zorgen dat in het pro
ces splijtingsprodukten worden afgescheiden, want ze vangen neutronen weg en 
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smoren dus de kettingreactie. Een geregelde opwerkingsstap, het scheiden van 
transuranen en splijtingsprodukten, is daarom nodig. De hele praktijk van La 
Hague kom je dan steeds weer tegen, eeuw in, eeuw uit. 

6.21 Kan het anders, met name die chemische opwerking? Kun je reactoren maken zon
der die eis van stabiliteit voor het neutronenveld? Daar spreekt men tegenwoordig 
over. Doe het niet met neutronen, maar met zeer snelle protonen, die voldoende 
energie hebben om een kern binnen te lopen. Ze moeten een gigavolt hebben; dat 
zijn protonen die in CERN gemaakt worden. Carlo Rubbia heeft er onlangs aan
dacht voor gevraagd. Met zulke protonen kan men neutronencascades maken in 
subkritieke ensembles. Maar dat is een zeer speculatief project. Overigens wordt er 
niet alleen bij CERN over gesproken, maar ook in Los Alamos en Brookhaven. 
Het is wellicht een uitweg, maar technologisch erg complex. Mogelijke winst: geen 
reactiviteitszorgen en dus geen explosies. Wellicht is ook die smerige, chemische 
praktijk minder ernstig. 

6.22 Andriesse sluit af met de volgende conclusies. Ten eerste is de transuranentech
nologie voor een duurzame toepassing van kernenergie noodzakelijk. Ten tweede 
heerst er twijfel of er een waterdicht plutoniumregime in internationaal kader mo
gelijk is (zie ook 7.15). Mede daarom is er op het ogenblik een sterke rem op de 
ontwikkeling van deze transuranentechnologie. Ten derde blijft de veiligheid van 
kritieke neutronenreactoren voor transuraansplijting problematisch. Ten vierde 
vergt het nog decennia van onderzoek en ontwikkeling of veilige alternatieven 
mogelijk zijn. De uiteindelijke conclusie van Andriesse is: thans kan niet gezegd 
worden dat een duurzame praktische toepassing voor kernenergie mogelijk is, zelfs 
niet dat dit in principe mogelijk is. 

Discussiebijdrage Veilinga en Grup_pelaar 

6.23 Veilinga meent dat er een zekere brug is tussen de beide inleidingen, die waar
schijnlijk gevormd wordt door tijd en geld. Hij vraagt met name aan Gruppelaar of 
dit inderdaad het geval is, omdat het niet expliciet uit zijn inleiding bleek. 
Grup_pelaar antwoordt dat er inderdaad een brug is en die betreft het feit dat er 
gigantische mogelijkheden liggen in het gebruik van de energie die zich nog be
vindt in datgene wat men vaak als afval beschouwt. Dat is een dermate grote hoe
veelheid energie dat we ons over het geld misschien geen grote zorgen hoeven te 
maken. Met betrekking tot het geld ziet Gruppelaar in dat er grote investeringen 
nodig zijn en denkt daarom dat deze verbeteringen in de splijtstofcyclus geleidelijk 
aan moeten worden ingevoerd. Met betrekking tot de tijd hebben wij in Nederland 
destijds de beslissing genomen om het afval te laten opwerken en te laten vergla
zen. Deze beslissing is waarschijnlijk genomen met in het achterhoofd het idee dat 
in de toekomst het daarbij afgescheiden plutonium en uranium opnieuw gebruikt 
kunnen worden, waarbij er toentertijd geen onmiddellijke haast was om dat te 
doen. We hebben toen ook de samenwerking in het Kalkarproject gehad. Dat is de 
overweging geweest. 
Nu is de andere kant van het verhaal dat er in La Hague erg veel ervaring met 
deze processen is opgedaan, waarbij er uiteindelijk heel weinig ongelukken zijn 
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gebeurd. Gruppelaar is dan ook van mening dat deze technologie beheersbaar is. 
Hij pleit ervoor om op deze weg door te gaan en het proces verder te verbeteren. 
Bovendien zijn er nog heel wat mogelijkheden voor verbetering, waardoor het afval 
in ieder geval minder langlevende componenten gaat bevatten. Hierdoor kunnen we 
de energie-inhoud op den duur beter gaan benutten. In de toekomst kunnen we dan 
langzamerhand- in kleine hoeveelheden -ook de hogere actiniden bijmengen, zo
dat er geen reactie-onveiligheid meer ontstaat. Als we zo'n langzaam evolutionair 
pad volgen, zullen de kosten meevallen. Tevens zullen er allerlei bijprodukten zijn 
die in ieder geval ook voor de huidige splijtstofcyclus interessant zijn. 
Gruppelaar is het eens met Andriesse dat we ook naar de verre toekomst moeten 
kijken, bijvoorbeeld wat de versnelleroptie te bieden heeft. Dat zal grondig bestu
deerd moeten worden. 

Discussiebijdrage Turkenbur:. Andriesse. Beek en Grup_pelaar 

6.24 Turkenbur: wil weten wat de voordelen of nadelen zijn voor het afvalprobleem 
wanneer we niet uranium, maar thorium gebruiken. Uit de inleiding van Andriesse 
maakt Turkenburg op dat je, daarnaast of in combinatie, de route van de versnel
lertechnologie zou kunnen bewandelen om structureel iets aan het afvalprobleem te 
doen, maar dat is kennelijk een heel ver weg liggend perspectief. 
Andriesse geeft meteen zijn eindgedachte. Laten we van het thorium uitgaan. Neem 
dat als grondstof en stop het in subkritieke reactoren die je aanstuurt met een pro
tonbooster (zie ook 6.26). Ontwikkel die kernenergie. Die heeft raakvlakken met 
de fusietechnologie. Dan heb je een enorme voorraad aan kernen voorhanden die je 
zonder explosiegevaar kunt splijten. Dat is een totaal andere benadering dan die 
van kritieke reactoren waarin kettingreacties van neutronen lopen. In die zin ziet 
Andriesse voor thorium een veel grotere toekomst, dan wanneer je het thorium 
eerst te lijf gaat met neutronen uit de versplijtingsreactie van uraan-235 om daaruit, 
via die tussenstap van een protactiniumkem, het splijtbare uraan-233 te maken. Dat 
is een gedachte van zo'n dertig of veertig jaar geleden. Het lijkt Andriesse niet 
slim om deze gedachte te volgen zonder nieuwe ideeën toe te voegen. 
Beek vraagt of een betere benutting van de energie-inhoud ook leidt tot een gerin
gere afvalproblematiek. 
Andriesse antwoordt dat de afvalprodukten mogelijk nog steeds actiniden zullen 
bevatten, maar wel minder dan nu. Verder kom je uiteraard de splijtingsprodukten 
tegen, maar die vormen op de lange termijn niet zo'n probleem als de actiniden. 
Gn.mpelaar is van mening dat de thoriumcyclus niet per se met versnellers hoeft te 
worden bedreven. Het kan ook in gewone reactoren. Het proces wordt daarbij dan 
aangeslingerd met conventionele brandstof, zoals uranium of plutonium. Thorium 
is echter sinds kort een onderwerp van een studie bij het BCN, dus Gruppelaar 
vindt het moeilijk om daarop vooruit te lopen. Wel ziet hij niet veel mogelijkheden 
om af te zien van chemische opwerking. Hij meent dat we de chemische technolo
gie nodig zullen hebben om 'schoon' afval te verkrijgen, iii de zin dat het dan nog 
250 jaar behoorlijk radioactief is. 

Discussiebijdrage Hooykaas en Andriesse 

6.25 Hooylqlas vraagt op welke termijn het redelijk zou zijn te veronderstellen dat een 
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van de processen, die in de inleidingen beschreven zijn, een wezenlijke bijdrage 
levert aan de energievoorziening van Nederland of van een deel van de wereld. 
Andriesse durft hier geen echt antwoord op te geven, maar hij vermoedt dat het 
nog zeker twee tot drie generaties zal duren. 

Discussiebijdra&e Smit. <Jnmpelaar en Andriesse 

6.26 Smit vraagt op welke (deel)gebieden Nederland zich moet richten, als dit land een 
bijdrage zou moeten leveren aan de problematiek van het radioactieve afval. 
<Jnmpelaar antwoordt dat we in Nederland een relatief groot onderzoekprogramma 
hebben, dat de transmutatie betreft en daarnaast methoden om afval op te slaan. 
Gruppelaar is van mening dat beide wegen gevolgd moeten worden, zodat er steeds 
minder langlevend afval in de opbergfaciliteit terecht komt. In internationaal ver
band kan Nederland een bescheiden bijdrage leveren aan de afvalproblematiek. 
Andriesse wil toch een prioriteit aangeven. Als kernenergie beschouwd wordt als 
iets wat in de toekomst een bijdrage aan duurzaamheid kan leveren, zou het op
slaan van gebruikte splijtstof, zonder dat daar energierijke bestanddelen uitgehaald 
worden, niet een goede weg zijn. Andriesse zou bereid zijn die weg nader te on
derzoeken, met name de subkritieke ensembles die met een booster aangestuurd 
worden (zie 6.24). 
Gryp,pelaar is zeer gefascineerd door die toekomstmogelijkheden, maar blijft liever 
bij mogelijkheden die iets dichter bij huis liggen. We zullen namelijk zeker nog 
een aantal jaren met de huidige splijtstofcyclus doorgaan. 
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7. THEMA 5: Duurzaamheid en het proliferatiegevaar 

Inleiders: W.C. Turkenburg 
R.J.S. Harry 

En1cele vra&en bij dit thema die 4oor de inleiders vitaewerkt worden: 
- Hoe groot is het gevaar van proliferatie van kernwapens, wanneer in de energievoorzie

ning op zeer grote schaal (bijvoorbeeld 10-20 keer meer dan nu) gebruik zou worden 
gemaakt van kernsplijtingsenergie? 

- Wat betekent het concept 'duurzame ontwikkeling' voor het beperken van de mogelijkhe
den om splijtbare materialen uit de kernenergiecyclus te misbruiken? 

- Is het mogelijk een kernenergietechnologie te ontwerpen die een kans op proliferatie van 
kernwapens oplevert die aanzienlijk (bijvoorbeeld een factor honderd) is gereduceerd en 
is dit ook nodig? 

- Als we zouden streven naar een sterke groei van het opgesteld vermogen aan kernener
gie, moet dan in nieuw beleid - gericht op duurzame ontwikkeling en op terugdringing 
van het proliferatiegevaar - het accent op organisatorische maatregelen liggen of op 
technologische om verdere verspreiding van kernwapens tegen te gaan? 

w.c. Turkenbum 

7.1 Een aantal punten behoeft aandacht wanneer we ons verdiepen in de relatie tussen 
het vreedzaam gebruik van kernenergie en de kans dat gevoelige nucleaire techno
logie of splijtbaar materiaal aan de kernenergiecyclus wordt onttrokken met het 
doel er een nucleair explosief mee te maken. 
Als eerste punt moet de verrijking van uraan worden genoemd, zeker wanneer via 
deze verrijking uraan met een hoog percentage U-235 wordt geproduceerd. Voor 
verrijking worden verschillende scheidingstechnologieën toegepast of ontwikkeld 
zoals gasdiffusie, de ultracentrifuge-technologie en de lasertechnologie. Tot voor 
kort dachten we dat dit ook de voor proliferatie meest gevoelige technologieën 
waren. Sinds de oorlog met Irak, echter, weten we dat zelfs zo'n oude technologie 
als elektro-magnetische scheiding van isotopen - waar in Nederland lang geleden al 
door Kistemaker aan gewerkt werd - nog steeds aandacht krijgt. Een achtergrond 
hiervan is waarschijnlijk dat zo'n route nauwelijks te controleren valt. 
Als tweede aandachtspunt moet de produktie van plutonium genoemd worden wan
neer U-238 door neutronen wordt bestraald. Dit plutonium is splijtbaar en goed te 
gebruiken voor het maken van kernwapens. Maar dat vereist wel dat het plutonium 
wordt afgescheiden van het uraan en van splijtingsprodukten, via opwerking. Deze 
produktie en afscheiding gebeurt in militaire installaties, maar ook in civiele 
installaties (onderzoeksreactoren, kerncentrales, opwerkingsfabrieken). 
Een derde punt van aandacht is de produktie van het splijtbare isotoop U-233 uit 
thorium (Th-232). Via opwerking kan uranium-233 misbruikt worden voor het 
maken van kernwapens. 
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Figuur 7.1 Isotoop-samenstelling van plutomum als tUnetie van de opbrand (m MWd per kg) van de splijtstof 
in een drukwaterreactor. (I.C. Mark, •Explosive Properties of Reactor Grade Plutooium•, in: 
Science & Global Security, vol. 4 (1993), p. 111-128) 

7.2 Tabel 7.1 laat zien welke hoeveelheden splijtstof nodig zijn om er een kernexplo
sief van te maken. De tabel is ontleend aan een artikel van de heer Harry (BCN). 
De kolom "isotoop" geeft aan hoeveel er van het aangegeven splijtbare isotoop 
nodig is. De kolom "totaal element" geeft aan hoeveel kilogram materiaal er in 
totaal nodig is als dat materiaal voor slechts een gedeelte uit het splijtbare isotoop 
bestaat. Voor zuiver uranium-233 en plutonium-239 is dat 8 kilogram (zie ook 
7.29). Voor uranium-235 is deze hoeveelheid aangegeven als functie van het per
centage U-235 in het uraan. De tabel laat zien dat uraan met een verrijkingsgraad 
van meer dan 10 à 20% is te gebruiken voor het maken van een explosief. 

7.3 Nu suggereert tabel 7.1 dat plutonium alleen ter discussie staat wanneer het om 
zuiver plutonium-239 gaat en dus niet wanneer dit plutonium uit kerncentrales zo
als in Borssele en Dodewaard komt. Turkenburg is het met zo'n visie niet eens. In 
reactoren neemt het percentage Pu-239 in het gevormde plutonium af hoe langer je 
het met neutronen bestraalt. Je krijgt dat plutonium-240, 241, 242. Dit is te zien in 
figuur 7.1 (zie tevens figuur 6.3). Met kernreactoren zijn dus verschillende soorten 
plutonium te maken, zoals 'reactor grade'-plutonium en 'weapons grade'-pluto
nium. Meestal wordt gezegd dat plutonium zeer geschikt is voor kernwapens als 
het percentage plutonium-240 lager is dan circa 7%. Over 'reactor grade'-pluto
nium wordt gesproken als dit percentage hoger is dan circa 19%. Daartussen 
spreekt men wel over 'fuel ·grade' -plutonium. Deze indeling wil echter niet zeggen 
dat. niet alle plutonium in beginsel bruikbaar is om er een nucleair wapen mee te 
maken. Turkenburg baseert zich hierbij op een artikel van J.C. Mark, een van de 

74 



isotoop totaal element 

direct te mu 8kg 8kg 
gebruiken ,,.Pu 8kg 8kg 
materialen 

n\U(zuiver) 25kg 25kg 
verrijkingsgraad: 50o/o 25kg 50kg 

20o/o 50kg 250kg 
........................................................... ............................. ............................. 

indien mogelijk: lOo/o lOOkg l.OOOkg 
< lOo/o onmogelijk direct te gebruiken 

indirect te u\ u 
gebruiken verrijkingsgraad: <20% 75kg 
materialen Th 20ton 20ton 

Tabel7.1 Minimum hoeveelheden splijtstof nodig voor een kernexplosief. (R.J.S. Harry, 
"Splijtstofbewaking", gepubliceerd in: 'Kernenergie in beweging', Keesing Boeken, 1982) 

directeuren van het Los Alamos Laboratorium, gepubliceerd in Science & Global 
Security, 1993. Mark geeft aan dat ieder plutonium, ongeacht de graad van bestra
ling, een potentieel explosief materiaal is. Bovendien geeft Mark aan dat de moei
lijkheid om van 'reactor grade'-plutonium bommen te ontwikkelen niet essentieel 
groter is dan dit was voor 'weapons grade' -plutonium. Dit betekent dat de veilig
heidsmaatregelen die moeten worden toegepast om misbruik van plutonium te voor
komen voor alle soorten plutonium moeten gelden. 

7.4 We kunnen ons nu de vraag stellen of het verstandig en wenselijk is plutonium uit 
opgebrande splijtstof te halen. Turkenburg ziet hier een dilemma. Door Gruppelaar 
is gesuggereerd dat opwerking nodig is om het afvalprobleem althans deels op te 
lossen (zie 6. 7). Turkenburg wil echter vanwege het proliferatiegevaar vraagtekens 
bij opwerking zetten. Daartoe maakt hij een vergelijking met de hoeveelheid plu
tonium die tot op heden voor wapentoepassingen is geproduceerd. Die hoeveelheid 
is circa 200 ton. Door ontwapening en ontmanteling van kernwapens komt hiervan 
nu ongeveer de helft weer beschikbaar. Dit plutonium vormt een probleem, want 
wat moeten we er mee doen? Ze vormt een ernstig gevaar, niet in de laatste plaats 
voor de handhaving van de stabiliteit van de mondiale samenleving. Toch is die 
100 ton slechts een fractie van de hoeveelheid plutonium die beschikbaar komt 
wanneer de opwekking van energie in kerncentrales een grote vlucht gaat maken en 
de gebruikte splijtstof op grote schaal in installaties zoals in Sellafield (UK) wordt 
opgewerkt. Dit zou een groot probleem opleveren. 

7.5 In een 1000 MWe lichtwaterreactor wordt ongeveer 200 kg plutonium per jaar ge
maakt. Dat is genoeg om twintig bommen van te produceren. Als we echt serieus 
met kernenergie aan de slag willen gaan, praten we over een opgesteld vermogen 
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van circa 3000 GWe, ongeveer een vertienvoudiging van het thans in bedrijf zijnde 
nucleaire vermogen. Dit zou ertoe leiden dat jaarlijks 600.000 kg plutonium wordt 
geproduceerd. Zouden we niet met lichtwaterreactoren maar met kweekreactoren 
aan de slag gaan, dan is die hoeveelheid circa S miljoen kg plutonium per jaar. 
Volgen we deze weg, dan creëren we een groot risico wat betreft ongewenste ver
spreiding van plutonium en van kernwapens (zie ook 7.27). We zullen daarom een 
nucleair systeem moeten ontwikkelen dat dit probleem tegengaat en de verspreiding 
van splijtbaar materiaal voorkomt. 

7.6 Als Turkenburg het vraagstuk van 'kernenergie en duurzame ontwikkeling' vanuit 
het proliferatieprobleem bekijkt, zou hij aan de toepassing van kernenergietechnolo
gie een aantal eisen willen opleggen die hij ontleent aan R.H. Williams en H.A. 
Feiveson, zoals gepubliceerd in Energy Policy, 1990 (zie ook 7.21): 
1. De kernenergietechnologie die ontwikkeld wordt, moet in principe in ieder type 

samenleving verantwoord ingezet kunnen worden. Voor zover er beperkingen 
gelden op de toepassing van proliferatiegevoelige technologieën en materialen, 
moeten die beperkingen voor alle landen gelden. Er moet niet gediscrimineerd 
(hoeven te) worden, bijvoorbeeld in de zin van: 'Kernenergie voor het Westen 
en olie en gas voor ontwikkelingslanden en Oost-Europa, omdat men daar niet 
veilig en verantwoord met de ontwikkelde kernenergietechnologie om kan 
gaan'. We moeten derhalve een technologie ontwikkelen die in ieder type 
samenleving goed, veilig en schoon inzetbaar is, te meer omdat samenlevingen 
over langere perioden gezien niet stabiel zijn en cultureel veranderen. Oost
Europa (inclusief de voormalige USSR) is hiervan een voorbeeld. De culturele 
omgeving waarin de kernenergietechnologie in deze regio is ontwikkeld, is 
veranderd en de samenleving aldaar kan het bestaande kernenergiesysteem niet 
goed onderhouden. Dat geeft ernstige veiligheids- en proliferatieproblemen. Ie 
zou daarom een kernenergietechnologie willen hebben die op deze punten 
'culture proor is. 

2. Splijtbaar materiaal dat voor kernwapens kan worden gebruikt en dat niet in 
opgebrande splijtstof zit, moet in internationale centra worden opgeslagen, 
onder internationaal beheer. Evenzo mogen er geen installaties om uraan te 
verrijken en plutonium af te scheiden buiten internationale centra en internatio
naal beheer bestaan. Dit heeft consequenties voor het functioneren van onder 
meer UCN. 

3. Plutonium zou zoveel mogelijk niet afgescheiden moeten worden, maar in het 
afval (de opgebrande splijtstof) moeten blijven zitten. Dat is de meest veilige 
omhulling als we willen voorkomen dat plutonium wordt misbruikt, bijvoor
beeld door criminele groepen. Regeringen hebben dan nog steeds de mogelijk
heden het plutonium, na opwerking, voor wapentoepassingen te gebruiken. Om 
dat gevaar tegen te gaan, geldt het volgende criterium: 

4. Opgebrande splijtstof moet worden opgeslagen in internationale centra, onder 
internationaal beheer. 

S. Er moet een intrinsiek andere kernenergietechnologie ontwikkeld worden, 
waarbij splijtbaar materiaal dat betrekkelijk gemakkelijk in kernwapens kan 
worden gebruikt niet of nauwelijks wordt geproduceerd. Er zouden reactoren 
ontwikkeld moeten worden, waarbij in de opgebrande splijtstof maar heel 
weinig splijtbaar materiaal is geproduceerd dat voor wapentoepassingen ge-
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bruikt kan worden. Je zou moeten eisen dat in de opgebrande splijtstof van een 
kerncentrale van 1000 MWe jaarlijks niet meer dan circa één kritische massa 
wapengevoelige splijtstof wordt gemaakt. Voor plutonium is dit circa 10 kg. 
Door zo'n nieuwe technologie zou het proliferatieprobleem tenminste met een 
factor twintig worden gereduceerd. 

7.7 Is er zo'n nieuwe reactor te ontwikkelen? Turkenburg kan daar geen goed ant
woord op geven. Hij weet dat er nieuwe reactorconcepten in discussie zijn die op 
dit punt voordelen bieden. Een recent concept, ontwikkeld door Rubbia, is zojuist 
door Andriesse genoemd (zie 6.21). Een ander concept wordt voorgesteld door 
Radkowski. Dit concept is gebaseerd op de technologie van de lichtwaterreactor, 
maar maakt in hoge mate niet van de grondstof uraan maar van thorium gebruik. 
De reactor verkeert qua ontwikkeling nog slechts in het denkstadium. Volgens 
Radkowski zou het proliferatieprobleem bij zijn reactor nauwelijks meer een rol 
spelen. De reactor zou minder plutonium produceren dan 1% van de hoeveelheid 
die nu in lichtwaterreactoren wordt gemaakt. We praten dan over jaarlijks minder 
dan 2 kg plutonium bij een reactor van 1000 MWe (zie ook 7.29). Volgens Rad
kowski berust zijn concept op bestaande technologie. Toepassing van zijn concept 
zou het afvalprobleem aanzienlijk reduceren, omdat er maar heel weinig actiniden 
worden gemaakt. In zijn reactor zou plutonium het meest efficiënt kunnen worden 
verstookt. Radkowski stelt ook dat zijn reactor belangrijk veiliger is dan de 
lichtwaterreactoren waar we thans gebruik van maken. Turkenburg wil hier wel 
een vraagteken bij zetten. Ook merkt Turkenburg op dat de reactor van Radkowski 
op de huidige lichtwaterreactor is gebaseerd, terwijl deze technologie niet aan de 
eis van inherente veiligheid kan voldoen. Radkowski noemt tenslotte nog meer 
voordelen van zijn concept, zoals lagere kosten en het zekerstellen van de energie
voorziening voor vele generaties. 

7. 8 Het is duidelijk dat er een integratieslag moet plaatsvinden met betrekking tot de 
eisen die aan kernenergie worden gesteld vanuit het streven naar duurzame ontwik
keling. We moeten met veel zaken rekening houden, zoals veiligheidsproblemen, 
het afvalprobleem en het proliferatieprobleem. Is het mogelijk om de gestelde eisen 
te vertalen in een technologie die voor een overgroot deel aan deze eisen voldoet? 
Turkenburg weet dat niet. Wel ziet hij richtingen waarin oplossingen gezocht moe
ten worden. Je zou het niet in een nieuw type lichtwaterreactor moeten zoeken. 
Wel zou je moeten kijken naar de modulaire, hoge temperatuur, gasgekoelde reac
tor en het ontwerp hiervan voornamelijk moeten baseren op het gebruik van de 
grondstof thorium. Dan heb je zowel een aanzienlijk kleiner proliferatie- als afval
probleem en misschien ook een veel kleiner veiligheidsprobleem. Misschien kan er 
langs deze weg iets gedaan worden wat tegemoet komt aan de vrij strenge eisen die 
in de ogen van Turkenburg aan de toepassing van kernenergie gesteld moeten 
worden. 

7.9 Overigens is het niet goed enkel naar technologische oplossingen te zoeken. Om 
het gevaar van proliferatie te beteugelen, zal altijd een combinatie van technolo
gische en organisatorische maatregelen nodig zijn. Het gaat hierbij om zaken als: 
beveiliging tegen diefstal en sabotage, de splijtstofboekhouding, de splijtstofbe
waking, exportbeperkingen, de rol van het Non-Proliferatie-Verdrag en de rol en 
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plaats van het IAEA. 
Het Non-Proliferatie-Verdrag moet straks worden verlengd. Moet het verdrag ook 
worden aangepast? De gebeurtenissen in Irak hebben bewezen dat ondertekening 
van het verdrag maar een betrekkelijke bescherming biedt. Recente ontwikkelingen 
in Noord-Korea geven soortgelijke indicaties. 
Turkenburg kan niet meer op deze aspecten ingaan. Wel wil hij kwijt dat er naast 
technologische vragen ook kritische infrastructurele en organisatorische vragen 
gesteld moeten worden om de kans op verspreiding van kernwapens tegen te gaan. 
De eerder genoemde criteria van Williams en Feiveson (zie 7 .6) sluiten hierop aan. 
V oor een belangrijk deel hebben deze criteria betrekking op het nemen van organi
satorische maatregelen. Turkenburg is er bij zijn inleiding vanuit gegaan dat de 
volgende spreker, de heer Harry, vooral op de niet-technologische aspecten van het 
voorkomen van proliferatie in zal gaan. 

R.J.S. Hany 

7.10 Zoals uit de inleiding van Turkenburg al bleek, kan een staat die een kernwapen 
wil verwerven een uraan- of een plutoniumroute volgen. Welke route zo'n staat 
ook volgt, hij kan het niet internationaal onopgemerkt doen met de installaties die 
onder het Non-Proliferatie-Verdrag door het Internationaal Atoom Energie Agent
schap (IAEA, Wenen) gecontroleerd worden. Men moet dus iets onafhankelijks 
creëren. Dat betekent dat de hele cyclus van het verkrijgen van uranium, het 
omzetten in UF6 voor het venijkingsproces of voor de plutoniumroute in een 
geheim te houden project doorlopen moet worden, zoals tabel 7.2 laat zien. 

7.11 V oor de uraanvenijking met centrifuges is weinig energie nodig. Een satelliet kan 
de energie-opwekking waarnemen als die ongeveer een halve megawatt bedraagt. 
Een reactor moet bijvoorbeeld 25 MWe opwekken, wil per jaar ongeveer 8 kg plu
tonium gemaakt kunnen worden. Een centrifuge-venijkingsinstallatie, die per jaar 
25 kg hoog venijkt uranium kan maken heeft slechts een elektrisch vermogen van 
ongeveer 35 kW nodig, die valt dus niet op. Maar ook de dam in Irak die speciaal 
gebouwd was om 500 MWe op te kunnen wekken voor het elektromagnetische 
scheidingsproces was door de satellieten niet gezien als een onderdeel van de proli
feratie. Dit was echter wel iets wat gebeurde buiten de onder inspectie door de 
IAEA vallende installaties. 
Nu is opwerking een proces waarbij chemicaliën gebruikt worden en waarbij veel 
gassen vrijkomen. Opwerking is daarom makkelijk te detecteren. Als we naar 
uraanvenijking kijken, komt bij Urenco in Almelo zo'n 25 gram uranium per jaar 
in het milieu. Dat is niet te detecteren en zeker niet als er een kleine illegale 
fabriek staat. De historie leert dan ook dat landen die prolifereren een voorkeur 
hebben voor de uraniumroute, omdat deze minder opvalt. 

7.12 Er wordt veel gesproken over proliferatie, maar er is nog niet één staat die het 
eerste kernwapen gemaakt heeft via het gebruik van een civiele kerncentrale (zie 
ook 7.30). Bij een kerncentrale, vaak geleverd door andere landen, staan economi
sche belangen op het spel die een land niet in gevaar wil brengen met kernwapenas
piraties. Ook de landen die niet erkende kernwapenstaten zijn, zoals Zuid-Afrika, 
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Uraanroute Plutoniumroute 

Ertswinning en zuivering Ertswinning en zuivering 

Conversie UF6 Conversie voor reactorgebruik 

Reacmr 
Uraanverrijking 

Ql!w~rking 

Conversie in kernwapenprogramma Conversie in kernwapenprogramma 

Rest: verarmd U Rest: verarmd U en kernsplijtingsa.fval 

Tabel7.2 Maken van splijtstof voor kernwapen. 

hebben niet hun civiele kerncentrales gebruikt. Het maken van een kernwapen is 
een politieke beslissing. Het is de politieke situatie die een land doet besluiten om 
die weg te gaan. 

7.13 Indien dat besluit is genomen, moet een aantal technische belemmeringen overwon
nen worden. In de eerste plaats moet gekozen worden voor uranium of plutonium. 
Kennelijk heeft uranium tegenwoordig een voorkeur. Voorbeelden zijn te vinden in 
Argentiniê en Irak, terwijl ook Noord-Korea bezig is met de verrijld.ngstechnolo
gie. Vervolgens speelt een rol of een staat een geloofwaardige dreiging wil uiten of 
een echt wapenarsenaal wil hebben. Dat maakt een groot verschil voor de aanpak. 
Zuid-Afrika had dus een klein arsenaal: zes kernwapens. Ten derde is het praktisch 
onmogelijk dat zulke ontwikkelingen niet opgemerkt worden met de moderne tech
nieken. Het gaat dan niet alleen om satellieten, maar ook om spionage, milieutech
nische metingen en dergelijke. Tenslotte wordt de gevoelige technologie die voor 
proliferatieprocessen nodig is steeds moeilijker te verkrijgen. De Nuclear Suppliers 
Guidelines zijn een .enorme versterkingsronde doorgegaan, waardoor in ieder geval 
bij de ontwikkelde landen deze technologie niet meer gekocht kan worden. 

7.14 Als we een keuze moeten maken tussen opwerken voor de energievoorziening of 
directe opberging, dan zien we bij opberging dat we de proliferatieproblemen 
eigenlijk voor de volgende generaties gaan verzamelen in de diepe ondergrond. 
Waar we ook goed op moeten letten, is het subnationale gevaar van terroristen dat 
al een paar keer naar voren is gekomen. Een Zweedse studie heeft aangetoond dat 
het zeker niet zo is dat iemand dat in zijn achtertuintje kan doen. Als je een sub
nationale activiteit wilt on1plooien, moet je daarvoor een aantal technieken beheer
sen. Dit betekent dat een behoorlijk aantal specialisten nodig is. Indien een terroris
tische groep echter groter wordt dan tien of twintig mensen, wordt deze detecteer
baar binnen de infrastructuur die we binnen de beschaafde landen hebben om zulke 
activiteiten aan te tonen. 
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7.15 Harry vermeldt dat hij het voorgaande ook heeft verteld bij de presentatie van 
Dossier Kernenergie '93. Iets afwijkend van de conclusie van Dossier Kernenergie 
'93 stelt hij dat de netto vermindering van het proliferatierisico verkregen kan 
worden, wanneer Nederland besluit om kerncentrales erbij te bouwen (zie ook 
7 .26). Kerncentrales als zodanig vormen namelijk geen proliferatierisico. Door de 
toepassing van kernenergie in Nederland tonen we bovendien internationaal dat we 
onze verantwoordelijkheid voor die kernenergie inderdaad willen dragen. Dat ver
sterkt de basis voor de Nederlandse inbreng bij het formuleren van nieuwe ontwik
kelingen in de kernenergie. Harry herinnert aan wat Andriesse in zijn inleiding zei: 
is er een waterdicht opslagsysteem voor plutonium? (zie 6.22) Het was minister 
Van der Stoel die naar de IAEA ging en naar de 'international plutonium storage' 
(IPS) vroeg, want dat staat in het statuut van de IABA (zie ook 7 .33). Daar is hard 
aan gewerkt, maar uiteindelijk was het politieke doel van die discussies om India, 
Argentinië en Joegoslavië op één lijn te krijgen met al die andere landen om ook 
hun plutonium in zo'n opslagregime te plaatsen. Dat is politiek niet gelukt en 
daarom is die IPS er jammer genoeg niet gekomen (zie ook 7.32). 

7.16 In 1946 was er het plan van Acheson, Lillenthai en Baruch in de Verenigde Naties. 
Dat werd niet geaccepteerd. Daarna ontwikkelde Nederland samen met Noorwegen 
een Joint Establishment en startte daar de 'Experimental Pile', de eerste reactor in 
1951, en stelde dat instituut open voor iedereen die iets van kernenergie wilde 
leren. De Zweden hadden iets soortgelijks en het was dus ook voor de Amerikanen 
duidelijk - Eisenhower hield in 1953 zijn rede 'Atoms for Peace' - je moet wat 
geven om wat te kunnen eisen. Dat is de basis van zowel het statuut van de IAEA 
als het Euratomverdrag. 

7.17 Dat Euratomverdrag kent een aantal aspecten die alle even belangrijk zijn voor een 
goede ontwikkeling van de kernenergie. Maar wat er voor de proliferatie van be
lang is, zijn twee punten: de erts- en splijtstofvoorziening en de waarborgen rond 
kernmaterialen. De ertsen en de splijtstofvoorziening van de landen van de Europe
se Unie vallen onder de verantwoordelijkheid van Euratom en er zijn strikte waar
borgen rond die kernmaterialen en het gebruik daarvan. In de Euratom-organisatie 
is dat opgedragen aan het Directoraat Veiligheidscontrole. 

7.18 Wat de opwerking betreft moeten alle installaties die gebouwd worden, worden aan
gemeld en moet een goedkeuring verkregen worden voor de regeneratie van splijt
stoffen. Als we kijken naar THORP, wat recent tot stand gekomen is, zien we dat 
die goedkeuring en de inbreng van de safeguards ertoe geleid hebben dat er allerlei 
voorzieningen in die fabriek getroffen zijn. Er zijn zelfs onderdelen van het proces 
gewijzigd op basis van safeguards-eisen om te zorgen dat die fabriek niet alleen 
qua materiaalboekhouding klopt, maar dat er ook dagelijks gezien wordt wat er 
gebeurt. De computers die de processen sturen in THORP zijn direct gekoppeld 
met de computers van de safeguards. De safeguards hebben dus van moment tot 
moment een goed inzicht in wat er in zo'n fabriek gebeurt. Daarmee hebben we 
dus in het Euratomsysteem, waar de IABA ook gebruik van maakt, een buitenge
woon goede controle op wat er in zo'n moderne, grootschalige installatie voor het 
vreedzaam gebruik van kernenergie gebeurt. Ook rapportage van de produktie en 
transport behoren tot het safeguards-systeem. Vervolgens staat de opslag van over-
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schotten in het Euratomverdrag. Dat is wel nooit effectief geworden, maar dat is 
net zo'n regel als de IPS van de IAEA. 

7.19 Een ander punt is dat de Euratominspecteurs altijd en overal toegang hebben tot 
alle gegevens en alle personen kunnen benaderen voor zover dat nodig is voor de 
splijtstotbewaking. De toegang die zij eisen is onmiddellijk afdwingbaar. Bij Irak 
was bijvoorbeeld een besluit van de Verenigde Naties nodig om een intensief in
spectieregime af te dwingen, want de IAEA heeft zelf geen politionele bevoegdhe
den (zie ook 7.22). Toen daar het 'smoking gun'-document werd gevonden, het 
bewijs dat er een atoomprogramma was in Irak, duurde het dagen voordat de in
specteurs weg mochten gaan met die bewijsmiddelen. Een paar maanden later -
voor chemische wapens overigens - zou volgens de inspecteurs het Ministerie van 
Landbouw en bestrijdingsmiddelen onderzocht moeten worden. Het heeft meer dan 
veertien dagen geduurd voordat ze toegang kregen. In Noord-Korea zien we hoe 
lABA-inspecteurs al meer dan een half jaar buiten de deur gehouden zijn. Die 
onmiddellijke afdwingbaarbeid van de toegang is een essentiële factor, maar we 
zien ook hoe in de internationale politiek zulke dingen soms niet echt mogelijk 
zijn. 

7.20 Tenslotte kent het Euratomverdrag ook sancties. Binnen de Europese Unie kennen 
we een voorbeeld dat de bedrijfsleiding van een bedrijf onmiddellijk uit zijn functie 
ontheven werd, omdat er met de materiaalboekhouding iets echt niet klopte. Toen 
die zaak weer netjes op orde gebracht was, is het weer overgedragen aan de natio
nale bedrijfsleiding. 

7.21 Terugkomend op de inleiding van Turkenburg: daar zijn de vijf criteria van 
Williams en Feiveson genoemd voor een goed beheersbare splijtstofcyclus (zie 
7.6). Harry heeft daar wat commentaar op. Als we praten over niet-discriminatie 
en gevoelige technologie, dan hebben die woorden voor Harry misschien een ande
re betekenis dan voor de overige aanwezigen. Want het lijkt wel eens alsof we in 
verschillende culturen leven. De gevoelige technologieën betreffen het verrijken, 
het opwerken en eventueel het werken met mixed-oxyde-splijtstof (MOX). Dat zijn 
namelijk de fabrieken waarin direct bruikbaar materiaal voor wapens aanwezig is 
of daar eventueel gemaakt zou kunnen worden als er misbruik van die installaties 
wordt gemaakt. Dit wordt gevoelig genoemd en de kennis daarover moeten we niet 
verder verspreiden dan echt nodig is. Dus niet-discriminatie, zoals door het eerste 
criterium wordt voorgestaan, vindt Harry een gevaarlijke zaak (zie ook 7.27). 

7.22 Over internationale centra onder internationaal beheer, het tweede criterium, kun
nen we wel idealistisch doen, maar de echte internationale samenwerking, zoals in 
Urenco en in Eurodif, komt niet tot stand onder invloed van non-proliferatie-over
wegingen, maar vanuit economische, commerciële samenwerkingsovereenkomsten. 
Bovendien heeft de IAEA geen enkele politiebevoegdheid; dus "tight physical 
security by IAEA" kan praktisch niet volgens het internationaal recht. Zonder een 
besluit van de Verenigde Naties is dat niet te realiseren (zie 7.19). Dus ook als je 
over niet-discriminatie praat, kan het onderzoek niet verboden worden. Daar komt 
dan nog bij dat alle andere landen die op den duur die gevoelige technologie zou
den willen, deze ook moeten kunnen krijgen. 
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7.23 Betreffende het vierde criterium, de eindberging, vindt Harry dat dit politieke 
realiteit is. Door niemand wordt dit in eigen land gewenst; daar wordt erg moeilijk 
over gedaan. 
Het vijfde criterium tenslotte: een reactor die minder dan één significante hoeveel
heid splijtstof per jaar maakt, mag dan misschien mogelijk zijn, maar dan moet die 
reactor weer aangestuurd worden met een heleboel significante hoeveelheden splijt
stof om te zorgen dat de reactor kritiek wordt. Naar de inzichten van Harry blijft 
dit een fysische onmogelijkheid (zie ook 7.29). 

7.24 Harry komt dan tot zijn eerste eindconclusie dat proliferatie dus een politieke be
slissing is. Ten tweede vermindert de grootschalige toepassing van kernenergie het 
proliferatierisico, omdat er een internationale verwevenheid ontstaat die de landen 
onderling afhankelijk maakt (zie ook 7 .26). Landen zullen eisen stellen aan elkaar 
en misbruik dat aan het daglicht komt, zal direct tot ingrijpende sancties leiden. 
Als er geen kernenergie is, kunnen de sancties ook niet ingrijpend zijn. Op de der
de plaats vormen het Euratomverdrag en in mindere mate het statuut van de IAEA 
een goede basis als uitgangspunt voor het opzetten van betere organisatorische 
maatregelen om proliferatie te voorkomen. Ten vierde schuilt het grootste gevaar 
betreffende de proliferatie in de kleinschalige verspreiding van nucleaire activi
teiten. Het is mogelijk om zulke activiteiten te verbergen in bijvoorbeeld militaire 
laboratoria. Dan hebben we in Europa een bijzondere situatie, omdat we lid zijn 
van de CVSE, de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Militai
ren van het ene blok komen bij het andere blok op bezoek om militaire installaties 
te bekijken. Dat maakt dat het proliferatierisico alweer beter afgedekt is. Als 
laatste conclusie vermeldt Harry dat we bij alternatieven van reactoren het non
proliferatie-aspect moeten afwegen met veiligheid, duurzaamheid, afval en econo
mie. 

7.25 Tot slot geeft Harry antwoord op de vragen die aan het begin van dit hoofdstuk 
opgenomen zijn. 
Leiden meer kerncentrales tot meer proliferatie? Harry denkt dat dit niet het geval 
is en meent dat het tegendeel eerder waar is (zie ook 7.27). 
Hoe verhouden duurzame ontwikkeling en proliferatie zich? Als splijtstof in een 
lichtwaterreactor in een moderne ontwikkeling een hogere versplijtingsgraad krijgt, 
ontstaan er ook meer onwenselijke nucliden, zoals plutonium-240, die het materiaal 
steeds minder geschikt maken voor het vervaardigen van een kernwapen. Als er tot 
opwerking besloten wordt, gebeurt dat onder goed toezicht. Als we de afgewerkte 
splijtstoffen als afval opbergen, is er niemand die daar nog zorgen voor de toe
komst voor heeft, terwijl het plutonium, geconcentreerd opgeslagen onder interna
tionaal toezicht, zoals een IPS, veel minder gevaar heeft. Dus een duurzame ont
wikkeling zal zeker het non-proliferatieregime steunen. 
Kan de resistentie tegen proliferatie vergroot worden? Het voorgaande geeft eigen
lijk al aan hoe een betere kernenergietoepassing in de toekomst ook een proliferatie
resistentie kan realiseren. 
Zijn er organisatorische of technologische maatregelen nodig? Er zijn technologi
sche maatregelen mogelijk, maar deze maken op Harry toch de indruk dat het mar
ginale verbeteringen zijn ten opzichte van wat we organisatorisch, op internationaal 
politiek gebied zouden kunnen bereiken. 
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Discussiebijdrage Van Sandiçk. Ha.t'Q' en Beek 

7.26 Van Sandick heeft wat problemen met de stelling 'naarmate er meer kerncentrales 
zijn, is er minder risico dat er iets op het gebied van proliferatie plaatsvindt' (zie 
7.15 en 7.24). Dit zou vergeleken kunnen worden met: 'naarmate er meer olietan
kers over de oceaan varen, is er minder risico dat er eentje lek slaat' of 'hoe meer 
kerncentrales, hoe minder risico dat er ergens iets mis gaat met een centrale' . 
.Ham reageert dat proliferatie iets totaal anders is dan een risico van een ongeluk. 
Proliferatie is geen winkeldiefstal die regelmatig voorkomt. Het is iets incidenteels, 
wat zijn basis vindt in een politieke beslissing of in mensen die niet betrouwbaar 
zijn en die in gevoelige installaties werken. Het gevaar van olietankers, waarbij 
bepaalde risico's gewoon ingebouwd zijn, is iets van een geheel andere orde. 
~ zet hierbij een kanttekening. Als er meer centrales zijn, werken er ook meer 
mensen in die sector, waardoor de kans groter wordt dat er ook onbetrouwbare 
mensen werken . 
.Ham zegt dat hier dan ook met meer zorgvuldigheid naar gekeken wordt. 

Discussiebijdrage Turkenburg en Ha.t'Q' 

7.27 Turkenburg wil eerst ingaan op de uitspraak van Harry dat niet-discriminatie een 
gevaarlijke zaak is, omdat kennis over gevoelige technologie niet verder verspreid 
moet worden (zie 7.21). Turkenburg ziet hierin een bevestiging van zijn stelling 
dat de huidige nucleaire technologie onvoldoende 'proliferation proof' en dus niet 
duurzaam is. Tevens wil hij opmerken dat het grootschalig toepassen van kernener
gie leidt tot verdere mondiale verspreiding van kennis en van technologieën op dat 
gebied. Dit vergroot het proliferatiegevaar, bijvoorbeeld via illegale circuits. 
Turkenburg heeft er al op gewezen dat er veel meer plutonium komt (zie 7.5). Dat 
kan je uit het afval halen en dat zou je vanwege het afvalprobleem eigenlijk ook 
willen, maar dan vergroot je duidelijk het proliferatiegevaar. Er ontstaan dan im
mers veel meer gevoelige materiaalstromen. Indien je het plutonium in het afval 
laat zitten, heb je- zoals door Harry aangegeven (zie 7.14) - altijd nog het risico 
van 'latente proliferatie'. Het plutonium is nu eenmaal gemaakt en als een staat dat 
wil, kan het plutonium ook later nog uit het afval gehaald en misbruikt worden 
voor het maken van atomaire wapens. Daarom zijn er internationale opslagregimes 
nodig, maar moeten we allereerst voorkomen dat er veel plutonium wordt geprodu
ceerd. Dus op de vraag 'Leidt meer kernenergie in de huidige situatie tot meer 
proliferatie?', zegt Harry 'nee' (zie 7 .25), maar Turkenburg 'ja' • 
.Ham zegt hierop dat het risico van proliferatie zijn oorzaak in een politiek 
systeem vindt en dat is het moeilijke punt. Nu heeft de IAEA toegang tot bepaalde 
landen op basis van de hoeveelheid kernmateriaal die daar omgaat. Dat was juist 
het probleem met Irak. De IAEA kwam daar twee keer per jaar om te kijken naar 
een researchreactor en had nauwelijks bevoegdheden om naar andere dingen te kij
ken. Maar de IAEA had ook geen contact met de mensen daar om te weten wat er 
gebeurt. Naast het officiële circuit is er inderdaad nog een informeel circuit. Maar 
de splijtstofbewaking wordt beter. De detectiemogelijkheden van proliferatie zijn 
aanzienlijk toegenomen, omdat met moderne milieutechnieken heel kleine concen
traties nog gemeten kunnen worden. 
Ter verduidelijking moet nog opgemerkt worden dat de bedrijfsvoering van kern-
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centrales geen gebruik maakt van geheime kennis en technologie die voor het ma
ken van kernwapens noodzakelijk is. Ook leidt grootschalige toepassing van gevoe
lige technologie tot een klein aantal opwerkings- en verrijkingsfabrieken en fabrie
ken voor MOX-splijtstofelementen voor de kernenergie in de hele wereld. Dat 
blijft ook voor de safeguards een beheersbare zaak. Internationale economische 
banden en andere garanties kunnen de non-proliferatie-aspecten nog versterken. Dat 
staat tegenover moeilijk te ontdekken ontwikkeling van gevoelige technieken buiten 
NPV-kader. 

Discussiebijdrage Potma en Harry 

7.28 Potma vraagt zich af of we proliferatie als discussiepunt niet allang gepasseerd 
zijn. In de krant kan gelezen worden dat er van alles over het hoofd wordt gezien. 
Je leest wat er met de nucleaire industrie in de voormalige Sovjet-Unie aan de hand 
is, hoe er uitverkoop gehouden wordt en dat er zo nu en dan een fysicus gesnapt 
wordt die bezig is met het plegen van industriële spionage, zoals bij het UCN. 
Potma vraagt of het Non-Proliferatie-Verdrag niet een soort schimmenspel is dat 
wordt opgevoerd en of iedereen die een technologie wil hebben, deze in feite ook 
kan kopen. Met andere woorden: is het materiaal niet allang verspreid? 
Hm:x antwoordt dat het al heellang geleden is dat het hoofd van een zeer verdach
te staat een miljoen dollar uitloofde voor de persoon die hem een kilo plutonium 
kon leveren. Hij heeft die kilo plutonium nu nog niet. Maar alles wat we op het 
ogenblik weten, zoals de geruchten over leveranties uit de Sovjet-Unie, is grondig 
onderzocht door diensten die meestal geen openbaarheid zoeken. Maar alle geval
len bleken tot nog toe géén proliferatierisico te vormen. Een voorbeeld is het 
gerucht over 60 kg plutonium, die gevonden werd in Bulgarije. Dan blijkt dat de 
koffer 60 of 70 kg woog en dat het in totaal om milligrammen plutonium-239 ging, 
aangebracht op een keramische drager. Plutonium-239 is namelijk een alfa-emitter 
die het zeer goed doet in brandmelders omdat het niet regelmatig vervangen hoeft 
te worden. Dergelijke brandmelders werden in de Sovjet-Unie gebruikt. De overige 
inhoud van de koffer bestond uit onschuldig materiaal. Zo zijn er nog meer interes
sante verhalen. Maar waar het om gaat, is de dreiging dat er kernmateriaal in het 
illegale circuit komt in significante hoeveelheden van hoog verrijkt uranium en 
plutonium-239. Deze dreiging blijkt gelukkig nog steeds niet reëel te zijn. 

Discussiebijdrage Smit. Turkenburg en Harry 

7.29 Smi1 heeft een opmerking ten aanzien van Turkenburg, die de thoriumreactor aan
haalde. Turkenburg stelde daarbij dat er minder dan twee kg plutonium in geprodu
ceerd zou worden en dat deze reactor daardoor proliferatieresistent is (zie 7.7). 
Maar in die thoriumreactor wordt uranium-233 geproduceerd, waarvan de kritische 
massa ook niet zo geweldig groot is (zie 7.2). Om de zaak in bedrijf te houden 
moet die uranium-233 afgescheiden worden en komt in vrij beschikbare vorm weer 
in roulatie. Dat lijkt Smit een groot probleem. 
Turkenburg beaamt dat uranium-233 inderdaad beschikbaar komt, als dit via opwer
king afgescheiden zou worden. Maar er wordt bij dit concept niet gedacht aan 
opwerkillg. Het is een once-through-cyclus en op die manier beperk je dus het risi
co. De kern van de Radkowsld-reactor bestaat uit zogenaamd zaad- en mantelma-
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teriaal. Het zaadmateriaal is verrijkt uranium. Het mantelmateriaal bestaat voor 5% 
uit uraanoxyde, maar verder voornamelijk uit thorium. Hierin wordt het U-233 
gevormd en ook weer verspleten. Het uraan dat in de mantel achterblijft, bestaat 
uit vele isotopen en is zeer gamma-stratingsactief en daardoor niet voor wapenpro
duktie geschikt. Meer problemen ziet Turkenburg bij het zaadmateriaal, dat voor 
15-20% uit U-235 bestaat. Het is duidelijk dat hier nog vragen liggen, maar Tur
kenburg wil slechts aangeven dat het concept een interessante gedachte is en verder 
ontwikkeld zou moeten worden. Tot nu toe heeft het concept dat door Radkowski 
op tafel is gelegd vanuit de nuclear society nauwelijks aandacht gekregen. Er heerst 
enige scepsis, zoals Harry ook liet blijken (zie 7 .23), maar Turkenburg denkt dat 
het de moeite waard is om in dit soort termen verder te denken. 

7.30 Vervolgens maakt Smit een tweetal opmerkingen ten aanzien van Harry. Op de 
eerste plaats kun je inderdaad niet stellen dat via een kerncentrale plutonium 
gebruikt is voor het maken van een kernbom. Een uitzondering betreft de Verenig
de Staten, die er een tot ontploffing hebben gebracht. Maar de vraag "Hebben 
landen nooit via de civiele route een kernwapen ontwikkeld?" ligt iets anders (zie 
7 .12). Frankrijk is bijvoorbeeld een land dat via de civiele route directe wendingen 
genomen heeft naar de militaire toepassingen. Als we de historie bekijken, is die 
route dus wel eens genomen. 
H&n benadrukt dat hij over kerncentrales voor elektriciteitsopwekking heeft ge
sproken en niet over speciale plutoniumgerichte reactoren. Betreffende de grens 
tussen civiel en militair is er natuurlijk van het militaire een impuls uitgegaan naar 
het civiele. Bij de produktie van veel plutonium is het economischer om er meteen 
ook elektriciteit mee op te wekken. Het militaire circuit heeft dus het civiele circuit 
aangestuurd. Harry meent echter dat de eerste reactoren die in Frankrijk gebruikt 
zijn om plutonium te maken niet de civiele reactoren voor de elektriciteitsopwek
king waren, maar onderzoeksreactoren. 
Turkenburg wil in dit kader een ander voorbeeld geven. Binnen het programma dat 
in Zweden in de jaren vijftig en zestig is opgestart, onder Eldund, later directeur 
van de IAEA, is duidelijk en heel bewust een synergie betracht. Kleine reactoren 
voor stadsverwarmingsdoeleinden waren ook bedoeld om plutonium te produceren 
dat in wapens toegepast zou kunnen worden. Het blad Bulletin of Atomie Scientists 
gaf in 1986 een keurige beschrijving van dit programma en van de manier waarop 
dit in de openbaarheid is gekomen. Het was een geheim programma, zoals veel in 
de kernenergiewereld in het geheim is gebeurd. De Ruiter heeft daar ook op gewe
zen (zie 2.15). In Zweden is men er in de jaren zestig mee gestopt, maar het was 
duidelijk de intentie om het een te gebruiken als dekmantel voor het andere. 
H&n merkt op dat dit verhaal hem niet in detail bekend is. Hij geeft toe dat er 
betreffende die civiele route wel eens vreemde dingen gebeurd zijn. Maar Harry 
wil er ook op wijzen dat Canada, Zweden en Zuid-Afrika op het ogenblik de enige 
landen zijn, waarvan bekend is dat ze welbewust hebben afgezien van hun wapen
programma. Daarmee hebben zij dus een voorbeeld gegeven voor de rest van de 
wereld. 

7.31 De tweede opmerking van Smil; betreft de striktere reguleringen die het moeilijker 
maken om bepaalde materialen en technologie te exporteren. Deze regelingen zijn 
er inderdaad gekomen. Smit vraagt zich echter af of daarmee ook de controle en de 
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effectiviteit daarvan is toegenomen. De open grenzen binnen Europa maken het 
niet gemakkelijker om de controle effectief te maken. 
Ham: merkt hierbij op dat het altijd een moeilijke zaak is of landen zich aan inter
nationale overeenkomsten houden. De effectiviteit is een zaak voor de democratie. 
De oppositie kan in een parlementaire democratie bijvoorbeeld vragen stellen hoe 
het met deze effectiviteit zit, enzovoorts. 

Discussiebijdrage Voorhoeve. Iurkenbur& en Harry 

7.32 Voorhoeve meent dat het proliferatiegevaar in duizendmaal sterkere mate door inter
nationale spanningen wordt bepaald dan door vraagstukken met betrekking tot 
civiele kernenergie. Bovendien is het vraagstuk niet: hoe voorkomen we dat er 
meer plutonium in omloop komt? Het meest dringende vraagstuk is: wat doen we 
met de gigantische hoeveelheid 'weapons grade' -materiaal dat nu door ontwapening 
in omloop komt? De verdragen, die tussen de Verenigde Staten en de voormalige 
USSR zijn afgesloten, betekenen dat meer dan de helft van de kernwapens wordt 
ontmanteld. Er moeten enorme additionele programma's gestart worden om waar
schijnlijk tussen de 45.000 en 50.000 kernkoppen in de voormalige Sovjet-Unie op 
te ruimen. Voorhoeve meent dat het meest dringende probleem is wat we met de 
beschikbaar komende plutonium kunnen en moeten doen. 
Turkenhum is het met Voorhoeve eens dat dit een buitengewoon groot probleem 
is. Maar als we om bijvoorbeeld klimaatoverwegingen de route van kernenergie 
willen bewandelen, vindt Turkenburg het volstrekt legitiem om de vraag te stellen 
hoe bepaalde gevaren voorkomen kunnen worden, los van de vraag hoe we de 
reeds bestaande problemen kunnen oplossen. Het mag nooit zo zijn dat de proble
men die we nu al hebben de legitimering vormen om er een nieuw probleem aan 
toe te voegen. Turkenburg meent dat het proliferatiegevaar wel degelijk onder ogen 
moet worden gezien als kernenergie grootschalig toegepast gaat worden. We praten 
dan immers over een jaarlijks geproduceerde hoeveelheid plutonium die vele malen 
groter kan zijn dan de hoeveelheid waar Voorhoeve zich nu terecht zorgen over 
maakt. 
Harry wil hieraan toevoegen dat dit kernwapenplutonium en ook het hoogverrijkt 
uranium uit de kernwapens een belangrijke reden vormen om meer nadruk te leg
gen op de 'international plutonium storage' (zie 7.15). Op het ogenblik zijn de 
ontwapeningsverdragen bilateraal, tussen de Verenigde Staten en de voormalige 
Sovjet-Unie, daar krijgen we dus internationaal onze vingers nog niet tussen. Maar 
we zullen allemaal moeten benadrukken dat we dit materiaal onder een betrouw
baar, stabiel, internationaal regime behoorlijk opgeborgen willen hebben. Dat is 
meteen voor het toekomstige plutoniumprobleem een goede basis om mee verder te 
gaan. 

Discussiebijdra&e Tieleman en Harry 

7.33 Tieleman meent dat Nederland op proliferatiegebied internationaal een relatief 
belangrijke rol vervult. Dit komt door de expertise die we in Nederland hebben, 
maar ook door de aanwezigheid van de verrijkingsfabriek UCN. Bij het internatio
nale safeguards-systeem voor verrijkingsfabrieken heeft Nederland een belangrijke 
rol kunnen vervullen, omdat we de kennis in huis hadden van zo'n verrijkingsfa-
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briek. Een dergelijke rol zou Nederland op een breder nucleair gebied moeten 
proberen te spelen. De ontwikkelingen rond kernenergie in de wereld gaan gewoon 
door, wat wij daar ook van mogen vinden. In Korea, Japan, China en Taiwan lo
pen belangrijke kernenergieprogramma's. Ook Oost-Europa beschikt over een groot 
kernenergiepotentieeL In dit gebied zullen in belangrijke mate weer nieuwe kern
centrales gebouwd worden als de huidige verouderd zijn en uit gebruik zijn geno
men. Deze ontwikkeling in de rest van de wereld is onstuitbaar. Nederland kan er 
echter wel toe bijdragen dat deze ontwikkeling zo goed en veilig als mogelijk ver
loopt. Hij vraagt zich dan ook af of het mogelijk is dat Nederland een zwaardere 
internationale rol gaat vervullen op de gebieden van afval, veiligheid en non
proliferatie. Zo zou Nederland een belangrijke rol kunnen spelen in het vergroten 
van de veiligheid van Oosteuropese kerncentrales. We hebben daar met instituten 
als de KEMA en het ECN de kennis voor in huis. Dat zou een belangrijkere bij
drage aan de duurzame ontwikkeling zijn dan dat we erover blijven twisten of we 
hier in Nederland wel of niet een kerncentrale moeten bouwen. Het kan hoogstens 
zo zijn dat Nederland eigenlijk over een kerncentrale moet beschikken om know 
how, die we internationaal willen verkopen, beter aan de man te krijgen. 
Bmii meent dat Nederland betreffende zijn vakgebied, de non-proliferatie en de 
beveiliging, waaronder de externe beveiliging, in het verleden aardig meegespeeld 
heeft. De conventie 'Physical Proteetion Nuclear Material', die internationaal de 
normen voor de beveiliging bij hoofdzakelijk transporten regelt, maar ook de 
samenwerking op dat gebied tussen de staten, is mede ·Onder vice-voorzitterschap 
van Harry tot stand gekomen. Zo zijn de conventies die na Tsjernobyl werden ge
sloten op het gebied van 'early waming' en 'assistance' geven na grote kernonge
vallen tot stand gekomen onder voorzitterschap van de Nederlandse ambassadeur 
Lodewijk van Gorkom. Minister Van der Stoel is al genoemd als een stimulator 
van het IPS-regime (zie 7.15). Nederland heeft ook, samen met de andere landen 
van de Europese Unie, het Euratomverdrag in stand gehouden en daar een flinke 
onderbouwing aan gegeven. Harry is van mening dat Nederland ook moet proberen 
deze invloed uit te breiden naar de andere gebieden, zoals Tieleman aangeeft. 
Harry kan echter niet oordelen of we met de expertise die we hebben ook daad
werkelijk in die gebieden kunnen doordringen. 
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8. APOTHEOSE: Perspectieven voor handelen in Nederland 

Inleiders: C. Daey Ouwens 
H.H. van den Kroonenberg 

Enkele vra&en die door de inleiders uit&ewerkt worden: 
- Wat moet, gehoord de discussie tijdens onder meer deze workShop, het beleid ten 

aanzien van kernenergie zijn? 

- Is het wenselijk de optie kernenergie open te houden, en zo ja: wat betekent dit? 

- Moet er in Nederland geld worden gestoken in de ontwikkeling van een nieuwe kern-
energietechnologie of moeten we dit aan andere landen overlaten (bijvoorbeeld landen 
met een eigen kernenergie-industrie)? 

-Welk percentage van het geld dat nationaal en internationaal door overheden aan ener
gie-onderzoek wordt uitgegeven zou moeten worden besteed aan kernenergie en hoeveel 
aan andere opties; aan welke vraagstukken zouden de R&D-gelden voor kernenergie 
(eventueel) moeten worden besteed? 

-Moeten er in Nederland op korte termijn nieuwe kerncentrales komen? Kan Nederland 
op langere termijn zonder kernenergie, en zo ja: is dit ook wenselijk? 

- Hoe zou in Nederland het debat over kernenergie verder gevoerd moeten worden? 

C. Daey Ouwens 

8.1 Voordat je op de problematiek van kernenergie kunt reageren en voordat je be
leidslijnen kunt trekken hoe we hiermee verder gaan, moeten we eerst even terug 
in de tijd gaan. In 1974 kwam de Kernenergie Nota uit. Het is verbazingwekkend 
dat het beeld van . de discussie na twintig jaar niet wezenlijk veranderd is. Daey 
Ouwens is van mening dat de Bezinningsgroep Energiebeleid in hoofdlijnen, want 
er hebben natuurlijk veel veranderingen plaatsgevonden, nog steeds met dezelfde 
opties zou komen en dezelfde lijnen zou trekken. Hierbij vermeldt hij dat de Bezin
ningsgroep heel nadrukkelijk niet tegen kernenergie is geweest. Uitgaande van de 
indeling van De Ruiter is de Bezinningsgroep moeilijk te plaatsen. Daey Ouwens 
dacht in de richting van een middenpositie tussen de voorzichtige voorstanders en 
de sceptische tegenstanders, een positie die in die indeling echter niet te plaatsen is 
(zie 2.4). Het algemene beeld wordt duidelijk niet bepaald door tegen kernenergie 
te zijn, maar vanuit de zorg voor ontwikkelingen en vanuit de vraag wat de opti
male gang van zaken is, gezien vanuit de samenleving. Dat was de lijn tegen de 
indertijd, voor het gevoel van de Bezinningsgroep, zeer krampachtige aanpak rond 
kernenergie. 

8.2 We moeten ons goed realiseren dat de kernenergiediscussie een zeer groot aantal 
aspecten betreft. Vandaag is hiervan een aantal aan de orde geweest. Zo is inge-
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gaan op de punten voorraden en winning en op de problematiek van het opwerken. 
Maar als gekeken wordt waar niet op in is gegaan, is dat het punt van de straling. 
Dit wil echter niet zeggen dat daarover geen discussie meer plaatsvindt. Zeer ver
baasd is Daey Ouwens dat het punt van de kosten als het ware is weggeëbd. In de 
jaren zeventig en tachtig speelden de kosten een ontzettend grote rol en werd een 
kWh tot op een tiende cent nauwkeurig uitgerekend. Minister Andriessen zegt niet 
te zwaar te tillen aan de kosten, terwijl Cees Andriesse bijvoorbeeld stelt dat de 
ontmantelingskosten gelijk zijn aan de investeringskosten (zie 6.12). Datzelfde 
geldt ook voor de kosten van de opslagfaciliteiten. In deze discussie is wel een 
paar keer naar voren gekomen dat allerlei mogelijkheden erg duur zijn, maar het is 
wonderlijk dat we ons daar niet meer druk om maken. 

8.3 Wat ook niet naar voren is gekomen, is het transport. Dan moeten we denken aan 
het plutoniumtransport dat heeft plaatsgevonden van Frankrijk naar Japan en wat 
dat allemaal kan betekenen. 
Wat dan de culturele aspecten betreft, meent Daey Ouwens dat kernenergie een sta
biele samenleving vereist. Dat kwam bij de proliferatie heel duidelijk naar voren. 
Dat is een politiek probleem, het moet via internationale afspraken geregeld wor
den en daar moeten we allemaal 'ja' tegen zeggen, want het is noodzakelijk duide
lijke afspraken te maken. Maar als je 'ja' zegt tegen kernenergie en die in de huidi
ge vorm volledig accepteert, zeg je tevens dat de samenleving de komende honder
den jaren stabiel blijft, want dat heeft met elkaar te maken. Vervolgens lees je in 
de krant dat het personeel van de centrales in de Oekraïne gewoon wegloopt naar 
Rusland met een houding van: laat het maar. Maar het systeem accepteert dat niet. 
Hetzelfde geldt voor de opwerking. Als het personeel daarvan wegloopt, zit je in 
de problemen. Een stuk verantwoordelijkheidsgevoel speelt hierbij dus ook een 
enorme rol. Als je dan de veiligheidsrapporten van vorig jaar ziet van de Franse 
veiligheidscommissie over de gang van zaken van de Phénix en de Superphénix, 
dan staat daar laconiek in: er zijn constructiefouten gemaakt in de centrales; daar 
moet wat aan gedaan worden. Het systeem accepteert dit soort zaken niet, want je 
gokt op een samenleving die stabiel is met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. 

8.4 We leven nu niet meer in 1974, maar in 1994 en er is nog steeds een keuze. Als 
we dan de lijn van kernenergie bekijken, is de vraag aan de orde waar we de priori
teiten in Nederland leggen. Zeker vanuit de Bezinningsgroep werd vanaf het begin 
gezegd dat het zwaartepunt op de eerste plaats bij het efficiënt gebruik van energie 
moet liggen. Iedereen is het erover eens dat er een veld van mogelijkheden ligt en 
dat dit veld niet optimaal gebruikt wordt. Als tweede lijn van prioriteiten moet er 
een zwaartepunt bij fossiele brandstoffen liggen: aardgas, C~-opslag, warmte
krachtkoppeling en dergelijke. Gebruik energie met een hoog rendement. Het derde 
zwaartepunt ligt op de groep duurzame energiebronnen, die ook voor Nederland 
een redelijke rol kunnen spelen in de vorm van biomassa, PV -zonnecellen, wind en 
zonne-energie in de vorm van passief gebruik in de woningbouw en actief voor de 
warmtevoorziening. Dat is een veld van mogelijkheden. Nu is in de discussie al 
naar voren gekomen dat die duurzame energiebronnen wel leuk en aardig zijn, 
maar dat het te weinig is en te laat. Leuk voor de volgende eeuw, ver weg, maar 
niet op korte termijn. 
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8.5 Er wordt altijd maar gesuggereerd dat kernenergie een zeer belangrijke bron is. 
Maar als we nu kijken naar de wereldenergievoorziening, dan maakt kernenergie 
5% bruto van het totaal uit, zoals figuur 8.1a laat zien. Indien kernenergie verge
leken zou worden met aardgas, aardgas in warmtekrachtvorm met een hoog rende
ment, dan is de netto bijdrage van kernenergie slechts 2%. Bovendien zijn de duur
zame energiebronnen water en biomassa goed voor 20%. Kijken we naar de ontwik
kelingslanden, figuur 8.1c, dan speelt uiteraard biomassa een hele grote rol: 35% 
(zie ook 8.19). Maar zelfs in de ontwikkelde landen, figuur 8.1b, is biomassa met 
3% nog altijd van belang. Het beeld overheerst dat biomassa alleen voor de arme 
bevolking is. We moeten ons echter realiseren dat de Verenigde Staten in tien jaar 
tijd 6000 megawatt aan elektriciteitsproduktie hebben neergezet in de vorm van 
biomassa. Als biomassa weg zou vallen, zit de helft van de wereldbevolking klem. 
Als kernenergie weg zou vallen, zit hooguit Frankrijk een beetje klem. Maar dan 
leren de Fransen in ieder geval a) veilig met kernenergie om te gaan en b) de elek
triciteit efficiënt te gebruiken. Daar zitten dus niet zoveel problemen in. Daey 
Ouwens vindt de stelling dat we niet zonder kernenergie kunnen niet helemaal 
terecht. Kijkend naar de ontwikkeling in de wereld, moeten we toch voor ogen 
houden dat het beeld op wereldniveau heel wezenlijk aan het veranderen is. Welk 
scenario je tegenwoordig ook pakt, of dat nu van de Wereldbank is, van Green
peace of zelfs van de Wereldenergieconferentie - toch wel een zeer conservatieve 
club - je ziet steeds meer het geloof in de overtuiging dat duurzame energiebronnen 
het moeten doen de volgende eeuw. Dit begint samen met het efficiënt gebruik van 
energie stap voor stap vorm te krijgen. 

8.6 Er zijn vandaag zo'n zes definities van duurzame ontwikkeling gegeven. Maar als 
dan in Our Common Future gekeken wordt, los van de definitie, naar de lijn die 
betreffende energie wordt getrokken, dan is dat de lijn van duurzame energiebron
nen en efficiënt gebruik van energie. Het is een lijn die door de Nederlandse over
heid, door alle politieke partijen onderschreven wordt. Dat is de inhoudelijke bood
schap van het Brundtlandrapport, los gezien van de definitie van duurzame ontwik
keling, want die begint zo uit te hollen dat je daar misschien niet zoveel verder 
mee komt. Wat Daey Ouwens wil benadrukken, is dat er internationaal wel dege
lijk veranderingen plaatsvinden. Er is een lijn voor energie: besparen, duurzaam en 
fossiel op een verantwoorde manier. 

8. 7 Je kunt dit ook in een breder kader bekijken, niet alleen vanuit energie. Als naar 
Nederland wordt gekeken, wat zou Nederland dan kunnen doen? Iedereen wil tech
nologie-ontwikkeling, men wil innovatie en industriële ontwikkeling. Is kernenergie 
nu een grootheid waardoor Nederland op deze gebieden kan scoren? Daey Ouwens 
is van mening dat er meer mogelijkheden liggen als je je richt op efficiënt gebruik 
van energie met alles wat op dat gebied mogelijk is. Zo zegt ook iedereen de Der
de Wereld een goede energievoorziening te willen geven. Maar helpen wij dan 
door hieraan een bijdrage te leveren in de vorm van kernenergie? Andere energie
vormen, zoals biomassa en PV zijn relevanter. Datzelfde geldt voor Oost-Europa. 
Het is een optimalisatieproces, je kunt niet alles willen. Er is een eindige hoeveel
heid geld en je moet kiezen. Ook de kernenergiewereld zal zich moeten gaan reali
seren dat de immense geldstromen voor een deel gaan opdrogen. In de jaren tachtig 
zijn er tientallen miljarden naar de wereld van kernenergie gegaan. 
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Figuur 8.1 Wereldenergievoorziening; Wereld (a), Ontwikkelde landen (b), Ontwikkelingslanden (c). 
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Het hele onderzoeksprogramma ten aanzien van duurzame bronnen kreeg hiervan 
ongeveer 10%. Op het moment dat de voorgaande beschreven lijn alsmaar sterker 
wordt, wordt het ook redelijk dat er meer geldstromen in de richting van bespa
ring, duurzaam en verantwoord fossiel zullen gaan. 

8.8 We moeten een beleid en we moeten kiezen. Wat zou je dan als beleid willen kie
zen in Nederland? Daey Ouwens meent dat dit een beleid moet zijn waar je ook 
Oost-Europa en de Derde Wereld een plezier mee doet. Het eerste punt betreft de 
R&D. Als belangrijkste prioriteit kan Nederland zich wat sterker profileren op het 
veld van efficiënt gebruik van energie. Dat 7al consequenties moeten hebben voor 
de bedragen die zowel in Nederland als binnen de OESO vrijgemaakt worden voor 
dit gebied, want die bedragen zijn klein ten opzichte van de rest. Ook op het 
gebied van duurzame bronnen en schone systemen kunnen we een belangrijke. rol 
spelen. Dat doen we al als je bijvoorbeeld kijkt naar een bedrijf als Hoogovens 
Technical Service (HTS), die nu de grootste opdrachten heeft uit Oost-Europa, 
waar het om een paar honderd miljoen gulden gaat, en ook uit Frankrijk voor het 
ontzwavelen van kolencentrales. Deze :Ween zijn te danken aan de hoge eisen die 
in Nederland gesteld worden en aan de ontwikkeling van schone systemen, zoals 
schone branders. Het laatste punt bij de R&D betreft dan kernenergie. De vraag is 
of je dat niet beter in internationaal verband kunt doen. Wij kunnen namelijk niet 
alles doen. Kernenergie is duur, de ontwikkeling ervan kost veel geld en de hoe
veelheid uranium is beperkt. Nederland kan op dit gebied wat minder doen (zie 
ook 8.17). 

8.9 Het tweede punt betreft de beleidsinstrumenten, andere beleidsinstrumenten. Er 
wordt steeds gezegd dat we slechts 1 à 2% kunnen besparen middels efficiënt ge
bruik van energie. Maar als men echt wil besparen, zullen instrumenten moeten 
worden ingezet die krachtiger zijn. Dat is een kwestie van een keuze. Het gaat dan 
niet om economie of dat dit problemen oproept. Het veld van economisch rendabel 
besparen, is gewoon zeer groot. Daar ligt het probleem niet. Het probleem ligt bij 
de wil om er instrumenten voor in te zetten, zodat er ook echt vorm aan gegeven 
wordt. Naar de mening van Daey Ouwens zijn de huidige instrumenten te zwak om 
er echt iets mee te doen. Er kan uit verschillende instrumenten een keuze gemaakt 
worden. 

8.10 Daey Ouwens gelooft het meest in het beleidsinstrument normeren. Zo hebben de 
huidige gemiddelde koelkasten in Nederland een verbruik van ongeveer 250 kWh 
per jaar. Als je dan alle rapporten bekijkt, kan een koelkast gebouwd worden met 
een verbruik van nog geen 50 kWh per jaar. Als je de elektriciteitsbesparing in de 
overwegingen meeneemt, is zo'n koelkast zonder meer rendabel. Normeer dan ook 
een koelkast, bijvoorbeeld vanaf het jaar 2000, op 50 kWh. Een tweede beleidsin
strument is de heffing. Daar is een hele discussie over gaande. We kunnen echter 
niet alsmaar zeggen dat we een heffing willen en ondertussen niets doen. We zullen 
een keuze moeten maken. Een derde beleidsinstrument is de tariefstelling. Met 
betrekking tot elektriciteit heeft dit de uitwerking dat bijvoorbeeld de eerst ver
bruikte 1000 kWh goedkoop is en wat meer wordt verbruikt is duurder. Een laatste 
voorbeeld van een beleidsinstrument is het milieu-actieplan (MAP) versterken. De 
Bezinningsgroep is uitermate positief over de milieu-actieplannen van de 
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distributiewereld. Dat is een ontwikkeling geweest, waar echt op grote schaal en 
zeer intensief geprobeerd is de zaak vorm te geven. De Bezinningsgroep pleit er 
voor om dit te versterken of uit te breiden. 

8.11 Samenvattend zijn volgens Daey Ouwens de grote lijnen, waar de Bezinningsgroep 
in die twintig jaar achter staat, niet wezenlijk veranderd. Wat wel wezenlijk veran
derd is, is de· internationale ontwikkeling die nu goed bij èie lijnen aansluit. 

H.H. van den l{roonenber& 

8.12 Het gaat erom welke rol kernenergie speelt in een duurzame ontwikkeling. Van 
den Kroonenberg is van mening dat kernenergie toch een essentiële rol kan spelen 
om tot een duurzame samenleving of een duurzame ontwikkeling te komen, zelfs 
als kernenergie om allerlei redenen zelf niet duurzaam zou zijn. Het doel is een 
duurzame samenleving en de weg daar naartoe zal een zeer lang tijdtraject inhou
den, want op dit moment kunnen we nog maar heel weinig aan duurzaamheid 
doen. In Nederland zijn we slechts op een heel klein gedeelte van dat traject 
gevorderd. We moeten daar naar toe, we weten wat we willen, maar het duurt nog 
lang. 

8.13 De vraag is hoe je het doel van duurzaamheid kunt bereiken. Daar zou je wel eens 
kernenergie bij nodig kunnen hebben. Van den Kroonenberg denkt dan ook dat 
veel mensen een veel te optimistische voorstelling hebben van energiebesparing. 
Dessens heeft al gezegd dat we al van alles aan besparing doen (zie 3.22). Het is 
niet zo dat we dat nog niet gedaan hebben. Er kan nog veel besparing bij, maar dat 
is niet iets wat snel gaat. Ook besparing heeft zijn tijdtraject en de invoering ervan 
duurt eigenlijk te lang. Dit geldt ook voor duurzame energiebronnen. Hiervan kan 
niet gezegd worden dat we er binnen een paar jaar mee klaar zijn. Dus in die tus
sentijd moet iets anders gedaan worden. Kernenergie moet dan gezien worden als 
een van de opties die gebruikt kan worden. Of dat nu in Nederland is of in de 
wereld, dat is een andere vraag. 

8.14 Als gesteld wordt dat we nu in Nederland kerncentrales bouwen, is de conclusie 
duidelijk dat daar momenteel niet de acceptatie voor is. Dit wil echter niet zeggen 
dat die optie dan niet opengehouden moet worden. Wat betekent het als de optie 
open wordt gehouden? Dessens heeft daar een heel duidelijk antwoord op gegeven: 
er moet dan heel positief en actief aan die optie gewerkt worden (zie 3.26). Vanuit 
de overheid wordt die optie dan ook positief opengehouden. Dit betekent dat er een 
moment kan komen, waarop je zelfs in Nederland kernenergie zou kunnen inzetten, 
maar zeker dat kernenergie in de wereld in toepassing wordt gehouden. Dan krijg 
je toch een behoorlijke ontwikkeling op dat gebied. Wat moet Nederland dan doen? 
Je zou kunnen stellen: als de rest van de wereld het doet, doen wij dat in Neder
land niet. Je kunt je afvragen of je op zo'n moment een bepaalde technologische 
ontwikkeling niet te ver achter je laat, zodat je daarbij geen aansluitil)g meer kunt 
krijgen. We worden natuurlijk wel met kernenergie geconfronteerd, dus we moeten 
die kennis in stand houden. We hebben die kennis nodig, omdat er in Europa en in 
onze onmiddellijke nabijheid kerncentrales zijn, misschien ook bijgebouwd worden, 
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maar in ieder geval ook afgebroken moeten worden. Daar heb je die kennis voor 
nodig, dus die moeten we in stand houden. Zeker voor Oost-Europa is dat een hele 
belangrijke zaak. 

8.15 Maar het gaat ook over de acceptatie en die is er nu niet. Die acceptatie kan echter 
wel zodanig veranderen dat het maar goed is dat we de optie opengehouden heb
ben. Bovendien speelt in die hele duurzaamheidsdiscussie een rol dat we op moeten 
passen om geen dingen te doen waar generaties na ons spijt van krijgen. Dan be
doelen we altijd dat we grondstoffen niet moeten opmaken en dat we niet moeten 
vervuilen. Maar we moeten ook niet bepaalde ontwikkelingen afbreken, waar ande
ren misschien iets aan zouden kunnen hebben. Een dergelijke ontwikkeling kun je. 
doorgeven aan andere generaties. Daaraan moet in ieder geval gewerkt worden. 

8.16 De wereldproblematiek speelt een hele grote rol. Het energiegebruik in de wereld 
zal fors toenemen, vooral omdat vanuit de ontwikkelingslanden een grote vraag 
naar energie is. Vanuit de ontwikkelingslanden zullen de problemen die aan de 
energievoorziening kleven manifest kunnen worden. Want het groeiende energiege
bruik zal voornamelijk op kolen gebaseerd zijn. Daar is niets op tegen wanneer 
kolen schoon gebruikt worden. Maar wanneer dat niet of in zekere mate het geval 
is, loop je toch tegen de problematiek aan. Dat betekent dat we er alles aan moeten 
doen om duurzame energie te ontwikkelen, die zowel in het Westen als in ontwik
kelingslanden bruikbaar is. De enige manier om dat te doen, is om in onze eigen 
ontwikkeling de duurzame energie een hele hoge prioriteit te geven. 

8.17 Van den Kroonenberg komt tot de prioriteiten die Daey Ouwens hierboven noemde 
(zie 8.8). Met besparen moet je altijd beginnen. Daar moet je voortdurend mee 
door blijven gaan, ook als het goed gaat. Van den Kroonenberg denkt echter dat op 
dat gebied al het nodige gedaan is. Besparing is iets wat in de techniek altijd al 
aanwezig is geweest. Men probeerde toch altijd weer een efficiëntere machine te 
maken. Je kunt de ingenieurs bij wijze van spreken hun gang laten gaan. Dan gaat 
het vanzelf de goede kant op, want efficiency is hun drijfveer. Als tweede prioriteit 
noemde Daey Ouwens de fossiele brandstoffen. Van den Kroonenberg zet echter de 
duurzame energiebronnen op de tweede plaats. Daar moet echt de hoogste prioriteit 
aan gegeven worden. Dat moet ook het signaal zijn dat we die kant op willen. We 
zullen dan ook zien dat dit ons niet lukt in een voldoende korte tijd. Van den 
Kroonenberg komt later nog terug op biomassa. Dit betekent dan dat er nog twee 
andere energievormen zijn, fossiel en kern, die beide hun problemen hebben. 

8.18 De fossiele brandstoffen veroorzaken milieuproblemen en daar moet je dus aan 
werken. De problemen van kernenergie hebben we vandaag genoemd: veiligheid, 
afval, proliferatie. Misschien zijn er nog veel meer. Maar dit is wel de keuze waar 
we voor staan. Het hangt er vanaf hoe de wereldproblemen op ons afkomen om als 
Nederland een keuze te kunnen maken. Het zou wel eens kunnen zijn dat we, om 
die wereldproblematiek op te kunnen lossen, helemaal niet zoveel kerncentrales 
erbij moeten zetten. Maar we moeten kernenergie wel handhaven, omdat ook de 
ontwikkelingslanden kernenergie beginnen in te voeren. Wij moeten in Nederland 
dan in ieder geval op de hoogte zijn van die technologieën om daar een beetje in 
mee te kunnen spelen. Het hoeft bovendien niet fossiel of kern te zijn, het kan ook 
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fossiel èn kern zijn. Maar ze hebben beide hun problemen, een keuze moet het 
zijn. Het kan echter niet noch fossiel noch kern zijn. Dat is iets wat mensen niet in 
korte tijd kunnen realiseren, al zijn er mensen die denken dat dit wel kan. 

8.19 Wat die biomassa in ontwikkelingslanden betreft, Van den Kroonenberg is daar 
tamelijk voorzichtig mee (zie 8.5). Nu is biomassa natuurlijk voor ontwikkelings
landen een hele belangrijke bron. Maar we moeten daar niet de conclusie aan ver
binden dat we al een eind op weg zijn. De ontwikkelingslanden zijn namelijk niet 
zo dol op die biomassa. Vrouwen en kinderen lopen elke dag vijf uur lang hout te 
verzamelen, waar in een hutje houtvuurtjes van gemaakt worden, met rook e.d. en 
een energierendement dat vijf keer zo hoog zou kunnen zijn. Zij zullen verheugder 
zijn met olie. Biomassa zal ongetwijfeld een goede energiebron voor ontwikkelings
landen zijn, maar het moet ontzettend veel efficiënter. Dat is een belangrijke reden 
dat ook wij met biomassa moeten werken, want van hieruit kan dat ontwikkeld 
worden. Zo kan je met vergassing gaan werken en je kunt apparatuur gaan ontwik
kelen die ook in de ontwikkelingslanden gebruikt kan worden. Dus duurzame ener
gie zou je in Nederland prioriteit nummer één moeten geven. 

8.20 Van den Kroonenberg gaat vervolgens in op de vraag: kernfusie of kernsplijting? 
De discussie vandaag ging vooral over kernsplijting. We zien dan dat er gekozen 
moet worden voor een bepaalde technologie, waarbij je kijkt naar de problematiek 
zoals die er nu is en waarbij je ook naar het tijdtraject kijkt. Want voordat kern
fusie echt iets zou zijn en ook voordat het ambitieuze plan van Andriesse (zie 6.14) 
er zou zijn, is er al iets misgegaan. We moeten andere prioriteiten stellen om te 
zorgen dat we niet een ramp, bijvoorbeeld vanuit de ontwikkelingslanden, op ons 
af zien komen. Dat is de reden dat we op een veel grotere of veel uitgebreidere 
wijze dan nu het geval is van kernenergie gebruik zouden moeten maken. Van den 
Kroonenberg noemt dat 'new nuclear' en het acceptatieniveau hangt natuurlijk af 
van de afwegingen die we maken. Als de energieproblemen echt zo groot zijn, 
moeten we misschien over de bezwaren van kernenergie heen stappen. Dat is waar 
we ons mee bezig moeten houden. Stappen we wel of niet over de bezwaren heen? 
Of doen we het voor een bepaalde tijd? Is de nood zo hoog dat we het eens zullen 
moeten? Dat is ongeveer het beeld waar vanuit Nederland aan gewerkt zou kunnen 
worden. 
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9. CONCLUSIES EN SLUITING 

Voorzitter: W.J. Beek 

Wat heeft de workshop ons gebracht? Er zijn geen principiële tegenstanders van kernener
gie en zoals Daey Ouwens zei, in de Bezinningsgroep zijn die er ook nooit zo principieel 
geweest. Er was altijd wel de vraag: wat is de koers die we hebben? Beek meent dat we 
blij kunnen zijn dat de Bezinningsgroep met de aanwezigen van de workshop eindelijk de 
omvang heeft gekregen die de groep vanaf het begin gehad zou moeten hebben. 

Het is een heel betrokken discussie geweest, maar ook een beetje vrijblijvend. De zin "we 
praten vanuit een luxe positie" is een paar keer gevallen. En 'talking tosome purpose' is 
iets wat we kennelijk in Nederland een beetje afgeleerd hebben. Vandaar dat er een voor
stel komt om door te gaan. 

Ogenschijnlijk zei Tuininga dat veel argumenten bleven bij: hoe veilig is veilig; afval is 
wel te beteugelen, niet te beteugelen; afbouw van oude centrales is verantwoord te doen, 
niet verantwoord te doen. We bleven bij de oude stelling, waar de partijen het altijd over 
eens zijn geweest: proliferatie is niet te stoppen. Maar wat eindelijk nieuw is, is dat we er 
niet meer zo'n enge provinciale discussie van maken. We zeggen dat er een groter, een 
Nederland overstijgend probleem is. We moeten ons richten op de mogelijkheden om het 
'Unfug' dat uit dat probleem kan voortkomen te helpen beteugelen. Dat bleek direct al 
toen we spraken over die groei in het energiegebruik. In ruim een generatie zal die groei 
dramatisch zijn en we hebben die eigenlijk geen van allen ter discussie gesteld. Want we 
begrepen dat er een soort rechtvaardigheidsprincipe over de wereld moet gelden om ook 
anderen kansen te geven hun welvaart te creëren. 

Heel sterk kwam naar voren - omdat het om een mondiaal probleem gaat en wij niet 
langer provinciaal denken - dat we ons moeten bezinnen op een regionale invulling in 
Noordwest-Europa en hoe deze er dan ongeveer uit zou moeten zien. De eerste invulling 
die daar uitkwam, is dat we veel drastischer moeten streven naar besparingsmaatregelen 
en maatregelen om de efficiency te verhogen. Dat is eigenlijk voorafgaand aan de vraag: 
hoe vul je de brandstofvoorziening met de verschillende soorten energiedragers in? 
We waren het daarbij eens dat alle hens aan dek moet, dat het èn-èn is. Vervolgens kwa
men we op de mondiale vraag en kwamen we aan de keerzijde daarvan, omdat ozon en 
C02 toeneemt, milieu en klimaat komen in de knel. Het was Hooykaas die vond dat we 
door moeten denken, dat de beslissing om energie in te zetten een echte commerciële 
afweging gaat worden. Dus kwam de vraag naar de mentaliteitsverandering aan de orde, 
maar deze ging nog niet gepaard met de implementatievraag: hoe breng je zo'n mentali
teitsverandering op gang? En mag prijs daar een instrument voor zijn? 

Bij de veiligheid hadden we de oude mening dat de effecten van onveiligheid zich op 
grote schaal en over lange termijn kunnen manifesteren en dat er dus duidelijke, scherpe 
lokale reacties kunnen zijn. Van den Kroonenberg zei dat het voor een wijdere discussie 
en acceptatie beter is wanneer je bepaalde dingen fysisch uitgesloten hebt, dan wanneer je 
moet blijven praten in termen van wat waarschijnlijk is. 
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Ten aanzien van het radioactieve afval moeten we zeggen dat daar eigenlijk nog niets is 
opgelost, wat overigens niet hoeft te betekenen dat het voor een samenleving onaanvaard
baar is om het afval tijdelijk of voorlopig op te bergen. Maar als je praat over technici die 
systemen ontwikkelen en je zou vragen of het systeem af is, dan is het antwoord: nee, het 
systeem is onaf. 

Proliferatie was ook heel duidelijk een 'evergreen'. Het is niet volledig tegen te gaan, 
maar het is wel goed in de gaten te houden. 

Aan dat geheel zit een vraag vast: hoe spelen wij, ook al zouden wij voor de eigen regio
nale inwlling niet direct zeggen dat we kernenergie nu nodig hebben. Kennelijk zijn we 
geen van allen daar op het moment van overtuigd. Maar in het perspectief van die mon
diale vraag en de verantwoordelijkheid dragen in de wereld, zeggen we: ik wil wel bij die 
ontwikkeling blijven. Hooykaas zei bovendien dat je op een gegeven moment voor je voor
ziening zo afhankelijk van specifieke regio's bent, dat je alleen al om die reden op het 
vinkentouw moet blijven zitten. 

We hebben in wezen als bezinningsgroep-nieuwe-stijl de overwegingen nog eens naast 
elkaar gezet en we leiden in Nederland aan het euvel, meent Beek, dat we wel graag over 
van alles praten, maar het toch moeilijk vinden om tot keuzes te komen. We zien eerder 
bedreigingen dan kansen en mogelijkheden. 

Beek stelt dan ook voor om op korte termijn met alle aanwezigen nog eens bij elkaar te 
komen, waarbij het thema een eigen keuze van hoofdelementen is met betrekking tot 
duurzaamheid. Het gaat er dan om welke lijn je precies zou kiezen en hoe je deze zou 
willen implementeren. Implementeren houdt tevens in dat het gefinancierd kan worden. 
Dit moeten we schriftelijk voorbereiden, zodat we met een discussiestuk komen op basis 
van wat we zelf willen inbrengen. Het zou best kunnen dat we voor twee of drie opstel
lingen kiezen. Op deze wijze kunnen we zien of we enigheid kunnen bereiken over de 
beelden die dan op tafel worden gelegd. Wellicht kunnen we tot een duidelijker keuze 
komen. 
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NOTITIE OVBR KERNBNERGIB. 
ter voorbereiding van de workshop "kerneDergi.e en duurza~~e ontwikk:el..ing" 

door: H.H. van den Kroonenberg, en met verwerking van commentaren van 
A. J. M. van den Biggelaar. C. Daey Ouwens. L .M. J. van Halderen. 
N.G. Ketting, T. Potma, J.A. van Sandick, E.J. Tuininga, 
W. C. Turkenburg, D. van de Weerd en W. K. Wiechers 1) • 

In1eiding 

Als uitgangspunt voor een discussie over kernenergie wordt de algemene 
energie situatie in de gehele wereld genomen. Ook als het alleen gaat over 
Nederland, is een afzonderlijk standpunt over kernenergie alleen mogelijk 
binnen het kader van de totale energieproblematiek. 
De toekomstige energie situatie in de wereld wordt vooral bepaald door de 
milieuproblematiek en de toename van het energiegebruik in ontwikkelings
landen. Bij dat energiegebruik in ontwikkelingslanden is een van de oor
zaken de snelle bevolkingsgroei. Oplossing van dat probleem dient hoge pri
oriteit te krijgen. Het is echter niet realistisch en niet in ons belang te 
eisen dat de ontwikkelingslanden eerst hun bevolkingsprobleem moeten oplos
sen alvorens vanuit de ontwikkelde landen "energiehulp" geboden wordt. Een 
hoger energiegebruik in ontwikkelingslanden zal daar de economie kunnen 
stimuleren en daardoor op termijn de bevolkingsgroei kunnen terugdringen en 
tevens een milieuramp kunnen voorkomen. 
Bij het uitgangspunt dat de wereld in de toekomst aanzienlijk meer energie 
zal gaan gebruiken is al rekening gehouden met het feit dat door voor de 
hand liggende besparingsmaatregelen vooral in het Westen het gebruik al 
aanzienlijk is teruggedrongen. Verdere besparingen zijn mogelijk en moeten 
worden gestimuleerd. Optimale energiebesparing moet gerealiseerd worden met 
behoud van een gezonde economie en gericht zijn op het beperken van de 
milieubelasting. In een toekomstige "recycling society" zal veel energie 
nodig zijn om de materialenkringloop te sluiten. Aangezien de aarde een 
gesloten systeem is kunnen materialen in principe door recirculatie nage
noeg in omloop gehouden worden mits een praktisch onuitputtelijke schone en 
betaalbare energiebron beschikbaar is. Dat is het kader van de duurzame 
ontwikkeling waarin de energieproblematiek geplaatst moet worden. 

Om de problemen die de vormgeving van een toekomstige duurzame samenleving 
met zich meebrengt op te kunnen lossen, mag een mogelijke rol van kern
energie daarbij niet uitgesloten worden. De inzet van kernenergie betekent 
nu reeds een niet te verwaarlozen vermindering van ongewenste emissie in de 
atmosfeer. Als de huidige nucleaire opwekking van electriciteit met olie 
zou plaatsvinden, zou daar de hele productie van het Perzische Golfgebied 
voor nodig zijn. Kernenergie is op dit ogenblik de enige NOx-· S02- en C02-
arme optie die grootschalig kan worden ingezet. Waterkracht lijkt zijn 
grenzen nagenoeg bereikt te hebben, zonne-energie is voorlopig alleen 
kleinschalig inzetbaar en kernfusie komt te laat. Geheel in overeenstemming 
met de praktijk van de duurzame ontwikkeling moet voorkomen worden dat op-

1 Dit impliceert niet dat iedereen met alle opmerkingen instemt; 
derhalve is alleen eerstgenoemde voor deze tekst verantwoordelijk. 
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ties die ooit nodig kunnen Zl.Jn voor de huidige en komende generaties 
vroegtijdig uitgebannen worden. Met het oog daarop moet het afsnijden van 
de optie kernenergie worden voorkomen. Daarnaast moeten ook andere opties, 
zoals het afvangen en opslaan van C02 en het benutten van biomassa als 
energiebron, aandacht krijgen. 

De kernenergie discussie 

Er heerst, niet alleen in Nederland maar in een groot deel van Europa, een 
sterk afwijzende houding ten aanzien van het gebruik van kernenergie. Deze 
houding wordt niet alleen gedemonstreerd door mensen die zich in het alge
meen tegen technologie keren, maar ook door mensen die andere vormen van 
technologie zeer aanvaardbaar vinden. Het vertrouwen in nucleaire technolo
gie en in de "nuclear society" is voor hen te gering om kernenergie een 
aanvaardbare optie te doen zijn. Het vertrouwen in de au tori tei ten die 
kernenergie moeten "bewaken" is echter ook onvoldoende. Dit geldt vooral 
als de overheid zich als "promotor" opstelt in plaats van als "scheidsrech
ter". Dit behoeft aandacht. Maar ook als verschillende ministeries een be
paalde rol hebben in het stellen van normen en het toezicht op kernenergie, 
zoals dat in Nederland het geval is, kan dat aanleiding geven tot onduide
lijkheid die het wantrouwen aanwakkert. Het vertrouwen kan deels hersteld 
worden door langdurig eerlijke, betrouwbare, begrijpelijke en volledige 
energie-informatie te verstrekken waardoor de professionals en hun techno
logie zich kunnen rehabiliteren. Anderzijds zullen vorderingen in het in
ternationaal overleg over veiligheid-, afval- en proliferatieproblemen van 
kernenergie het wantrouwen tegen de overheden kunnen doen afnemen. Deze 
lange weg van geleidelijk terugwinnen van vertrouwen moet in elk geval ge
volgd worden. Of dat er werkelijk toe zal leiden dat de acceptatie van 
kernenergie voldoende wordt om ingevoerd te worden is echter niet zeker. 
Het wantrouwen in de huidige technologie zou (mede door de storende invloed 
van de veiligheidssituatie op kernenergiegebied in het voormalige Oostblok} 
wel eens zo groot kunnen zijn dat de meerderheid de optie blijft afwijzen. 
Met het oog daarop moet tegelijkertijd ook een tweede, meer fundamentele 
weg gevolgd worden. Als het wantrouwen tegen de huidige technologie te 
groot blijft (en alle tekenen wijzen daarop} kan wellicht een andere tech
nologie dan de huidige nucleaire technologie tot een doorbraak op dit ge
bied leiden. In feite moet de patstelling in de energiediscussie doorbroken 
kunnen worden door de tegenstanders de vraag voor te leggen: "Welke eigen
schappen moet kernenergie hebben wil het een aanvaardbare optie zijn?". Te 
lang is bij de beantwoording van die vraag de nadruk gelegd op de kans op 
en de gevolgen van een kernongeval. Hoewel de kans op een ernstig ongeval, 
zoals kernsmelten. naar het oordeel van de "nuclear society" bijna verwaar
loosbaar klein is en de gevolgen van een ernstig ongeval intussen bij de 
moderne reactoren nagenoeg te beperken zijn tot binnen het reactorgebouw, 
blijkt dit onvoldoende te zijn om kernenergie in de publieke acceptatie tot 
een aanvaardbare optie te maken. Vooral het feit dat het nog steeds dezelf
de technologie is waar men vanuit gaat, blijft het wantrouwen voeden. Er 
zijn tekenen die erop wijzen dat onder de huidige omstandigheden alleen een 
fundamenteel nieuwe technologie een doorbraak in het denken tot gevolg kan 
hebben. 
Het is echter niet onmogelijk dat zo'n aanpak toch tekort zou schieten en 
beschouwd zou worden als een technologische oplossing voor een dieper lig
gend probleem waar een maatschappelijke oplossing voor gevonden zou moeten 
worden. Dat dieper liggende probleem heeft te maken met angst voor gevolgen 
van grote ongelukken met grote maatschappelijke ontwrichting. Een fundamen-
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teel nieuwe technologie kan hierop het antwoord zijn, maar uiteindelijk 
herbergt ook "nieuwe" kernenergie risico's in zich en is beheersing daarvan 
alti.jd een zware opgave. Belangrijk is daarom dat de kernenergie-wereld de
monstreert dat zij alles in het werk stelt om deze risico's te reduceren en 
de gevolgen van ongevallen te beperken. In de huidige samenleving is het 
omgaan met potentieel gevaarlijke technologieên niet te vermijden. Er dient 
daarom gewezen te worden op het feit dat vooral door een ongekend hoge druk 
vanuit een kritische samenleving grote voortgang geboekt is in de omgang 
met risicodragende technologieên. 

Reactor generaties 

De huidige aanpak van het probleem, waarbij men uitgaat van drie opeenvol
gende generaties kernreactoren, is tot nu toe niet in staat gebleken tot 
een kentering in het denken te leiden. De huidige generatie westerse kern
reactoren, ook wel "moderne" reactoren genoemd, voldoen weliswaar aan alle 
veiligheidseisen die tot nu toe vanuit de overheid gesteld worden, maar 
desondanks worden ze in een groot deel van Europa niet aanvaard. De bin
nenkort beschikbaar komende tweede generatie ("geavanceerde") kernreactoren 
die voortbouwt op de technologie van de eerste generatie heeft door een 
toename van natuurlijke en inherente veiligheid een nog lager r1s1co
niveau. De tegenstand ertegen is echter nauwelijks kleiner geworden waaruit 
geconcludeerd mag worden dat het verhogen van de veiligheid als zodanig 
niet de doorslaggevende factor is. Voor de 3e generatie ("innovatieve") re
actoren, die pas ver na het jaar 2000 beschikbaar komt, mag de vraag ge
steld worden of de veiligheid nog wel verder opgevoerd kan worden. Deze 
reactoren hebben in nog hogere mate natuurlijke veiligheidsvoorzieningen en 
doorgaans andere koelmiddelen dan de huidige, waardoor niet uitgegaan wordt 
van bewezen technologie en waardoor derhalve uitvoerige prototype testen 
nodig zullen zijn. 
De beantwoording van de hierboven gestelde vraag: "Welke eigenschappen moet 
kernenergie hebben wil het een aanvaardbare optie zijn?" kan kennelijk niet 
bevredigend worden beantwoord met een nog hoger veiligheidsgetal. Een ge
heel andere benadering die enigszins afstand neemt van de generatie proble
matiek moet daarom geprobeerd worden. De gewenste eigenschap waaraan vol
daan moet worden moet daarbij niet uitgedrukt worden in termen van veilig
heid maar moet op andere wijze geformuleerd worden. In plaats van telkens 
een lager risico-niveau geven de diverse opeenvolgende generaties reactoren 
eerder het streven aan naar meer automatisch voorkómen van ongelukken waar
bij bovendien zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van natuurwetten. Ook 
wordt de nadruk gelegd op kleinere systemen met eenvoudige "passieve" af
voer van na-warmte. Verder is een belangrijk element de toegenomen tijd
winst voor het nemen ·van beslissingen. Ook kan in plaats van over risico
factoren, die het publiek weinig zeggen, beter over reactorconstructies 
gesproken worden die zodanig zijn uitgevoerd dat bij ernstige ongevallen de 
gevolgen voor de omgeving beperkt blijven tot de centrale of tot de omhul
ling ( containment) • Als het criterium is dat alleen technologieên in aan
merking komen waarbij de reactorkern niet (zoals in Harrisburg) kan smelten 
en geen {zoals in Tsjernobyl) onbeheersbare vermogensexcursies kunnen ont
staan kan ook daarmee de acceptatiediscussie in een geheel andere bedding 
terecht komen. Een vraag vanuit de "nuclear society" is echter of het 
"voorkómen van kernsmelten" op zich de belangrijkste factor is of dat het 
voorkomen van emissie ten gevolge van kernsmelten het meer genuanceerde 
criterium kan zijn. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van de drie 



barrières die volgens het 
worden opgeworpen: 
1. de splijtstofomhulling 
2. het reactorvat 
3. het containment 
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"defence in depth" principe achtereenvolgens 

Bij moderne LWR's (met containment filters) kan menselijkerwijs de garantie 
worden gegeven dat deze laatste barrière het altijd houdt (afgezien van mi
nimale lekken of gecontroleerd lozen via filters). 
Ook bij de SBWR, een reactor uit de generatie geavanceerde reactoren die 
thans bestudeerd wordt, blijven de gevolgen van een ongeval beperkt tot de 
centrale. Het is verder niet ondenkbaar dat er reactoren geconstrueerd kun
nen worden waarbij reeds bij het reactorvat altijd de radioactieve produc
ten tegengehouden worden, zoals bij de PRISM beoogd wordt. Tenslotte is er 
een reactor-concept in de vorm van de HTGR waarbij althans bij lage vermo
gens (modulaire bouw) gegarandeerd geen radioactieve emissie van de splijt
stofbollen zelf optreedt. In feite is hierbij een nog eerdere barrière aan
wezig aangezien de mini-korrels waaruit de splijtstof bestaat, deze eigen
schap reeds bezitten. Bij moderne en geavanceerde reactoren hoeft een kern
smelt op zich - hoe ernstig dit ook is - niet persé aanleiding te geven tot 
radioactieve emissies. 
Bij de HTGR speelt kernsmelten deels om triviale redenen geen rol omdat 
grafiet niet smelten kan. Grafiet kan echter wel sublimeren. Om te voorko
men dat in een grafietreactor de temperatuur in een ongevalsituatie zo hoog 
kan worden dat sublimeren optreedt. wordt het vermogen bij de HTGR door mo
dulaire bouw beperkt. Zodoende voldoet de hoge temperatuur gasgekoelde re
actor aan de eis van kernsmelt-vrijheid. De industrie heeft de ontwikkeling 
ervan echter op een lager inspanningsniveau gebracht. Deze reactor is in de 
generatie-opeenvolging ingedeeld in de 3e generatie vanwege het feit dat 
deze reactor een grote mate van inherente veiligheid bezit. Er zijn echter 
al prototypen van deze reactor beproefd. 
Het generatieprincipe zou doorbroken kunnen worden door nu te spreken van 
de verdere ontwikkeling van de HTGR. Als de inspanning opnieuw daarop ge
richt wordt kan de ontwikkeling sneller gaan dan de ontwikkeling via het 
generatiemodel. Nederland kan dit niet aanpakken. Dat moet de internationa
le industrie doen. Nederland kan echter wel een wijziging in het denken 
teweeg brengen waardoor voor toekomstige reactoren een internationale acti
viteit, gericht op een verschuiving van de aandacht naar de gunstige eigen
schappen van de HTGR, in gang wordt gezet. Of deze ontwikkeling zal kunnen 
resulteren in een economisch inzetbare innovatieve reactor, die op het punt 
van veiligheid geheel tegemoet komt aan de bezwaren van "tegenstanders van 
kernenergie". is nu nog onzeker. 

De af'valproblE!IIatiek 

Veiligheid van kernreactoren is slechts één belangrijk aspect van de afwe
ging of kernenergie een acceptabele optie is. Van evenveel betekenis is de 
problematiek van het veilig opbergen van het radioactieve afval. Als er op 
korte termijn geen uitzicht op een maatschappelijk aanvaardbare opbergings
metbode komt, kan het afvalprobleem tot het geheel afwijzen van de kern
energie-optie leiden. Voorstanders van kernenergie zijn wellicht te opti
mistisch over het kernafval probleem. Zij gaan ervan uit dat er weinig be
zwaren tegen bovengrondse opberging en waarschijnlijk ook tegen terughaal
bare ondergrondse opberging kunnen bestaan. Zij wijzen er in dat verband op 
dat er bovengrondse opslagvoorzieningen zijn voor vele decennia en dat in 
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principe technische oplossingen zelfs voor ondergrondse eindopberging be
schikbaar zijn. Het is volgens hen alleen maar een kwestie van maatschap
pelijke aanvaarding. 
Als bijdrage voor het maatschappelijk aanvaardbaar oplossen van. het kernaf
valprobleem wordt gewerkt aan het beperken van de hoeveelheid afval, de re
ductie van de levensduur van afval en de terughaalbaarheid zolang geen de
finitieve opberging geaccepteerd is. Vorderingen op deze gebieden garande
ren echter niet dat het kernafvalprobleem definitief wordt opgelost. Er zal 
vrijwel zeker altijd een restfractie langlevend afval blijven. Daartoe is 
nodig dat er een geaccepteerde definitieve eindopberging van dit overblij
vende afval in zicht komt. 
Onderzoek naar de mogelijkheid van een oplossing bij de bron, waardoor 
voorkomen wordt dat afval ontstaat. dient prioriteit te krijgen. De thori
umcyclus in plaats van de uraancyclus biedt hier een potentiêle mogelijk
heid die nader onderzocht moet worden, hoewel hierbij ook een weliswaar 
zeer kleine restfractie langlevend afval ontstaat. 
Een andere aanpak die parallel gevolgd kan worden om het afvalprobleem tot 
een oplossing te brengen en die ook uitgaat van het voorkomen dat afval 
ontstaat, is de keuze van een nieuw reactortype met gunstige afvalkarakte
ristieken zoals de PRISM. In zo'n geval geeft men de oplossing van het af
valprobleem prioriteit boven de afwezigbeid van de mogelijkheid van kern
smelten. Bovendien kan dit type reactor een belangrijke rol spelen om de 
huidige voorraden transuranen (met name plutonium) nuttig te gebruiken en 
te vernietigen. 
Reductie van de levensduur van hoog-radioactief afval door transmutatie van 
atoomkernen (door beschieting met neutronen, mogelijk ook protonen) behoeft 
nadere aandacht. 

Prol.if'eratie proble~~atiek 

Naast veiligheid en afvalproblematiek speelt ook de proliferatie problema
tiek een belangrijke rol bij het al dan niet accepteren van kernenergie als 
een mogelijke grootschalige en lange termijn optie voor de energievoorzie
ning. Vooral het feit dat plutonium als grondstof voor kernwapens in handen 
van landen kan vallen, waarvan niet gegarandeerd kan worden dat ze geen 
kernwapen ambities hebben, is bedreigend. Hoewel plutonium uit LWR's niet 
erg geschikt is voor kernwapens, blijft de kernenergie-optie verdacht. 
Het niet opwerken van gebruikte splijtstofstaven, waardoor het plutonium in 
de staven blijft en "beschermd" wordt door de straling, is weliswaar een 
verbetering, maar onvoldoende om een garantie af te kunnen geven dat een 
"vreedzaam atoom" niet kan worden omgezet in een "militair atoom". Hoewel 
deze "directe opberging" zeker een goede optie is kan men nooit garanderen 
dat opbergplaatsen in de toekomst ongeschonden blijven. Na enkele honderden 
jaren is het stralingsniveau aanmerkelijk gereduceerd en is wellicht alsnog 
plutonium-onttrekking mogelijk. 
Om non-proliferatie via reactortechnologie te bereiken moet een reactor 
worden ontwikkeld waarvan vaststaat dat de splijtingscyclus zodanig is dat 
geen stroom van kernwapenmateriaal kan ontstaan. Dit betekent in elk geval 
een ontwikkeling waarbij de weg van plutonium kweekreactoren en plutonium 
recycling zou moeten worden verlaten. Dat zou betekenen dat de mogelijkheid 
om snelle reactoren in te zetten als actiniden verbrander voor het wegwer
ken van de huidige voorraad militair en civiel plutonium wordt afgesneden. 
De eisen die door "gegarandeerde" non-proliferatie aan de kernenergietech
nologie gesteld worden zijn met de traditionele kernenergietechnologie niet 
haalbaar. Het HTGR reactorconcept en de Thorium cyclus als splijtstofcon-
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cept hebben echter elementen van zo'n oplossing in zich. Of een bevredigen
de combinatie haalbaar is zal onderwerp van studie moeten zijn. In elk ge
val is een bezwaar van deze combinatie dat bij de HTGR altijd directe op
berging is voorzien. Bij gebruik van Thorium zou dit betekenen dat relatief 
grote hoeveelheden U-233 ontstaan die met het afval worden verwijderd. 
Overigens zal een technologische oplossing van het proliferatieprobleem 
nooit betekenen dat afgezien kan worden van een systeem van verdragen, in
specties en bewaking. Zo'n systeem zal zich niet alleen op de civiele toe
passing van kernenergie moeten richten. Onder de thans geldende verdragen 
en conventies, inclusief adequate controle, is de kans op misbruik van 
civiele kernenergie relatief klein. Voor zover bekend is er nog nooit uit 
een civiele LWR splijtbaar materiaal ontvreemd en zal dat ook vrij gemakke
lijk worden opgemerkt. Er zijn veel eenvoudiger wegen om aan splijtstof 
voor kernwapens te komen dan via civiele kerncentrales. 

Bet kosteDaspeet 

Over de mogelijkheid de kosten van kernenergie eenduidig en vergelijkbaar 
te bepalen, lopen de meningen uiteen. De belangrijkste kosten zijn de ka
pitaal kosten. Deze worden de laatste tijd aanzienlijk vergroot door de 
kosten van veiligheidsmaatregelen. Ook de risico's van de gevolgen van een 
ongeval die de exploitant loopt en die door een correcte risico-afwenteling 
moeten worden bekostigd, behoren tot de kostenaspecten van kernenergie. De 
splijtstofkosten zijn beperkt waardoor variatie in splijtstofprijzen weinig 
invloed heeft. De kosten van radioactief afval zijn echter onzeker en heb
ben de tendens aanzienlijk te stijgen. Daarnaast dienen de decommissioning 
kosten van reactoren, die het einde van hun levensduur bereikt hebben, in 
rekening te worden gebracht. In deze notitie wordt verder niet op de kosten 
van kernenergie ingegaan. Er wordt wel aanbevolen hier aparte studie naar 
te (laten) verrichten, maar daarvoor is nodig eerst meer zicht te krijgen 
op de mogelijkheden en beperkingen van "nieuwe technologie" voor het vei
ligheids-, afval- en proliferatieprobleem. 

Bet llilieu-aspect 

Van elke energie-optie dienen alle milieu-aspecten over de gehele levenscy
clus en over de volledige brandstofketen beschouwd te worden wil men een 
zinvolle vergelijking kunnen maken. Voor de splijtstofcyclus betekent dit 
dat mijnbouw, transport, verrijking, gebruik, opwerking en afvalbehandeling 
bekeken moeten worden op milieubelasting en gezondheidsrisico's. Mogelijke 
lozingen van gassen die bij kunnen dragen aan het broeikaseffect of aantas
ting van de ozonlaag dienen daarbij betrokken te worden. Ook de recycle
baarbeid van de reactoren zelf dient bij de milieu-aspecten beschouwd te 
worden. Als bij het ontwerp van nieuwe reactoren geen rekening gehouden is 
met een geplande decommissioning zal dat grote kosten en hoge milieubelas
ting met zich mee kunnen brengen. In deze notitie wordt verder niet inge
gaan op de milieu-aspecten maar er wordt wel aanbevolen hier aparte studie 
naar te {laten) verrichten, met speciale aandacht voor de winning en win
baarheid van splijtstoffen {via mijnbouw en via opwerking). 
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De aogelijkheden van de nucleaire industrie 

Om de kernenergie optie open te houden is het van belang optimaal gebruik 
te maken van elk positief signaal dat van de tegenstanders van kernenergie 
ontvangen wordt. De huidige discussie gaat in de richting van het afwijzen 
van de optie tenzij in de toekomst blijkt dat toch voldaan kan worden aan 
bepaalde veiligheidseisen. Het nee-tenzij zou moeten kunnen worden omgezet 
in een ja-mits. Het ja slaat dan op het bewust openhouden van de optie. De 
optie wordt alleen geêffectueerd mits een reactor beschikbaar is waarbij de 
kern intact blijft en in ieder geval ontoelaatbare emissie van radioactieve 
stoffen onmogelijk is, mits een maatschappelijk geaccepteerde oplossing ge
vonden is voor de afvalproblematiek en het proliferatieprobleem. Zo'n uit
spraak zou een gerichte en versnelde ontwikkeling van passief veilige re
actoren, waaronder de HTGR, mogelijk maken. 
Een pleidooi voor deze gang van zaken is niet een miskenning van de veilig
heid van eerdere generatie reactoren. Het is namelijk zeer de vraag of de 
derde generatie werkelijk veiliger is. Zo'n pleidooi is wel een erkenning 
dat op dit ogenblik de publieke opinie niet zal wijzigen op grond van hoge
re veiligheid maar slechts op grond van een andere intrinsiek veiliger 
technologie. In die landen van de Westerse wereld, zoals Frankrijk, Japan 
en Zuid Korea, waar le generatie kernreactoren momenteel acceptabel zijn, 
kunnen deze ook worden ingezet. Dat verschaft de nucleaire industrie de 
mogelijkheid continuïteit te handhaven en ook de ontwikkeling van de kern
smeltvrije reactor voort te zetten. 
Als alle landen alleen voor de 3e generatie zouden kiezen betekent dat het 
overslaan van de 2e generatie. Het is zeer de vraag of de nucleaire indu
strie dat zal kunnen overbruggen. Alleen uitgebreide overheidsbemoeienis 
kan onder die omstandigheden de ontwikkeling van een kernsmeltvrije reactor 
zeker stellen. 

Tens1otte 

Aangezien er een grote toename van energiebehoefte in de wereld tegemoet 
kan worden gezien, alleen al vanwege de groei in ontwikkelingslanden, zal 
mondiaal de milieubelasting toenemen. Ontwikkelingslanden zullen hun eigen 
fossiele brandstoffen inzetten en zich vooralsnog weinig gelegen laten 
liggen aan ons geklaag over C02-uitstoot. 
Daarom zullen de ontwikkelde landen er alles aan moeten doen om betaalbare, 
veilige en emissievrije technieken te ontwikkelen en toe te passen en die 
toepassing ook aantrekkelijk te maken voor ontwikkelingslanden. Het onder
zoeken van de mogelijkheden van nieuwe, veilige kernenergie mag daarbij 
niet uitgesloten worden. 

Het openhouden van de optie kernenergie in Nederland is niet alleen te ver
dedigen vanuit het belang om in de toekomst eventueel een beroep op veilige 
kernenergie te kunnen doen, maar ook om activiteiten die niet gericht zijn 
op de nucleaire produktie van electriciteit, zoals de nucleaire geneeskun
de, met meer deskundigheid te kunnen uitvoeren. Het uitsluiten van kern
energie als mogelijke optie voor energie-opwekking zal onvermijdelijk een 
negatief effect hebben op het in stand houden van nucleaire deskundigheid 
in een land. 
Met een nucleaire onderzoekinfrastructuur kunnen de noodzakelijke activi
teiten op het gebied van reactorveiligheid en splijtstofcyclus inclusief 
afvalopberging worden voortgezet. Ook als in Nederland geen kernvermogen 
bijgeplaatst zou worden en zelfs wanneer ook de buurlanden dat zouden be-
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sluiten, verkeren we nog lang in de situatie dat we omringd zijn door kern
centrales hetgeen voortzetting van veiligheidsonderzoek en afvalopberging 
noodzakelijk maakt. 
Bovendien kan alleen met voortzetting van die onderzoekactiviteiten een 
zinvolle bijdrage geleverd worden aan het verbeteren van de nucleaire vei
ligheidssituatie in Oost-Europa. Ook de produktie van radio-isotopen voor 
medische doeleinden is afhankelijk van het beschikbaar zijn van nucleaire 
bestralingsfaciliteiten. 
Voortzetting van nucleair onderzoek en beschikbaarheid van nucleaire test
faciliteiten geeft ook mogelijkheden om de nucleaire geneeskunde verder tot 
ontwikkeling te brengen. Er zijn veelbelovende resultaten voor patiêntbe
handeling op komst waarbij voor de bestrijding van hersentumoren gebruik 
gemaakt wordt van neutronenbestraling. Ook om die redenen is het instand
houden van nucleaire competentie van belang hetgeen verzekerd kan worden 
door het openhouden van de kernenergie-optie. Vanuit die geconsolideerde 
deskundigheid op nucleair gebied kan dan gewerkt worden aan de nieuwe nu
cleaire technologie van de toekomst. 

H.H. van den Kroonenberg, 
5 januari 1994 
AD9401 
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