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REDACTIONEEL
Het vorige nummer van Allicht was het
laatste alternatieve energietijdschrift dat
de postbode handmatig bij u in de bus
heeft gedeponeerd. Wees er zuinig op .
Niks geen ambachtelijk gekneuter meer
op die ouderwetse, energieverslindende
elektrische typemachine. De tijd dat de
eindredacteurde 5JA-inchfloppy thuis op
de platenspeler uitprobeerde ligt voor
goed achter ons: Allicht isvanafseptem
ber 1989 gecomputeriseerd. Maar
omtrent de toepassingsmogelijkheden
verkeert de eindredacteur nog in het
stadiumvan de wandlange spoelencom
puter uit de jaren vijftig. Hij schijnt te
denken dat digitalisering van de alter
natieve energiebeweginghet schrijfwerk
van de Allicht-redacteurenversnelt. Nog
nooit is de deadline van een nummer zo
vroegvoor de werkelijke verschij:n:tngsda
turn gepland: "Beste••.I TelejOnisch krgg
ik je maar niet te pakken, vandaar dit
kngpkattebelleye. ?hu JU voor de vol
gende Allicht (die medio september ver
schynt) weer een redactioneel willen
schrgven? Inleverdatum is - schrOc niet 
aanstaande vrgdag 18. augustus. Dat
het zo vroeg is, komt doordat we op de
computergaan enwe voor hetprintwerk,
wat we zelfdoen, wat voorbereidingstgd
nodig hebben". Het wachten is nu alleen
op 't eerste knypkatten-Jwge: "Beste •.••1
Op kngpkattebelletJes reageerje ook al
niet, vandaarditfwge. ?hujg voor de vol
gende Allicht weer een redactioneelYe
willen dooifaxen? En zeik ons dit keer
niet af over onze digitale onbeholpen
heid, want als energietydschJ1P lopen
we ver voorop en daar schrfJfje nooit
over. Altgd maar leukproberen te zjJn, en
dat is nou ook niet bepaald ons visite
kaartJe. Neemjgdemilieuverontreiniging
wel serieus, met je cynische geschrfJf
over smog? Je weet toch dat we daar-

INHOUD

door vier abonnees verloren hebben? Oké,
niet door jouw geschrgf, maar door de
smog zelf. Maar zoiets zetje toch aan het
denken?Enje weet ven:1Dmdgoed waarom
wg zolang geaarzeld hebben met watjg
weer zo spottend de 'digitalisering van
de alternatieve energiebeweging' hebt
genoemd. Besefje niet hoeveel arbeids
plaatsen en dus ENERGIE met die auto
matisering verloren is gegaan? wg zjJn
pas bewust met die computer begonnen
toen we zeker wisten dat er bg Allicht
geen medewerkers uit hoeftlen. En dan
meenjg weer lollig te moeten zgn doorop
te merken dat er door die computer wel
licht weerwat meer medewerkers bg zul
len komen.
En dat wejouw item over De Vrouwenpar
tg geschrapt hebben, heeft niets met
censuur te maken. Eenpassage als 'Met
een echec van De Vrouwenpartg is de
politiekecultuurvan eenhoop zure regen
verlost' vinden wg ronduit sexistisch: Om
van het perverse 'Van Mierlo vrgt zon
der.•. met Moeder Natuur' maar niet te
spreken.
Overigens, kunjeje redactioneel morgen
dooifaxen? Of liefst vandaag al gewoon
bg onsop debusgooien?Want wemoeten
het allemaal op tgd zien teftksen en met
zo'n fax omgaan is toch een ftJes heel
karwei".

2 ALLICHTEN ONTVANGEN?

Gedurende 1989 krijgen alle abonnees
één extra exemplaar van een nummer.
Een cadeautje waarmee u heel wat kan
doen. Allicht heeft ergraag abonnees bij.
Als u uw extra Allicht aan vrienden,
buren. kennissen of familie schenkt.
winnen wij erwellicht een abonnee mee.
Kleine moeite, nietwaar? Vooral omdat
het leuk is iemand iets te geven. U kunt
het allicht proberen.

'AHlcht' Is een uitgave
van de stichting Allicht
diezich Inzetvooreende
mocratlsch .rnens-en mil
Ieuvriendelijk energiebe
leid. Geen kernenergie of
kolen, maar doelmatiger
gebruik van energie en
zoveel mogelijk
aanwending van alter
natieven aiszon en wind.
Aan regionale ontwikke
lingen wordt In ruime
mate aandacht be
steed.

Ingezonden artikelen of
brieven kunnen door de
redactie worden bekort,
Ondertekende artikelen
geven niet noodzakelijk
demening van deredac
tie weer. Overname van
tekst met bronvermel
ding Is toegestaan. Voor
overname van illustraties
en foto's dient men con
tact op te nemen metde
redactie.
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BELGIE WEER STAPJE VERDER MET OPSLAGPROJECT
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De "Boomse" kleilaag

In het jaar 2020 kan er begonnen wor
den met de deûnttieve aanleg van een
ondergrondse opslagplaats :In de kleUa.gen
te Mol, en vijftien jaar later wordt het
eerste atoomafval, afkomstig van de
voormalige opwerkingsfabriek Euro
chemtcjBelgoprocess, opgeslagen. Vanaf
2050 volgt het kemsplijtingsatVal dat
vanaf 1993 retour komt uit de opwer
kingsfabriek La Hague (Frankrijk). Dit
afval moet eerst een kleine vijftig jaar
bovengronds afkoelenophet terreinvan
de Molse nucleaire instellingen. In het
jaar 2080 zou de geologische bergplaats
deflnitiefgesloten' kunnen worden. Dan
is de totale operatie klaar en moet er
23.660 kubieke meter middel- en hoogra
dioactief afval :In de onderwereld be
graven zijn. Het NIRAS (Nationale In
stelling voor RadioactiefAfval en Splijt
stoffen) heeftberekend dat deze operatie
tussen de 1,4 en 1,7 miljard gulden zal
gaan kosten. Dat bedrag is echter ex
clusiefde eventuele opslagvan 150.000
kubieke meter laagradioactiefafval, dat
momenteel al een probleem vormt. Bel
gië slaagt er niet :In om een geschikte
bovengrondse lokatie te vinden. Alle
aangewezen gemeenten en het publiek
staan zeer huiverig tegenover een der
gelijke opslag. De meest geschikte plek
wordt dan de gemeente Mol, waar een
compleet nucleair kerkhof ontstaat.

unieke plaats In de wereld

S:lnds het midden van de jaren zeventig
studeren Belgische geologenen nucleaire

De onderwereld staat model voor de Belgische plan
nenvoor de opslagvan radioactieve afvalstoffen in de
ondergrond. Het HADES-project (Griekse god van de
onderwereld) in Mol ligt goed op schema. Onlangs
verscheen een tijdschema en een prijskaartje over
het nucleaire kerkhof in de Kempen.

deskundigen op de mogelijkheid van Wim Kersten
atoomafvalopslag in kleilagen. op 200
meter diepte :In de bodem onder het
terrein van het Studie Centrum voor
Kernenergie (SCK) in Mol.Deze kleilaag.
de zogeheten 'Boomse kleilaag, vormt
de zuidelijke rand van een dikke laag
onder Nederland. Noordzee. Duitsland
en België. In Mol worden momenteel
experimenten uitgevoerd om de praktijk
te toetsen aan de theorie. De afgelopen
tienjaarwerd een mijnschacht geïnstal-
leent waarmee men afdaalde tot twee-
honderd meter ondergronds. Met de hand
werd :In de kleimassa een gangenstelsel
van honderd meter uitgegraven. Daar-
toe werd de omgeving bevroren omdat
men ervan uitging dat de klei zich als
tandpasta zou gedragen. Deze
stroomvers1:lndende ingreep blijkt ach-
teraf niet nodig. "zodat de operatie
goedkoperkanworden uitgevoerd. want
anders zou het allemaal te duur wor-
den", aldus voorlichter Deregge van het
SCK. Het feit dat uitgerekend onder het
terrem van het Studiecentrum zo'n
geschikte kleilaag ligt. is puur toeval.
"Dit is een unieke plaats :In de wereld" .
Bovendien maakt het een aantal zaken
veel gemakkelijker. omdat het gebied
volgens het Gewestplan al een nucleaire
bestemming heeft. Overigens heeft men
in de jarenzeventig ook gekeken naarde
leisteenlagen in de Ardennen. maar die
werden ongeschikt bevonden vanwege
breuken en waterbewegingen.
Aanvankelijk stond België in de
atoomwereld helemaal alleen met het
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onderzoek naar de geschlktheld van
kleilagen voor kernafvalberging.
Niettemin werd het onderzoek In Mol
geduldfg doorgezet, en - naar men beweert
- met succes. Want Frankrijk schijnt nu
ook belangstelling te tonen voor de re
sultatenvan het unieke Molse taborato
rium Inde kleilaag. De Fransen willen de
Belgische resultaten gebruiken voor hun
eigen afweging lussen opslag In kiel of
graniet.

overheidsingrijpen

De besluitvorming In België rond deze
operatie gebeurt zonder tussenkomst
van het parlement. Beslissingen over
crtterta, onderzoekegelden. en allerna
Ileve mogelijkheden voor afvalbergIng
worden door de atoomlndustrte zelf
genomen. Weliswaar In samenspraak
met het ministerie van Economische
zaken, omdat daar de subsidies van
daan komen voor onderzoek en uitvoe
ring. Deze methode bevalt de Belgen
steeds minder. Terwijl de e1ektr1dtelts
maatschappijen jaarlijks forse winsten
behalen (In 1988 ruim 1,2 ml!Jard gulden
netto) wordt er door hen geen frank
gereserveerd voor de lalere onontkoom
bare opberging van radioactiefafval dat
door hen zelf geproduceerd wordt. Die
(financiële) zorg wordt overgelaten aan
de overheid, die de belasttngbelaler laat
opdraaien. Maar sinds kort heeft de

minister een regeling kunnen treffen
met de 'e1ectrtd ens'. Elkjaarbelalende
slroommaatschappljen uit eigener bewe
ging een bepaald bedrag terug aan hun
klanten. Voor 1988 Is er sprakevan 230
miljoen gulden voor 'klantenbtndmg'.
HIervan wordt nu een kleine tien miljoen
gereserveerd voor de opberging van
radioacllef afval. Overigens mag dit
gebaar niet worden uitgelegd als een
'schuidbekentenis'naarhet publiektoe,
aldus het SCK.
In het eerder vermelde NIRAS-rapport
staat nog een opmerkelijke uitspraak
over de ontmanteling van de 'zeven
bestaande kerncentrales'. Dat zou kun
nen betekenen dat België nu voorgoed
afzlet van nieuwe kerncentrales. over
eenkomstig het regeerakkoord lussen
cIu1sten-<lemocraten en sodaIIsten. Maar
dat betekent tevens dat voor het eerst
sinds 35 jaar niet de (atoom)lndustrte
maar de overheid bepaalt hoe België
haar stroom opwekt.
Volgens de plannenwordt de laatstevan
de zeven centrales gesloten In 2025.
Daarnaast houdt men rekening mei de
ontmanteling van de overige nucleatre
Instaliaties die het land rijk Is. De uitetn
delljke prijs van de afvaIopbergtng zal
zeker hoger JJggen dan nu wordt geraamd.
Maardat zullen we pas weten Inhetjaar
2081. _
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OPEN EUROPESE ENERGIEMARKT

Gedrang op koppelnetten en
in gasleidingen

In Brussel bestaat grote overeenstemming over de
totstandkoming van een VIiJe energiemarkt in Eu
ropa. Er ligt sinds kort een plan op tafel om de gelei
deliJke invoering van deze open markt te realiseren
en de concurrentie te prikkelen. Brussel stelt met
nadruk zich niet te zullen bemoeien met de ener
gieopwekking om daarmee het kernenergiedebat in
diverse lidstaten niet te frustreren.

Voor de llberallserlng van de Europese
energiemarkt worden drie fasen
voorgesteld. De gasnetten en hoogspan
ningsnetten In alle EG-landen moeten
voor 1Jull 1990 aan elkaar worden gekop
peld en van de lldstaten wordt verlangd
dat zij die netten daarna terbeschikking
stellen voor de doorvoervan energie. Dat
Is nu nog lang niet overal het geval.
Portugal. biJvoorbeeld, Is er al geruime
tijd op uit om (atoom)stroom In FrankrfJk
te kopen. Maar Spanje weigert om die
Franse elektrldtelt vla haar hoogspan
ningsleidtngnet naar Portugal te trans
porteren. Ook Griekenland wIlltallë als
doorvoerland voor Franse atoomstroom.
In de tweede fase wil de Europese Com
missie beter geïnformeerd worden en

overleg voeren over nieuwe mvestertn
gen In de gehele energiesector, Ze denkt
op die manier de investeringen In de
Gemeenschap beter op elkaar te kun
nen afstemmen. Dit proces komt nu al
zeer moeizaam op landellJk niveau tot
stand, zoals In rkdJ!rland vla het Jaar
llJkse Elektrtdtettsplan en het Plan van
Oasafzet.
In de derde en laatste fase wil 'Brussel'
komen tot een verpllchting voor de
lldstaten om ook voor rekening van der
den (d.w.z. niet EG-lldstaten) energie te
transporteren. Deze voorstellen zullen
wordenvoorgelegdaan twee commissies
van deskundigen die over respectieve
llJk de gassector en de stroomsector
advtezen moeten gaan geven.

Wim Kersten
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Uitwisseling elektriciteit in de EG-landen
(1986)

Export Import In
1Wh' 1Wh' procent van

el .verbrulk

Duitsland 0 4.6 1,1
Frankrijk 25 .5 0 7 .6
ltalie 0 22.1 10.3
Nederland 0 2 .3 3 .3
Belgte 0 .2 0 0 .3
Luxembu rg 0 3 .5 78.0
Gr.Brlttannle 4. 2 0 1,4
Ier land 0 0 0
Denem arken 0 1,4 4 .5
Griekenland 0 1,2 4 .0
Spanje 0 1,2 0 .9
Portugal 0 1,9 8.6

Europa- 12 0 14.2 cc 0. 8

c I 1Wh [TeraWattu ur )= 1 miljard kWh
e e Inclusief leve ring u it niet-EG-Ianden

foto: Ton de Kle in
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Volgens Europees Commissaris Cardoso
e Cunha kan een -vrije energiemarkt'
grote besparingen opleveren. Nu is het
vaak nog zo dat men in bepaalde regio's
(Portugal) over veel te weinig capaciteit
beschikt, terwijl in andere regio's
(FrankrJjk) een overcapaciteit bestaat die
niet gebruikt kan worden. Hierdoor
ontstaan ergrote en mindergrotepr.gsver
schillen tussen de diverse landen. On
danks die situatie vormen vandaag de
dag de onderlJnge elektrtciteitsleveranties
nog slechts vier procent van het totale
stroomverbruik. De winst die uit een
open elektriciteitsmarkt gehaald kan
worden, raamt de Europese Commissie
op 3 miljard gulden in 1992, op 5.3 tot
12 miljard inhetjaar2000entotze1fs 14
tot 30 miljard gulden in het jaar 2010.
Deze winst zal ten goede komen aan het
bedrijfsleven en aan de kleinverbrui
kers.
In de gassector ligt de situatie op dit
moment wat anders dan in de stroomsec
tor. Deonderlingegasleverantiesmaken
nu al 22 procent van het totale gasver
bruikin de twaalfEG-landen uit. Neder
land neemt daarvan het leeuwedeel voor
haar rekening met 40 miljard. kubieke
meter gasexport naar België, West
Duitsland en Italië. Maar als derden
(Noorwegen. Algerije. Sovjet Unie) ook
toegangzoudenkrijgen tothetgezamen
lijke Europese gasnet. zou dat toch een
besparing van 1.4 miljard. gulden per
jaar opleveren.
De Commissie wil ook dat de Europese
energlernaatschappljen tweemaal perjaaJ
aan Brussel melden welke pqjzen zij
voor hun produkten berekenen. Die
gegevens wil men statistisch gaan ver
werken en vervolgens op grote schaal
publiceren als een energiemenukaart
Ook weer om de concurrenne te stnnu
leren. Voor de verbruikers zou de situ
atie op de energiemarkt alleen maar
doorzichtiger worden, zodat zij op den
duur precies zullen weten waar ze het
goedkoopst hun energie kunnen be
trekken.
Het Europese Parlement heeft grote
twijfels over deze beloofde kostenvoor
delen omdat alle netaanpasstngen tot
hogere investerJngen kunnen leiden.
Bovendien, aldus de Energiecommissie,
kunnen er ongerechtvaardigde
'doorvoerkosten' berekend worden door
de Europese elektriciteitsmaatschap
pijen.

kernenergie-neutraal

Cardoso maakte duidelijk dat de Eu
ropese Commissie zich nad.tukke1ijk niet
wil bemoeien met de energt.eopwekmetho-

des. Dat wil zeggen dat de EG Com
missie geen standpunt wil innemen in
het debat over de kernenergt.e. De rege
ringen moeten ze1fblgven beslissen welke
produktiemethoden er gehanteerd wor
den. "Wat kernenergiebetreft stellenwij
ons volkomen neutraal op", aldus
'Brussel'. Men heeft blijkbaar geen be
hoefte omzich tebrandenaannationale
kwesties in de diverse lidstaten. zoals
het huidige kernenergt.edebat in West
Duitsland. In hetverleden heeft 'Brussel'
zich steeds uitgesprokenvoor een kern
energleaandeelvan minstens 40% in de
elektriciteitsproduktie. Gezien de
oplevende publieke discussie in diverse
landen laat men dit streven blijkbaar
rusten. Ook het Europese Parlement
dr.Ingt: er op aan de maatschappelijke
aanvaardbaarheid van de energieopwek
king niet voor de voeten te lopen.
Momenteel bedraagt het kernenergie
aandeel in de twaalf lidstaten b:IJna 34
procent.

Frans-Duts monopolie

InWest-Duitsland worden de Europese
voorstellen met gemengde gevoelens
ontvangen. VEBAAG. de grootste ener
gieglgant. vreest dat de grote grond
stofproducenten. zoals de chemiesec
tor"rechts1reeks stroom gaan importeren
uit P\'ankrijk. Het huidige VEBA-monopo
lie dreigt tewordenondergraven. temeer
daar de EG ook bezig is om de open
concurrentie te bevorderen door allerlei
anti-kartelmaa1regelen te ontwikkelen.
Toch iS VEBA niet pessimistisch: "De
toekomstige Europese samenwerking op
het gebied van atoomafval <de opwerk-
ingscontracten tussen West-Duitsland en
FranJcrgk, red.> opent nieuwe perspec
tieven voor totale samenwerking op het
energieterrem. Stroom is namelijk een
van de bindmiddelen b:IJ deze interna
tionale samenwerking in Europa". De
Westduitse energiegIgant wil nu samen
met EdF (Electricité de France) dit
mogelijke samenwerkingsthema verder
gaan uitwerken. De kans iS groot dat er
op korte termijn een groot Frans-Duits
energieblok kan ontstaan dat de halve
Europese s1roommarktkan bespelenen
dJrJgeren. Dan iS er geen sprake meer
van open concurrentie, maar van een
nieuw en nog groter monopolie. En dat
iS een ontwikkeling die de Europese
Commissie nu net wilde voorkomen.
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COVRA EN DE GEMEENTE BORSELE

Twee handen op één vat

Het gemeentebestuur van Borsele heeft in augustus
definitief ingestemd met een bouwvergunning voor
de COVRA (Centrale Organisatie Voor Radioactief
Afval) in het Sloegebied. De COVRA wil hier al het in
Nederland geproduceerde radioactieve afval opslaan
en verwerken. Dat laatste omvat het opnieuw ver
pakken, hetsamenpersenen ookhetverbrandenvan
radioactief afval. Milieuorganisaties grijpen alle JU
ridische middelen aan om dit te voorkomen.

De COVRAwerd in 1982 opgertcht en is
nu nog in Petten gevestigd. De aldaar
opgeslagen vaten met radioactief afval
zullen bmnen 2 jaar naar Borsele wor
den overgebracht. wat elke dag tenmin
ste één transport met radioactief afval
over de weg betekent. Jaarlijks krijgt de
COVRAte maken met circa 700 kubieke
meterradioactiefafval uit Ziekenhuizen.
laboratorJa en kerncentrales. De kerncen
trales Dodewaard en Borssele leveren
meer dan 900Á) van dit afval. gemeten
naar de radioactiviteit.
De afgedankte spIgtstofstaven uit de
kernreactoren worden in Engeland
(Dodewaard) en Frankrijk (Borssele)
·opgewerkt'. dat wil zeggen dat bruikbaar
uranium en plutonium eruit wordt ge
haald. Het overblijvende hoogradioac
tieve kernsplijtlngsafval komt óók naar
Borsele. voor heteerst in 1994naarmen
zegt.
De COVRA-installatie wordt zodanig
opgezet dathet ook mogelijkwordt afge
werkte sp~tstofstavenmeteen.duseon
der opwerking. op te bergen. De COVRA
moet al dit radioactieve matertaal
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Hans Bannink De handelwijze van het gemeentebestuur
van Borsele heeft sinds 1985. toen de
gemeenteraad zonder slag of stoot be
sloot om de komst van de COVRAtoe te
staan. aan steeds meer kritiek bloot
gestaan. Vanaf het eerste begin tot en
met de laatste raadsZitting heeft alleen
de PvdA-wethouder weerstand geboden
tegen de vestiging van het afvalverwer
kings- en opslagbedrtjf. VI1jwel tegelijk
met het verstrekken van deze bouwver
gunning zullen ookde betrokken minis
teries (Economische Z9ken. VROM en
Sociale zaken en Werkgelegenheid) de
Kernenergiewetvergunnmg afgeven.

radioactief afval

gedurende de eerstkomende 50 tot 100
jaar bewaren en ze heeft Zich verpJicht
ervoor te zorgendatradioactiefafval niet
in het milieu terecht komt of de
volksgezondheid bedreigt.
Tal van organisaties in Zeeland. maar
vooral ook de 3500 bezwaarscbr.lften
vanuit de bevolking. I1chtten Zich tegen
de komst van de COVRA. Herhaaldelijk
is gebleken dat de bezwaren van de
inwoners van Borsele (15 dorpen in de
omgeving van de kerncentrale die sa
men de gemeente Borsele vormen) geen
weerklank vonden bij hun politiekeverte
genwoordigers in de gemeenteraad. Met
uitzondertng van de eerder genoemde
PvdA. CDA, VVD en SGP hadden geen
enkelbezwaar meer tegen deverwerking
van atoomafval in hun gemeente sinds
menvorigjaar gedaankreeg dat de COVRA
verhuisdevan het PZEM-terretn (op 500
meter afstand van het dorp Borssele)
naar een nieuwe lokatie verderop in het
Sloegebied. De enige opmerkingen van
die Zijde waren slechts: "Er Zit niets
anders op" en "Hou de vinger aan de
pols". Niet bepaald indrukwekkend en
nog minder vertrouwenwekkend is de
bezorgdheid van de vroede vaderen
wanneer de COVRA-fabrtek er straks
staat en werkt.

oprichtIngsvergunning

Ook Milleutninister Nijpels heeft geen
Zin om de mening van de bevolking te
horen. Net als de meerderheid van het
gemeentebestuurvindt hij dat niet nodig.
Er Zijn volgens hem al genoeg in
spraakprocedures geweest. Hij schermt
nu met de zogenaamde 'Evaluatie-com
missie' die straks. als de COVRA een
maal een tijdje inbedr:gfis. een duurzame
vertrouwensrelatie met de bevolking moet
waarborgen.
De oprtchttngsve:rgun:ni die binnenkort
door de minister zal worden afgegeven
geldt voor een inrichtmg in zijn maxi
male omvang. Dat betekent dat daartn
niet alleen al het bestaanderadioactieve
afval. plus wat er op dit ogenblik nog in
Nederland wordt geproduceerd wordt
verwerkten opgeslagen. maar óókal het
toekomstige afval. Hij vindt dan ook dat
er niet wordt vooruitgelopen op een
besJissing over uitbreidingvan het aan
tal kerncentrales. Deze ministerteie
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opvattlng moeten wezeker met de grootst
mogelijke achterdocht benaderen. want
de mfnister zegtvervolgens ó6k (De Stem.
22.7.89) dat ·aIle technische tnstaUattes
moeten zodoende lXJ1W,f het begin
aanweztg zytL Een uttbreidtng In de
toekomst als gevolg van een ultbretdtng
van het kemenergtevermo houdt al1een
In dat er opslagcapacltelt wordt byge
bouwd. Daar Is wel een aparte veryun
nlng voor nodig".
Zonder meer moet krachtig stelllng
worden genomen tegenhet feit dat COVRA
ovens voor de verbrandlng van radioac
tief afva1 gaat bouwen, teIwIjl nu al
vaststaat dat er de eerste tien jaar niets
verbrand zal worden. Aan de eutee
rlngtechnieken om de lucht- en wa
terverontreiniging van deze ovens tegen
te gaan kan de komende jaren nog veel
verbeterd worden. Maar wat beJan8"1lker
Is, Is datergezien de beschikbare ruimte
op het COVRA-terretn In het Sloegebied
geen enkele noodzaak beslaat om radio
actief afva1 Ie gaan verbranden. Met het
samenpersen wordt weliswaar wat min
der maar toch voldoende volume-reduc
tie beretkt en het radioacllef besmetten
vande luchtenhetwater Inde omgeving
Is In leder geval nitgesloten. Zo zijn er
nog een aantal belangrijke overwegin
gen te noemen om de kernenerglewetver
gunning tot bij de hoogste Instantie te
bestrijden.

procedures tegen gevaar

I
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shore-bedr:ijf te liggen en op korte af
stand (500 meter) van Total RafDnad~
Nederland. Verder op 2 kilometer van
M&T international (bestrijdlngsmidde
len), op 2500 metervan de Eurogas LPG
Terminal en op 2500 meter van de
vloeibare ammoniakopslag bll Hoechst.
De kerncentrale BoI'19se1e lIgt op 1500
meter afstand.
B1lJft een open vraag of de~eId
waarmee COVRAgedurende 50-100 jaar
met hoogst gevaarlljk radioacllef afva1
moet omgaan te allen tijde verzekerd zal
zijn, ook wanneer er In of b1J het
Sloegebied een calamiteit plaatsvindt.
Reeds geruime tijd Is een aantal land
bouwers nabij het Sloegebied actlefbezlg
om vla eenjurtdische proeedure schade
vergoedlng te claimen voor de mogelijke
nade1lge gevolgen voor hun landbouwbe
drijven wanneer de COVRAstraks werl<t.
De stichting 'MIljoenen zijn tegen' start
eveneens jurtdische procedures tegen
de gemeente Borsele met als Inzet de
omstreden bouwvergunning. Verder zal
de Zeeuwse MI1Ieufederatie ongetwijfeld
de beroepsprocedure tegen de Kern
energlewetvergunntngen de lozIngsver
gunningvoor de COVRAdoorsetten. Last
but not least heeft het altijd aclleve
"Stop BoI'19se1e" al laten weten door te
zuDen gaan metverzet tegen de COVRA-vest1glng. _

De COVRA-vest1ging In het Sloegebied
komt vlakbij en naast het Heerma-off
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LIGFIETS LOOPT VOORTREFFELIJK

Energie in de klas

de Ff.evobike

"Kopers die twUfelen oferwel op te
fletsen valt, bied ik aan om een
maand na aankoop de Ffevobtke
terug te brengen.~ krfjgen hethele
bedrag terug als ze in die tgd erniet
op hebben lenm rgden. Nou. de eerste
ontevreden klant moet ik nog zien".
Aan het woord is Johan VrteUnk,
ontwerper van de ligftets die hY
Ffevobtke noemde. Die naamgqfhY
er aan, omdat hYdeftets bIJ uitstek
gesdtikt acht voor deprovinde waar
hgwoont, de Ffevopolder. Onder
getekende heeft niet een maand,
maar slechts een uur op de ligftets
gezeten. Na het plengen van vele
zweetdruppels. lukte het om de
trappers één keer helemaal rond te
krfjgen. En datvond hYnogeen hele
prestatie ook. Maar het is wel de
gelfJk te leren, aldus Vrtelink. Zelf
gebruikt de familie VrteUnk de
Ffevobtke regelmatig tot vaak. Niet
alleen in het vlakke. recht:hDekfge
polderlandschap, maar ook de
heuvels van de Veluwe en het
Munsterland kunnen genomen
worden met een gemiddelde snel
heid van 25 kilometer per uur, in
clusiefstops en dergelfJke. Vrtelink:
"Ik ben nu bezig met sertemattge
bouw. Eerst had ik een serie van
twintig stuks: die vlogen de deur
uit. Op het ogenblik staan er viiftfg
aan de lopende band". Een kant en
klare Flevobtke kost rond de 1500
gulden, met alle nodige onderdelen
zoals verlichting erop en eraan. Wie
dit nog teveel vindt. kan zelf een
Frevobtke bouwen; een bouwteke
ning kost slechts twintig gulden.
Meer informatie hierover by Johan
VrteUnk.03210-12027.

Voor noggeen tweehonderdgulden een ligftets die de
dertig kilometer per uur makkelijk haalt. Dit voor
recht genieten de leerlingen van het KMBO-metaal
(Kort middelbaar beroepsondeIWijs) 't Roer in Lely
stad. Zij betalen wat matertaalgeld. vervaardigen de
fiets zelf en krtjgen zo allerlei technieken onder de
knie.

Maar volgens leraar Gert Meijer zit er Thijs Belgers
nogmeeraanvast. "Deleerlingenmaken
nu op praktlschewijze kennis metdebe-
grtppen energie en milieu. Vong jaar
draaide dit project voor het eerst en de
leerllitgen zijn erheel enthousiast over".
Ontwerpervan de fiets is Meijers collega
Johan Vrte1ink. Hij doopte zijn creatie
Flevobike. Vrte1inkreed al een poosje op
een andere ligfiets, een Jouta. en ont-
wierp envervaardigde zelfenkele ligfiet-
sen. TIjdens de laatste 1\veewieler RAl
maakte hij kennis met de Cha-cha-bfke
van Wim van Wijnen. Het concept hier-
van veranderde hij door de fie~ te ver-
eenvoudigen en door mogelijkheden te
maken voor pra.k.tlsche extra's.
Gert MeiJer: "Johan Vrte1ink heeft de
Flevobike zelf ontw:lkkeld. Hij fietste er
elke dag mee op en neer naar zijn werk,
een totale afstandvanveertig1d1ometer.
De leerlmgen raakten erin geïnteres
seerd en werden er zelfs enthousiast
over. Zo kwamen we op het idee de
Flevobike te vertalen naar een werkstuk
voorde eerstejaars. De leerlingenmaken
alles zelf.
Daarbij gebruikenze alle technieken die
ze dat jaar moeten leren".
De Flevobike is het en1ge werkstuk dat
de eerstejaars moeten maken. Volgens
MeiJerheeft dat grote voordelen. "Je zou
ze ook bij alle technieken afzonderlijk
een werkstuk kunnen laten vervaardi
gen. Stel. .se moeten een naaf maken.
Eerstkrijgenze wattheorte, daarnavolgt
de praktijk met de technische afwerk
Ing. Is de naaf klaar, dan krijgen de
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leerlingen een cijfer en wordt het dm
geije weggegooid. Dat is nogal kortzich
tig. In dit project worden alle technieken
aangewend voor dat ene werkstuk. de
Flevobike. De leerlingen zijn er nu heel
fanatiek mee bezig: ze doen hun uiterste
best om hem zo goed enmooi mogelijk te
krijgen. Alseenonderdeelnietnaarwens
is. wordt er onmiddellijk een nieuwe
gemaakt".
Hij vervolgt: "Weggooien doen ze
natuurlijk al helemaal niets. Aan het
einde van het jaar had iedereen een
eigen fiets. die duidelijk te onderschei
den was van die van de anderen. De
oorspronkelijke kleur is overwegend
groen. maar al gauw kwamen andere
kleuren op de proppen. Ook gebruikte
iedereen weer andere onderdelen. naar
eigen smaak, inzicht en portemonnee",
Toen de lJgfletsen eenmaal af waren.
werd het schooljaar beêindigd met een
fietstocht. "We zijn toen van Lelystad
naar de Gazelle-fabrtek in Dieren gere
den, voor sommige leerlingen een hele
opgave. De eerste dag g1Dg het moet2aam.
de tweede dag beter. en op de derde dag
kwamen de sterke verhalen los. We zijn
ook naar een KMBO in Rheden en een
MIS inAlmelo geweest, waar ze plannen
hebben voor een soortgelijk lespro
gramma".

Ideaal project

Volgens Gert Meijer is het een ideaal
project. "Het biedt ons als leerkrachten
aanknopingspunten naar allerlei belang
rtjke zaken. Allereerst is het voor de
leerlingen aantrekkelijk. Ten tweede
doorlopen we hiermee alle belangrijke
technieken in één werkstuk. Maar wat
zeker ook meetelt is dat we hiermee de
link kunnen leggen met energie en mil
ieu. Kom daar maar eens om bij leerlin
gen, die vooral in brommers geïnter
esseerd lijken, Maar de Flevobike is een
vervoermiddel waarmee je gemakkelijk
35 tot 40 kilometer per uur kunt rijden.
De energie die daarvoor nodig is Wordt
ruimschoots aangevuld door een boter
ham. Zo kom je vanzelf op het ener
gievraagstuk. En met de (lig)fietsals al
tematlefvoor de auto snijdje hetvedreers
probleem aan. Of .. heel praktisch - bij
het verven van de fietsen maken we
gebruik van spuitbussen. Dan komen
ervragenalsWatzit erin spuitbussen?'.
Wat doen drtjfgassen met de ozonlaag?'
en 'Hoeveel spuitbussen staan erbij jou
thuis?'. De leerlingen zijn dan heel
concreet met het milieu en met energie
bezig. Gekoppeld aan hun enthousi
asme en de technische lessen, noem ik
dat een ideale situatie".
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De begrippen milieu en energie zijn ook
als apartvak opgenomen inhet lessenpro
gramma. De docenten hebben een map
samengesteld waarin de problemen rond
ecologie, grondstoffen en leefmilieu aan
bod komen. De map (Voor wie verder
willen') eindigt met verdiepings
opdrachten en mogelijkheden voor ex
cursies. Die laatste gaandan bijvoorbeeld.
naar de Flevocentrale of een waterzui
veringsinstallatie. Het milieuprogramma
isindividueelenookverplicht. zo belan
grijk vinden de leraren het thema.
Voor het komende schoogaar w111en Gert
Meijer enJohanVrtelink het Flevobike
project nog meer betrekken bij het mil
ieuprogramma. De map Voorwieverder
willen' zal daartoe worden hemen. MeIjer:
"Daarmee moet de samenhang tussen
de fiets. de techniek en het milieu nog
beter tot Uiting komen.
Voorts zullen we in dit tweede jaar dat
het project draait. de Flevobike verder
ontwikkelen. Zo hebben we de fiets ook
altijd gezien, een project in ontwikke
ling. Johan verkoopt bouwtekeningen
ervan; iedereen kan daar natuurlijkzijn
of haar wijzigingen in aanbrengen. Zo
blijfje altijd zoeken naar de goedkoop
ste en tevens beste onderdelen. En
doordat het een zelfbouwftets is. kunje
er zelf allerlei extra's op zetten.



bijvoorbeeld extra bagageruimte of
mogelijkheden voor een aanhang
wagentje",
Vanuit het hele land is belangstelling
voor het Flevobike-project uit Lelystad.
Scholen uit Rheden. Almelo en Gronin
gen. alsmede een randgroepjongerenpro
ject uit Umburg. gaan zich bezighouden
met het vervaardigen van het alternatief
voor de fiets. de Flevobike. _
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VOORZICHTIG OPTIMISME OVER KERNENERGIE

Papier is geduldig

Hoe staat het met de toekomst van kernenergie In
Nederland? De verkiezingen zijn net achter de rug en
over enige tijd moet er een nieuwe regering aantre
den. Moeten er nieuwe kerncentrales gebouwd wor
den of Ia1Jgen andere energievormen een grotere rol
toebedeeld? De vorige regering heeft een aantal ad
viezen gevraagd van Instanties die met de ener
gievoorziening te maken hebben. Daaruit klinkt een
voorzichtig opt1m1sme over een verdere toepassing
van kernenergie.

Peter BIelars Kernenergie en kerncentrales hebben
geen grote rol gespeeld In de verkie
zingscampagne. Eigenlijkwaren ze geen
cenlraa1 thema. Het milieu kreeg des te
meer aandacht. Ml11eu en kernenergie
hebben veel met elkaar te maken . Het
grote nadeel van kernenergie Is het
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radioactieve afval. Daarmee weet nog
niemand raad. Maar het milieu speelt
nog op een andere manier een belang
rijke rol In de dtscuss1e over kernener
gie. Vooral de VVD hamerde Ujdens de
campagne op het schone karakter van
kernenergie. Kernenergie gaat zure re
gen tegen, kregen we te horen. nlet aDeen
van de VVD overigens. maar ook van de
elektriclteltsbedrljven.
Nu Is de SEP, de Samenwerkende E
lektricltetts ProdukUebedrljven, alUjd
voorstander geweest van de bouw van
enkele nieuwe kerncentrales naast die
van Borssele en Dodewaard. Tegenover
deze pleidooien voor de uitbreiding van
het gebruikvan kernenergie staat de nu
vnj algemene krtUek van de bevolking
op alles wat met kerncentrales, reac
toren en radioacUvtteit te maken heeft.

herbezinnIng

Degrote aversie bleekhetdUidelijkst uit
de uitslag van een enquetevan het afge
lopen jaar. Maar Uefst 80 tot 90 procent
van de bevolking (ongeacht de po1lUeke
voorkeur) was tegen kernenergie. De
angst Is pas echt duidelijk geworden na
de ramp met de kerncentrale In het
Russische Tsjernobyl, etnd april 1986.
De regering en de Tweede Kamer had
den datookInde gaten. Naar aanleiding
van dat ongeluk werd besloten dat eerst
meer lnformaUe beschlkbaar moest
komen voordat de besluitvorming over
verderetoepasslngvankernenerglevoor
de elektriclteltsvoorzlentng kon worden
voortgezet, DIe studie kreeg de Utel
'Projeet Herbezmnmg' Kernenergie'. Het
projeet bestaat uit vtjfhoofdthema's: De
analyse van de ramp In Tsjernobyl en de
Internatlonale reacties. De vet1Ighetdsas
peeten bij kernenergiecentrales, De ef
feeten van een kernongeval op de omge
ving. De externe maatregelen tegen ker
nongevallen en De economische schade
bij een kernongeval.

Het ongeluk van Tsjernobyl werd alge
meen ingezien als een ongeval dat ver
oorzaakt werd door een opmerkelljk
aantal menselijke fouten en schendin
gen van de bedrljfsregels. B!I het reac
tortype van Tsjernobylleldde dat toteen
explosie. Vrij snel na de ramp werden
ook de Nederlandse kerncentrales
Borssele en Dodewaard onderzocht,
Diverse vel1lgheldsmaatregelen bleken



toen onvoldoende. hoewel de centrales
op zich wél als veilig werden verklaard.
De kans dat zich hier een dergelijk on
geval als In Tsjernobyl zou voordoen.
werd niet als aannemelijk beschouwd.
De overheid gaf de speclaal hiervoor
opgerichte Commissie Reactmvel1lgheld
opdracht de belde centrales nog eens te
beoordelen. Twee vragen stonden daar
bij centraal: wat doen de centrales aan
ongevalsbeheersIng en welke maatrege
lenzljnergenomenomfoutenbljmense
lijk handelen teniet te doen.
De Ccmmisste kaatste de bal terug naar
de overheid. Die zou samen met de dl
rectles van Borssele en Dodewaard bin
nen enkele jaren een serie maatregelen

storing. De werknemers volgden daar
door niet de Juiste procedure, maar de
procedure dle paste bij de verkeerde
diagnose. Het ongeluk In Tsjemobyl werd
veroorzaakt dooreen opmerkelijke reeks
van mense1ljke fouten en overtredingen
van bedr!lfsprocedures. Volgens de
Commissie bestsan er onmiskenbare
aanwijzingen dat dlt ongeval niet had
hoeven plaatsvinden wanneer daar ook
voldoende lering was getrokken uit het
Hanisburg-ongeval.

Staatsseeretarls De Graafheeft dlt voor
jaarnoodprocedures laten voorbereiden
voor de te nemen stappen bij het optre
den van verschJjnselen. zoals een te hoge

moeten onderzoeken om het risico op
ongevallen In belde centrales te vermin
deren. Staatssecretaris De Graaf (So
elaIe Zaken en Werkgelegenheid) heeft
In juni van dlt jaar toegezegd dat dle
veI1Igheidsstudles er komen.
Voor de centrale van Borssele start rond
deze tijd de ongeval-studle. Dlt onder
zoek zal zo'n 1,5 jaar In beslag nemen.
Met de dlrectle van Dodewaard wordt
nogoverleggevoerd overdevoorwaarden
waaraan het onderzoek moet voldoen.
De Commissie Reactorvel1lgheld onder
zocht ook de rlslco's door menselijk
handelen. Ze verwijst naar het ongeval
met de kerncentrale van Three Mlles
1a1and bij Hanisburg. tien jaar geleden,
waar het bedienend personeel als gevolg
van llIltlrek<:nde Informatle een ved<eerde
diagnose stelde bij een mechanische

druk In de vel1lgheldsomhul1lng. De
Invoering van deze procedures zal vol
gend jaar plaatsvinden. De overheid heeft
ook Ingestemd met het advies om de
belde centrales eens In de tien jaar te
onderwerpen aan een aIgeheIe veillgheids
evaluatie.
Dan Is er de 'bronienn-studie', waarbij
bekeken wordt hoeveel radloaetlef
materiaal vr!Jkomt bij een groot ongeval
met een Il:emcentrale en hoe dat materiaal
zich In het mllleu verspreidt. Het Ener
gleonderzoek Centrum Nederland (EeN)
onderzocht dlt. Volgens het EeN laat de
stand van wetenschap en techniek het
toe voor nieuwe Ilchtwaterreactoren te
eisen dat de kans op beschadiging van
de kern van de reactor kleiner Is dan 1
op 100.000 per jaar, Op een relatief
kleine lozing radloaetlef materiaal (0,1
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procent van de aanwezige hoeveelheid)
moet de kans kleiner zijn dan 1 op
1.000.000 per reactorjaar en op een
middelgrote lozing (1 procent) 1 op
100.000.000. Een grotere lozing moet
worden uitgesloten. aldus het EeN.
Na het ongeval in Tsjernobylls ook een
onderzoek gestart naar de omvang van
de economische schade als gevolg van
een kernramp. Er zijn drie scenarlo's
onderrocht. Het eerste bevat een kemcen·
trale b!! Moerdijk. waarbij de radioacti
viteit zich na een ongeval vla de zuid
westen wind rlchllng Utrecht vaspieldt.
Dit scenario wordtrepresentatiefgeacht
voor een relatief grote schade aan de
landbouw. Het tweede scenario gaat uit
van dezelfde lokatie. maarnu bij ongun
stiger weersomstandigheden. namel!!k
regen en zuidoostenwind. zodat de ra
dioactieve wolk richting Rotterdam
koerst. Dit soenarto staat voor een rela·
tief grote schade aan bevolldng en in
dustrie. Het derde scenario gaat uit van
een kerncentrale langs de westel!Jke
NoordoostpolderdIjk, waaIblj de besmet
ting zich over het IJsselmeer en de Wad
denzee verspreidt.
De gevolgen voor het milieu zijn in alle
gevallen groot: bouwland wordt voor vele
jaren totaal ongeschikt. het grondwater
zal vooral in de kalkarme zandgronden
vergiftigd worden al zal het soms jaren
duren voordat dit gebeurt. Het maakt
hlerb!! niet uit of we 0 ,1% of 1% als
bronterm accepteren. Zelfs b!! de I%
norm in het minst ernstige scenario
(centrale bij Noordoostpolder en
zuidenwind tijdens de ramp) leidt een

ongelukertoe dat het IJsselmeer tot drie
jaar ongeschikt Is voor drlnkwater
vorzlentog. In het meest ongunstige geval
(centrale Moerdijk, regen en veel wind
ten t!lde van de ramp) leidt volgens de
'geaccepteerde' 1%-norm een ongeluk
tot in leder geval 1000 ziektegevallen in
de eerste maand na het ongeval. Dit
risico wordt dus acceptabel genoandl
De kans op een tumor zou in de eerste
50 jaar na een ongeluk oplopen van 30
naar 30,15% tot op 15 kilometer van de
centrale ennaar30,05% tot 100 kilome
ter. Tot zover de offidële djfers zoals die
nu vastl1ggen in de adviezen aan de
regering.
Volgens deze rapporten zou de schade
aan de kerncentrale zelf nog het grootst
zijn: gemiddeld 7.7 mtljard gulden. De
grootte van de schade hangt nauwelijks
af van de lokatie. het weer en de bron
term. Maar als de schade aan landbouw
en industrie meegerekend wordt. loopt
dit bedrag op naar 17 mtljard. In het
geval van een Moerdijk-ongeval , waar
bij de radioactieve wolk Rotterdam
bereikt. neemt de schade verder toe tot
zo'n 30 mtljard volgens de berekenin
gen.
Er Is al veel onderzoek verricht. zoals
blijkt. Samenvattend komen de onder
zoeken uit op het volgende: uit eco
nomisch oogpunt Is toepassing van kern
energie gunstig. Uit mIlIeu-oogpunt
draagt kernenergie bij tot de bestrijding
van het verzurtngsprobleem en het
broetkaselfect. Waar de rapporten eeh-,
ter angstvallig over ZW1jgen Is het radio
actief afval . Daar weet ntemand een

oplossing voor.

16 alltcht · september/oktober 1989



ENERGIEBESPARINGSPROJECTEN WORDEN TE DUUR

Sanering in stadsverwarming

Alle stadsverwarmingsprojecten kijken aan tegen
een gezamenl1jk verlies van 300 miljoen gulden. De
exploitanten smeken al jaren tevergeefs om hulp bij
de mlnlster van Economische zaken. "Dit mlnlsterte
heeft inhetverleden steeds onze plannen toegejuicht
en ondersteund vanwege de energtebe
spartngseffecten". Een Rotterdamse truc heeft red
ding gebracht zodat een saneringsoperatie kan star
t-en waarmee voorloplg 100 ~oen gulden is genlOdd

De trieste lotgevallen van stadsver
warmlng staan onomwonden beschre
ven In het Jaarverslag 1988 van de NV
PNEM:
·Hoewel wederom kan won1en gesteld
dat de stadsverwcumtngsacttvttetten
IJOIdoen aan het doel om energie te be
sparen. blgvener m:lenenom de ontwIl<Joe.
/tngen met ongerusthefd te volgen. De
rentabIIItett van de stadsvenlxzrmIn
jectJm bl!JftondankseenUchte uerhDglng
van de aardgasprf/zen slecht. Venuacht
wordt dat de exploitatie van stadsver
wanntng voor kleinverbruikers de Je&.
mendejaren onrendabel zal blguen. Een
kenterfng daaHn Is pas mDgelgk als de
gasprtJzenjórs stggen. hetpeen niet wordt
venuacht. Deze uerIIezen kunnen deels
gecompenseerd won1en door verdere
uitbreiding vangmotschallge toepasstn
gen In de IndustTte en In de glastuin
bouw. (••) Voorts worden uérpaandestruc
turele maatregelen ouerwogen om de
stadsverwarmJngsprqJectJm te saneren.
waarby ulteraard de belangen van de
q/itemers zo veel mDgelgk moeten w0r

den gerespedeerd.. 20nder maatregelen
dreigt de stadsverwcumIng verder In het

slop tegera1cenenzullenuerIIezen vanult Wim Kersten
de andere act1vtletten van het bed11JJge-
compenseerd moeten worden. De 0ver-

heid Is oog stee:ls niet bereid de stadsver-
wanntngdehe/pendehand we te steken,
terwyldevoortzetting vancfezeprqJectJm
toch van belang Is In het kader van de
energtebespcu1ng en de mtlleupro-
blemattek. wy blgvendJl een betretm!ns-
waardige zaak vlnden·. Aldus de dJrec·
tlevan NVPNEM (ProvInela1eNoordbra·
bantse ENERGIE MaatschapplJllnhaar
meest recente JaarversIag.
Deze k1AAgnmg te niet meer dan een
herhaling van JaarversIag 1987: "1bch
Is er wetnJg Il!den tot tevredenheid over
de ontwfkIceUng In de sector stadsver
WUIlidi ig. Dalende erteiglepijfun dJU1cken
de rentabllttett van de prq/eCtel~Verder
betreuren wy het dat de Ryksoverhefd
de stadsverwanntngsbedrjfven In
moeUgke tgden In de kou laat staan. En
dat ferW/ll Z/I eneJ!1Iebespar1 door rest
warmtebenutttng aJtgd gesttnwIeerd
~•.
De PNEM heeft dan ook alle reden tot
klagen. Het expIoltstleverlles over 1988
bedraagt 18 miljoen gulden. Daarnaast
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stapelen de aanloopverl1ezen stadsver
warming zich op tot byna 70 mlljoen, en
naar verwachting zal dit bedrag In de
resterende looptijd van de vier PNEM
projecten nooit meer terugverdiend
worden. Elkjaar moet er geld by. Het Is
dan ook niet verwonderlijk dat het Bra
bants concern In 1988 een totaalverlIes
heeft geleden van 8 mlljoen gulden.

schommeltoncls

De Vestin (Vereniging van Exploitanten
van Stadsverwarmlngsbedrtjven In
Nederland) probeertop landelijk niveau
al jaren de mlnIster van Economische
zaken te wtnnen voor ondersteuninga
maatregelen. Eén van de voorstellen die
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het niet haalden was de tnsteJ1lng van
een ·schomme{fonds· om de
gasprijswljzlgJngen op te vangen en de
warmwaterprtjs te stabiliseren. In vette
jaren zouden de exploitanten een deel
van hun 'winsten' In dit fonds storten.
om ze In magere tijden weer op te etsen.
Ondanks drukvanuit de Tweede Kamer
zag de minister zelfs een studie naar de
haalbaarhetd van een prtjsrlslcofonds
niet eens zitten.
De smeekbede van alle exploitanten Is
onlangs toch verhoord. Het Rotterdamse
Energ!ebedt1jfhanteerde een truc omde
minister op de knIeên te krtjgen. Rotter
dam heeft het grootste stadsver
warmIngsnet (33.000 aansluttlngen) In
huis, en verwacht voor 1989 een verlies



van bijna 30 miljoen gulden. De ge
meenteraad besloot de e1ektrtciteltsta
rleven met 1.7 procent te verhogen om
op die wijze het gat In de warmwaier
voorziening deels te dichten. Er kwam
zoveel verzet vanuit het Rotterdamse
bedriJfsleven. dat minister de Korte (Ec0
nomische Zaken) Ineens bereid leek om
over een constIuctleve oplossing te
praten. En Ineens ligt er honderd mI1Joen
op tafel. afkomstig van de SEP (Sa
menwerkende ElektrIcitelts Pro
duktlebedrljven). Het riJk gaat nu stu
deren opeensaneringvan alle verliezen.
Want Rotterdam Is slechts een voorbeeld.
Alle zeventlen stadsverwarmIngs
projectenkampen met Identleke proble
men die terug te voeren ziJn op de lage
gaspr1Js en een dalend energleverllru1k
biJ de aangesloten verbruikers. Twee
factoren die IndertlJd bij de opzet van de
projecten over het hoofd werden gezien.
ennu fataa1liJken te ziJn. Almeremeldde
onlangs eenverlies van ruim 10 miljoen
In 1988. waarmee het totale resuitaat
van het stadsverwarmlngsbedriJfMESA
In de afgelopen Jaren Is aangegroeid tot
65 miljoen neganef,

aanwllencle maatregelen

Een commissie van wijze mannen. on
der voorzitterschap van oud-minister
van Aardenne. krljgt tot 1 januari 1989
de tlJd om voorstellen te doen over de
verdeling van de honderd milJoen. Dat
kan nog een aardig gevecht opleveren.
want dit bedrag dekt slechts éénderde
van de totale ver1Iezen.1nmIddeis ts ook
bekend geworden dat de SEP bereid Is
om nog meer aanvullende uitkeringen

te verstrekken In hel kader van maatre
gelen ier verbelerlng van het milieu.
Stadsverwarming werd en wordt
aangeduid als een energtebesparend
systeem met duidelijke milieu-voorde
len. Onlangs publiceerde de Vestln een
onderzoek naar de gevolgen voor het
mI1teu: toepassing van stadsverwarming
leidt tot zeer lage emissies van kooldi
oxyde en stlkstofoxyden bij het ver
warmen van woningen. Wanneer In het
Jaar 2000 een half milJoen woningen
(IJX'menteel slechts 120.000) OPstadsver
warming ziJn aangesloten. wordt er per
Jaar 1.040.000 ton minder kooldIoxyde
geplOduoeerd en 250 ton minder stlkstof
oxyde. Om die reden Is hel systeem van
stadsverwarming beier voor het mI1teu.
althans wanneer men het alleen ver
geliJktmetde individuele cv-ketels. Over
de uitstoot van schade1ljke en verzurende
stoffen door de schoorstenen van de
e1ektrtciteitscentrales weet dit onder
zoek alleen te melden dat die geringer
zullen ziJn.
Opvallend Is verderhet feit datdeVestln
nu een duidelijke voorkeur uitspreekt
voor kleinschalige warmtekracht-In
stallatles.
Maar de grote les van stadsverwarming
illustreert op ondubhelzlnntgt': wijze dat
milieumaatregelen geld (gaan) kosten.
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VERTRAGING BIJ WINDENERGIEPROGRAMMA

-

-
gen en de feiten vande laatstejarenlaten
zien dat dit niet de juiste uitgangspun
ten zijn voor de realisering van een beter
windenergiebeleid.
Zo schijntmeninDen Haagmet te weten
dat de belangstelling van nutsbedrijven
voor windenergie mager is. In de periode
1986-1988 werd voor 25 megaWatt aan
subsidie toegekend aan nutsbedrijven,
terwijl particulierenvoor45 mWbJnnen
sleepten. In 1989lieten denutsbedrijven
het bijna volledig afweten. Daar dient,
aldus deze evaluatienota. het overlegmeer
geintensiveerd te worden.
Over de teruglevertarieven is de mJnister
duidelijker: een goede tariefstelling kan
een aanzienlijke markt genereren. En
dat magblt1kenuit de <:Ufers voor Zeeland:
de gunstige tarieven van de NV PZEM
veroorzaakten een run op windmolens.
Particulieren kregen daar subsidietoezeg
gingenvoor 30 mW. Dat gegeven zou een
enorme inspiratiebron moeten zijn om
de markt voor particuliere windturbines
aan te zwengelen. Maar hier volstaat de
minister met een verw:ijzIng naar de nieuwe
Elektriciteitswet. waarin alles goed gere
geld zal worden voor decentrale
stroomopwekking. Op het departement
wordtverder geentijd besteed aan initia-

Windenergi: r:
loop~~eel vert~agf::-:ma

DEN H= VerslaggeefSterP 1
prolramma heelt- Het Windenergie- g:
JOJJen, Er zijn wni~~opge- Jr
VOOr 16 Megawatt . ~es opgesteld e
VOOr 20 MW bijk ,enditJlIarzaJernog
een v~en ODlen. Er WIls echter
VOOrzien in 19~ tot 150 MW -

en VanEconomisch'Zak ter De KOrte "
de VOOrt~ en schrijft dit in

ilJ'~ dwJndenel'gie-Pro~~e OVer het
'.IS e Kamer. ~- aan de Twee-

e- Volgens de be .
as Vertr~ onderwtndsman wordt de
~ door Planologisch meer veroorzaakt

d~ kabinetten zull procedures. Volgen_
Ir J1lng moeten 1 en een extra ÏOSpa.n

~ 1000 MWin h:h:2~OO: haIbeoOgd;
S De en.

minister .
~~Ucenten=dat de el~citeit. ~

,r ~wtndenergie. Hunb:::ri: ~vesteren I
d~:mbiJit;n ~et de onzek:h:tderesse '

d teIt van hun . over
~ e betroUWbaarh . lJ1vest~en
bl11es. eId van de Windtur.
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verkeerde benadering

De evaluatie van de minlster bevat zeer
weinig onderbouwende cijfers over de
ontwikkeling van de kosten-effectiviteit
in de windmolenindustrte. ErvJndtver
der geen analyse plaats van de diverse
categorieën kopers (inclusief de poten
tiêle markt), het belang van de export
komt niet aan de orde en er wordt geen
woord besteed aande relatie tussenmil
ieubeleid en windenergie. "De actuele
positie van de (windmolen)industrie zal
worden geanalyseerd." Toch is dit één
van de hoofdproblemen bij de huicUge
stagnatie Jn het IPW-programma. Erken
ning daarvan zou moeten leiden tot
hogere JnvesterJngssubsidies dan wel
hogere tarieven, maar deze minister wil
zich zelf of zijn opvolg(st)er daarmee
kennelijk niet lastig vallen. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat het mmts
terie de problemen liever ziet m de vorm
van trage vergunningenprocedures
(bouwvergunning en hJnderwetvergun
ning) die het bouwtempo van wind
molenprojecten verstoren. De ver
antwoordelijkheid wordt door Den Haag
doorgeschoven naar de provtnctes en de
gemeenten. en naar "lastige"
omwonenden die bezwaar aantekenen
tegen de plaatstngvanwindmolens. "De
realiseringvan 125megaWattJn '92-'93
zal dan ookveel afhangen van de voort
gang van vergunntngenprocedures en
vaneenmogelijktegeringeproduktieca
paciteit bij de industrie".

Minister trekt de verkeerde
conclusies

Jaap
Langenbach
Vereniging ODE

Het heeft lang geduurd, maar het ministerie van
Economische zaken erkent nu dat de doelstellingen
van het IPW (Integraal ProgrammaWindenergie) niet
tijdig zullen worden gehaald. Om in hetJaar 2000 de
geplande 1000megaWatt aanwindenergie te realise
ren is een zwaardere inspanning nodig. De minister
beschouwt de trage vergunntngenprocedures als het
grootste probleem. De zwarte piet wordt doorgeschoven
naar anderen.

Als mogelijke oplossingen komt het
ministerie met een aantal banale tover
woorden: de nutssectormoet meerwind
parken bouwen. de serieproduktie moet
omhoog. de kostprijs moetverlaagd en er
moet meer overlegd worden. De ervarm-
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tieven op het gebied van de tarteven. Dat
wordt overgelaten aan de VEEN, de Ver
enJgtng van Exploitanten van EI
ektr1c1te1tsbedrtjven In Nederland. We
weten al dat daar voorlopig welnJg ver
betering van verwacht mag worden.
Als volgende oplossing dringt Den Haag
aan op concentratie In de wmdmolenm
dustrle. Dit oude stokpaardje heeft geen
rea1lteltswaarde meer. aangezien jutst
deze sector In de afgelopen jaren vrtjwel
volledJg Is uitgedund tot drie firma's. De
mtnlster benadert de kwestie van de
verkeerde kant: aan de basis van een
levenskrachtige industrie IJgt een
koopkrachtige vraag. Als die er Is, komt
de concentratie vanzelf. Zolang het
mtnisterte te welnJgperspectieven biedt,
blijft de be1angstelllng van de markt onder
de maat.

geen Inspiratie

Er zit éénbelangrljknleuw element In de
ministeriële benadering van het
wmdturbmevraagstuk. Dat betreft de
relatlverlng van het be1ang van de
ontwlkke1lng van grote turbines. Ge
constateerd wordt dat deze inspannin
gen ten koste gaan van de verdere
ontwtkkeltng van reeds beschJkbare mld
delgrote wlndmolens. "Het Is essentieel
dat de middelgrote turbines worden
vervolmaakt alvorens grotere typen In
produktie worden genomen", We kun
nen de mlnIster geruststellen: grote
turbines zullen echt niet snel van de
lopende band rollen. Alle inspanning
moet nu gertcht zijn op de toepassIng
van middelgrote turbines.
In deze evaluatie zit geen Insptrerende
vis ie, en evenmin straalt er een over
tuigende stelllngname uit ten gunste
van de benutting van windenergie In de
nabije toekomst. Er heerst eerder twijfel
over hetbelangen de mogelijkhedenvan
wtndenergte: "De mogelijkheden om
windenergie tot ontwikkeling te
brengen•..blljven aanwezig". Wie tot de
conclusie komt dat "nagegaan zal wor
den ofde voorwaarden bestaan om In de
komende jaren een verdergaande kost
prijsreductie tot stand te brengen", kent
de feiten niet enzal ernooit In slagen om
wlndenergte In Nederland verder van de
grond te krijgen. Een nieuwe mtnister
voor Economlsch~Zaken doet er goed
aan contact op te nemen met de Deense
energtemtnlsterdievoorhetvoJgendjaar
een radicaal energtebeleld heeft aan
gekondigd, waarbij ml1Ieu en energie
volledJggeintegreerdzullenworden.Een
belangrijk element vormt daarbij de
weerspiegeling van de totale maat
schappelijke kosten van de energtepro-

duktle Inde stroomprijzen. Datbetekent
duurdere tarteven voor kolenstroom en
reële prijzenvoorwlndslroom:"belastin
gen op energiegebruik zullen een be
langrijk nieuw tnstrument zijn om te
komen tot besparingen en schone ener
giebronnen·, Met het Nationaal Milleube
leids Plan op tafel kan een nieuwe rege
ringsploeg weinig moeite hebben om m'n
beleid voor Nedertand In te vullen.
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Wilbert Willems
lid Tweede Kemer
Groen Unks

De PNEM onder druk

Het regende bij m!J de afgelopen maan
den weer: dejaarlijkse stortbutvanjaar
verslagen. U kent de koersen: PhlIips
+50, Shell +45. Esso +40, Akzo +35. De
percentages waarmee de winst het afge
lopen jaar weer was gestegen ten op
zichte van 1987. Het gaat dus goed met
Nederland. zeggen de mensen wter
Inkomen vooral van deze mulllnationals
afhangt.
Een dissidentIn datrtjtje Iijktde Provin
ciale Noordbrabantse En..-g1ernaatschap
pij te zijn. Mlsschlen wel voor het eerst
In haar 75-jarlg bestaan lijdt zij een
verlies van acht miljoen. Zou de PNEM
echt zoveel milieumaatregelen getroffen
hebben? Of heeft ze misschien de e1ek·
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trtclteltstarteven verlaagd. vroeg ik me
af? Ook het eigen vermogen van de J>Nl;:M
lijkt onder druk te staan: het zakte van
boven de I miljard naar negenhonderd
negenendertig ml!Joen v1j1honderd zesen
zeventigduizend gulden. Voldoendedus
voor nog een paar spectacu1alre over
namen!

De hoeveelhetd gas. water, elektriciteit
enhet aantal kabelaanslutttngen stegen
weer fors. Enerzijdsdoor devoortgaande
opleving In de economie. maar ook
natuurlijk door de overnamevan enkeJe
lokale energiebedrijven (Roosendaal,
nIburg, ZUndert, Otsterwtjk, 's-Gra
venmoer en Geldrop). Hierin vinden we
ook de be1angrtjkste oorzaak van de
vermindertng van het eigen vermogen
van de PNEM: een kletne tweehonderd
miljoen werd aan gemeenten uttgekeerd
als afkoop voor hun misgelopen wtn
sten. Ook de va1Iespost van acht ml!Joen
lijkt hieraan grotendeels toe te schrijven:
de rentelasten zijn maar liefst met 36
miljoen toegenomen.

tarieven omhoog

Genoeg over de cljférs. De PNEM zal
voorlopig geen echte problemen ken
nen, zeker niet nu de tarteven voor met
name de kleinverbruikers op I januart
jJ. weer omhoog zijn gegaan. Vooral was
ik geïnteresseerd In het mI1leubewustzijn
van ons provinciaal reservepotje. En
dan ben je vlug klaar. Waar het eco
nomisch verantwoord Is, zullen ze ener
giebespartngbevorderenl Datduurtdus
nog wel even. Verder lezen we In het
EPZ-jaarverstag (EI'ZaPNEM+PIEM,
red.l dat de NOX-emissle van de Amer
8 met 25 procent Is verminderd. Dat Is
2.5 van de 76 kl1oton NOX per jaar In
Brabant.
De PNEM pronkt ook met haar ge&""W'e
entree op de semi-commerclêle markt
van mest- en afvalverwerking. En wat
betreft wlnd- en waterenergie: In 1989
moet In Halsteren de eerste PNEM
wtndturblne In becb1jfkomen. Het schiet
al op! Vanharte slutt ikme dan ook aan
btj de brtef van de PvdA-fractie In de
ProvInciale Ststen om van de PNEM en
EPZ meer informatie te krtjgen overhun
'bIjdrage' aan de luchtvervul1ing. resp.
hun inspanningen om deze te verminde
ren. Zouden ze btj de PNEM daarover
eigenlijk wel lets weten? _



TechnieRRan anders...
Een excursie bij De Twaalf Ambachten betekent een unieke ervaring.
Je krijgt dingen te zien, die je in één oogopslag duidelijk maken dat techniek
wel degelijk ànders kan: mensvriendelijk en niet milieuverpestend. En toch
effectief, duurzaam, betaalbaar zelfs. 't Is ook een unieke ervaring omdat je
als bezoeker (altijd een kleine groep! )volledig aan je trekken komt. Een
advies nodig over je huis, over de verwarming, de verlichting, over de bouw
(ook voor semi-ondergrondse bouw! )? Over waterzuivering of -besparinq?
Over een ligfiets of een tegelkachel? Over stencilen of over zelfbouw van
een werktuig, een tegelkachel, een oven, enz.? Over milieuvriendelijk
wassen? Het hoort erbij en u krijgt het, mèt een lekkere kop koffie, voor
f 6,- p.p, Elke veertien dagen op zaterdagmorgen, na aankomst bus om
10.30 uur. Graag telefonisch aanmelden: 04116·72621. Centrum voor
Alternatieve Techniek De Twaalf Ambachten, Boxtel.

ROn1RijRen

Drukkerij
ezclado

een fusie vanDrukkerskollektief Salsedo en
Drukkerij de Werkwinkel.

Slingerweg 93
4814 AZ Breda

Tel.: 076-200210

(advertenties)



WATERMOLEN IN BEROERING

ATOOMBROEDERS

Een Duitse waterkrachtûrma. Reuschen
berger Mühle uit Viersen. wil met de
antieke EC J-molen te Roermond stroom
gaan opwekken . De ftnna beschou wt d e
molen a ls een "tndu s trteel m onument"
en wil de installatie u it 191 0 opnieu w Jn

werking s tellen . Jaarlijks kan daarmee
drte roUjoen kWh aan Roermond worden
geleverd. een b esparing van een miljoen
kuub aardgas . Reuschenberger Mü h le
hecht grote waarde a an de wate rmolen.
Niet a lleen vanwege de müteuvrtende
lIJke manier van s troom p rodu ktie. ook
historisch gezien Is de m olen van grote
betekenis . Immers , al zeven eeuwen lang
s laan er watermolens in h et riviertje de
Roer,
De gem een te Roermon d denkt er echter
anders over, De ECI·molen komt ni e t
voor In het nieuwe bestemmingsplan
Maa soever en zal m oeten wijken voor
woningbou w. Maar Gedeputeerde Staten
van Umburg moeten zich ook nog buigen
over de Ma a soever. Hopellj k zijn zij wèl
gecharmeerd van een schone stroom-
produ ktie.

Frankrijk ts wereldkampioen a toomener
gie. met zeventig procen t van de stroom
uU kernenergie. Dat will en ze oo k graag
weten. In Noord-Frnnkrtj k. b~ Gravéllnes
(onder Duinkerken) staat een batterij
kerncen tral es : zes reactoren in b lokken
van twee op een rij tje. Samen ruim 5500
MegaWa tt. De gemeente Grav èünes is
verbroederd met de Wes td uitse gemeente
Btblrs. En ja hoor. ook daar s tikt h e t van
de n u cleaire actMteJten: twee reactoren
van elk 1200 MegaWa tt . Kernenergie
verbroedert de volkeren. En wat dacht u
van de naam van een dorpje op 65 kf -
Iemeter ten zuiden van GravéHnes?
BECg UERE U Twintig h u lzen. een kerkje
en een postagentschap. en dan zo'n naam.

RECHTERS BLOKKEREN PROCES

Nog steeds ts geen zitting gewijd aan de
zaak van Coen Hamers tegen de kerncen
trale in h e t Westdu itse Ungen. De recht
bank lil Osnabrück is dOOT een hogere
rechtbank in Lüneburg opnieuw terugge
floten. De rech tbank in Osnabrûck h ad
in feb ruari professor Winter u it Bremen
verboden in het proces tegen de Ltn
gense kerncentrale nog langer op te treden
als a dvocaat van Coen Hamers u it h et
Nederlandse Denekamp .
DIt Is de tweede keer in h et p roces, dat
Hamers a l s inds 1982 voert. da t een
beslu it van de rechtbank in Osnabrück
nietig Is verklaard door een hogere recht
bank. Ein d 1986 bepaalde het Bun
d esverwaltun gsger tcht In Berlijn d al
Hamers kon procederen tegen de bouw
van d e kerncentra le . nada t d e rech ter in
Osnabriick h em in 19 85 on bevoegd had
verkl aard .
Pro fessor Winter Is h oogle raar aan een
universiteit en s taat n iet a ls advocaat
Ingeschreven. Daa rom m ag hij s lechts
incidenteel als procesgevolmachUgde
optreden . Het voeren va n de processen
tegen meerdere vergu nningen voor de
kerncentrale lJngen werd door de recht
bank van Osnabrûck als een beroepsma
tige activiteit gezien. Het Oberver
waltungsgertcht III Lüneburg heeft
Osnabrûck hiervoor teruggefloten .
De suchung Burgerinspraak over de
Grens is er met Ha m ers van overtuigd
dat de rechters met alle middelen willen
voorkomen dat 7~ een uitspraak moeten
doen over de aanklacht. In de hoop dat
hij het bijltje er oott eens bij neergooit.
De stichting heeft n u de rechtbank In
Osnabrückv~htdebehandeUngvan

de zaak-Hamers zo snel mogelijk over te
dragen aan een rechtbank die w èl In
staat is op k orte termijn een oordeel te
vellen .
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