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Weer een dikke Atoomalarm. 
Met een vr1j grote verscheiden
heid aan artikelen. 
Een soort thema over de verkie
zingen (toch nog) en de kabi
netsformatie. Dit bevat een goe 
de samenvatting van de diverse 
partijprogramma's en een nauw
gezette prog.ramvergelijking. 
Suggestie voor gebruik na le
zing: als naslagwerkje om de 
uitvoering van de partijpro
gramma's te kontroleren. Wij 
hopen daar in de toekomst be
hulpzaam bij te zijn. 
Echter, "de akties moeten 
doorgaan" zo was de unànieme 
opinie binnen de redaktie. Eens 
in de vier jaar maak je een 
stemhokje rood, elke dag maak 

je een stukje Nederland rood. 
Het is daarom een goede zaak 
dat achterop deze Atoomalarm 
het lijste met aktieve groe
pen weer langer is geworden en 
er vrij veel nieuws uit de groe
pen is. 
Daarom ook aandacht aan de UCN
blokkade (17 t/m 20 juni) en 
manifestatie (zaterdag 20 juni) 
Ook de ontwikkelingen over de 
grens met West-Duitsland volgen 
we op de voet, zoals lezing 
van dit blad zal uitwijzen. 
En tenslotte, het zal reeds 
zijn opgevallen, Atoomalarm 
ziet er anders uit. we hebben 
namelijk een andere drukker in 
de arm genomen, Papyrus, een 
MEMO-drukkerij in de stad Gro
ningen. 

Marijke Schilperoord, Groningen 
Jan Schutten, Beilen. 
Theo van der Veen, Groningen. 
Erik Verbraeken, Groningen. 

c;?-a;;e: 950 exemplaren1 

INHOUD 

ARBEID EN 
GEZONDHEID 

blz. 
3 

5 

6 

8 

9 

10 
11 

12 
18 
19 
20 
21 
21 
22 
23 
24 
24 
24 
24 

24 
25 
26 
26 
26 

26 
27 

omschrijving 
uc Nee! 
Basisgroepen 
Hoorzitting Lingen 
Natuurgebied!? 
Paaswandeltocht Lingen 
Gemeenteraad Emmen 
Hoorzitting Gorleben 
(Kern)energie '81 - '85 
Sizewell-B 
Neem een molen 
Boekbespreking 
Krom en recht 
Ver. voor Windenergie 
Energieprojekt Beijum 

Harrisburg twee jaar 
Nieuws uit de groepen 

Westerkwartier 
Borger-Gasselte 
Z .0. Drente. 
Anloo 
Rolde 
Greenpeace 
Norg 

• 1J ra 10 og1sc e. wer ers 
(arbeiders die met radio-aktie 
ve stoffen en/of röntgenstra
ling werken) zou ieder jaar 
minstens één keer een medisch 
onderzoek moeten plaatsvin
den, waarbij de radio-akti
viteit van bloed, uitade
mingslucht, urine en uitwerp
selen gemeten wordt. 
2. Van het aantal zogenaamde 
radiologische werkers is over 
de laatste tien jaren de groep 
die meer dan 0,5 rem (de ma
ximale wettelijk toegestane 
stralingswaarde voor de gewone 
bevolking) per jaar ontvangt 
verdubbeld. 
3. De Adviesgroep van de Stich 
ting Arbeid. en Gezondheid als
mede de Industriebond FNV ra-

KERNLIJN 
Vo'Lks1atant~ c1-;_nsaàg 19 mei 1981 
Een onderhandelaar van de 
NeQerlandse regering heeft 
een overeenkomst gesloten 
met de Vereinigte Elektrizi-
tätswerke Westfalen (VEW) 
over een geringe verhoging 
van de aardgasprijs in 
ruil voor de levering van 
een miljard aan goedkope elec· 
triciteit uit West-Duitsland. 
Volgens de VEW is hun stroom 
al betrekkelijk duur, omdat 
zij voornamelijk Duitse 
kolen en Nederlands aardgas 
gebruikt. Schoonoord lied De levering van de stroom aan 

Alternatief Orents volks Nederland zal plaatsvinden 
Rolde, het E.G.D. en de in de periode.~990-2000. ~et 

democrastie vermogen dat ~n die tien Jaar 
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denaan om voor radiologische 
werkers een maximum toegesta
ne dosis van 0.5 rem per jaar 
aan te houden, dus tien maal 
zo laag als de huidige norm 
(die 5 rem bedraagt). 
4. Gezien de gevaren ionise
rende (zowel radioaktieve
als röntgenstraling) is het 
hard nodig om de toepassingen 
tot het uiterste te beperken 
en veiliger alternatieven te 
ontwikkelen/HvD 
Uit~ Risicobulletin nr. 11, 
uitgave van de Stichting Ar
beid en Gezondheid, Je. jaar
gang nr. 1, maart 1980. 
In een volgend nummer van A
toomalarm komen we op deze 
problematiek terug. 

geleverd wordt bedraagt 700 
MegaWatt. De VEW heeft Ne
derlanQ verder töegezegd 
onderdelen voor vier nieuw 
te bouwen energiecentrales te 
bestellen bij Nederlandse 
Ketelbouwers (Rijn-Schelde-Ver 
o1me in Vlissingen en VMF
Stork in Hengelo). 

noot: êên van de eerste in 
opdracht van VEW te bouwen 
energiecentrales is de kern
centrale Emsland 1 bij Lingen: 

* 



HERRE VAN DOKKUMBURG UC-NEE! 
In juni wordt er een grote 
anti-kernenergie a~tie gehouden 
rond de ultra-centrifugefa
briek (UCN) in Almelo. 

WAAROM NU? 

Tot 1978 stond er in Almelo al
leen een proeffabriek . In dat 
jaar heeft het parlement toe
stemming gegeven om de fabriek 
uit te breiden. Met deze uit
breiding kan de fabriek twintig 
maal zoveel verrijkt uranium 
leveren. 
Dit besluit ging gepaard met 
een heftig protest vanuit de 
bevolking (onder andere een 
demonstratie van 40.000 mensen) 
en werd met een zeer krappe 
meerderheid en pas na veel ge
sjoemel en druk uitoefenen, 
genomen. 
De nieuwbouw is inmiddels klaar 
en wordt waarschijnlijk in juni 
in gebruik genomen. Vandaar 
dat de aktie dan gepland is . 

AKTIEVORMEN 

De aktie zal bestaan uit een 
meerdaagse , in pr incipe geweld
loze, bl okkade, die duidelijk 
effectief moet zijn. 

Verder worden er akties gevoerd 
tegen toeleveringsbedrijven om 
ook hun rol in het kernenergie 
programma meer naar voren te 
halen en ze erop te wijzen dat 
wij dat niet langer accepte
ren. 
Er zal een demonstratie gehou
den worden door mensen die 
niet aan de blokkade kunnen 
of willen meedoen , maar de 
aktie wel willen steunen. 

TUDSTIP 

De aktie begint op woensdag 
17 juni met het opbouwen van 
een tertten.kamp. Voor het 
tentenkamp is gemeentelijke 
toestemming verkregen. 
Op 18 juni wordt begonnen 
met de blokkade die tot en 
met 20 juni zal duren. 
Op zaterdag 20 juni zal ook 
de ondersteunende demonstratie 
gehouden worden , die tevens 
zal dienen als massale afslui
ting van de aktie . De akties 
tegen toel everingsbedrijven 
worden door afzonderlijke 
basisgroepen voorbereid en 
uitgevoerd. 

OPEN BRIEF 
I n een open brief hebben de 
a nti-kernenergiebasisgroepen 
een beroe p gedaan op PvdA en 
D'66 zich uit te spreken voor 
sluiting yan de ultra- centri
fugegabriek (UCN ) in Al melo 
Qe CPN. PPR. PSP en EVP spre
ke n z i ch in hun verkiezings
programma ' s reeds voor s lui
t i ng uit. PydA en 0'66 he bhe n 
z i c h weliswaar tegen verde r e 
ontwikkel i ng van kernener gie 
ui tge sproke n . maar wille n de 
UCN- f a hr iek voora l snog open
houden . 
Tegen k.ernenerqie zijn houdt 
volgens de anti-kernenergie
groepen in dat je ook geen 
kernenergie in het buitenland 
wilt bevorderen. "Dat bet ekent 
s luiting van UCN want de UCN 
produceert brandstof voor kern
centr a l es " . 
I n de open brief wordt verder 
gekonstateerd dat al l e politie
ke partijen in Nederland zich 
tegen. de spreiding van kern
wapens ui tspreken . "Het open
houden van de UCN is daarmee 
in strijd~, a l dus de br ief d i e 

ln dit ver band wijst op bij
voorbeeld de affaire-.I<ahn en 
de levering aan Br azilië en 
andere landen van verrijkt u
ranium d.at geschikt is voor de 
aanmaak van kernwapens . Oe anti
kernnenergiegr oepen onderstre
pen verder dat ook Nederland 
z ich heeft uit gesproken tegen 
de grondstoffenroof uit Nami
bië. Oe UCN betrekt echter , zo 
wordt gesteld, nog steeds ura
ni um uit Namibië. 
Er zijn dus drie redenen om 
UCN te sluiten, aldus de anti
kernenergiegroepen . "De UCN 
mag echter ongestraft doorgaan 
van VVD en CDA en ook van PvdA 
en D' 66 tot in elk geval 1995". 
In de open brief worden in dit 
verband vraagtekens geplaatst 
bij de geloofwaardigheid van 
PvdA en 0 1 66 als ze op papier 
wel goede standpunten innemen , 
,maar deze in de praktijk niet 
waarmaken. 
Op PvdA en 0'66 wordt daaromn 
een beroep gedaan zich alsnog 
voor sluiting van UCN uit te 
spreken./HvD. 

Er is een landelijk secre
tariaat ingericht in de We
reldwinkel in Deventer (Kleine 
Poot 4) , waar mensen nadere 
informatie kunnen krijgen. 
Vanaf nu is er elke middag 
van maandag tot en met vrij
dag (14.00-17 . 00 uur) ie-
mand aanwezig. Op woensdagen 
is er ook iemand tussen 
19 . 00 en 21.00 uur. Telefoon
nummer van dat sekretariaat: 
05700-16404. Mensen die op 
het sekretariaat willen helpen 
kunnen zich daar ook opgeven. 

VERVOER 

Aanmelden voor busvervoer op 
woensdag 17 juni naar de blok
kade in Almelo vanuit Groningen: 
René, Kattenhage 16. 
Aanmel den voor fietsers bij 
Barbara, Winschoterdiep 7, tel. 
181 95 . 

Winschoter Courant 
VVD-lijsttrekker Wi egel heeft 
gezegd de kernenergie bij de 
kabinetsformatie te willen 
regelen . Hij wil dan afzien 
van de brede maatschappelijke 
diskussie. 



UC-NEE! 

1975 - 1 ATOOMSPION * De Pakistaanse metallurg Abdul 
Quadeer Kahn was begin jaren 
zeventig in dienst van FDO, 
een ingenieursbureau van VMF. 
In die funktie werkte hij eni
ge maanden op het terrein van 
de UC-fabriek te Almelo, waar 
hij spioneerde. Dat dit kon ge
beuren, is te wijten aan de na
latigheid van onder meer de BV 
Naar aanleiding van een aantal 
"incidenten" in de tweede helf 
van 1975 was de aandacht reed 
op de persoon van Kahn geves
tigd en werd er een onderzoek 
naar Kahn verricht. 
De uitkomsten van dit onderzoe 
werden echter terzijde gescho
ven, ook toen Kahn eind 1975 
plotseling niet meer terugkeer 
de van een familiebezoek aan 
Pakistan. 
De "incidenten" betroffewn ver 
zoeken om offertes van de Paki 
staanse ambassade in Brussel 
waarvan de materiaalspecifika
ties rechtstreeks afkomstig 
waren uit de UCN-fabriek te 
Almelo. 

1977 1 BEDRIJF * 

Deze oud-kollega's hebben 
een en ander aan hun direc
tie doorgegeven, die naliet 
om de BVD in te seinen. Ook 
is het voorgekomen dat twee 
Pakistaanse medewerkers van 
Kahn VMF hebben bezocht om 
zich gespecialiseerde meetma
chines aan te schaffen ten 
behoeve van de oe-technologie. 
Tijdens dat bezoek hebben zij 
getracht een aantal VMF-mede
werkers "voorstellen" te 
doen. 
formatie opgevraagd. Obk 
vroeg hij een aantal van deze 
kollega's of zij tijdelijk 
wilden komen werken voor het 
Pakistaanse atoomprojekt. 

1980 37 ARRESTANTEN * Ongeveer honderd mensen hebben 
dinsdagochtend voor kerst 
(1980) rond half zes de drie 
toegangspoorten tot het ter
rein van de UCN-fabriek in 
Almelo met kettingen ver
grendeld. De aktie richtte zich 
op het stilleggen van de· fa
briek en tegen de qitbrei-
ding ervan. Kort na zeven uur 
maakte de politie, geassisteerd 
door veertig man Mobiele Een
heid één van de toegangspoor-

Het Tilburgse bedrij.f Van ten weer vrij. De kettingen 
Doorne's Transmi'8se heeft 6500 werden doorgeknipt. 
buizen van een speciale harde ondanks het feit dat de 
staalsoort en bestemd voor een aktievoerders geen verzet bo
UC-fabriek gelverd aan Pakista • 
Dit is willens en wetens ge
beurd, want volgens een voor
malige ambtenaar van het minis 
terie van Economische zaken 
had directeur Hamstra-Pik van 
het bedrijf hem al in 1977 des 
gevraagd gezegd," dat de buizen 
bestemd waren voor ee.n UC-fa
briek in Pakistan. De export 
van de laatste 300 buizen heef 
op 7 september 1979 plaatsge
vonden. Het ministerie van 
Economisèhe zaken had echter al 
op 24 augustus in een brief 
aan de directie gewezen op het 
verboden karakter van de leve
ring. De doUanedienst van het 
Ministerie van Financiën was 
al voor die datum tot tweemaal 
toegewezen op het grote belang 
van het voorkomen van oe-ex
porten naar Pakistan. Desal
niettemin is ook deze laatste 
zending aan de aandacht van 
de douane te Schiphol ont
snapt. (Uit de brief van de 
ministers van Economische, 
Binnenlandse en Buitenlandse 
Zaken en Justitie aan de Twee
de Kamer). 

1977 NOG EEN BEDRIJF * De atoomspion Kahn heeft, toen 
hij allang naar Pakistan was 
vertrokken, regelmatig aan 
oud-VMF-kollega's geheime in-

den werden er toch maar liefst 
37 mensen gearresteerd en naar 
het Almelose politiebureau o
vergebracht. Volgens een woord
voerder van de Almelose poli
tie worden de arrestanten 
vastgehouden wegens verstoring 
van de openbare orde. 
D~ groep van 37 werd weer op 
vrije voeten gesteld nadat 
degenen die weigerden hun na
men op te geven gefotografeerd 
waren. 

1981 1 H-BOM * Saoedie-Arabië en Pakistan 
zullen binnenkort een over
eenkomst ondertekenen, op 
grond waarvan de Saoedi's 
Pakistan een bedrag van 1,6 
miljard gulen ter beschik
king stellen voor de pro
duktie van een "islamitische 
waterstofbom". Het arme Pa-

kistan is niet in staat de 
produktie van een waterstof
bom op eigen kracht te fi
nancieren. 
De Pakistaanse onderhande
lingsdelegatie bestond on
der andere uit de direkteur 
van het Pakistaanse nucle
aire onderzoekscentrum, de 
atoomspion Kahn. 

1981 3 MINISTERS * De speciale Kamerkommissie 
die zich bezighoudt met de 
zaak-Kahn overweegt een par
lementaire enquete in te 
stellen indien de regering van 
de Pakistaanse atoomspion. 

stellen indien de regering 
onvolledig blijft antwoorden 
op vragen over handel en wan
del van de Pakistaanse atoom
spion. De eerder ingediende 
schriftelijke vragen werden 
of in het geheel niet of on
volledig beantwoord. De vra
gen werden in ieder geval 
heel laat beantwoord. Om die 
reden heeft de kommissie op
nieuw 31 vragen aan de be
trokken ministers (Van Aar
denne, Wiegel, Van der Klaauw) 
gezonden. Eén van de dingen 
die worden gevraagd is een 
inzicht te geven in de pro
cessenverbaal die tegen een 
aantal Nederlandse bedrijven 
zijn opgemaakt. 

1980 1 SCHOOLMEESTER * 
De akties (blokkade Dode
waard) zijn illegaal, omdat 
het in strijd is met de wet 
om mensen door een blokkade 
of bezetting te verhinderen 
hun normale werk te doen. 
In onze demokratische samen
leving zijn dergelijke akties 
ontoelaatbaar. Wanneer het 
gewoonte wordt dat groepen 
het recht in eigen hand gaan 
nemen als zij het niet eens 
zijnmet wat door onze demo
kratische organen is besloten, 
dan is het hek van de dam. 
Iedereen die een geordende 
samenleving wil zal zich, 
ongeacht zijn mening over 
kernenergie tegen deze 
ontwikkeling moeten verzetten. 

Uit "Nieuws van Dodewaard 
nr. 1", informatieblad voor 
de omgeving van de centrale 
uitgegeven door de Dode
waarddirektie - sept. 1980. 

** 



JAN SCHUITEN 

0o 18 ]uni zal opnieuw een ten
tenkal'ili:) opgezet worden, dit
maal bij de UCN-fabriek .t.n Al
melo. Dit zal weer als boord
kwartier dienen, van waaruit 
de blokkade centraal geleid 
qaat worden. Voor een goede or
ganisatie worden hulpmiddelen 
ingezet, waaronder een zender 
en wordt gebruik gemaakt van 
enkele portofoons. 
Daarnaast is een goede vorm van 
vertegenwoordiging van de blok
kade-groepen naar het centraal 
overleg toe êên van de belang
riikste vereisten. . 
Maar de belangri1kste beslis
singen over wel of niet door
zetten van akties, de mate en 
aard van het verzet zullen In 
de basis- of vrlendschapsgroe
pen zelf genomen moeten worden. 

De basisgroepen geven de aktie 
het autonome karakter,waar het 
zelf zo prat op gaat. De nadruk 
ligt ook op de i·nterne voorbe
reiding binnen de basisgroepen. 
Zo hebben in enkele gevallen de 
Dodewaard-gangers van eertijds 
binnen hun basisgroepen aan 
groepstraining in geweldloze 
weerbaarheid gedaan. Bij de ar
restatie van vriend of vrien
din, of op provocaties van de 
ME of vanuit de eigen blokkade
groep werden houdingen ingestu
deerd en taktieken van hande
len toegepast. 
Tot nu toe lijken in de voor
bereiding van de UC-blokkade 
er geen verschillen met de 
Dodewaard-blokkade, zij het 
dat het verloop deze keer van 
te voren precies vastgesteld 
is. De blokkade zal niet !angel 
duren dan twee dagen en zal met 
een demonstratie afgesloten 
worden. Zodoende probeert men 
te bereiken, dat de aktie met 
een climax afgesloten wordt 
en de aktie tegen het eind 
niet helemaal verlopen is. 

AKTIEVORMEN 
De verschillende aktievormen 
in de strijd tegen kernener
gie lijken elkaar af te wis
selen. Na de massale blokkade 
van Dodewaard, volgden enkele 
kleine, onaangekondigde blokka
desJ o.a. voor de poorten van 
de u.c.-fabriek in december vaD 
vorig jaar. 
Maar deze geweldloze blokkade 
bleek in haar passieve verzet 

BASISGROEPEN 
Al 5 AKTIEVORM 

weinig te kunnen uithalen tegen 
de taktiek van een relatief 
kleine groep m.e.-ers. 
Wat dit betreft lijkt het of 
er bij de aanstaande blokka~ 
teruggegrepen wordt naar de ma
nier van aanpak als bij de mas
sale aktie van de Dodewaard
blokkade. 

ONTWIKKEUNG 
Maar als we dan een vergelij
king willen trekken tussen 
u.c.-Almelo en Dodewaard, wel
ke ontwikkeling in aktievorm 
kunnen we dan waarnemen? M.a.w. 
hoe plaatsen we Almelo in de 
ontwikkeling van het verzet te
gen kernenergie- daarbij gelet 
op de verandering van vorm en 
inhoud van akties. 
Om de diskussie over aktievor
men, zoals die gevoerd wordt, 
te kunnen begrijpen, eerst 
iets over het ontstaan van de 
basisgroepenstructuur. Dit 
staat uitvoerig beschreven in 
een uitgave n.a.v. de Dodewaard 
blokkade, getiteld: "Met je 
hoofd in de wolken en je voeten 
in de modder" - een beschrij
ving van de jongste ontwikkelin 
gen binnen de nederlandse an
ti-kernenergiebeweging. 

NIEUWE MENSEN 
Op het pinksterkamp van vorig 
jaar kreeg de 'direkte aktie'
zoals die al enkele keren door 
BAN was toegepast- een hechte 
'sociale basis' binnen de anti
kernenergiegroepen. Krakers, 
ankruiters en mensen van 
B.A.N. wisten namelijk hun spe
cifieke nieuwe ervaringen in 
de anti+kernenergiebeweging te 
brengen. Deze groepen hebben on 
getwijfeld een eigen sociale 
achtergrond, van waaruit zij 
praatten over hun ervaringen in 
verzetssituaties. Deze vari
eerden van de a'damse kra
kersrellen tot anti-mili
tairistiese akties, studen
verzet en ••• eerdere kor-
tere blokkade-akties. 

BASISGROEPEN 
Het idee van een basisgroe
penstruktuur is overgeno
men van een terreinbezet
tingsaktie in het ameri
kaanse Seabrook. Omdat het 
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om een onaangekondigde, 
massale aktie ging, was 
deze unieke organisatie 
vereist. Het doel was "een 
federatie van autonome 
groepen, die op niet-hië
rarchiese wijze - zonder 
autoritaire verhoudingen, 
toch een zekere mate van 
koördinatie tot stand wis
ten te brengen. 
Na deze gebeurtenissen en 
na verscheidene diskus
s·iestukken over aktievor
men groeide het idee van 
een bezettingsaktie (wat 
dus later teruggeschroefd 
werd tot een minder offen
sieve blokkade-aktie). De 
affaire rond Dodewaard
die de ongeloofwaardig
heid van de politiek nog 
eens aantoonde, gaf alle 
reden deze kerncentrale 
uit te kiezen; Dodewaard 
als symbool van oncontro
leerbaarheid en onveilig
heid, die er heerst ron
dom kernenergie. 

TEGENSTELLINGEN 
Maar de meningsverschillen 
over de strategie van ak
tievormen zijn tot tij
dens de Dodewaardaktie ge
bleven. Vragen die speel
den, waren: moeten op het 
tentapkamp prik-akties 
(ter plaatse georganiseerd) 
uitgevoerd worden - precies 
volgens de afspraken die 
op het landelijk overleg 
gemaakt zijn- om de gunst 
van de publieke opinie niet 
te verliezen. 
Met de keuze voor de UCN is wel
iswaar niet gekozen voor diê 
schakel in de atoomketen die een 
direkt gevaar oplevert voor de 
veiligheid van de bevolking; 
dit in onderscheid met Dode
waard. 
Maar financieel en qua funktie is 
de UC-fabriek van grote betekenis 
in de splijtstofcyclus in Europa. 
En omdat het onderdeel uitmaakt 
van de kernenergieplannen in het 
westduitse Emsland, draagt Ne
derland hiermee een belangrijke 
verantwoordelijkheid voor het 
groot opgezette atoomprogramma 
aldaar. De UCN maakt Nederland 
politiek medeverantwoordelijk 
voor het gebeuren in het bui
tenland. 



JAN BRINKS 

Lingen, dinsdag 12 mei 1981. 
?4.000 bèzwaarschriften, waar
van zo'n 4.000 ongeldig. Van 
de overige 20.000 is het de 
bedoeling dat op deze en de 
volgende dagen de heersende 
bezwaren zoveel mogeliJk uit 
de wereld worden geholpen. We 
hebben het over de vergunning
aanvraag voor de eerste nieuwe 
1300 MW kerncentrale Emsland I 
en de behandeling van de be
zwaarschriften. 

Tegen negen aar stromen enige 
honderden mensen op de "Fe&t
saal der Wilhelmhöhe" toe. Een 
dertigtal Nederlanders komt 
niet verder dan de zaaldeuren 
omdat ze niet gerechtigd zijn 
aan de hoorzitting deel te ne
men. Zo'n 4000 bezwaarschrif
ten zijn niet ontvankelijk 
omdat ze uit Nederla.nd komen. 
Groningers, Drenten en Twen
tenaren nemen plaats op het 
terras. Binnen wordt de zit
ting geopend door dr. Knoll
mann van het ministerie van 
Sociale Zaken van Nedersakse.n. 
Dit is de instantie die de 
atoomrechtelijke vergunning 
van plan is te· verstrekken. 
De 'Verhandlungsl~iter' wordt 
bijgestaan door vele persone.n 
en bedrijven, zoals de vergun
ningaanvrager Kernkraftwerke 
Lippe-Ems GmbH (KLE), die gro
tendeels eigendom is van de 
Vereinigte Elektrizitätswerke 
Westfalen AG (VEW), verder 
RWE (Rheinisch Westfäliscbe 
Elekt~izitätswerke), KWU 
(Kraftwerk Union, de bouwer, 
een Siemens dochter) en vele 
anderen. Bij ons op het ter
ras zit bijvoorbeeld een oude 
luchtmachtofficier. Deze per
soon moet in touw komen wan
.neer vragen gesteld wo~den o
ver het eventuele neerstorten 
van vliegtuigen op de centrale. 

BEZWAREN 
Doel van de bijeenkomst is de 
bezwaren van de burgers aan te 
horen en deze zo veel mogelijk 
~eg te nemen. Wanneer de bezwa 
ren volgens de organisatoren 
juist zijn, kunnen bijvoor
beeld nieuwe adviezen of aan
passingen in bet veiligheids
rapport nodig ~ijn. De eerste 
dag kwam echter van inhoude
lijke diskussie niets terecht, 
en werd slechts over de proce-

HOORZITTING 

dure gesproken . Er leefde bij 
de Bürgerinitiativen een groot 
aantal bezwaren tegen de gang 
van zaken: 
- het plaatsvinden van de hoor

zitting op werkdagen overdag 
- het tegelijkertijd plaats

vinden van eenzelfde hoor
zitting tegen de geplande 
uraniumverrijkingsfabriek 
in Gronau. 

- het niet openbaar zijn van 
alle rapporten over de kern
centrale 
het niet openbaar zijn van 
de rampenplannen 

- bet feit dat Nederlanders 
een ins raakrecht hebben . 

'Na tijdenlang aandringen door 
de Duitsers stond de diskussie
leiding uiteindelijk toe dat 
wij ook na~r binnen mochten. 
Daar bleek echter dat Neder
landers 'Giste- waren, d.w.z. 
wij mochten toebren en een 
verklaring voorlezen, maar op 
behandeling van onze bezwaren 
hoefden we niet te rekenen . 
Ovation.eel applaus kregen we, 
toen we daarop ons spandoek 
met de tekst "Niederländer 
dürfen nicht einsprechen, 
sondern nur betroffen sein" 
ontvouwden. Het kostte trou
wens Oene Zwittink wel een 
half uur tijd om dit produkt 
uit Anloo ile grens over te 
krijgen! In het begin van de 
middag las Jan van der Staale 
van het Twents Energie Komitee 
(TEK) een verklaring voor na-

LINGEN 
mens .het speciaal voor dit 
doel gevormde Twents Burger
initiatief tegen kerninstalla
ties in de grensstreek. Behal
ve het TEK stonden hierachter 
miljeuorganisaties, de kleine 
linkse politieke partijen en 
de PvdA in Twente. Met name 
werden gelijk.e rechten voor 
Nederlanders geëist. Na aan
dringen werd de verklaring 
ook in het Duits vertaald en 
voorgelezen. 

UITTOCHT 
Naast het pun.t van inspraak
recht van Nederlanders werd 
ook aan de andere kritiekpun
ten slechts gedeeltelijk tege
moet gekomen. Na het beschul
digen van de onderhandelings
leider van partijdigheid en na 
enkele schorsingen van de zit
ting werd door het overgrote 
deel (ruim 400) van de aanwe
zigen besloten de hoorzitting 
gezamenlijk te verlaten. Aan 
de ons inziens gerechtvaardig
de eisen tot een demok.ratische 
inspraakprocedure wilde men 
niet tegemoetkomen. Na een 
spontane demonstratie door de 
Lingener binnenstad, kwam het 
idee naar voren, zelf een 
alternatieve openbare hoorzit
ting te organiseren. Deze zal 
plaatsvinden op zaterdag 13 
juni. Intussen was gebleken 
dat ook het merendeel van de 
kernenergie-tegenstanders in 
Gronau de zaal had verlaten. 
Er waren daar veel minder men-



sen en de diskussieleider diri
qeerde op een veel meer autori
taire wijze dan in Linqen. 

LEUKEMIE 
De behandeling in Linqen werd 
na onze uittocht gewoon voort
gezet. Vrijdags (15 mei) werd 
de zitting pas beëindigd. 
zins vreemd deed het aan dat 
enige mensen van de Bürgerini
tiativen die dinsdag de zaal 
hadden verlaten, de volgende 
dag toch weer·keerden. Voorts 
werd nog deelgenomen door amb
telijke insprekers en door te
genstanders die de hele Bonds
republiek voor dit soort bij
eenko::nsten afreizen. 
Eén van dergelijke atoomener
gie-tegenstanders is Walter 
Soyka van het 'Institut für 
biologische Sicherheit'. 
Soyka, die in 1978 met het op
zienbarende bericht kwam over 
een verhoogd aantal gevallen 
van leukemie (bloedkanker) 
rond de oude kerncentrale van 
Lingen, zei nu dat hij achter 
deze bewering "niet meer een 
uitroepteken, maar een vraag
teken" wou plaatsen. 

KERNKRAFT WERK LINGEN 
STILGELEGD 

3 KERNKRAFTWERK EMSLAND 

(~AVO-BOMMENAFWERPTERREIN 
NORDHORN-RANGE. 

Door een ander werd ingebracht 
dat het een vreemde zaak is, 
dat voor deze kerncentrale de 
maximale radioaktieve belasting 
uit de schoorsteen van edelgas
sen als Krypton, Xenon, e.d. 
50,000 Curie per jaar mag zijn. 
Dit getal ligt namelijk bedui
dend hoger dan bij andere ver
gelijkbare centrales. Kan de 
bevolking in het Emsland en om
geving soms beter tegen radio
aktieve stralers dan elders? 
Niet dit laatste, maar wel het 
feit dat de genoemde waarde 
hoog ligt, werd door de lei
ding erkend. In hoeverre daar 
wat mee gedaan zal worden is 
onbekend. 

Kernkraftwerk Emsland (KKE) 

VRUCHTBAAR 
Adviseurs van de 
'stelden vast' dat de atoomce,n-
trale geen radiologische 
problemen zou opleveren. Men 
zou ver onder de maximale grens 
blijven van de stra 
mingsverordeninq. Ook warmte, 
lawaai, bakteriën en 'andere 
schadelijke stoffen' die de 
koeltoren gaat uitbraken, bete
kenen volgens de experts geen 
risiko voor de bevolking. 
Er zijn, volgens dr. Knollmann, 
tijdens de hoorzitting geen 
aanwijzingen naar voren gekomen 
die duiden op fouten in de ver
gunningsprocedure of op onvol
ledigheden in de vergunningaan
vraag! 
oe diskussieleider noemde de den. Ons insziens is het veel 
behandeling, ondanks de uiLLocnLwaarschijnlijker dat alle argu 
van de meeste aanwezigen, over menten vakkundig en snel van 
het geheel genomen vruchtbaar. de tafel geveegd worden. 
or. Knollmann verzekerde dat Tenslotte kon nog niets gezegd 
alle argumenten die ter sprake worden over het tijdstip waar
waren gekomen zorgvuldig over- op over de atoomrechtelijke 
wogen en beoordeeld zouden wor- vergunning (en tegelijk eerste 

1 

OKrattw.lc Union 
Aktiengaollodoaft 

bou~~elrg\lnrli~tg) de beslissing 
• Dat die beslissing 

poditeif zal luiden, staat voor 
ons (Bürgerinitiativen en Neder
landse tegenstanders) vrijwel 
vast. De vergunningaanvrager 
(KLE) hoopt dat het besluit nog 
dit jaar zal vallen. 



NATUURGEBIED NOG EEN 

JAN BRINKS DANKZIJ HOORZITTING 

ATOOMENERGIE 
(LINGEN- 2juni) 

OENE ZWITTINK 

Bij Ceeste, tussen Meppen en 
Lingen, wordt een waanzinnig 
groot koelwatermeer gebouwd. 
De grootte is te vergelijken 
met het Paterwoldse Meer. De 
waterinhoud is geschikt voor 
koeling van twee (grote) 
atoomcentrales. 

Het koelwaterméer, in het 
duits "KÜhlwasserspeichersee", 
is noodzakelijk voor het be
drijf te bouwen kerncentrale 
Emsland 1 en de daarop vol
gende centrale. De rivier 
de Eems bevat namelijk regel
matig te weinig water om een 
1300 MN-kerncentrale te kun
nen koelen, 
Het meer wordt aangelegd in 
het Biener Sand bij Geeste. 
Dit is een heuvelachtig ge
bied, waardoor niet zulke 
hoge dijken nodig zijn. 
10 tot 15 meter zal de dijk
hoogte bedragen. De opper
vlakte van alleen het water 
wordt 180 ha., inklusief 
de dijken 230 ha. • De wa
terinhoud bedraagt maximaal 
zo'n 22 miljoen kubieke me
ter. Het hele bekken, bo
dem en wanden., zal worden 
voorzien van een asfaltlaag. 
Kostenraming van dit projekt: 
150 milj·oen D-Mark. 

GEVOLGEN 
De gigantische hoeveelheid 
water voor dit meer moet uit 
diezelfde Eems komen, die vaak 
zo weinig water bevat,. Voor
namelijk in de winter, bij ho
ge waterstand van de Eems zal 
water in het bekken worden qe
pompt. Het onttrekken van zo
veel water aan de Eems kan 
betekenen dat zout water ver
der het noordelijk Eemsgebied 
binnendringt. In de omgeving 

worden. Hoewel we officieel wel deel 
---------------------------------lkonden nemen aan de behande
PARADIJS ling van de waterrechtelijke 
---------------------------------1vergunningsaanvraag, bleek 
Die opdrachtgevers zijn de Ver ook dat een wassen neus. 
einigte Elektrizitätswerke Wes Er was geen tolk georgani
falen (RWE),1 Met behulp van dE seerd. 
Lingener Tagepost presenteren Na op de eerste dag van de 
zij het meer als een prachiig behandeling daartegen gepro
natuur- en rekreatiegebied. ZwE testeerd te hebben door onze 
men, surfen, zeilen, roeien, al inbreng grotendeels in het 
is mogelijk. Voor de aanleg var Nederlands te doen, werd er 
het meer moet weliswaar bos ge er aan het eind van die dag 
kapt worden (150 ha.), maar el toegezegd dat men zou proba
ders wordt weer 80 ha. bos aan ren een tolk te versieren. 
geplant. "Bovendien" komt bij Tot mijn grote verbazing was 
het meer "een 60 ha. groot en er de volgende dag een tolk: 
zeer uniek natuurgebied, een een vrouw uit Amsterdam die 
zogeheten Feuchtbiotop". Dit ge- al 35 jaar in Lingen woont. 
bied wordt een "dierparadijs, Een 'tolk' was ze echter nau-
een ideale levensruimte voor welijks te noemen: :te kon 
vele kleindieren en volgels". maar êên uur aanwezig zijn en 
Mensen mogen hier niet in, maal ze vertaalde mijn Nederlands 
er zal "an geeigneten Stelle in nog slechter Duits als 
ein Aussichtspunkt geschaffen wanneer ikzelf in het Duits 
werden, der interessierten BÜr- zou hebben gesproken. Ik pro
gern zugänglich ist". Misschien testeerde, omdat ik op deze 
dat die geinteresseerde burgers manier niet samen met de 
als ze wat verder om zich heen Duitsers deel kon nemen aan 
kijken ook kunnen genieten van de puntsgewijze behandeling, 
het zich op een oude en op een maar al onze bezwaren en vra
niuuwe atoomcentrale, een lood- · gen in êên keer naar voren 
fabriek, een aardolieraftinader moest brengen. 
etc., etc •• Het is werkelijk ----------------:--
schandalig, hoe dit meer en mee PERSOONJJK BELANG 
mensen aangepraat wordt. Het va 
te hopen, dat wanneer het meer 
er ooit zal komen, er goede 
meettoestellen voor verontreini 
ging en radioa tieve belasting 
worden geinstalleerd. Lekker 
zwemwater is de Eems nu al niet 
Op het bewuste terrein zijn nu 
alleen nog maar meetapparaten 
voor de bodemgesteldheid e.d. 
aanwezig. Reg-elmatig zijn deze 
onklaar gemaakt door verontruste 
bewoners in de omgeving. I 

VERGUNNING 

Na dit protest begon ik met 
vragen te stellen over de ge
volgen van de koelwatervoor
ziening van het KKE voor het 
milieu en de landbouw in zo
Drente en over de gevolgen 
voor de Waddenzee. Mij werd 
te verstaan gegeven dat dat 

vanhet koelwatermeer kan tot Onlangs is het voornemen 
de grondwaterstand aanzien- het aanlegqén van het meer 

algemene belangen waren èn 
geen punten waardpor tk in 
mijn persoonlijk belang zou 
worden geschaad. En alleen 
het persoonlijk benadeeld 
worden is een rechtsgeldige 
grond voor het indienen van 
bezwaren. Nadat mensen van de 
Duitse Bürgerinitiative en ik 
duidelijk hadden gemaakt dat 
algemene belangen ook persoon
lijke belangen zijn, werd 
mijn vraag over de gevolgen 
voor ZO-Drente met een paar 
simpele ontkenningen beant
woord. Toen ik daarna nog
maals de vraag over de Wadden 
zee stelde, werd ik duidelijk 
te lastig. Men begon met te 
zeggen dat ik geen poo·tje 
baadde in de Waddenzee en dat 
de vervuiling van de Wadden
zee mij daardoor niet zou 

lijk dalen. Damdoorbraak zal in het kader van de ruimte-
katastrafale qevolgen hebben. lijke-orderningsplannen door 
Het spaarbekken komt op slechts de autoriteiten goedgekeurd. 
15 tot 20 km. afstand van de Daarna is direkt de eigen-
grensovergang bij Nieuw-Schoone lijke vergunningsaanvraag 
beek te liggen. Even ten noor- ingediend (mei 1981). Hoe 
den daarvan ligt het hooqveen- i 
reservaat Meerstalblok, dat een de vergunningsprocedure h er-

voor zal verlopen is nog 
hoge grondwaterstand nodig heeft b k d MoNeliJ'k vindt 
Door de opdrachtgevers voor het on e en • ~ 
meer echter worden de ekologische n~g een hoorzittinq plaats1 
gevolgen van de wateronttrekkingl nJ.et,dat. dat overigens veel 
onbeduidend genoemd, en hoeven zal helpen· * 
daarom ook niet onderzocht te ll 

..... opp.9 



WANDELEN ROND LINGEN PASEN 
JAN BRINKS 

In het eind van de jaren vijf
tig werden op verscheidene 
plaatsen in de Bondsrepubliek 
zeer grote "Osternmärsche", 
paasmarsen, gehouden. Deze 
waren toen gericht tegen de 
herbewapening van de Bondsre
publiek (Duitsland had de twee 
de wereldoorlog een tijdlang 
geen eigen strijdmacht) en 
tegen de atoombewapening in 
de wereld. Enkele jaren gele
den werd deze traditie van 
paasmarsen weer opgepakt door 
de anti-atoomenergiebeweging. 
zo werd ook dit jaar op ver
scheidene 'atoomgevoelige' 
plaatsen in West-Duitsland 
gedemonstreerd. 
In Lingen was dus voor de 
eerste keer een paasmars. 
's Morgens werd het rijkelijk 
aanwezige winkelende publiek 
in Lingen van informatie 
voorzien. Dit is in Einden 
zeer belangrijk . De bevol
king stemt over het alge
meen nogal konservatie! 
en gelooft de autoriteiten 
die de kernenergie nog steeds 
voorspiegelen als de wonder
pil voor de ontwikkeling 
van het gebied. 
Ook op ludieke wijze werden 
de mensen met de neus op 
de feiten gedrukt. Zo 
'!farden onde.rmeer paaseieren 
uitgedeeld die prachtig 
waren beschilderd met het 
radioaktiviteitsteken en zelf
gemaakte eetbare kerncentrales. 
Rond het middaguur werd naar 
de oude, in 1977 stilgelegde 
kerncentrale even buiten 
Lingen afgemarcheerd. 
Misschien dat volgend jaar 
al naar de bouwplaats van de 
nieuwe kerncentrale gelopen 
wordt. Nu is dat een kaal 
terrein midden in bosrijk 
ge.bied . Hopenlijk staat er 
volgend jaar ••.••• struikgewas. 

* 

-van 
schaden • Na te hebbe.n verteld 
dat ik nu regelmatig naar de 
Waddeneilanden ga om daar 
o.a. poot1e te baden, maar 
4at ik na de bouw van de 
kerncentrale bij Lingen wel 
zo wijs zal zijn om dat te 
laten, zat men vast, omdat ik 
wêêr aangettond had dat dit 
algemene belang ook m1jn per
soanl.ijk belang is. 

DUITS GRONDGEBIED 
Toen werd men kwaad. Mij werd 
te verstaan gegeven dat ik 
alleen punten naar voren 
mocht brengen waarbij ik di
rekt betrokken ben. En daar
mee bleek men - na de nodige 
vragen en felle opmerkingen 
van Duitse zij,de - punten te 
bedoelen waarin ik in een 
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pe~soonlijk belang geschaad 
zou zijn op bet grondgebled 
van ·de BRD. M. a .w. Nederlan
ders mogen alleen êcht deel
nemen aan de inspraak rond de 
kerncentrale bij Lingen als 
ze daar bijvoorbeeld land 
hebben dat met radioaktief 
water besproeid zou worden. 
Daarmee was duidelijk dat , 
wat we ook naar voren zouden 
brengen aan opmerkingen m.b . 
t. de gevolqen voor Nederland, 
die opmerkingen niet als 
rechtsgeldig bezwaar zouden 
worden gezien, omdat ze niet 
op Duits grondgebied betrek
kina hebben. Verder deelnemen 
aan de behandeling van de be
zwaren was dan ook zinloos . Na 
dit duidelijk naar voren ge
bracht te hebben, ben ik dan 
ook weggegaan. 



EMMENZWAK 
TEGEN KERNENERGIE 

JAN BRINKS 

"Diverse aspekten van. de pro-
blematiek m.b.t. kernenergie". 
Zo luidde agendapunt 6 van 
de raadsvergadering van de ge-
meente Emmen, gehouden.op 25 
mei. Dat wat er tiidens deze 
vergadering gebeurde qetuiqde 
absoluut niet van de politieke 
wil van B&W en raad .om duide 
liik teqen kernenergie s.telling 
te nemen laat staan er aktief 
wat tegen te doen. Wethouder 
Bouwland verkondigde tenslotte 
noq sterk verdraaide waarhe-
den, wat gemeenteraadsleden 
niet in de qaten hadden. 

POLITIE 
De gezamenlijke Atoomalarm-
groepen hebben alle Gronings-
Drentse gemeentes gevraagd om 
in navolging van o.a. de ge-
meente Eelde de algemene poli- · 
tieverordening in die zin te 
wijzigen dat proefboringen in 
of bij zoutkoepels en het dum-
pen van radioaktief en/of 
chemisch afval strafbaar wordt 
gesteld. Ook werd gevraagd om 
bovenstaande als ook de bouw 
van kerncentrales onmogelijk 
te maken door wijziging van 
de bestemmingsplannen. Dit 
laatste i~ onder meer gebeurd 
door de gemeente Sta.dskanaal& 
Door de gemeente Emmen zijn 
deze zaken, op dit momentt 
niet van wezenlijk belang. 
Ze had hoogstens haar afkeer 
van kernenergie kunnen tonen; 
dat wilde men echter niet. 
Wat de wijziging van de alge-
mene politieverordening be• 
treft: hiermee wordt gewacht 
of de regeling in Eelde al dan 
niet door de Kroon zal worden 
vern1et1gd. Ook het bestemm1ngs 
plan van de gemeente Emmen wordt 
niet gewijzigd. Tegen dit 
voorstel waren de éénpersoons
frakties van D'66 en CPN en 
de tweemansfraktie Gemeente
belangen. Deze fraktiegemeente 
belangen, onder aanvoering 
van nationaal kampioen m.arkt
tentverkoper Joop Huizing, 
deed wel zeer merkwaardige 
uitspraken: "Met het gebruik 
van kernenergie hebben wij 
in het geheel geen moeite, 
wel met het feit dat men in 
deze maatschappij niet weet 
waar men mee bezig is". De 
technische problemen moeten 
worden opgelost, tot zolang 
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is kernenergie onaanvaardbaar" 
aldus Gemeentebelangen. 

EGD-GKN 
Als mosterd na de maaltijd 
werd nog gesproken over de 
relatie EGO-Dodewaard (GKN). 
Wethouder Bouwland van eko
nomische. zaken had op 13 
maart in de speciale Algemeen 
Bestuursvergadering van de 
EGO tegen de voorstellen ge
stemd die tot sluiting van 
de kerncentrale Dodewaard 
zouden moeten leiden. Deze 
öoudàng was overeenkomstig 
de wens van de meerderheid 
van de raadskommissie econo
mische zaken. De voltallige 
raad had hierover niet ver
gaderd. In deze voltallige 
taad was waarschijnlijk een 
meerderheid te vinden voor 
terugtrekking uit Dodewaard 
(PvdA, CPN, misschien D'66 
en Gemeentebelangen). Dit 
punt werd echter niet voortge
zet door alsnog duidelijk te 
maken dat Emmen het EGD wil 
laten terugtreden uit Dode-· 
waard. 
CDA-wethouder Bouwland kwam nog 
met een gemene uitval naar de 
PvdA-fraktie. Fraktie-woord
voerder Roelof Vos vertelde dat 
de PvdA voor sluiting van Do
dewaard was. Bouwland reageer
de hierop door te zeggen dat 
vele 'socialisten' in het 
EGD-Algemeen Bestuur voor de 
motie van de provincie Gro
ningen hadden gestemd. 
Deze motie hield in dat in de 
GKN over eventuele sluiting 
gediskussieerd moet worden. 
Bouwland 'vergat• er echter 
bij te zeggen dat deze stem
ming geschiedde nadat de motie 
van de gemeente Gasselte vóór 
sluiting afgestemd was. Vele 
'socialisten' hadden hier 
wél voor gestemd. Wanneer zij 
vervolgens mee hadden gehol
pen de Groninger motie te 
verwerpen, dan had het EGO 
niets in de GKN ingebracht. 
Door voor te stemmen zal er 
in Dodewaard tenminste nog over 
sluiting worden gepraat en bo
vendien hield de motie nog een 
pleidooi in voor meer open-. 
baarbeid in de energiewereld. 

LINGEN 
De gemeente Emmen heeft twee 

maal bezwaar ingediend tegen 
de nieuw te bouwen kerncentra
le Emsland 1 bij Lingen. 
Eénmaal bij de aanvankelijke 
en eenmaal bij de gewijzigde 
vergunningsaanvraag. De ge
meente Emmen vond het echter 
niet de moeite waard op 12 
mei bij de behandeling van de 
bezwaarschriften een vertegen
woordiger naar Lingen te stu
ren. Alhoewel vrij laat, 
kregen zij 8 mei te horen dat 
de gemeente Emmen 'welkom' 
was in Lingen. Wethouder 
Baakman (CDA) van milieuzaken 
bracht het echter aldus onder 
woorden: "Gedeputeerde Eshuis 
heeft zeer duidelijk, namens 
de gemeente Emmen geprotes
teerd". 
Feitelijk klopt dit niet, 
zie het artikel'Overheden 
de grens over'. In tegen
stelling tot de wethouder meen
den Kremer (CPN), Augusteijn 
(0'66) en Groen (Gem. Bel.) 
dat wanneer in plaats van 
één woordvoerder meer over
heden in Lingen hun bezwa-
ren hadden verwoord, dat 
dit het Nederlandse protest 
zou versterken in plaats 
van verzwa.kken. 
De Anti-kernenergiegroep 
Zuidoost~Drente heeft in 
een brief de gemeente Emmen 
gevraagd haar inwoners 
op grote schaal voor te 
lichten over de kernenergie
plannen aan de andere kant 
van de grens. Wethouder 
Baakman achtte dit meer een 
taak voor rijks- eventueel 
provinciale overheid. 
Gemeente Belangen stelde daar 
tegenover dat wanneer de ge~ 
meente vindt dat de rijksover
heid deze zaken niet goed 
regelt, zij dit zelf moet 
aanpakken. B&W hadden reeds 
het voorstel geformuleerd 
de bevolking over de ont
wikkelingen in het grensge
bied voor te lichten, zij 
het beperkter van opzet 
dan gevraagd. 
Met álle door B&W over dit 
punt van de kernenergie 
handelende voorstellen gingen 
de frakties van de VVD (3 
zetels), het CDA (14 zetels) 
en de PvdA (16 zetels) akkoord. 
·Met name van de grootste 
fraktie getuigde dit niet 
bepaald van een aktieve hou
ding. 



HOORZITTING GORLEDEN 
JAN BRINKS 

Elbe- Jena Zeitung, 16 mei 1981. seismische profielen en 
boringen een gekompliceerde 

Op 15 en 16 mei werd in het struktuur in de zoutkoepel 
bij Gorleben gelegen Lüchow zien. Hij noemde het on-
een hoorzitting gehouden over waarschijnlijk dat er in 
de geplande opslag van radio- voldoende omvang zuiver steen-
aktief afval in de zoutk~epel zout aanwezig is. Bovendien 
onder Gorleben . Een vertegen- komen gekompliceerde hydro-
woordiger van de bondsregering logische verhoudingen, in-
bevestigde dat Gorle,ben voor elusief scheuren aan de op-
Bonn een politieke en niet een pervlakte van de koepel voor. 
wetenschappelijke keuze was. Een spreker van een overheida-
De bondsregering had het liefs instituut bestreed deze ge-
(minstensl drie àndere zout- gevens, zonder ze echter 
formaties willen laten onder- goed te kunnen weerleggen. 
zoeken. De drie ' favorieten' Professor Grimmel noemde het 
waren Wahn, Lichtenhorst en onderzoeksprogramma bij Gor-
Weesen-Lutterloh (het in de leben een 'zoeken in het 
Emsland gelegen Wippingen is donker'. Volgens hem zijn 
hier dus niet bij/JB). Omdat er tot ~usver nog geen preciez 
aanvankelijk ook een opwerkings- kriteria opgeste l d, waaraan 
fabriek bij de zoutmijn was de koepel zou. moete.n voldoen 
voorzien, behoorde Gorleben om veilig te zijn. Volgens 
niet t ot de eerste keuze. Grimmel is opslag van radio-
Deze. plaats ligt nl. zeer aktief afval bij Gorleben on-
dichtbij de DDR-grens. De veilig. De zoutkoepel ligt 
regering van Nedersaksen wees nl . in een onstabiele geolo-
echter alleen Gorleben aan als gische formatie. 
(mogelijke) dumpplaats en Volgens de heer Wosnik van de 
dit werd door de bondsrege- Physikalisch-Technische Bundes 
ring aanvaard. anstalt (PTB) die het onder-
Dr.Appel van het instituut zoek aa~ de zoutkoepel uitvoer 
voor geologie en paleontolo- hebben de verrichte diepborine 
gie van de universiteit van geen gegevens opgeleverd die 
Hannover noemde het een on- er op zouden kunnen duiden, 
juiste beslissing Gorleben dat de Gorlebener koepel 
tot eindopslagplaats te voor opslag ongeschikt is . 
benoemen. Volgens hem lieten Voor een definitieve beoorde-

één van de boorplaatsen bij 
Gorleben. Een metershoge muur 
is om het terrein met de boor-

toren heengebouwd. Niet lang 
geleden was dit nog bos. 
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ling is volgens Wosnik echter 
nog geologische verkenning 
met behulp van mijnwerkers 
noodzakelijk . 
Joachim Rothamel van de 
universiteit Bremen tenslotte, 
was bang, omdat men slechts 
éénzoutformatie onderzoekt, 
men nadien al gauw tot de kon
klusie komt dat de keuze juist 
was, aangezien men totaal geen 
vergelijkingsmateriaal heeft . 

KERNLI 
Nieuz.1sblàà v an het Nooroden. rJOensdag 
13 mei 1981• 
Het is niet uitgesloten dat er 
tegenover de Groninger Wadden
kust toch een kerncentrale 
komt. West-Duitsland heeft een 
i ndustriegebied bij Emden ten 
Noorden van de Dollard als 
mogelijke vestigingsplaats 
aangewezen. Naast deze plaats 
zijn nog elf gebi eden genoemd 
waarin de kerncentrale ook 
zou kunnen komen. 
A1 sinds de jare.n zeventig 
wordt het industriegebied 
rond Emden genoemd als plaats 
voor een ke.rncentrale. De ge
meenteraad was er indertijd 
voor. Men hoopt dat zo'n 
centrale een positief punt 
zal zijn voor het aa.ntrekken 
van nieuwe industrieën 

Dat het in Groningen of Drente 
nooit zover mag komen .•.•.. 



In de komende bladzijden zet Erik verbraeken 

voor U op een rijtie wat de standpunten van 

DS NU IN DE Tweede KaMer vertegenwoordigde 

partiien met betrekking tot het energiebe
leid zi ·n. 

Hij is daarbi i zeer eoneentieus te werk ge

aan. 

Na de samenvatting van de verkiezingspro ... 

9_!!miaa' s volgt een bespreking van die pro
gramma's op eel\ aantal essentiële (kern-) 
energieproie){ten. 

TOt slot volgt een bespreking van litogelijke 

reqeringskoalities ea ~et te verwachten 

(kern- )energiebeleid van derqeliike koau~ 

ties. 

ZETaVERDEUNG 

(KERN) ENERGIE~l ~5 

gegeven dat zijn partij ook 
dat beleid zal qaan voeren zo
als het proqramma dat aan heli 
heaft meeqedeeld. Dat is een 
essentieel punt! uit onze re
present.atiedeftlokratie: niet 
het volk als geheêl béstuurt 
het land, maar vertegênwoor
digers die het volk geko~en 
heeft om zijn wensen zo goed 
als moqelijk als haalbaar is, 
waar te maken. 
Aangezien de veelheid van 
partijen in ons land het haast 
on1110qelijk maakt dat 6ên par
tij de absolute meerderheid 
der stemmen aan :zich kan trek
ken, zodat coalities gevormd 
moeten worden om het land te 
besturen,. zal het gevoerde 
beleid dan ook een synthese 
moeten zijn van de wensen van 
de regeringspartijen. Dat 
dat voor de huidiqe formatie 
dan ook het nodige Vl.lurwerk 
zal 9even, blijkt uit de ver
schillende standpunten die 
de partijen innemen omtrent 
het energiebeieid dat gevoerd 
zal worden. 

lanq om in de komende vier 
jaar na te gaan of de verschil
lende partijen werkelijk hun 
gèstelde beloften nakomen. 
zoals gezegd is het in een 
coalitiekabinet onmogelijk 
hêt eigen partijbeleid te 
kunnen voeren~ maar het 
gaat erom dat niet te ver 
van de programma's afgewe ... 
ken wordt zodat er als het 
ware een slap aftreksel 
van wordt uitgevoerd. Om 
bet wat konkreter te zeqqen; 
de PvdA zal in de komende 
regering er o.a. voor moe te•1 
zorqen dat (!or geen nieuwe 
atoomraketten geplaatst wor
den; D' 66 2al moeten aan
drinqen op het stilleggen 
van de kerncentrales: het 
CDA zal de werkgeversbelanqell 
in het beleid moeten betrek
ken. Of dit de partijen ook 
gelukt, moet in de minister 
raad worden uitgemaakt. en 
zal een kwestie val'\ qeven 
en nemen zijn. Essentieel 
is in ieder geval dat voor 
de eigen eisen g-estreden 
wórdt- en dat men zich· niet 

Voo:r de goede orde volgt hier de ~etelverdeling in de nieuwe 
Tweede Kamer. J)eze partijen zullen de komttm<le vier jaar voor 
de wetgeving en het beatuur zorqen. 

LEIDRAAD 

Het hiernavolgende U bedoeld 
om de lezer een leidraad t:.e 
bieden voor da periode '81-'85, 
om te· laten zien wat de ver
schillende partijen voor een 
eisenpakket hebben opgesteld. 
Aan de hand van de programma's 
zal bekeken worden vat voor 

al ·te snel neerlegt bij de 
v-erweren of eisen van de 
andttre regeringspartners. 
Verdêrop in dit artikel 2~1 
een analyse volqen van vat 
er te verwachten valt van de 
reg-erinqscoalitles die ge
vormd zouden kunnen worden, 
alhoewel het natl.lurlijk al
tijd speculeren blijft en 

CDA 
PvdA 
VVD 
D'fifl 
PSP 

48 zetels 
44 zetels 
26 zetels 
H zetela 
3 zetels 

PPR 
CPR 
SGP 
RPF 
GPV 

3 zetels 
l zetels 
3 zetels 
2 utels 
1 zetel 

Ket energiebeleid, zoals D'66 clat wens~ te voeren, 
ia te vindan in HOOfdstuk 3 (De nieuwe sobaaaraten) 
afdeling b (de enerqiaachaarate). Voor de prolife
re.tieprobleaatiek zie Hoof'clatuJt 6 afdeling a van 
het prO<JrUIIR&. 
De onbeperkte beac;:hikbaarheid over .enerqie (aardgas!} 
ia voorbij, al4ua 1:1' 66. In· plaats claarva.n -àrinqt 
de r•aU.teit door da~ de energ-iebronnen -schaars en 
eindig zijn. Daarvan uitgaande· komt 0'66 tot het 
volqende energiäeleid dat gevoerd .dient te worden; 
- een doelqericht en strak beleid van energiebe-
~· Dit 1s zelfs uitgJ,nqapunt van het beleid .• 
~r te voeren is het nodig nieuwe beapa
ringatechnieken te ontwikkelen, de industrie 1110et 
energie besparende toepassen, 
de tarieven JIOeten bevOr-
derd wo"en en te 

PvdA 
be PVdA stipt in haar programma 
zij verwezenlijkt wenst te zien 
zal ik uitvoerig ingaan, dat is slu1t1nq 
van de twee kerncen.tralea in (lfederl.aru:t. l)e. PvdA 
heeft deze eia tct strijdpunt g-emaakt. en het 
ia zeer van belang wat cla.aronder vera.:taan IIOèt 
worden, omelat de lleningen daarover nogal uiteen
lopen. Voor de bui te nataander betekent het dat 
dea:e eis onwrikbaar ia, er valt n~et over te 
ol'lderhandelen, die eentrales moeten in een PvdA
regering dicht. 
voor de PVdA-politieua betekent bet echter dat 
er wel deg•lijk over gepraat kan worden, maar 
dat d1e strijdpunten wel e•sent.iile punten zij~ 
in de forma ti ti. De ui tslaq van de onderhande
lingen óver die strijdpunten zal moeten &aft9e
ven o.f de PvdA zal gaan regertin., Zi§J hiervoor 
het interview met Cees Zij ls t@. . 
En dan n\l he_t- proqramma.. zeer ·vreemd ia dat. 

PPR 
De PPR deelt haar 
dere paragrafen op 
atle? Wat willen we "~'••<••••> 
reiken? We zullen èle PPR-in~eling ook bier vol-
gen. De huid.i911 situ~tie i• onbevredigend, volgens 
de PPR. Er zi;n drie hoofdpunten die tnet een voort
gaan van het huidige beleid en produktiesysteea be• 
reikt :zullen worden, nl.: 
1 Natuur en milie\l ·worden ernatig bedreigd. Als oor

zaken daarve.n .worden genoemd, dat a)- d.e produktie 
van g~eren ten koa te van onvervangbare Jai.l ieu
goeàer•n gaat, b) kernenergie ontoelaatbare risi-' 
co•e •ebreng.t en c) de electriciteit![Jproduktie 
tot thermische verontrei.niqinq van het oppervlak
tewater leidt. 
Een· inefficiënt gebruik van energie en grondstof
fen. oat blij-kt uit de marqinale bijdrage die het 
openb.aar vervOer maar l,evert, uit de. wte~rpma.at
ac:happij waarin .we leven, uit de- vele wanate die 
verloren qaa\:. in. de huishoudene en bedrijven. 
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Vandaar dat de progra~~~aa' s _van 
qroot belang zijn. De kiezer 
heeft als zi 1n wen• te kennen 

een bel.eid te verwachten valt 
van de drie coalities die, op 
grond van de verkiezinqsuit
slaq lftOt;ÎeUjk z:ijn~ en tevens 
zijn die progra~m~a • s van be-

de ti id zal moeten leren 
boe het beleid uitvalt. 

voor verwerking 
- voor jaar blijven olie en gas de en opalag van ~ijn nog geen 

voornaamste energiebronnen. deuqdelijke oplosainge; het Heratlegevaar àocr 
- m.it& onder goede milieucondities, ook de inzet voor verspreiding van· kennis over en beschikbaarheid 
le~ring van energiè:a van 9evoeliqe technologie; de moqelijkheid van een 

- ontwikkeling- van alternatieve energiebronnef!,. ·afglijden tot een politiestaat, 
- kernenergie is onaanvaardbaar, althans voorzover .uit'l'.o.v. het buitenland moet•n wij onze buurlanden 

het proqr.aama op te maken is, nu. Dat blijkt uit, tot "de grootst ao9elijke· teruqhouçtendhe1d trachten 
het: volqenàe citaat: •c'66. zal als haar mening in te bewegen." Tevens dienen wij van •verdere IDêde-
de BJID uitdragen ~at 4e karncentralas qesloten dien•werkinq aan de ontwikkeling van snelTë-rëäitoren 
te blijven, tenziJ er voor deze aan ~e eentrales veren van opwerking" af te ~ien. Het UCN in Almelo 
bonden afval=--mrvetligheidsproblematiek toereikendeblijft open zo blijkt impliciet uit de tekst: 
oplossingen te: vinden zouden zijn.• Noqal vaaq, dus. "Verrijkt u~aniua kan vanuit Almelo naar· onze op

D'66 k0111t tot de konkl'!a1sie dat kernenerg-ie onaan
vaa.rdbaar ia o.g.v. de volgende overweginqen: ·de 
effecten op langere termijn van de zgn. •lagere 

wee:r een vraagte
met haar energie-

beleid be,reik:en? Ben . en meer op de 
behoeften afgestemde energievoorziening, of 
lléer werkqeleqenbeicl? Zie ook hiervoor het 
inte:rview mat Çe411a lijlstra. 
1) eèn Omvangrijk prograt'lllla van enerqiebespa

rende lllA&treqelen zoals 1 energ-iebewuste bouwj 
het gebruik van afvalwarmte: warmtekraehtkoppe
lingJ verminderinq der industrille energie-in
tensiteita 

2l Onderzoek, ontwikkeling en g~ruik van duurzame 
energiebronnen .. 

3) aorsaele en DOdewaard worden zo apoecUq als tech
nisch ..,gelijk gesloten. Geen nieuwe kerncentl;'a-

vatting alleen uitgevoerd worden naar landen die 
het "Non-proliferatieverdrag• en het "Verdrag van 

' ondertekend hebben~ 
dient door te 9aan. 

van de 
na afloop van 
lingen in het kernEonorq.ieconder,,o.,k 
tenland worden aktief gevolgd. 

4) noodzakelijke uitbreiding va" het kolengebruik. 
oaarom onderzoek naar de mi.lieugevolqen. 

S) ui tbraidinq van de overheldeparticipatie in de 
MAM en Gasunie. Het staatsaandeeL in de aard.qas
ba ten wordt ve~;hoogd. 

6) een staatsonderneming voor het aan- en ver~pen, 
exploreren en exploiteren van olie, 9as en koler,; ... 

7) ~~~;=~~~j:.::n e::r:=:;r:::i:~ :~!=~~!~:r~:~len. 
8) overtollige energie wordt aan het landel.ijke .ener

gienet geleverd. 
t:~de!n e_~:r:t=:!:O 0h::n:n~:i::·~e d:l:~=~~ 9) stimuleren van kleinschaligE! energieprojekten i.n 

de Derde Wereld. Geen opalag en dUJ1Pift9' van afvalatoffen, geen 

tussen ons 
daardoor verqrot:en. 

verander1nq in deze situatie ia dan ook hoogst no
diq. Daarvoor zul-len ingrijpende maatschappelijke 
veranderingen nodig zijn, cUe vooral c1oor ae over
hei4 zullen moeten worden teweeg 9Qracht. '1"Wee 
doelstellingen worden qeformuleert! voor de komencle 
jaren: het enerqieverbruik zal in Nederland in de 
komende vier jaar moeten dalen, en de en&J'9'ievoor
zien1ng- moet worden aang~ast aan ekologische en 
aaatschappelijke etsen. 
oe overheid zal de volgendè maatregelen 1110eten ne
men 0111· het enerqieverbrllik te d~n dalen: 
a) een ilelektief t;te:onOJRiach ontwikkelingsbeleid 
b) door 1Jiettelijke norl\en wordt een JD&Xillilal ener

gieverbruik van apparaten qèregeld 
c) 
cl.) 

propa.9eren van een energiebewuste levenastijl 
àe tarieven moeten vereenvoudigd worden en het 
vastreoht afgeachafd worden • .Er moeten 9ewQqen 

voor q•wij-

{~:!e~~nq van ·een Wet op de Energievoorziening 
qeen opalag van radio-aktief afval 1n zee of 
aarde. 

voor de tweede doelstelling worden de volgende 
maatregelen 9en~n; 
a) sluitin9 van BQrssele, Dodewaard en Almelo. Ceen 

flnanciile steun aeer aan Kalkar en Super Phoe
n1x. Uitoefening van druk ·op onze buurlanden 
tot stopzetting van de bouw van reak.toren. Kon
trakten over d& opwei:kin9 moeten opênbaar. Geen 
proliferatieprak tijken. 

b) beperkt gebruik van kolen. Bevordering van de 
ontwikkeling van schone verbranding&- en behan
Cielingsteehnieken 

c) transport van aardgas op gasvormige wijze en 
via pijpleidingen. Geen L-NG-invoer. Afschaffing 



van LPG als autobrandstof. LPG uit de Noordace 
via pijpletdin9en invoeren tm gebrutken voor 
eleetrieiteitsopwekting buiten de bebouwde ko•. 

d) bevorderen van alternatieve oner9iebronnen e, gedecentraliseerde e-lectricitettsopwekkinq .. 
Bevorderen van stadsverwarming en warmtekrachi:
koppeliiUJ. ZeCJ'JOn&ehap over de energieprodokten 
en voorziening onder controle van parlemen
taire organen. 

CDA OM EEN ZINVOL BESTAAN 
De ti tel van het CDA-program dek-t niet bepaald de 
inhoud van haAr pr09raawaa. Vooral op het punt van 
de toepassing van ternene%'9ie uit het CDA zich in 
een reeks van vaagheden, dat nou niet bepaald •ztn
vot• voor de kieter ia. Integendeel. 
Pont 7 uit het pro9ram ia t:tewoon zinledig, er at;aat 
niets in wat de burger zekerheid kan geven Over het 
COA•energiebeleid. Tot na de 8ND wachten ia slechts 
bet uitatellen van het qeven van een eigen Nnirwa
over deze controversll:le kwestie, wat niet anctere 
als alf te bestelilpelen is. Rechts laat in ieder 9E'• 
val nog weten wat de burger van het 1110et verwach
ten! 
Het pro,ru.a zoals het CDA dat wenst te 9aan uit• 
voeren bestaat uit :1 punten. 
l) het overheidsbeleid is gericht op een bU·jvend 

en doelmatit gebruik van energie vanwege de 
SJChaarste en de nadelite effecten op bet IU.U.eu. 
Niet wrspillencl qebruik wordt krachtig bevor-

wo SMEN AAN 'T WERK 
liet hoofdstuk. waaronder de energieparagraaf valt, 
zal wel bedoeld .zijn voor de cz;:yptO_graf.en onder 
ons; *'!'huis in. de toek01111t•. De dbelaleillinCJeh· 
van het WD-beleicl :zijn-a het veiliptellen van de energievoorziening en het onafhankeliseren van 
Nederland van cM olf.eleveröllneiers .. 
Het beleid moet daarom 9erieht zijn op energtebe

(tnvoerin9 chips: woningt.olatle; zuiniger 
diver•tficatie van energiebronnen {als 

aoals1~:~:;~.~~~:~~!~~~;=:~~:.:~;:~;;9 • isol•t~e (event\lMl 
:n .. n meer geatroo~~lijftde struktuu~ iil het ener• 

giebaleid, o.a. dOOr een _.rjarellprDgratiiiUl 
•) als prod•.aeerat van eaergte zal Nederllllld prij

:en 110ete.n bedi~n, die ia het kader vîtn 
de we.reldM.rkt81tuat1e verantwoord. zijn. De 
prtja van aardg&a a:al in o-.ereanatemlinq aoe
ten zijn .t. cle bija:onder u.n~ekkel1jke ei.gen
acbappen ven dit produkt 

5) stimuleren van à exploratie en produktie van 

', :!~r::.:·~.:i:t::gectn;kr.~r:~i;!o~:~!::!•f 
winnin9 van llecle:dand.Be kolaft 

7) nu nog geen verder uitbouw van kerneenti'ale•., 
Oiidat de probletlel\ roftd de produktie en op•lag 

PSP VOOR SOCIAUSME EN ONTWAPENNG 
De PSP begint met een uitgebreide inleidin9 over 
de wantoestanden Onder het huidige kabinet en 
koat daarna met tien punten onder: het mottO! 
daarom Wil de PSP het volg&nde. 
waarom zij dat wil, ligt aan het. huidige wanbe
leid van de regering. Want. doordat energie een 
sleutelsektor in de ekonOlllie ia, zijn de grot-e 
ondernemingen hun mac:ht aan het concentreren, en 
beinvloed.en lij het enerqiebeleid. Oe regering 
Van Agt:. en de ondernemers willen dat beleid 
niet .herzien. Het buidiCJe besparingebaleid leidt 
sléchts tot verminderint van de g-roei van het 
enertieverbruik. He~ anergia•produktia•kon•W~~p
tiebelèid si verkeerd, toals blijkt uit een over• 
dadi9 autoverkeer en wegwerpverpakkin9en. En ~
men met het ECN saboteren ze bat onderzoek naar 
alternatieve energiebronnen. 
Als *qoedkope en v:eiliqe• oplossing wordt dan 
het qebruik van kernenerqie aangeprezen. Dat is; 
voor de PSP onaanvaardWar. Niet alleen levert 
kernenergie qevaa.r op voor mens en milieu, tevena 

baataat. de 
brutken voo:r; doeletn•n en kunun de 
veili9beid811taatregelen leidan tot een autoritaire 
staat. 
De oplosainCJ die de PSP daarvoor in da plaau 
biedt, is een 9root•chaliq vebruik van alternatie
ve energie, opvoering van de inv~aterinqen in 
ener9iebeaparinq, en, aanC}ezien die eMrqiebe
sparing vooral uit 4e produktieHktor aal moeten 
ka.en, 1• het nodig dat de bevolki.nq bepaillt waar, 
boa ·en wat gep~rac!uceerd wordt a.-n de han4 van kri
taria m.b.t. venHlij~eid, ailieuveiligbeie\ eh een 
eve,..iehUge verdeling van de wlvaart .over· de 

=~•i:rt overzicht van wat de PSP vil volgt daft· npg 

~~·:~:::~~Unq van d.eelna• aan Kalkar en. superphoe-
nix. aorseele, Doelewaard en AlMlO· dicht .. Geen 
nieuwe kerncentralas. Geen proefborin9ftn. 

2) verz.et teqen buitenla~dse kernenargieplannen. 

CPN VERKIEZINGSPROGRAMMA DEELPROGRAMMA MILJEU EN 
De CPN heeft behalve een algemeen program.aa een 
aantal cleelproCJranna•a waarin een "be.,.alde mate
rie nader wordt uitgewerkt. Voor het •~erqiebe• 
leid ia dat gebeurd in het deelprogramma •Milieu 
en Energie"', dat we zullen gebruiken als handlei
ding voor het CPN•standpunt ~ 
welke energiepolitiek gevoerd moet vorçlen, staat 
kort en krachtig in de eerste alinea van het ener
qiehoofdstuk: "Een andere enerqiepoliUek dient 
naar de mening van de CPN aan te sluiten op de 
behoeften van de bevolkinCJ en op de. 11'1098lijkbeden 
die .in Nederland aanwezi9 zijn. Een dergelijke 
politiek aoet de verspilll.ng van ener9iebronnen 
riqoreils: terugdrirtgen. f?•t verei.St een beleid dat 
aktief tnqrijpt, zowel 1n de vraag als in het 
aanbod. • Een diep ingrijpen van de over-heid in 
de ei'lerC)iepolitiek (en vooral in de produktiepro
cessem) is daarvoor noodzaak: •oaarom moeten de 
besluiten van nu inpasbaar zijn in àe strategie 
op wat langeX'e terl\ijn ·en n.i,et. lanc;er .worden over
gel'aten aan het vrije-aark.tmechaniaae, dat zo 
overduidelijk heeft bewezen op clit punt on:aan
vaarclbare en achterhaalde produktieverhoudi~tCJen 
op te leveren." 
Dat de huidige enerqlepolitiek onaanvaardbaar 
111. komt, volgens de CPN. omc!at de regering 
van bet handje van de machtiCJe olieconc:erna 
loopt. Die beheersen de energieaec:tor en 
maken enonte winsten," en dat tervljl de 
prijzen blijven stijgen. Een ander beleid 
is dus nodi9, waarin vooral •onverdljtb&re 
stromingsbronnen" {dat is alternatieve ener• 

SGP GERECHTIGHEID VERHOOGT 
EEN VOLK 

De SCP stipt zea punten aan voor het te voeren 
beleid. Interessant ie dat, bij het behandelen 
van de kernenergiekweatie, de SCP illpliciet 
de atOOihtaat propageert: "Naar wel dienen er 
strenge veilig-heidsmaatregelen te kOMn tegen 
at.raling en •abotaqe.• Gerechtigheid verhooft 
het volk! 
U de chrietelijke levenastijl noopt tot een 

9rotere energiebesparing. Divel:'aifieaUe van 
eneE'9ie 

2) doortaan waet het opaporen van olie ... en gaa
voorraden 

3) onderzoek naar kolenontginning 
4) zoeken naar praktiache toepassing. van al• 

ternatieve enertie 
5) aoraaele en ooct._ard bUjven open. strenge 

veiliCJhéidPWlatreplen 
6) eerlijke en zakelijke voorlic:htinq in de BMD. 

bootdat, tot Jlijn qrote verbazing,. de ltPF in de 
Tweè<le Kaaer i'a .qekoaaen, staat hier geen prot.raa
• van deze partij ver•ld. 

i;liebrollnén) een rol spelen en waarin 
ia van een gedeC'4ntraliaeerd.e en•argrie·vóc>r
zieninq. De eneJ:giebronnen die in 

e:n ·:~:r:~=~~;::~~i~~9:!:~;.:il: .. c:~9::t•n 
d.egeliik een belan9rijke· tol toekent, gezien 
haar plannen hiaroatrent (grootacheepaisola
tieprogram~~a, zuiniger energieverbruik in 
de produktie• en consl,1111ptie•ektor, atad•ver
·warminql. maar die geen bron ist • 
l) kolenl)llbruik moet· tot-net' mintMal noodza

kelijke worden beperkt (i.v.m. irlilieupro
ble•nl. Oe steentcool z.al •o dic:ht a.ogelijk 
bij ~ winplaats 1'10eten worden gebruikt. 
Jtolenvergaaaift9 .oet onder de•krati&che 
kontrolE! 9abeuren (VBGIN) 

2) een zuinig gebruik van oU.e en aard9aa 
3) als belangri,kste bijdrage tot de energie

voorzienint IlOeten c!e eindeloze .-,rqie
bronnen dienen 

4, afwijzin9 van kernemirijle •1• en.41rgiele
veranc-.ter. Enerzijda Olllèlat 4e c:entralea 
onv.-iUg zijn, .. t· blijkt uit het 9"•1 
Harriaburtr vooral menselijke fouten a.g.v. 
routtnehandeUnCJen vonae:n un 98W1ar voor 
het veilit· funktional'en van cJe .centrale. 
Teven• de kana op ongevallen va.n bui ten 
,(aabota98, OOS'l09l bie4t ~ nodige proble•n. 
Daarbij WÇtrdt de cyniacbe. ~ucting van cle 
reqerin9 verweten:r •aa.pen Mt kerftcentra-
leJ zijn aet ale werkloosheid, inflatie en oor-

WIJ ZORGEN VOOR U 
EN UW KINDEREN 

WIJ ZORGEN VOOR 
KERNWAPENS EN 
KERNCENTRALES 

3 

de ene_rqievoor· 
uitbreiden van d.e 
li9in9 t~<Jen terreur e.d._; or.t~·ikkeler'l van mi 11eu• 
vriençlelljko· kolentechnteker.; stimu1-èren van ~imt
itn zonneenerg ie: handhaven •1an het huirJir1e olie
invoe'rpe.il) en het bewaren van het aardqasve!d 
te Slochteren alS strategiSche reser'Je rooie de 
kleinere aardgasvelden exploit.eren met ontzie.,. 
ninq van de natuur). 

ting van de _van BMD. wel verder 
onderzoek naar de fll09elijkheden van kernener .. 
qie. Over Bcrssele en DOdewaard wordt pas na 
de BMD besloten. 

8) bevorderen van ontwikkelin<J van duurzame .ener-
9ie en kolenqebruik op grote schaal. Onderne
aingsaktiviteiten hieromtrent.· stiJftuleren d~r 
subsidies en f iacale reg-el in9en 

9) invoer van buitenlandse anergie i:>eperken. In 
ternationaal overle9 over stabielere olieprij
zen. Spreidinq van energiedragers naar plaatsen 
van herkoMst. 

10 een gemeenschappelijk EG-e_nerqiebeleid. Q.a. 
onderzoek in internationaal. verband naar kern
energie bevorderen 

11 invoering van een Europese Energ'ied.atabank, 
in verbanc~ verplicht stellen van maxi 

Geen uitvoer van 
op nukleair g-ebied 

3-) geen bouw meer: van 9X'Ote electrieitei tse!entrales 
4) een zo beperkt t109el1jk qe~ruik van steenkOoL 

Strenge ttilieunorme·n~ 
5) meer 9eld V()Or onderzoek naar en invoer itUJ van 

alternatieve enerqie.; Enerqtebesparinqtunll!thoden 
voor woninqen 

6J enerqieb.l'onnen, -produktie an -distributie in 
gemeenscbapahanden. KBHA en ZCB onder kontrole 
van het parlement. SEP onder àemokrati•che kon
trole en ·ic:rijg-t nauw oasebreven taken 

7) t!:q::::!!!h:arievenatelael. Afschaffing ·van 

8') geen aanlanding van I.NC. Aanland1~9 van LPC 
uit de NO(\rdz:ee per pijpleldinq. Mocht ·aan
la~ing van LNG/LPG in de toekom•t nodig blij
ken .. dan op een buiten9aata eiland 

9) opname van LPG tn de Wet Gevaar.lijke Stoffen 
JO subBidie van. lllilietJgraepen voor het versprei

den van ·informatie op energiegebied. 

';!nl~:~,re~•:;!::•::•: wordt motelilk .~ van centrale,. 
g-een raacS ~~~et het on-tsta· 

ne zo~tkOepels vormen geen op-
lo•a1n9 Olldat ae atabil;lteit van de koepèls 
niet 9ewaarborgct kan ,.orden ale JMn ze nog 
met radio-aktief afval belast. En dan bestaa.t 
er noq 4e _,p:11jklulid kernvaptne te. prodoce ... 
ren .. t behulp va .. , de kerntechnolo!Jie. oat 
(Jevaar bestaat vOoral in .die landen dJ,e het 
non-prqliferat.ieverd.raCJ niet hebben onclertekencJ. 
Deze ontwikkeling vor4t tevens in ae hand ge
werkt door de verat.re.ngeling van de· militaire 
en industriiUe .belan9en. Het u_iteindelij:ke 
enerqieprogra• van de CPN stoelt op vier bOOfcl ... 
lijnen. 

A) een veilige en. llil.ieuvt:iènqelijke ·energievoor
.aiening (voor de te CJebr!,liken energiebronnen Zie 
pun~ 1 't/Jn 4) 

B) delftOCratiurtnq vat' energiebeleid, -prOdu'kue 
en •diatributie 

C) een aoc:iaal-conomi.c::be veràntwoorà en rec:ht• 
vaa-rèl19 ene~iebeleià Co ••• door de energieprij· ••Q volleelig in· de p:rijacompenaatJ.e te veJYerken en het BTW-tarief op a•rd.g:a• tot tt tei:'Uq
te draaien) 

D) internat-i-onale aanpak v&n het e"X'giev~a&fJ• 
etuk (door· een internationale energiepoUt.iek 
iTp.v. een wedetzijàae' a.fhanlteli.jkheiclepoli
tiek)" 

OP/ OPDAT H!T U WEL GA 
be GP'I ·wijdt vier pengrafen over het enerqie
twleid, wat valt in het hoofdetuk •Door bet 
beheer en de ontwikk•ltng van ct• schepping. • 
De vier para.4Jrafen ~ijn1 
U Bftergiebronnen. God .h .. ft eJ:Voor gezo~gd dat 

de ene1'9'iebronnen. voldoende :zij:n voor nu en 
de toeJtotgt. De acha.delijke neveneffeeten 
cUe het gebruik ervan opleveren JrCeten worden 
tet,envevaa.n dcor•de overheid. 

2) &eaparJ.ng. Dient een eer•te 4oel•te.ll1n9 van 
het enerqiebeleicl te zijn. Te denken valt aan 
holatie, het gebruiken van afvalwarmte, warm
.tekrachtkoppalint. 

3) Bnerqievool:'zlening. Spreidint in hét pbru.ik 
van 4o energiebronnen noodzakelijk o Onclerzoek 
naar eteenkoolgebruik, alterutieve enerqiebronnen en kernfu•ie. Boraaele en Dod~ard 
blijvan open. Na d:e BMD beelUsen over de bouw 
van nieuwe kerncentrales en een Nederlands 
opwer.kcentrum. Proefboring'"ën uitvoeren n.:~ 
CJQede voorlichting. 

4) Opbrengsten uit aardgas gebruiken voor ener
giebeaparingamaatregelen en ontwikkelinq ver
vangende energiebronnen. 
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BORSE1.E DODEWAARD 
'tiet eerate th.,.., d .a t. van het 
groot.a t.e belan9 11, 11 vat er 
-t IOr·a.sele: •1\ Dodewaard aa l 
9&&n gebeu.ren. Alle linkae 
partiJen, dat t.ljn 4.1:ut 0'66 
e.n lin.ka daarvan, apreken 
&ich uit voor .. n a1u1tin9 
v.tn be14e centcalea . 0 1 66 en 
PvdA ec:ht.er houden n09 een 
tro.f 1n handen voor het ga-
val Ujn n09 eena van Mning 
&ouden kunn.en veranderen. 
0 166 doet dat door ••n •teft
&ij• te a tellen ( •••• •tenu; 
e.rvoor d.eze aan M centr• l•• 
verbonden afval- en ve1119-

::i:;r::!::::~;: ;~:!k:~~-
d•n zijn•) en ck PYc.tA vi l 
4e ce.ntra1u •zo epoed.J.9 al_a 
t.echntache 110gelijk• dicht. 
V.t bitCDA .. t IIOtlllll 
en OodewurcS aanvil ia ctua 
een groot vraa9c.ken, de 
U•••r wordt "" cSottkje 
ong.evondaf onder de leua 
4ie het CD.\ ale alnda j aren 
bu14ittu ••at nie t weet, 
wt niet 6M.rt. • so kan ".n beleid 91voerd woc4en 
zon6er 4et. er varantvoor-
cU .. ng &aft 4e k.leae r &ft•·· 
le9'1 bellOeft te worden, 
6e d.lc:tAt.uu.c ••a het veat
~ WQrdt ale betl.n.Ml aan
vur4. 
loala ,.u.s. •t rechta 
-t S• war j e ....,. toe 
be-Dt, M n •tM Op 4e WD 
en reeh.ta csaanan la 4a.n 
oo.k Mn •~ voor he t t .ft be 
clrljf boude-n van beid.• cen
ualea • t de -Ujllheid 
tot .en verder• -ult;bo'*-'t 
&aD k•rncenua.l .ee. 

UCN 
Verb&l\4 houdeftda .. t Mt 
eerate, aaar toch ala 
lo• da.arvan te a1u 11 4e 
vraago v.at • t het tJal dlent. 
te vorden gebeUH:n . Opval-

lend lo .,.1 t.et 
uat ln Metrijf vU houden, 
Opvallend O.S...t uraAiua
verrljk1nq ook eel\ ..ch.akel 
tn de kerMnertleketen 
vorat. 
...... te:qan k~renergla b0\l4t 
dAn ook "" •n.ee• t.e~-n alle a 
wat er verband •• houdt ln .. 
oe al\dere link•• poftrttje-n 
1p~eken zich vel u.1t voor 
Hn alt.tltl.n9 van het UCNJ 
de pyc!A lut UCN nog dnuen 
tot.d.at de kontr•kt.e-n •t 
de overit• Urenco•p&rt.nera 
bee11\4iqd aijn. De PPR, PSP 
en CPN willen tot een 41-
r.kte llulttnt van de cen
trale kOMn. voor het CDA 
..,et de eN:D weer \lltkONt 
bieden, h~l ook dat. niet 
••·nt waa.r i•, olldat de aMD 
zich toelpita op 4e vraaq 
•~te~:rwne.-qi• of kolen*? 
En het zal voor het CDA 
te•r we l te verdedJ.9an z1jn 
dat uran1uawerr1jk1ng .9.!!;!1 
kerneMt91• til1 wat in-----relte 
ook vaAr l.a, aaar .,aarb1j 
we:l bedacht .oet WOfden d.at 
het openh®dan van UCN vel de 
kan• op een atooaoorlo9 ver-
91"00t v•nv.g• cSe pro~ttaraue-
9•v•r-an die er aan \lra ni\IIIYer
rijkin<J verbonden :tijn. 
aec:ht-• l aa t aich over OCH niet
uit.p t~aar hun atandpu.nt ovec 
1NrM·ner9ie &al vel. te veè.rlr.
kaataen atjn op ~u:n atan4pqnt 
ovu UC::M. Ver-..ld.in9 verdient 
4at 4e CPV not cM vena tot: een 
Mederl.and.a: opve.rkc:utrUIII- uit. 
ao tot d4: bovv van .tlevwe 
kente•nt.ralea aal worden beslo
ten .. 

KOlENGEBRUIK 
.. t dezde t.h- i• llole69érul.Jt 
Alle puttjen zijn Ml e ro...
Hft&p 4et kolen l .ate-r 1n de •
M<ti•voorat.ni"9 -t bij4 .. -
,en. a llMft M .. t.e VaJ) v.r
bruik lel4t. nie t tot Hn une
n1•- hovdlft9. Oe PPit, PSP en 
CPN eprelte~ Uch ult.. voor een 
ao beperkt -Ujlt tebroa 
van kOlen, 1.v.•. Oe a.t.lie u• 
pi'Cbl ... :n die kolenvubnUt 
onveraijde lijk Mt alch ••
brengt. 
Ook D' ' ' en d4 PvdA erken
nen 41e probl.-n, echter 
het oebru.l-ken va n kolen 
al• ener91e.bron la, ook 4Je
a1en het atv1jaen va_n' kern• 
... rti• noodukeU j k voor 
een r-.4•11,ke eMrgievoor~ 

z.ieni"9 in de toekoaat. Oe 
a.t.lleuprobl-n d..i.t a..tch 
dan ku.n.nen VOOt'doen doo.r 
vubeterdol techftOloqllen 
.,.t.en opcJeV&ncJ•n vorct.n. 
OO)t bet CDA aprMilt aJch 
u.tl. voor ko.l.ar.qebruUt. e"n 
ve'l .op CJrOte aeb.aa.l. De wo 
zl.et ook. kolea ale ener9.1•-
bron noodz•kelljk voor ona 
land en cl• g•x·e fozweercle 
~t'tljen villen 1109 uaz 
MM Hn keer 9Mn begU.
nen Mt onder•oek naar .S. 
-Ujkl\edG van llo.ler>Onl• 
ginnin9. 

WH> EN ZON 
Over de bevord•rin9 van de 
on.tv~ltk.eling en to.pa.e•ing 
van alternatleve enuqie
bronnen, vooral v1n4 en aon, 
zijn alle partijen het een•. 

OUE EN GAS 
OoJt tiet gebruik van olie en 
9a.• in de toekonaat ia voor 
4e putijen qeen geachilpunt 
&llHn de aat.e waarin het 
verbruikt z.al worden houd~ 
de partijen .... r: lliteen. OOk 
het t>.he•r (particulier 1nt
t1at-lef of overhe1da.,.rt1ci
paU•) ove.r de•• bronnen i• 
een CJtiChUpunt . 
De: Mn.1Jt9en, v•n U .. nka na&.t 
recht. bekeken, l1g~n ale 
V019t: 
De. CPW wU Hn IU .. inlg ge.b!'ulk 
va.n olie en CJ&.a, en d e fo•· 
aiele brandato{fen ao cUcht 
ooogel1jk bij de bron qebrvl• 
ken. Diervoor i• bet no419 
dat e.r ee.n ur9e:nUepr09ra• 
kO.t voor d.-okr&t.tac:he kdn
trola op CS.. oliûot'lkerno . 
oe PSP vil d• ene.rqlab.connan, 
-produkte.a en -di..at..ribut l e 
1.n q..aenachep•b•nclen bren· 
9Cl'• en de ltf.IIIA, llCif en de 
SR on4er p.a·rl ... nt.aite kon
tc.ole. Het vecbru...lk z.al af· 
CJe•~ -.oeten worden op de 
.. aucl\a ppe.lijk.e noocbaak. "* Pilt wu Hn veel l•CJ•r 
verbrulk1 d..e PPA vU cSat 
bereiken door ·~tenachap 
ovn enerqieprodu.kUe en 
-voorz1entn9 onde r kont.rol• 
van parl-nt.a..l.r-e o-c9anen 
te brengen . Oe PvdA la van 
pl&A e.n 1t.aateoDdun•ln9 
op t.• richten voor vell·ig
atellint van de •n.ergievoor
z.i•ning .. Ket parl ... nt zal 

daarvoot een e l ect..r 
o lan en een plan voor de 
g•a•fz.et opet.ellen. oe over
heidapa_rtlclpatJe ln de MAK 
en de Gaaun le aal toene .. n .. 
o• 66 a-preek t. "&-te-n uiL voor 
het Wlnne:n in Hn lArtCJ&ANr 
t.-.po v•n olte en q.__. . O.te 
enertiebronnen '1.-ullen ve .. l de 
eeratko.onde 25 1aar vnl. in 
on•• enel'giebehoehen voor-'z.len. 
Het CDA wil d a t de explora-
t 1e en produktie van oUe 
en gaa krachtiq wordt qest1-
1Nleer4. 1 .. t.t. de hlervoor 
beha.ndeldo parti ) en, die 
e on zutnt9er gabr\IUc van. 
olie en g•a voorar:aan, la
pUcerend een inkrt.plng van 
de e xploratie van de~e bron
no". Het CDA b4lachouwt par
tlcuUt.r inlti•tler en een 
••.-enhangend overheidabe-
lo1d (hoor evon wie het zegt~) 
daarvoor nood'lake tijk, 
oe wo wU het h"idige oue
lnvoerpell handhaven s aard
gal tal, •o nodlCJ. voor 
een lan9ere periode voor 
vervanging beachlkbaar: bll)
ven. Het program• z:e9 t. 
nlet.e o~er de becSra.)favoe
rlnQ, .. or uit de beqlnaele n 
v•n dez.e ~rtij v4lt. wel •f 
te leiden dat particulier 
lnl<1ot1of een b<llAn9rijke 
rol daarln zal apelen. 
o. GPV wU •v•nale de WD 
de afhankeUjkhe14 van 4o 
olie ven-inderens over het 
qebruUc. van Aatc!CJ--..s wordt 
n)et.e qea.egd . Ult het pro
CJt ..... valt af te ~eidan 
d.at overheldloptreden be
langra jker le dan part tcu-
11er optreden. 
De SCP "' i nie uw• oU.- en 
aardCJAIYoorraden an de Ne
der land•• bOd .. eft het con
tlnent.ale pl.at OP'iporen. 

ENERGIÉSESPARING 
"auv verbOnden .t.a n het vorl,e ta het enerCJiebes.pa.rlnCJs
beleld . Het verbrui k van 
olie en '9f.l te la t en dalen 
&al nUit .tUeen <Joor de 
overheld bewerkstelt iq4 
.oe t-en vorden. de produ· 
ç ent•n en conauMnt en z.u U en 
ook zelt .-oetel"' •eewer-kc:m •
ner9iebe•parende mAalra<Jelen 
te et•llon. verqell j kln9 
vatl de politiek die de par
u j en op dat punt 'ullefl 
voerqn &f'l 1 9et1en het 
btedo •c•la van maat.rec}elen 

4le de pa,rt Lj•n op dat 
punt. wUien neaen . te uJ.t
voerlg vord·en. en &al in 
vea.en d.an e-en herbal 1 ~ 
vcrde-n va_n Mtqeen bi 1 de 
be-apre.kJno v.an de oroor..-
aa '• al daarO'!er CJete9cl, 
zodAt ik aa blt.r ~al beoer
ken tot het aanattppen van 
eer. aa..nt.al PQ_ftt..en dla cte 
•ee•t.e oartl)en in hun pro
f1Tai!D4 veraelden. z.oala 
tverotichte)woAJ.DCJ1Solat1e. 
be·vorderen va..n varatekracbt
koppeling e:n $tadaveTwara1nCJ, 
de energie--intenait..eit van 
~ p.roduktie vet•lnderen. 
be-vorderen va..n het o penbaar: 
vervoe.r . 

PROEFBORINGEN 
f!·n 0111 noq even terug te ke.ten 
nAar het punt. van de kerne
nergie, wat: zal er tn de 
volqa nde reqéarperiode •et. 

:: e~~!~r!~9~: l~~~~!:~e" • 
partijen doen 03 OQk het 
bult:enl~;nd: v•n het qebru.1k van 
kunaner:9le. af te laten tien? 
Over h-et punt van de p.roef
borlnCJen lat.en dt: Meste par
tijen zich niet uit: de .-e
ning van die part 1jen daar
oveT z.el dl_t't ook later ea.n 
de orde kOl'len bij de vragen 
dle a-11n de verschUlende 
partijen CJe.steid &i jn a. een 
ve.rduldeli )king van hèt door 
hen 9ewe:.n.ate enerq,:lebeleicS t.e 
verktljqe..n. De parUje.n die 
exollciet hun necJatiove •t..an4-
ptJnt t...a .v . proefbOrinoe..n in 
hW'l p-rOCJTamaa hebben oogeno
..n. zijn: CPN, PSP, PPR. Pvd.A. J 
post tief apreken $G1' en GP'V 
z.ich ult . 

BlJTEN.ANDS BELSD 
OOJl het t..e- voeren •twttenland ... 
beleid• 1& een blan:.o the:JN 
in de verk i e&i ngsprOCJra.-a•s 
Er st.aan v él J euk·• h:uzen ver ... 
:Rld, ruar hoe men vezen U jk 
h~t b\olitenbf\d van to.~uln-q 
v•n •t;.oc::oener-q-Le wll •rhou
den vordt niet. ge~egd, ~odat 
ook daarov•r navraa9 qedaan 
.J-Al IIIOet.en vorden, De cechtae 
parttjeo richum hun bl.ltten
h.ndb&.leid vooral op het 
s aa.enwerken 1n EG-verband o., 
~o een int er-nationalo {kern.t
onertilfloOlit.1ek te voeré:n . 

• 
Mt dhr. 

qeatelcl 011 een ,.,.,,.., .. ,~, .. 

-••••-n•c••~e,r ven 1 c .. e lljlatr a, 
te ltrijqen van die partij nv precl .. 
de a.cl\tarl19lJ'Inde g_l'onden ai jn. 

v•n de ""eed• K• .. r lft oud• 
hun etendpunt over kerneno~trgie te 

•n•l,r111e<M •IR11N!Ii9~ _Jln de Pv4Ar a1a a.cura, Ujot• 
Na.rc:u• .. uer, l i j e tt:l'eJtker 

&aft voren~• pe.raoMn Mn 

OOk un Pred van 4e .Spek va n de PS» z.1jn vra,.n ge
ateld , .._a.r 4aar la ~en r .. ktie ve n ontval')f'en. In 

op heeft a ll .. n Pred van dar Spek (PSP) 
Dte:ae raaittie dr-ulr:.kel'\ ..,. d~,uo• .. _ar • .. t . 

ClOEEIIER VAN D'8e 

::t;.:!!.!:. "': ... ~ ~ l6 i:t i;::. 
zijn e.r vooral op Mt JM1nt 
VPI de ke<MDert~• ft09&1 de 
_.,. WUitMd ... . Vijf VU• 
, ... - bij .. op, ........,.., 
4e twee "-"" 41e bier .._,. 
de orcse "-na troot be
latlt &-jD YOOr •• Ot.elll119-
- die D'" 1.ft de -. a-r .. l9UDi-.-
9Upftk .. t de beu Goeiebt.r 
levarde in üder .,.".1 .. n 
4oide1Uker aicllt op de po U
tlM 4te O''' vU g&&ft voer·eft 
1·- .,.tui,.nhpol1tlû.J 
_.. je ....rl.,an bij da de
aokrat.iech tenc:.e:n bee 1iae.1n· 
9en• ), aaar dat vil ft09 nte t 
ze.Jten 4at. M ·t "" vole trût 
duidaUjk U wat 0'" wil. 

BORS8EL.E DOOEWMRO 
Op de yr&&CJ vat nu preelee 
de bedoellh9 1• t. a . v. de 
o.erne.-ntralea Cbet pt'ogr...._ 
•preekt nl. over een voorba
hOud t. a .. \t .. bet alu tten van 
aoreaele en l)o4evaar4 J lft 
d e toekOillt. antwoordde «• 
hear Goe1eb1er •4at o•'' 4e 
eent_ralel niet "i>. • luiten , 
aaer e t111*9gen, vat du• 
betekent ctat teen ontuntel1nt 
va.n de belde centralee aal 
aoettn gaan plaat1vindet\. De 
ptObl._..n t.a.v. 4e opel•t 
v an ra4io-ûtt•V• a(valatoffen 
di• vrijk.,..n bij de pr04uk· 
tle, Mkln h.et onaanvaardbaa r 
ctat er noq wordt doorqeqaan 
.. c. 4e orodu.ktte van tl;ernener ... 
C14& . &chtel', ala er "" oolo• · 
a lftel oevonden wordt voor •en 

vei l lqe oobercrinq van die 
val•t.offen. 4ah 1a he-t ni.e t 
-• nodit .S.t beide eenua-
lu 9ealotets blijven, en kan 
de prod,.kUe ~bet._, 
1_..• a l • de I\Aidal_en "'*JV-dlen, 
dal\ valle:n ook d.e • e..teu • ..., • • 
O.t. 1• ut.uurlljk ju..l• t, -a.r 
er dient wl becbc:ht. te wor-
den dat bet ope~1-
nlet bet enlqe aad.H.l lAl\ 
kuaenet,.-te ve.rbotldeft ia. 
llarrbbllrq • • ~aiU'IIja .,_,. 
on.e la t -•n zi• n dat er no, 
..-. prol>l-• &al\ k...,..,...,-
91• vaetaitten , e D''' erkut. 
J.n haar prOCJr.-a OOk not a a 
de,. be&wann, n.l. a. k&n.a 
op M t a ftlijden M&< -
atoc-ataat, de not of\bek.e:nde 
effecten v a l) atr a lir)9 op 
lanter• t e raijn. oe Mldalen 
vallen 4\11 nlet weca al• het 
oDO.t•torobl- -loot u . De 
:aoutkoeoel. de &M en d.a: .rui.a
t.e varden ook door Goetûiu 
ah .,.eeh1kte dwoplf>90pl&aue n 
af9eveaen .... r t~~at bl11ft er 
da n. not over? Mike. 1n4e:rdaact. 
Nar •tn de t~koaet kunnen· 
zich 1109 we1 ontwikkeli.ftCJen 
voordoen waardoor e.r wel Mn 
tea chlkte Mthode .,vonden 
wordt . lo dank ik bijv. un 
neutt'ali••tie a l a 110Cjel1jk• 
oploaainq. • Dat betekent niet. 
d•t 0''6 dear011 een ~t.ij ia 
die kernenertie ale energie
bron VOOI' de toeliloaet a let. 
•• l4t99an de nad..ru)c op acbone 
ener91e1 die -a:al op grote 
• c h•al toegep.eet .,.ten vord•n .. • 
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pu.nt betl'eft 001. 
0'6' apreekt in bet vadtl• atnt• 
Protr.-a &iC::b uit YOO.r bet 
openbooden, ...,. niet voor .he' 
\lit..bre14ee. Y&n uat .. Ooe1eb.1e.r 
".<klaart .S.t -rdet o• n 
de l,..t.,. bler llo9•• aijn .S.n 
d• laat-en. De cutre le sn Al
-alo 't"el""'\llt al . Hn ira4u.atri
ela lWllttie, e n U i.ft ecoftO
at.Kb DU"ao.ct1e1 ~rc1 .. 1 
uatr•klteU~. Ooe~eb~er u
keet .S.t bat Dal op aicb 9"" 
8:101.• ault 1•, Ht aoal• de 
'taiwaft-arw..u.e, -.er Ut cw 
econoaiacl\a redenen Openbou4en 
Y&& 4e cettt.rele ... r twt op
lnut dan a lu-t tint .. 
Het e t:.aftCtpu.At va" o• '' op bet 
qebi..S ".... de proefl>ori.ftgan 
-'-•, 4at 4eu 9M" 4oor.9&1MJ 
-.oqen v-inden. &eMeJien d e 
aootkoeDel nu M~•l OnCJ•
a c:h.i.kt ia YOOr 4• Opelat van 
r&4to-ût1ef afval, wat 
I>H:Ikt llit -Mt _l...,oveuel\u 
dot de vuocltillencle telaardan 
ove.r 4e atablliteit va.n cte 
.ovtltoepel hebben. Br b<lotaat 
,..n 9ar-ant.1e voor een velli
ga opbe<9in9 dta ook volqen
da generatie• onqetft0&14 aal 
laten . 

OVER DE GRENS 
Bet buitenland van kernenergie 
al t.e houden sal vol9'•1'\• Goeie
bier .,.Uijk 9oan. Ban hl\4 
&la Med.erl.and.· ken ...._,. Vr6ift19 
invloed op de auropeee politiek 
U.itoef«-Mn. Uit de EGA CE\Jro
pe•e C....l\lcbap voor A. tooe.
enertle) • t .appen raadt hij 
echter al: Mj vijn daorl>lj 

op de k,.,.etle van de ke_r·nwa
oene. In een uitteneSin-ca van 
t a noraatetl; blHJl nl. dat bet 
bu..itenla i'Mt de d1 aat4ente M
nint vu llederl and op CUt 
qeblctd :aeer v•ardMrde . o.dat 
op dle MAler oo_k andere M
n_lftten dan dia van d~ VS ••n 
de orde tw ... n en Mn z.eker 
t ... nvic::ht ver4 opqcrworpe_n .. 
lltederlan4 1al 4•n oot aktief 
lil- buite nlandae o rqanUaUea 
eoet:.en bl t jven ..eeverk.en oa 
z.o een :aelcer·e Lnvloed te 

uittoe,f•••en op 
het inte-rnationale 9·abeucen . 
Wat be..t:reft de -.dewerking 
aan de- ontvi.kkeling "•n anelle 
raalr.t oren en van opwerking, 
en .. t n:a...e "at D"'' verataac. 
onde·r •verdere Mderv.rlunq• 
Cdle:ntn v. 9ebeel v•n N4e
v.rkln4J ••n de·z.e :aakan at te 
z: len, of de huidige st-and 
ven z.a.ke-n handhaven en geen 
verdere Mdevuting ••r bie-
4-enl, sprak Goeieblu tic:h 
uit V\.#OC b.et laatate , d.ua 
tQt. hier en r'11•t verder. 



CEES ZIJLSTRA VAN DE P\td 
Het. beleid van de PvdA m.b.t, 
kernenergie Z"'ill&. ~ich da"t 
in de vol9end'c treCJee:r}perio· 
de zal qao.n manifesteren houelf 
in dat, aldus Cees &ijlst ra, 
zoal& het nu met de proble
men die met het ia:- gebruik 
houden daarvan gopaat"d 9aa.n, 
dicht IDOeten, en wel 2() 

epoedig als teehniseh moge
lijk. Onder dat begrip moet 
men versta.Jn dat de PvdA 
niet. zoals ter reehter2ijde 
van bet poli Hek spectrum 
gebeurt, de econom~s.che as• 
peeten ala maatata~ ~teert 
voor het te nemen be.sluit, 
aaar vooral ~let· op de tech
,ni*&e veili9heiàaaapekten .. 
waarbij men .ohter het be9rlp 
•technisch• seer ·rui• 810et 
intero.reteren. Een oliecrisis. 
waardoor d• Uchten echt 
uit zullen gaan. ~taken een 
sluitinq van aoraseLe en. Do
dewaard niet llliNtr technisch 
ft109elijk. De PvdA zal de 
aandacht dan ook vooral op 
de elec:trJ.citeitavoorzie-
ninq richten. 
Joala het er echter nu voor
staat .. t de kerncentrales. 
ia het ale onaanvaardba.ar 
te ·beaettouwen. de eentrales 
~ open te houden. Dit 18 
als strijdpunt geformuleerd. 
en 1110et opgevat worden als 
een absolute vloer die de 
Pv4A in de torutiebespre
kinqen zal ban:teren; resul
'teert uit de onderhandelingen 
qeen bereidbei4 van het CDA 

de centrales te, sluiten. 
dan ;eal bet Jc.iezen of 4elen 
worden. d.w.,z. de PvdA zal 
weigeren in een regering 
deel te nemen die van plàn 
is de eentrales open te 
houden., 

DEFINITIEF ? 
Toch kan ik uit het gesprek 
met Zijlstra niet tOt de over• 
tuiging kennen dat een atem 
op de P\ldA ook een stélll voor 
déf!nitieve sluiting- van 
·Borssele en nodewaard ia. 
Op bet punt van het buiten
landbeleid (in Weerwerk staat 
dat •ontwîkkeliógen in het 
kernenergieonderzoek in het 
bui tenland (aktief) worden 
gevolgd") zei Zijlstra dat 
we van successen in het bul
tenland op het qebied van 
kernenergteonderzoek, zoals 
bijv. de ontwlk:kelinq van 
nieuwe systemen. op .de hoog"
te moeten blijven, i.v.m. 
de eventuele toepass1nq. van 
kernenerqie in N<ederland à1e 
dan onaaJ:ivaardbe.ar zou zijn. 
Dit zll zo zijn als de drie 
grote bezwaren aan kernener.,. 
qie verbonden. nl. de afval
prcblé1Utiek, de onveili'g'heid 
Van de centrale en de proli
feratie kansên. ondervangen 
zouden worden. Als de ri~lco's 
over deze punten ona.anvaard
baar zo1.1den zijn, dan zal 
oVerwogen raoet~ worden of 
kernenergie niet alsnog 
toe9epaat DtOet worden. 

RIA B.:CKERS VAN DE PPR 
Voor de PPR •aren drie vragen 
Qpgestelc:l. De eerste had be
trekkillq op het feit dat de 
PPR zich, na het gelezen 
hebben van het verkiezinqspro"" 
9ruuu, uitkriatalliseerde als 
een partij die zich vooral op 
nilieugebied manifesteert. 
Vandaar dat de eerste vraag 
die aan Ria B~k•~• gesteld 
werd. betrekking had op de 
nadruk dia de PPR op ener9ie
besparing legt, en niet zo-
zeer op de energiebronnen die 
aangeboord en gebruikt moeten 

worden in 
Ria Beokers dit 
door te stellen dat het pro
grallllftël vooral op korte termijn 
qerieht is. "Op langare ter
mijn zien wij een versehui
vinq van energiebesparing 
naar andere .{?) energiebronnen. • 
Wat het beleid voor de ·ko-
mende vier jaar betreft • an.t
woorêl4e zij dat, •tn. de Uit
vöèr ing' van bekende technie-
ken en op de voorbereiding 
van Olllbuiqinq en in .de pro
duktie- en conaUft!ptiepatroon. 

MARCUS BAKKER VAN DE CPN 
Vrijdag 22' mei sprak Marcus 
Bakker. lijsttrekker van de CPN, 
in het Tehuis in Groningen • .il
wa.ar het lllij· gelukte ~9 aan 
gesprek aet hem aan U! knopan 
over het 'CPN•proqra~~~na. wat 
kenmerkend is voor haar program• 
na is dat vooral de ekonOmische 
zijde van het enerqievraa,qstuk 
belicht wordt. 
Het dui.clelijkat blijkt dat uit 
het deelprogramma, waar in op 
blz. 18 staat; •oeze crisis 
is ni.et zozeer het 9evolq van 
een objektief gebrelt aan ener
gie en grondstoffen, ·maar het 
gevolg van deze belangenver
atrenqelinq (van olieconcerns, 

Westerse r~geringan en 9roepen 
binnen de oliepnlducerenda lan
den) en de daaruit V!)Ortvloeian
de machtspolitiek. Waarom voor• 
al ekonomieç:he aspekten i.p.v. 
ekologische en achaa.rste-as-· 
pekten in het daglicht worden 
gasteld, verklaart Bakker dOor 
te Zl8l'}gen dat door het huidige 
gevearde beleid de gewone m.enHn 
in de knel komen, doordat de 
schaarsteleidt tot een duur
rnaken van enerqie, waardoor 
vooral de mensen met een laag 
inkomen getroffen wordan. Oe 
·cPN atelt daar0111 voor verschil
len in t••- eft benzineprij~ên 
in te bouwen, al erkent Bakker 

AAN PSP REAK'IlE VAN OER SPEK 
OOk aaa de PSP z11n vraqen 
toeqeS tuurd, maar daar is 
gt~en re!l;ktie op ontvangen. 
De qestelcle vragen volqen 
hieronder, in de hoop 4at 
alsnog geantwoord wor<lt, 
zocSat ift het 4U9\lBtUSnwtl'ller 
ook c1ui4elijkhei4 over die 
puntea va.n de PSP bestaat~ 
OOk lezers die zich tot deze 
partij rekenen kUnnen ant
woorden .. 

~Pin het programma •taat 
dat d.e reger1n9" en het ECN 
Mt onderzoek naar al terna
tieve ené:rt14bronnen sabo
teren. I• dat niet er9 over
cl:t·even? 
Dat Zt! het te9enhouden valt 
ftö9 tt! begrijpen. aaar sa• 
botave? 

wachten van de pa:rti jen, 

2) de ~SP -vindt de huidige op·· 
zet van de BMD onaanvaar4·~"' 
baar~ W&t zal de hou4,1119 van 
de PSP dan zijn tegenover de 
aankOMende cUscueaie? 

Het onqeval te Barriel:nlrg in 
4• Vereni94e Staten heeft c!e 
zgn. vetenacbappelUke zeker
heden over 4e veiligheia van 
kerncentralee ernati9 9 .. chokt 
en wel 4oor4at de •n•elijke 
faktor, d.w.z. de kane aat 
door fouten van Mnaen onge
lukken gebéuren,. een trote 
rol bleek te Jc:uanen epelen. 
Tot ... r aanaan dan ooit 
tevoran ia doorvectwngen~c 
dat de kana op een to\lt en 
claarate een ongeluk bU een 
kerncentrale toch niet zo 

•ragen 

aan~~,!~'=~~~:l;:.~~~;~· 
bindt is .het aroocnenoen 
aktiniden (zie ook 1 
Nederland als Stortbelt). 
De· qeieerden zt in het er niet 
over e OB of dit een aan
-vaaràbare methode is, ter
wlil ook de financiële ••
oecten zwaar zullen raeetellen. 
In iader geval is deze methoda 
01) het oaenblik niet gaschikt. 
Wel acht Zijlstra het onwaar-
schijnlijk dat et~n aanvaard• 
bare opl~sing ooit gevonden 
zal worden, ·maar dat neemt 
r..iet weg. dat we toch de ont
wikkelingen in h~t buitenland 
.in de gaten 1110eten houden. 
Het voreutaande heeft betrek
king op ·het laten <loordraaieJ?. 
van de centralee in het bui
t.enlanch wat ec:hter primair 
van belang ie, ia hoe we het 
buitenland kllnnen laten stop
pan met kern•n•rqie. Volgen• 
Zljlstra mo~t di-t gebeuren 
door in de EGA en de Sacia
liatiache Internationale de 
bultenla~•e reverinqen te 
pressen tot het etop:cet:ten 
van hun aktiviteiten in 4e 
toepassing van kernenergie în 
eigen land. Dat dit werkt, 
blijkt o.a. uit het verzet 
van de SPD in Hamburg t89'en 
de bouw van nieuwe centrale• 
én het programma van de 
Franse preaident Mitta•rand 
die daarin verklaart geen 
verdere uithouw van kerneert
trales t• wensen. 

Voor 
nen ligt de nadr\lk JDeer op 
het overwinnen van problemen 
met bet invoeren daarvan en 
op onderzoek." 

vraag: twee, ove:r de opwer
king, m.n. of de PPR, zolAng 
de centrales noq: doordraaien, 
opWerking zal toelaten, weJ;"d 
neqatief" beantwoord: • ( ••• ) 
dat de opwerkingskontrakten 
openbaar elienen te zijn be
tekent op· gee.n enkele wijze 
dat we die kOntrakten onder 

dät dat laatate nogal mo.~tilijk 
zal tJ•an. 
tloor .de Cl'& staat dus vooràl 
een lastenverdeling op de 
voorgrond van het baleiel dat 
dj wil voeren. 

MONOPOLIES 
Een ander opmerkelijk punt. 4at 
steedà naar voren k0111t, is 
het aantrappen teqen D\Onopo
lies in de enerqiesektor. 
Maar daarb11 dient wel bedacht 
te worden dat, Voc;»ral in 
die sektor, monópolies wel 
de kosten laag kunnen houden 
omdat een qroot bedr;ijf aeer 

dan met enorae 
oawanq 4ie zo'n ongeluk, 
juist bij kernenergie kan 
aahnemen. 
Desondanks blijven voor aU 
t11ee an4ere aquaenten te9en 
a. kernenerg.ie de belanCJr1jk
ste. Ten eerate bet feit., aat 
er 1\09 alt.ij4 9"" veilige 
op~~lag.ogeli)kheden voor radio
aktief afval van de centralu 
ia qeYOnêlen en dAt cUt nar• 
ecbijnl1'lt YOOrlopi9 colt wel 
ni.et. zal 9ebeurenf aiaachten 
aelta nooit. Het opachepen 
van volgende 9fmex-atiee 
1Ditll8en •t een volstrekt on-
4ul.clelijk ft pot.ent.iMl zeel:' 
9root. r1•J.Jto la: oaaanva4r4-bu•. 

We verlaten nu het terrein 
van de kernenerqie en richten 
onze aandacht op bet gebruik 
van kolen dat de PvdA wil 
opvoe~en.: Die •noodzakelijke 
uitbreiding van kolenge
bruik" vloeit voort uit de 
daU.ng van het olie- oen gas
verbruik, zodat, voor het 
handhaven van het hoidige e
nergieverbruik, a teer. 'kool het 
onts-tane qat moet opvullen. 
De milieuproblemen moeten 
worden opgevangen door gea
vanceerde technieken. die 
de uitstoot van 502 (zwavel,.. 
dioxyde) en NOX moeten maxi
~~~;Aliseren. wat Ut de pro
blemen van C02 (koóltUoxyde) 
áamenhanqt. daarover z 1 j n de 
geleerden het oneens, zoals 
over het punt of een toename 
van C02: 1·n de atJnodef!it ook 
leidt tot een verandering in 
klimatologische 011\standighe
den, uiteindelijk resulterend 
in een broeikaseffect. 
De vaste afvalStoffen die bij 
kolenqebrulk vrijkOlften moeten 
op nuttige wijza worden aan
gewend, o .. a. in de bouw of 
voor: de wegenaanleg. 
Absolute eis is in ieder qe
val dat het energieverbruik 
stabiel blijft, daarop richt
het energiebeleid vah d~ 
Pvc!A zich. Besparinqsmaatre
qelen dle daarvoor cjetroffen 

teveel op kernenergie te 
gun i:.oele(]9e-n, en te trà.c:h.ten 
hen tot stopzetting van de 
lè.ernenergie prograJI'IIaa • s te 
;krijg-en, .moest, alelus Ria 
Beekers, lai'l4J• twee: lijnen 
gebeuren~ 
"Vla de regeringen door inter
ftationaal de argumeJtten te;ren 
kernenerqie en voor energiebe
spa%" ing en. andere enerqiebron-

in staat is d.e kos\ba.re in
vesteringen die in zo'n cen
trale qedaan -lllOeten worden te 
dragen dan vele kleinere be
drijven, en tevens zi.jri qro
te ondernemingen meer ult.ge
rust f.ot !iet doen van re
search dan de kleinere bedrij• 
ven. 
Bakker antwoordde daarop clat 
dé CPN niet tegen mon.opoliea 
h, maar tegen porticuliere 
monopolies. ·De CPN wU dat 
er een overheidsmo,nopolie 
geschapen wor4t voor de 
energièvoon:iening 1-n Nedêr
land, waarbij de aardgasprijs 
ontkopPeld aoet worden van 

Vre::::m"·en.m,,.~~:''~ · ge

bruUt van kernenergie. De 
k«trntec:hnoloqie,met n._ 
die van verrijking en op
werking, heeft J:'echtstreeka 
liet 4e produktie van kern
wapene te aaalten. Bekendheid 
11e~ deze technologie, het 
hebben van tnsta114tiea er
voor en bet beschikken over 
de (JrOndatoo"fei' &rvoor, dat 
geeft alleaiaal 41rekte l'llO
gelljkbeàen voor mili\aire 
aamrending. De bedreiq_inq die 
van 4e kernbewapening uitg•at, 
aelf4 t.a.v. het vo.ortbe
eUan van de aensheid: ale 
a04an.t.g, moet tot elke prijs 
worden beiindiq<l. 

eigealijlce doel w.aarvoor ar~ is, 
nl. het beleid dat te vervachten ie,_ eiqenlljk 

ech.ouwirl9• De eerste vraag co-
&11tievon~ing', ral. op wat voor een hopen de beqr. het. be·leid dat ·we -.aeten. ver'Wathten van hflt 

v~l4ênde -kabinet, waArvàn u.it.ge9aan ia van drie .o-
9elljke coalities die kunnen antetaan uit àe fonu
tieonderhandelingen. Het zal moeilijk &ijn 011 nu 
preetea het te verwachten beleid ult te stippelen, 
ODdat er zteh de koJaende jaren natuurlijk onverwachte 
otq~~t:andi9haden kunnen voordoen dia een voortgang 
Van deze koers niet Mer uitvoerbaar lllaken, en 
daarbij zal de pragaatLsche hOuding va-n D'-66 en het 
CDA ook aoeilijkhede.n opleveren voor een vaate koers. 
Dai.J:"naast kunnen zich wrijvingen in het kabinet vOor
doen die uiteii•deU jk tot een kabtnet~;Jcriats kunnen 
leiden, zoclat nieuWe verkiezingen meeten uitiNken 
welke J)artlien hun beleid moeten voortzetten. Met 
al deze a.atanclicrheden moet reJr:enin9 worden gebouden 
bij· het nu volqonde. 

partt,en, _en welke denken ze clat er zal komen. De 
tw.ede vraag 91ng _over 4e energiebronnen die gebruikt 
zu.llen worden tn het 3aaz- 2000 als 4e partij, aan 
wie de vrug 988teld werd, haar beleid zou kunnen 
uitvoeren. De. eerste. vraa.9 zullen we in cSe beschouwing 
over 4e potentteel te vormen kabinetten betrekken, 
4-. t•ede vraav bewaren we voor bet slot van cli t 
artikel. 
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moet, en 
e'nE:rCJievretende 
ttiën afremmen en de inno• 
verende verwerk i nqs indus
triän aanlftOQdigen. OOk in 
het particulier verbruik moet 
baspaard kunnen worden en 
wel 2o'n 40 l ·sot per per .. 
soon. 
De ec:onOllliáçhe aspeten aan 
het enerqiebelei.d van de 
PvdA verbonden djr dat het 
ener~iepro9rarnrna van de P'-'dA, 
zo het llil:gevo~rd wordt, 
zo'n 10.000 arbeidsplaatsen 
za·l opleveren. Vandaar de 
indeling van de enerqiepara
qraaf in het hoófdst.uk 
"K1a2en voor wierk". Wat be• 
treft het beheer over de NAM 
én Qe Gasunie, is volqens 
Zijlstr~ doelstelling de 
overheidsparticipatie te 
laten toenemen om uiteindelijk 
op lanqere termijn tot natie
riaUsatie over te qaan. Dit 
kan n~et direkt qebeuren, 
omdat vanwege de krappe over
heidsfinanciën, nat ionalisa• 
tie te duur :zal zijn. 
De produktie cm het transport 
van stroom zal door een over
heidsbedrijf beheerd worden 
ond_er ministeriële verant
woordelijkheid en parlemen
taire controle, oftewel' er 
ul een soort uitgebreide 
SEP geschapen dienen te 
worden. 

.wil PPR. in 
komen. en blijven met 

qelijkdenkende groeper1n9en in 
het bui.t:enla.nd en intarnatio ... 
naal aktie tegen kernenergie 
voeren, o.a. in.b.v. het infor
matiecentrum WISE." 

de olieprijs, zOals door het 
particulier-monopolie afge
dwongen ia. 
Bij het buitenland druk uit
oafenen tot sluiting van 
hun centrales zal volgens 
Bakker moeten g-ebeuren 4oor 
enerZijds .de buitenlandse re
ger-ingen te overtuigen va'n 
het onveilige en onrendabele 
Jtara.kter vaa de kernenergie, .. 
anderzijde Zal Nederland 
een voorbeeld moeten stellen 
door kernenergie in haa:r ge
heel af te wijzen. 

punt '\'~::!:~,~;~,.~ nieuwe lc. 
starten, Dodewaard en Borne• 
le en de UCN fabriek in Al
melo onmièhSe·1111k moet al.u1-
ten en zi·jn aaedewerking aan 
internationale projekten op 
het 9ebied: van de kernener
gie onmtc!delltjk moet be
eind19tm4 
Problemen met de beschikbaar• 
beid yan energie 1110et:en wor
den aangepakt door overseha• 
keling op alternatieve ener• 
giebronnen (vooral strominga
energie zoals zon, wind. ge• 
tijden) en door vergaande 
energiebesparinq, zowel in 
de industrie ale part.tkuUer 
(auto~ebruik!), 
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CDA~ O'bb, PVdA (l09 z~
tels1. Nu de verkiezinqs .. 
uil~lag uitq.:omaakt heeft 
dat een progressief k.lbi
net er niE-t k~n komen, ~ijn 
er twee .\ drie mogelijkhe
den over-gebleven, waa.rv4n 
deze coalitie de meeste 
kans van slaqeri heef.t. D' 66 
h.eêft nl. de deur naar de 
VVD dichtgelaten, zodat 
een kabinet van Agt: 'Wteqel 
met 0'66 er niet inzit. 
tenzij de formatl.eonderhan
d.elinqen tussen CDA en· PvdA 
VAstlopen op de strijdpunten 
die de PvdA heeft gesteld, 
of op de persoonlijke kloof 
tussen Den Uijl en VAn A9t. 

Aangezien 0'66, evenals 
de CDA. een sleutelrol kan 
gaan vervullen bij de forma• 
tie. zal ook voor 0'66 g:elden 
dat ze zich niet strak vut
klitten. aan een. kabinet met 
de PvdA, als dat er niet in 
zit. Ook al heeft Terlouw 
dan àins<l-.g 26 Mi in· het 
"formatiedebat" dan wel mede
gedeeld dat D' 66 net zieh 
teqenover zijn kiezers niet 
kan verOQr loven in een kabinet 
zittinq te nemen met de VVD 
en het CDA (wa.arin zij inder
daad gelijk hebben, en waar 
we ze dan ook aan zullen hou
den) , toch is de kans niet ab
soluut nul dat na ma•nd.•n van 
van uitzichtloos handelen waar
in de versebillen tuaaen de CDA 
en de PvdA onoverkOOJiba.ar 
blijken, D' 66 ook d:e andere mo
gelijkheid eens in zijn ga
dachten kan gaa.n betrekken. 

Vooral het praqaatiache karak
ter dat 0"66 uitstraalt maakt 
dat •t veranderde Olll8tandig
he4en ook dj van eta~punt 
k\lnnen veranderen. 

BREEKPIMT? 
We zullen ons fi18Zlchtavald. nu 
wat inkrbtpen en ona qaan be
perken tot het te voeren ener
qiebelei4. De aanclacht. qaat 
daarbij vooral uit naar het 
punt Van de kernener9ie, omdat 
dat een breekJNn.t kan gaan 
vor~Den bij de fo:naatieonc!erhan• 
del,ingen. Sluiting v•n de twee 
kerncentrale• 004ewaarcl en 
Boraaele ia door c!e PvdA ala 
strijdpunt gelanceerd, 'WAt 
dus gaat betekenen àat er 
werl onderhandeld kan 9&an 
worden, maar dat het ui te1n4e
lijke r09eerakkoorcl waaraan 
de PvdA zijn qoa4keurin9 llOèt 
verlenen wel cle bepaliftg zal 
110eten bevatten dat Boraaele 
en Dodewaard Gesloten IlOeten 
worden. Part! ivoorzitter Max 
van d.en &era heeft na de 
verkiezinq•uitsla9 nov aena 
voor alle duidelijkheicl &aede• 
qecleeld dat de Pv4A zich on
verkort aan de etrijdpunten 
zal vaathouden. Deze hou4inq 
van 4e Pv4A kan hel.e in_teree
eante taferelen gaan opleve
ren -bij de fomat.ie, ea, 
mocht de CDA zich uttetnae
lijk neerlaggen blj deze ets, 
àan kunnen zich ook provalllll&
ti&eh interesaante verallde
ringen voltrekken, tenzij 
4e for;mat1e-on4erh•n<1elingen 
twee jaa~ zullen duren. ·Dat 

~: t o~.: 1~: :::n pr!~~~:: :: 
binet nu eensual no4i9 ia 
dat pa.rtij~n zteh niet strikt 
aan hun pr09ra11111a hOUden. 

zou dit nl. wel zo ztjn, dan 
zou regeren ntet meer moqeltjk 
zijn cmciat iedere partii Zleh 
strikt aan zijn eiaenpakket 
vaatkUt. Vitnelaar ook dat de 
partij zich bij het reqeerbe• 
leicl zich wel in zekere mate 
rDOet kunnen teru9vinàen (een 
regering cli.e de beide centra
les openhoudt zou in dit kabi
net 9awoon niet kunnen, omdat 
dat ongetwijfeld bij de PvdA 

en 0 • 66-aehterhan niet door de 
beugel zou ·kunnen. terwijl. een 
ander punt, bijv. handhaving 
van de koopkracht van de •iniaa, 
eventueel wel door de PvclA. 
verlaten zou kunnen worden, 
omdat dit punt niet baalbaar 
is als je samen met 0'66 en 
CDA ·regeert, :todat de achter
ban, zij. bet niet met vreugde 
Zich bij deze kwestie wel weet 
zal moaten neerleggen wil dit 
kabinet niet al qelijk op een 
klip stuklopen~ 

DODEWAARD BORSELE 
Nu clan het enerqiebeleid dat 
door dit kabinet 9evoerd zal 
worden. De kernenergiecentrales 
te Dodewaard· en Borssele zullen 
waarsehijnliik toeh wel ~Je
sloten word.en1 D 1 66 en PvdA 
hebben zich hiervoor expliciet 
uitgeapz-oken, de PvdA heeft 
er zelfal een strijdpunt van 
ge.aakt, zodat qezien de ver
houding ln het kabinet 6n ae 
JCamer tussen D'66/Pv4A ene~
zljds en CDA anderzijds dat; 
in ieder g-eval waargeraaakt 
moet kunnen worden. Het zou 
gewoon ontoelaatbaar zijn ale 
0'66 en de PvdA zich uiteinde• 
Ujk toch bij de CDA-wene zou
.ten neerleqqen om de Ke'Eicen
trales open te houden. 

Wens is hier uttdrukkeli'k 
onderstreept. omdat het CDA 
in haar pro,ranma te keanen 
heeft geg-even pas na de 
BMD te willen beslissen, 
in haar hart voelt zij echter 
ttel voor het beh"ouden van 
kernenerqie in on• land, 
en, zouden 4e Pv4A en D • 66 
de.ar niet uitdrukkelijk 
tegenwicht tegen bi6den, 
dan zou kernenergie nog door
gaan ook. Deze coalitie zal 
W«arachijnlijk tot na 4e 
BIID 4e kerncentrales no, 
opeàhouden, na deze diskus• 
•te zullen ze dan dicht 
110eten. En dit brengt 
aan na.tuur.lijk wel weer a. 
nodiqe koaplikatiea ~~ee 
als de BMD Hn positief 
etanelpunt teten kernener91e 
als resultaat oplevert, om• 
dat d.e CDA dan e19enlijk 
verplicht la. de Jterneentra• 
lea ópen te ho1,lden o 
Nat dat kan gaan opleveren 
ia nog verbuUI achter d.uia
tere qordijnen, maar 4at 
de DIID de lont in ae coalltit 
kan laten ontbranden ia z•ker 
niet onclentba.ar. Ik laat het 
hierbij wat betreft deze 
tweatie. maar moeht dit kabl• 
net uiteindelijk tot Stand 
koaen, dan zal lk er nocr 
ui tC)ebre14 op terugkomen. 

TWaa 1 f inwoners van Wi i ter• 
~~a.rscb hebben· bij de adaini
at.-atieve reçhtba.nk van Sleea-.
wi jk geprotesteer4 tegen de 
voorgenoaen bouw van. een twe_e
de kerncentrale bij B:r:okdorff. 
Vol9ena c!e klagers ia c!e reak
torveili9heid niet gl:oot ge
noe.CJ. Volgens de reChters 18 
er echter 9een enkele reden 
tot bezorgdheid. 

KERNENERGIE 

16 

UCN 
Wat betreft UCN beataan er wei
nicf' aoe1lijkhe4en·, Olldat alle 
drie de parti~en in hun pro• 
gruuna to kennen geven uranl
waverrll.tinq noq wel door te 
laten gun. De ~'"4A heeft te 
kennen gegeven dat' UCN tot ~ 
19!)5, als het kontrakt tuesen 
de Urencopartner a afloopt., 
open 1110et blijven, zoèat tot 
1995 Allulo nog w.l draaien-
de zal bl.ijven, tenzij het 
eongru v• de PVdA. in 1985 
Cof eventueel daarvoor als 
het kabinet niet in_ staat 
ie 4e rit uit te zitten) &la
nog beelui t tiCN te •toppen, 
en Wel direkt. Daaruit moet 
niet af9eleicl wor4en 4at 
de PvdA het heft in haftden 
heeft wat betreft de VCR, 
het z:al ia leeter geval een 
st;ap ver4er betekenen 1n. de 
denuclear1ser1nq y~n Neder
lanel en uiteindelijk van 4e 
wereld (zo aa.t nog aaogelijk 
-kan zijn). 
D'66 heeft expliciet aeeqe
cleel4 de UCN-centrale it.iet 
te willen aluiten vanweg:e 
de coa.ereli~e funktie 
die zlj verleend, en het 

CDA zal, gezie~ haar houding 
t49enover 4e atOOilenergie. 
ook wel UCN open willen hou
den. In baar progr..u zegt 
zij hler niets over, maar 
het ia duidelijk dat het 
CDA niet t1111en Almelo ia 
ala zij wel voor het open
houden van Boraaele en 
Dodewaard ia. 

KALKAR 
Een dercle pu.nt d~t van het 
Jternener9iebeleid deel ·utt
aaakt ia 4e vraag of door9e• 
CJaan. aoet worden .. t finan
cille ..S.averk.tng te verle• 
nen aan cle bouw van de enel
le kweekreac:tore Jtelkar en 
Superpboenix. 
Bet ia .oeilijk hierover een 
uitapraak te doen, aaar c:.dat 
4e parti.,en hier waaraohijn
lijk teen. breekpunt van wil.:. 
lu llllken, zal het eo.pra.ia 
wel gealoten vor4en dat Neder• 
land zi'n finan~ille ateun 
zal venairul.ren. lilederlands 
--1 in bet projekt -
trent klku: -nagt nll 
14,75 • (voos hpu:pllenla ont-
1>- 111:1 de cifu:a). Bon 
halveJ:1ft9 van dat u.ru:leel zou 
ia leder fWAl .,.1 - otap 
•1:1n • enanijda klkar nog 
ai.AIR levenabaa• te bieden, 
zodat het ,raf ~ haar aich 
DOf verder zal opeeen, ander• 
zi'b laat Neclerlaad nu .. na 
duidelijk zieD dat aij niet zo• 
... r kananeqie k<ltiekl.ooa 
aanvaaRt, en tertiair kOIIt 
er 9e1cl vrlj ca in de collec
t-ieve aec:Wc- te a toppen. O.k 
hot CDA aal olclll daarin nag 
vel kwmen vincSeA, wellicht 
niet :1.1'1 Punt .1 en. aal s1j 
a.b. t. punt l het vr1,9ek0-
.. n te14 liever aan het par
ticuliere bedrij"falevea be
atecJen, in. ieder geval wordt 
een atap gezet tqen het ein• 
4eloze ápekken van een projekt 
dat er •i•ec;:h.len nooit aal ko
llen, 

ZOiJTKOEPELS 
OVer de raàio-aktieve afval
bergingskweatie. valt nog niets 
te zeggen, daar heeft (te
recht) geen partij zich .1\09 
over u1tqelaten, daarqelaten 
de n~atleve. plaatsen die ga
nOêllld worden, d.w.z.. dle plaat
sen waar het afval nlet terecht 
mag k.OIIlan, maar waar het dan 
_.1 zal IlOeten worden opcJeala-

qen, want daar 9aat het tocll 
uiteindel~jk om, zal de prak• 
tijk moetèn leren en zal tn 
het politieke spel beslist moe
ten worden (kolen, gaa, olie. 
etrOJningabronnen), 4aar bea
taan ook veini9 verschillen 
van inzicht over. Het kolen-
9ebruik zal, zeker als met kern
energie -gestopt wordt, uit
gebreid aoet.en worden. mit• 
de rlilieuproblenen niet 
grens zullen passeren 

De energiebronnen die in 2000 gebruikt worden ala er een beleid 
gevoerd wordt zoal& de partij het wil. 

energieverMuik eteenkool olie gao atr01111ftCJ•~ 
t.o.v. 1980 enerCJle 

0'66 85\ 20.25. 

~:- ~00\ 25.30\ 20\ 4U 10.15. 
10\ 60\ 2U 10. 

PPR 60t 20.25\ 40.451 2S. 301 10.15\ 
CPN geen mening 

+) prognose van Jan Renes, vice-voorzitter 



VVD. CDA. 
Bet is zeer onwaarschijnlijk 
dl.t we zo'n coalitie kunneb 
begroeten oaeUit 0'66 te ken
nen heeft geqeven niet in 
ccab!natie met die VVD en het 
CDA te willen" regeren. De 
kle•ers hebben te k~nnen ge-
98Yèn dat. :ze een nieuw beleid 
villen- of zoals Tftrlouw in 
t:rasnapol!llk" op de verkie
ztnasdaG te kennen gaf: 
•Nederland beeft bewez•n dat 
een nieuwe politiek kan". om 
die nieuwe politiek te kun
nen voeren is hll!'t nodi9 
dat het huidiGe beleid niet 
voortgezet wordt zodat ·n 1 66 
uitdrukkelijk weigert het 
CDA en- de VVD de hant te rei
ken. omdat beide partijen 
te kennen hebben geCJeven door 
te willen gaan met hun beleid 
waarbij steun van n• 66 nodi9 
is. Dit wordt echter door hen 
afgewezënt op het conqresis 
uitdrukkelijk het 'nee' uit
aesoroken tegen de aoqeli "ik
heid van CDA en WD als reqe
rinCJspartners van D'66. Al
leen eeft coaliti~ waarin 
ook de PvdA zit aaakt het ao
gelijlr. een -ander beleid te 
voeren. 
Toeh blijft de qrote vraag 
over wat o• 66 qaat doen als 
het CDA en de PvdA het niet 
overeen kunnen komen over Oe 
inhoud van het :regeerakkoord. 
Zal o• 66 dan alsnog de deur 
naar de VVD/CDA willen ope
nen, of .oet dit uitiJesloten 
worden zodat de VVD en het 
CDA hun vleuqel8 naar de 
kleine reehtse spitnters 
(SGP en RPP) zul1en ui talaan 

WO. CDA. SGP. RPF 
Dit is de laatste 1ROC)elijk
hei4 die overblijft als d.e 
PvdA en het CDA het niet eens 
·kunnen worden en D' 66 volhardt 
in zi)n weigerinCJ met de VVD 
en het CDA SaJUft tft Wf!l"t')Ui!'n . 
Ht~tt r"'•U'ltaat zal dan zijn dat 
we weer onder eon kabinet met 
een zeer emalle baeie moaten 
lenn en dat;. het oude beleid 
doorqevoerd zal worden. We 
krtjven dan weer hetzelfde 
beeld voo:l'i'jeschoteld als in 
.de jaren 1 77 -'78, nl. clat het 
CDA aet alle middelen- moet 
trachten zijn geleeteren in
takt t:.e houd.-n, omdat een af
wijkend stemgedra9 van ee.n ~ 
deel van het CDA al gauw leidf:: 
tot een kabinetsval. juist om
•dat die basis zo aulis, 
Dit kabinet. is dus hoogst on
weneelijk, niet alleen omelat 
de reqerinqspartijen in de 

:0~~ :!n!J9~n:e~~:od~~t te 
draqen en ze eivenuji qeclwon-
9BR voreSen bet kabineuDeleid 
te eteunen, hoezeer ze het er 
ook oneene •e J109Bn aijn 
(denken we aan de modêrniae
rin9 van atOOli\IMpens in 1979, 
en de Taiwan-kwestie in 1980) 1 

Olldat de re(Jer1n9 nu eenmaal 
wankel staat op de vertrou
wtnebaais r.oclat de r84Jerinqs
pi,rt1)enaltij4 unaniem voor 
bet kabinetabeleld zullen 
IlOeten etem~~en willen ze ba
reiken dat het kabinet over
eind blijft, en ten tweede· h 
..- dan het (persoonlijke) be
·zwaar t84)en 41t kabinet dat 
we dan weer voor vier jaar 
het beleic! van A9t/Wiegel 
IlOeten d:raCJeft. Het 4lner9ie
beleid van de jaren '77- • 81 
zal onverainderd voort9ezet 
worden in de jaren '81-' as, 
en bet grote gevaar Jcamt ar 
noq bii dat de BMO ervoor 
zorg kan dragen dat beqonnen 
worclt •t d.e · bouw van nieuwe 
centrales. OID4at 0'66 en de 
Pv4A nooit zou.den inst8111Rlen 
aet een verdere uitbouw van 
de kerncentratea in ·Nederlanc!, 
zal allaan on4ar dit kabinet 
daarmee beCJonnen kunnen wor
den. '/andaar 4at ik uitdruk
kelijk D'66 wàarschuw dat, 
mochten de PY4A en hli:t CD" 
OftllCMJelijk tot een CQilln"o-
Jiis kOIRan, zij de áleutel in 
handen hebben. OID een kabinet 
WD/CDA/SGP/'II.PF te voo:rkoaen. 
later een kabinetseriets ver
oorzaken dan un nieuw rechte 
beleid ft\09el1jlt te maken. 
1f09al aCII))ere vooruitzichten 
worden hier ten toon qe
apreid.. dus laten we maar 
"na bekijken wat onder 
~1 t kabinet dan wel te ver
wachten valt. 
Beker ia clat we weer vier 
jaar van kernener9ie mogen 
•profiteren•, oaelat 4e pro
qranna•a van cleze clrie partijen 
(hoe het pi'Ofr&IIID& van de 
JtPP er uit. ziet ia d\la vol
koaen apeeulatie, maar 

om het land aan een kabinet 
te helpen en " 11\eer. OIQ het 
huidige beleid voort te kuil"" 
nen ze.tten? 
Het zijn allemaal spec"ulatiea, 
maar toch van CJroot bel&RCJ 
voor vooral D • U en de PY<IA. 
Voor hen llqt: de MOeilijke 
keus op tafel om te bealia
sen over de bHta alternatie
ven: Of koste wat het kost 
een nieUw rechts kabinet t'.e 
voorkcalen, wa·t betekent dat 
zij met bu.n eisen over het 
nieuwe beleid niet zo ver kun-

=~k~=n~:;.::\!r .:: n:e-
feite zou dat inhou3en clat 
.het CDA in zo'n regeriD9 -n 
belangrijke aleutelrol zou 
9aan inn.-en omdat het reg4-
erakkoord. dan vooral op het 
CDA-pxOCJr• CJebaaeer4 zal 
zijn ) , 6t 4et nieuwe be-
lei4 ala std.jc!pu.nt in a. on
derhandelingen in te eetten, 
waarbij bet uiteindelijke on
d.erhanc!elingareaultaat zal 
moeten uitmaken of de PVdA •n 
D'66 daaraan hun taedewerJdnCJ" 
willen verlenen.: dit betekent 
dan dat ean nieaw rechte ka
binet al• konsekwentie wordt 
aanvaarc! voer het feit 4at een 
duidelijk ander beleid niet 
uit de bus gerold. ia, vau
c!oo~ het., ook jegette c!e ach
terban, oraaanvaarabaar zou 
aijn t.och in de reg'eriJl9 ·te 
stappen. Het: qaat er dua in 
feite oa va.t belaftCj'rijker CJ"•
aeht wordt: een nieuw rechts 
kabinet VOOJ!'koaen, of un an
der bel.14 gaan voeren. 
En dan kOlUit we bij 4e vraaq 

aangezien zij een recbtae 
splinterpartij uit het CDA 
si)n.. v•lt wel af te lelden 
Wat zij op enerCJieterreln 
willen) verklaren de cen
tralu in Borssele en Dode
waard open te boucle.n. ter
wijl het CDA bij .onc!e van 
d.e Heer van Agt ook wel voor 
dit atamlpunt voel+.. Dan, 
zoab CJezeg4. beetaat er 
noq cle kans dat beqonnen 
worclt aet 4e bouw van nieuwe 
kerneent.ral••. Dlt t\a.nqt 
van twee punten aft enerzijds 
van de BMD, want. mocht 4eze 
diekusale een positief re
sultaat inhouden cSan zullen 
deze reqerinqaparU jen zich 
er "niet van laten weerhou
.cien het aandeel van de 
kernener9ie in de energie
voorzieninCJ te vergroten. 
an.4erzijds is cle houding 
van het CDA van belang, 
omdat een afwijkend steiN)e
drag van entCJe CDA•led.en, 
d.ie vinden dat deze zaak. van 
te groot belang ia om daar 
zonder aeer het kabinet voor 
te steunen, de vertrouwens
ba•i• on4er het ka.binet 
weqalaat zodat a. kiezer• 
dan ec:ht kunnen bepalen of 
zij W'i'I"""dan geen kernenergie 
v~ll .. n. < 

uraniumverrijking in Almelo 
blijft oek doorqun. zodat 
in. ieder g-eval, velke rege
ring er ook koaen U9, 4e 
UCN druiende blijft. 
Kalkar en Superphoenix kun
nen gebouwd worden met een 
geU.jkbli:)ven4 aandeel van 
Nederland in cle financlila 
aiddelen voor clie· boàW, 
terwijl Nede:rland ook aktief 
voói:' CJebruik •an. lterftenergie 
zal pleiten ln EG-verband·. 
De proefboringen zullen weer uit 
de 1jekaat worden fJeltaald al• 
de MD afgelopen ia, tenzij 
massaal verzet in het Noorden 
des lande ze weer in 4iezelf411 
ijkut terugdringt. 
Voor wat de OYerige eaerqie-

:~::::.n ~=·::•:o!~ :~::~:!! 
zal i·n toeneaen4e aat.e gebruikt 
wor<len, .. t etrOIIIinq•eMI'CJ"ie 
zal een begin 9'81118Akt worden, 
het olie-aandeel zal 6f af
a.enaen 6f op het butd.19e niYO 
9ehandhaafd wor4en • al naar 
gelang bet kernenergieaandeel 
in Nederland.. Particulier 
initiatief bliift basis voor 
cle enercriecentralea. 

I<ERtUJII 
lM J.bmolteU, 
•DSM ziet ~era.enarCj"le in lle4er• 
lan4 ale een Yerloren zaak. We 

=~~ ;:;s:!n~~jk O::u "tk~ i:t:: 
brede IU&tachappelijke c!iskua
sie voor zijn, • zo zei dre. 
w.A • .:J. Bo';Jera, voorzitter 
van cle Raad van Beatuur van 
OSM, bij de pre•entatJ.e van 
het jaarverslag~ 

wat D'6t!ï qaat doen ale dat 
nieuwe rechtse kabinet voor 
haar niet JDeer aag voorkollen, 
!:ervijl die n-'.euwe politiek 
ex ool: niet in zit. lal dan. 
toch .. ar ,.kozen wor4en voor 
ae VVD en tiet "CDA, in naUt van 
het: lanclabelang? On4enkba.ar is 
dat ze~ter niet, zo«at w. eens 
gaan bekijken wat. we dan van 
zo'n kabinet. ~en g-aan ver
wachten .. 

OVer moet 9aan: Tenzij· besJo
ten wordt dat het eiqen 
stand~nt, ondanks de diskus
sieuitslag, ~aarder wcE=gt en 
men daar een aftrt:~dc:n van hett 
kabinet voor over heeft. liet 
is dan te h~n, dat daartoe 
besloten wot:dt, omdat dan 
m.b.v. nieuwe verkiezinq_en, 
uitqemaakt z;;al worden hoe het 
electoraat werkeU ik over de
ze kwestie denkt. ~ BHD geeft 
slechts een schijnbêslissinq, 

BORSELE ENDODEWAARo;::·:e~i."!~":i~":~ ~:.:·~!:-
wat Borsaele en Dodewaard. be- haar 9eyolgtrekkingen. over de 
treft. wurach.ijnlijk zal IQn ~evoelens die het Nederland-
het bealu:lt. hieroTeX" uitstel- •• volk tegen atoomenergie 
_len tot na< de BMD en. aan de koestert het parlement in-
hand van c!e resultaten c!ie licht over de stand van za-
cloor deze discuseie voortqe- ken. Nieuwe verkiezinqen la-
bracht zijn te beslieeen over ten in iecler geval werkelijk 
bet lot van belde centrales. zien wat Nederland hierover 
Het CDA heeft dan vooral zijn d.enkt • 

;!~i:;k:g::~ ::i:.~~;~ ::~d- ·IWi) 
punt. over deze. bleette in te 
nemen ma&kt. dat zi' niet., zo
als de VVD en D'''' voor het 
blok worden g-ezet ale de uit
slag van deze 4Jrootse opinie
peiling- bekend" is. Moehts het 
.meren4eel der bevolking liah 
uitepreken voor kernerg"ie. dan 
zal D' 66 zich daarbij 110eten 
neerleqqen en. in de Kamer haar 
1nttelllllllnq .oeten verleoen aan 
een openhouclen v-aa de centra
lee, alta zij geen kabineta
criSta wil riskeren. Voor ae 
VVD CJeldt het .oagekeerclel een 
J\eCj'&tieve )loucling van d.e be• 
volkinCJ te9en k~raenergie 2):al 

:; :!~~tl:;9:n~! :~t~!lee 

Dit waren de 4rie koabinatiee 
41e Ne4erlan4 kunnen eraan ~•
oeren ae lta.enc!e :jare. Een 
arOGresaief kabinet ie er 
nog alet van qekaen,. cleaal
niet.tetain heeft. het "'liftkH• 
blok:• er wel drie z.atele 
bij gewonaen, zodat de kana 
op ftri linkse reg-ering nog_ 
niet verkeken ia. 
Ook het nat1on&al kabinet 
van Wiegeil zal er niet ko
men (hoewel ae verk1ezin98-
uitalàq het:. natuurlijk wel 
11109eHih IIIAAhtl o..aat de 
PvclA flln het WD tweei ain 
(of pl~a) pOlen z_ijn, d1e. 
zoals belteftd 11 elkaar af-

Het bovenataancte Laat ook 
weer· eens zien wat voor een 
ontwrichtende- invloed de BMD 
kan u~toetenen op de parle
mentaire beslui tvorminfJ'. Be
VJ.t een regeerakkoord nl. de 
bePU~· ilat pas na de dis
kussie besloten wordt over de 
kerncentrales. dan worden de 
parti,en die ·nu in de rege
rinCJ deelneJaen en die voor 
~e2e verkiezing-en duidelijk 
hun standpunt inzake deze 
ener9iebron innamen. door· de 
Uitslag- van de -BMD, of deze 
nou. positief of negatief re• 
aultaat j81Jens kernenerede op
levert, op basis van het ge-

stoten. IConkrater gezegd: -het 
billeid- 4at de PvdA en d:e VVD 
wUlen gaan VQoeren ligqen 
te ver uit elkaar oa claarva 
lift COID.pX'OIIIia-beleid te 
maken. De PvclA wil geen kruis
raketten, en me dan. nar 24 
k~ieraütten al.l comprOJni• 
terend resultaat in te voe• 
rel\ ia nt.et a~nvaardbaar, 
evenals lln kerncentrale 
open houden niet. qeacc:ep• 
teerel wordt. 
:>f het hierboven geschetste 
beleid ook bewaarhe~4 wordt 
zal d.e tijd II\Oeten leren. 
In de \rolgende nuJURera van 
Atooaalan zal J.k in ied.er 
9eva1 elke keer een •tussen-
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slo.t.en E"EfCJer in9sakkoord er.~ ._"4· 

ge.~ et een lies L i liS i ·nq te ne::-:eli·' 
die niet.. overeens-ter.~t :net da.t
gene 'W'I.llt.. dj de ldet."er:f be,.. 
loofde t.e lolullen uit•10er~n 
als z-i) in de reqerintJ zou 
komen. Iedere partij die zich 
ll09 een beet~e aan ziin J:>rln• 
cipe-4 houdt kan zieh dat niet 
veroorloven, zeker n1et.jcqens 
dè acbtetban, zod•t •100r hallr 
al.s enigste keus -Gverblijft 
het kabinet te latoen v.allen. 
Vandaar dat de BMD er too 
zal -lelden dat na afloop van 
de diskussie nieuwe verkie
zinCJen zullen worclen uit9•
schreven. tenzij de regerlngs 
partijen zo. ver.standtg zijn 
zteh ·al v..aat. ie lêqqen op vat 
met de kerncentrales 9e~e~J.ren 
J;t~Cet, wat alleen mogelijk is 
in een CDA/PvdA/0.66-coa:litie 
of een VVD/CDA/SGP/RPF-coali
tie-. tn· een kabin.et met de 
VVD , CDAt D'66 -zal zo'n 
ata,nc!punt niet in te netft-en 
zijn, omdat, wat dat stand
punt aan ook ma9 zijll) (slui
.t.en of openhouden) resp. de 
VVD aft D • 66 niet kunnen mee
werken aan zo•n besluit·. o
ver d.e overig-e punten van het 
enervlê~lei4 -kunnen. we kor-t 
djn. UCH blUt ook onder 48-
ae regeriftq open, de steun 
aan JCalkar en .Superl)hehiX 
blijft .d~rtaarl, het kolenge
QJ:uik zal u1tCJebre1c1 wor
den. evenals: de inzet van de 
altel"ftatieye enerq1eb:toDnen 
Zal toenetMn. -en voor t~;et o.:
lie· en gasverbruik zal het 
part~culJeTe· ondernemersaeh•p 
g-ehan4baafd. ,blijvèn. 

stancl• geven -om te bekijken 
hoever de partijen van hun 
pr~ralall&•e· zijn àfgeweken. 
of • mineter n:eiJatief, welke 
punten uit'!JeVoerd zijn, 
tevens zal het tot dan 
9evoercle beleid qeanaly•eer4 
worden en een eehete van wat 
té verwachten valt OP9e.tekend 
worden. 
Ook zal ik trachten nog een 
keer een interview met van 
Aqt en, zo àe VVD in de reqe
ring komt, Wieqel te hoQ,den, 
cmdat enige duitlelijkheid 
over hun proqramma, waarbij 
voor-al Om het. CDA ... program 
een qrauwe sluier han9t, 9•
wenst is. 



JOSEPHIEN STEENHUIS SIZEWELL·B 
~I~n~G~r~o~o~t~·-~s~r~i~t~a~n~n~i~e~·~s~t~a~a~n~t~o~t~--~- om het publiek in te lichten 
op heden alleen nog maar en. inspraak te_geven over de 
kerncentrales van het type invoering van de PWR in 
gasgekoelde reaktor (Advanced l;robt-Brittannië. 
Gas .• cooleà Reactor, AGRJ • De - oktober 1980: de CEGB 
AGR is een Brits ontwerp, d~t bekend dat Sizewell gekozen 
'in tegenstelling tot de druk- is als eerste vestigingsplaats 
water reaktor (Pressurized voor de PWR-centrale. Size-
Water Reactor, PWR} die in de well ligt aan de kust van 
Verenigde Staten van ~erika Suff~lk, 75 mile ten noord-
ontworpen is. HarrisJ;>urg en oosten van Londen. 
Borssele zijn van het type - 30 januari 1981: de CEGB 
PWR. AGR's in Groot-Britannie verzóekt het departement 
;:;sr::t~a~a;;,;n:.."~ b.i~Ji.,jV,..::·:..,~ bi:;.j~D~u~n;:,lg~4e;::n:.:.e:rs;;:;sr-B::::.<.., _· --f voor energie een grote 1200 
Hartlepbol en Heysham ( 1) • MW. (megawatt') PWR-centrale 
Deze 3 centrales veroorzaken te mogen bouwen naast de 
al zulke extreem hoge .kosten, bestaande Magno7-reaktor 
dat van de twee in 1979 geplan- bij Sizewell. 
de nieuwe AGR-centrales- êên· 
biJ Torness (Zuidoost Schotlan(1 
en êên biJ Heysham (2)- verder 
atgezien zal worden. Een speci
ale energiekommissie van het 
Britse parlement besloot in 
tebruari 19ö1 hiertoe, vanwe
ge a.e enorme .kostenstiJgl.ng 
en a.e grote e.Lectr~c~te~ts-
overxa,pac~ tel. t. ·:~:n p.Laats van 
ae twee AüK s oes.Loot men over 
te gaan op net 1:ype .I:'WK. 

VERLOOP 

- 23 oktober 1979: een subkommil 
sie van de regering besluit om 
met kernenergie door te gaan 
voor de levering van electrici
teit. In het nieuwe kernenergie 
programma (New United Kingdom's 
Nuclear Pow~r Programma>. wordt 
het type PWR ••••• opgenomen. 
- 18 december ~979: energiemini 
ter Howell stelt voor, dat het 
de Central Electricity Genera
ting Board (CEGB) (deze is te 
vergelijken met de samenwerken• 
de Electriciteit& Producenten) 
toegestaan wordt een PWRcen
trale te bestellen. 
De bouw ervan moet in 1982 
beginnen. In de eerst komen• 
tien jaar moet er vanaf 1982 
per jaar ê~n kerncentrale 
van het type PWR bijgebouwd 
worden met een totaal aan 
kapacite-it van 15 gigawatt 
(GW). Totale kosten: 25.000 
miljoen Engelse ponden. 
-lente 1980: de.CEGB draagt 
de National Nuclear Corpora
tien (de Nationale Kernener
gié Corporatie) op een begin 
te maken met het ontwerp van 
een PWR-centrale. Verder 
krijgt de Britis h Nuclear 
Fuels Ltd. (de Britse Maat
schappij voor Kernbrandstof) 
de opdracht vergaderingen 
over uranium als brandstof 
voor te bereiden. 
- gedurende 1980: er worden 
verschillende beloftes gedaàn 
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VERLAKKERIJ 

In fei~ is .;1~ bouwaanvraag 
een wass~n neus. ·Jiet is meer, 
om onder de .Electric Lighting 
Act 1908 (de electriciteits
wet van 1908) te mogen vallen. 
Gebeurt dit, dat is er in fei
te al-toestemming gegeven voor 
de bouw. Be.t probleem is dan 
alleen nog ·maar: "Hoe kunnen 
we de bevolking op onze hand 
krijgen?" Er zal geen echte 
inspraákprocedure in gang 
cg'ezet kunnen worden. Het 
huidige Openbare Participa-

Premier Thatcher 

tie Programma (te vergelijken 
met onze "Brede Maatschappe
lijke Diskussie") voor Size
well B - ~o heet de eerst
geplande PWR~centrale bij 
Sizewell- bestaat uit een 
tentoonstelling die opgezet 
is door de CEGB,-een bijeen
komst in Leiston, een bij
eenkomst in Ipswich en wel on
langs gehouden op 18 maart jl. 
te·qelijk met de toen gespeel
de internationale voetbalwed
strijd in Ipswich (!) en een 
geheime instruktie voor 
raadgevers die doo~ de CEGB 
is gemaakt. 

Bron: folder Sizewell Reactions 
M.arch 19 81. 4 8 Stratford st. 
Oxford England 
Inl i eh tingen: 
Woi:lod Information Service on 
Energy (WISE), Blasiusstr. 90 
Ams terdam. 

Josephien besluit haar artikel 
met enkele adressen waar be
zwaarschriften naar toege
stuurd kunnen worden. Aange
zien dit nummer ver na de 
sluitingsdatum (was eind a
pril) uitkomt, hebben we deze 
informatie weggelaten. 

De redaktie. 



jan willern 

van vliet 
NEEM EEN. MOLEN 

KALKAR 
De reden dat·_z_e_·_a_a_n __ h:-e-:-t""W='!":'i-n-::d:-w-:é:--:r 
boek begonnen zijn is heel een
voudigt in 197~ was er nauwelij 
literatuur over windenergie voo 
handen. Mede gesti:muleerd door 
aoel van 'Duijn (toen Amsterdams 
gemeenteraadslid) begonnen ze 
in die tijd met het bouwen van 
hun eerste molen. ze wilden be
kijken of er een mogelijkheid 
was om de mensen die weigerden 
de extra heffing op de electri
citeitsrekening voor de pluto
nium reaktor in Kalkar té beta
len; en die van het electrici
teitsnet dreigden te worden af
gesneden, toch aan stroom te 
helpen. 

WINDLICHT 
Roel van Duijn presenteerde in 
1973 zijn energienota onder 
het windlicht van de ·eerste 
windmoten van Westra en ·Tossijn.· 
ze kregen daarna veel raak
ties en vragen hoe je nu zo'n 
molen zelf zou kunnen bouwen. 
Het boekje van wartena uit 
de Tweede Wereldoorlog, 
dat bij de bouw van de eerste 
molen hun leidraad was ge
weest, bleek wel erq verou
derd te zijn. zo beqonnen 
Westra en TosSijn in 1973 
met het vérzamelen van ge
g·evens en informatie. De 
berg materiaal groeide ge
staag en in 1975 beqonnen ze 
met het schrijven. 

VERTROUWEN 
Je moet eerst het v.ertróuwen 
hebben in die nieuwe techno
logie voordat je die op qro
te schaal introduceert in de 
samenleving. Dat is een an-
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je haar nodig hebt, weer 
vrijmaakt. 
Neem Nieuwegein; daar worden 
boilers automatisch. ingescha
keld wanneer er weinig vraag 
naar electriciteit is. 
Goedkoop, scheelt je in de 
piekbelasting. 
Zo kun je ook met behulp 
van microprocessors (chips) 
apparatuur laten inséhake
len, wind-electriciteit laten 
aftappen wanneer het hard 
waait~ 
Dat lijkt belachelijk maar 
als je erover nadenkt is 
het dat helemaal niet. 
Je kunt nog allerlei syste
men en methoden bedenken 
waarop je op een slimme ma
nier van je windenergie ge
bruik kunt maken. 
Zo'n boilersysteem op wind-· 
energie kan waarschijnlijk 
het best draaien op ter 
plekke aanwezige windmolens, 
aldus Cbris Westra. 



ECN 
Kleinschalige toepassing van 
windenergie is niet de kern 
van bet windenergieprogramma 
van de overheid. Het Energie
onderzoek Centrum Nederland 
(E.C.N.) dat bet nationaal 
onderzoek leidt, denkt aan 
grootschalige t'Oepassing. 
Grote molens die in groepen 
van vijftig in Nederland 
worden geplaatst. 
Overigens komt het E.C. N. 
in zijn studie tot de kon
klusie dat met 35.000 wind
molens heel ons elektrici
teitsgebruik met windenergie 
gedekt kan worden. Aan dat 
plan zitten echter tal van 
nadelen. Je bent bijvoorbeeld 
sterk overgeleverd aan de 
windsitu.atie op zo'n geconcen
treerde plek, je hebt altijd te 
maken met transportverliezen. 
Maar de laatste tijd gebeurt 
er ook bij het E.C.N. wel 
het een en ander. 

.JAN BRN<S 

De tweede druk van "Kan Kern
energie" is enige tijd gele
den verschenen bij de Vere
niging Milieudefensie . 
Herman Damveld.heeft de eerste 
druk herbewerkt met vele 
nieuwe gegevens. Het boek 
behandelt op een begrijpelijke 
manier vele feitelijke en 
technische aspecten va.n de 
kernenergie. Veiligheid, of 
beter gezegd onveiligheid voor 
de volksgezondheid, is een 
vaak terugkomend onderwerp. 
Bijna de helft van de tekst 
gaat over de problemen met 
radioaktief afval (van de 
Qpslag van brandstofstaven 
tot en met de zoutkoepels 
worden behandel d) . 
Een aan te bevelen boek\"lerkje 
(144 blz) voor een ieder die 
zich voor het eerst over kern
ene.rgie wil gaan inlezen, maar 
ook voor achtergrondinformatie 
en als naslagwerk voor al in
gewijden in de kernenergiepro
blematiek. "Kan kernenergie 
kost f 10,-- en is in de 
stad Groningen o.a. verkrijg
baar bij Rigtje Meyer, van de 
Alarmgroep Atoomplannen, 
Marsstraat 3 Groningen en in 
de Groenwinkel, A-kerkhof 
43b, Groningen/JB 

Alternatieve energie 

Het directoraat-generaal voor 

Ze moeten wel, willen ze een 
beetje grip houden op de situ
atie. Er komen momenteel 10-15 
kilowatt molens di.e kunnen te
rug.leveren aan het net; daar 
moet het E.C.N. een houding 
overbepalen, anders zet het 
zich buiten spel. 

BIJLMER 
In bun boek berekenen Westra 
en Tossing dat een kleine 
windmolen in Den Helder nu al 
veel goedkoper stroom kan 
leveren dan het electriciteits
bedrijf, en dat - gezien de 
prijsontwikkelingen - dit 
voor De Bilt in 1984 het ge
val zal zijn. 
Ook rekenen zi,j uit dat de 
Amsterdamse tuinsteden met 
zo'n 300 windmolens in bun 
electriciteitsbeboefte zouden 
kunnen voorzien . 
wanneer de normale koppeling 
met bet openbare net gehand
haafd blijft, dan zou met 64 
molens (op zo'n 4500 ba.) vol-

staan kunnen worden. 
De potentiële opwekcapaciteit 
vaA wi.ndmolens in de Bijlmar
meer is bijv. voldoende voor 
53.500 woningen, terwijl er 
in werkelijkheid slechts 
17.000 staan. 

TOEKOMST 
Windenergie heeft een grot.e 
toekomst; wil die ook verwer
kelijkt worden, dan moet er 
wel aan een aantal voorwaar
den worden voldaan. Daar be
st·aat goede hoop voor. 
Op allerlei terreinen zijn 
nog tal van technische verbe
teringen mogelijk. Van nog 
groter belang is echter dat 
windenergie eerst door ieder
een serieus wordt genomen. 

Windwerkboek, Chris Weatra en 
Herman Toasijn 
Ecologische Uitgeverij, 
AmsterdaM f 39,--. 
In Groningen verkrijgbaar bij 
o,a. de Groenwinkel. 

KERNENERGIE 
BOEKBESPREKING 

Onderzoek, Wetenschap en Op
voeding heeft een project voor 
alternatieve energie op Ter
schelling goedgekeurd. Hier
bij wordt gebruik gemaakt van 
zonne- en windenergie. Het 
project is bedoeld voor de 
volledige elektriciteitsvoor
ziening van de hogere zee
vaarschool op het eil~d. Men 
hoopt hiermee 40.000 tot 50.000 
kilowatt per jaar te kunnen be
sparen. 
De provinciale Electriciteita
onderneming in Friesland (PEB) 
heeft zich bereid verklaard 
aan het project mee te werken . 
Er zal electrische energie 
aan het openbare net terugge-

leverd kunnen worden . De 
alternatieve energievoorzie
ning, wordt voor 33 procent 
gefinancierd door de EEG, 
terwijl de Nederlandse en 
Duitse overheid voor respec
tievelijk 20 en 31 procent 
deelnemen. 
Oe keuze voor het project is 
op Terschelling gevallen van 
wege de kombinatie van gun
stige klimatologische omstan
digheden. Naast 20 procent 
hogere zonneinstral:ing biedt 
het eiland een hoger gemid
deld aanbod van wind in ver
gelijking met andere delen 
van Nederland/NvhN 23-5-'81 . 
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KROM EN RECHT 
ERIK VERBRAEKEN 

Medio april is de Tweede Kamer 
dan toch akkoord gegaan met de 
privaatrechtelijke opwerkinqs
kontrakten die de GKN (Dode
waard! en de PZEM (Borsselel 
hebben afgesloten met resp. 
de Engelse BNFL en de Franse 
Cogema. 
Er zijn op staatsrechtelijk 
gebied door deze goedkeuring 
nieuwe ontwikkelingen inge
treden die nou niet bepaald 
ten qoede komen voor de 
parlementaire demokratie. 
Wat is nl. het geval? De 
opwerkingskontrakten worden 
beheerst door privaatrecht. 
Het kenmerk van dit recht is 
de kontraktsvrijheid die aan 

* 

* 
* 

de partijen geboden wordt, zij KRONKEL 
zijn vrij om overeenkomsten aan 

* 

* 
te gaan zonder gebondenheid Om aan deze si-
aan de wet (tenzij deze dwingendtuatie het 
voorschrijft dat een bepaalde hoofd te bieden 
overeenkomst verboden is of is de volgende 
daarvoor regelen stelt). De juridisc he 
partijen, in dit geval Borsse- kronkel bedacht. 
le-Cogema en Dodewaard-BNFL, Om de kontrak-
zijn dan ook vrij om in de ten geheim te 
overeenkomst een geheim- houden vertelt 
houdingaplicht over de in- de regering aan 
houd op te nemen. de Kamer datge-
~aar ••• aan deze kontrakten ne wat zij mag 
zitten ook publiekrechtelijke weten, en wat 
aspekten verbonden, enerzijds de Kamer te we-
het nationaal belang dat met ten krijgt via 
deze kontrakten samenhangt, de regering 
anderzijds de invoervergunning (dus ministe
di.e nodig is voor d.e terugzen- riële verant
di.ng naar Nederland van de op- woordelijkheid) 
gewerkte staven en (waarschijn- keurt ze goed. 

lijk) van het afval. Het is :==::=:=~======~================================================= 
~~~~th~;l~~~l==~n~ud~: ~~~oud VERENIGING VOOR van die kontrakten is. De 
regering veleent dan wel de 

vergunning, maar het beginsel WINDENERGIE van de ministeriële verant-
woordelijkheid brengt met 
zich mede dat zij voor het 
verlenen van die vergunning 
verantwoording schuldig is 
aan het parlement. Dit be
ginsel wordt nu doorkruist 
doordat de goeakeuring die 
het parlement zou verlenen 
aan de geheim gebleven kontrak 
ten een binding zou betekenen 
aan een particuliere onderne
ming. De regering zou haar 
verantwoordelijkheid naar 
een particuliere onderneming 
afschuiven. 
Een openbaarmaking van de 
kontrakten, zodat de Kamer 
weet wat ze goedkeurt, zou 
echter betek~nen dat Cogema 
en BNFL het kontrakt zouden 
verbreken en datgene wat 
al opgewerkt is (i c afval) 
zouden terugsturen naar 
Nederlànd. 

Op 18 maart is in Groningen 
de Vereninging voor Windener
gie opgericht. Lid zijp 
hoofdzakelijk mensen die 
windenergie benutten of willen 
gaan benutten. De Vereniging 
is gegroeid uit een enkele 
jaren geleden genomen initi
atief van 'De Jonge Onderzoe
kers' in Groningen. Binnen 
9e groep alternatieve energie 
ontstond langzamerhand een 
groepje "oudere onderzoekers" 
die zich met de benutting van 
windkracht bezighouden. 
Hieronder zijn mensen die al 
meer dan tien jaar aan effi
ciënte windmolens denken en 
werken. Er werden informatie
bulletins uitgegeven en 

lezingen georganiseerd. verder 
wordt gedacht aan het aanleg
gen van een bibliotheek en 
bijv. het maken van een stan
daard universeel molenontwerp, 
dat geschikt is voor zelfbouw. 
Postadres van de vereniging: 
Postbus 8040, 9702 KA Groning
en. Voor informatie: dhr.J. 
Vink, Sluisweg 8, 9605 PS 

Nord West ~tung, 

In Oldenburg heeft de algemene 
vergadering van de "Industrie 
und Handelskammer" verklaard 
dat er voor 1985 een verdubbe
ling van het kernenergievermo
gen moet komen. 
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ENERGIEPROJEKT 
B 

In Beijum! een Groninger nieuw-
bouwwijk zal een exEeriment 
met alternatieve energie 
worden uitaevoerd. Het.aaat om 
de voorzienina van 100 woon-
eenheden met zonr1e-eneraie -
zowel 's zomers als 's winters. 
Dit oroiekt wordt aekombi-
neerd met een ondergrondse 
warmteoEslag:. 

WERKGROEP 
Een korte speurtocht onder de 
verschillende gemeentediensten 
van de stad Groningen leverde 
de vond~t op van de "werkgroep 
energiebewust bouwen"; deze 
maakt deél uit van de dienst 
"stadsontwikkeling en volks-
huisvesting" die bezig is 
met de bouw van 600 à 7ÖO 
woningen in Beijum. 

De werkgroep bestaat onder 
andere uit de heer H. Heemstra 
- die mij in een telefoonge-
sprek toevertrouwt, dat ene 
Van Krieken wel het meeste 
werk verzet. Voorzichtig ge-
formuleera geeft Heemstra 
in het kort de opzet van 
het projekt weer. 
Het streven is de reserves van 
de zonne-energie- opgewerkt 
in het zomerseizoen- op te 
slaan, om dit te kunnen he~ 
nutteil tijdElnS de winter. 

PLANNEN 
Dit zijn vergaande stappen 
met de toepassing van 
zonne-energie voor huishou-
de 1i jk gebruik. Naast de 
'kleine opslag' voor elke 
woning zal er ook een 
'reserveopslag' aangelegd 
worden voor de grote over-
schotten. Deze zal bestaan 
uit een ruime kuil, gevuld 
met zand, ·met een doorsnee 
van 40 à 50 meter en een 
diepte van 20 meter. Daarin 
wordt de warmte dan opgesla-
gen in een met water gevulde 
leidiilgstelsel. 

FINANCIERING 
Uit de woorden van de heer 
Heemstra maak ik op, dat de 
plannen voor dit projekt uit-
gewerkt zijn door T.N,O. en 
het geheel met een E.E.G.-
subsidie gefinancierd gaat 
worden. "Maar", zo relati-
veert Heemstra, "dit is geen 
onontkoombare voorwaarde voor 
dit experiment, maar wel door-
slaggevend geweest bij de 

keuze van Groningen als plaats 
van uitvoE;!ring". Wat ook de 
exacte reden geweest moge zijn 
de keuze voor Groningen duidt 
toch wel op een zekere ver
koeling tussen het E.C.N. 
en de gemeente Groningen. Het 
precieze totaalbedrag was 
hem niet bekend, maar het 
gaat zeker om een miljoenen
projekt en de geraamde kosten 
per woning zullen rond de 
f 25.000,- schommelen. Het 
E.C.N. speelde de rol van 
koördinator tussen het E.E.G.
fonds en T.N.O.; en na over
leg tussen deze drie instan
ties heeft de gemeente Gro
ningen uiteindelijk aan het 
langste eind getrokken tegen 
andere gegadigden uit Neàer
land. 
Ik ga wat dieper in op de keu
ze voor Groningen en vraag me 
af wat nu de exacte reden voor 
deze keuze geweest kan zijn. 
Daarvoor moet je denken aan 
de grondsoort van de nieuw
bouwwijk Beijum: "deze grond
soort is stabiel en er is wei
nig stroming van het grond
water, is het antwoord. 
Naast de opslagruimte zal er 
eén apart gebouw verschijnen 
voor een centrale verwar
mingsketel (dus aangesloten 

• 
Op een zonnige paaszondag ·be
~ochten 45.000 mensen een 
antikernenergiefestival in 
P.logoff aan de kust van Bre
tagne. De EdF (Electricité 
de France) heeft vier kern
centrales van elk 1300 MW 
gepland bij Plogoff. 
Evenals in andere EEG-landen 
kwam de Franse regering eind 
1974 met een lijst van moge
lijke vestigingsplaatsen 
voor kerncentrales, ondermeer 
in P1ogoff. Reed:; in juli 
1975 demonsteren 6000 mensen 
en wordt het komi té "·Evid 
Buhez ar é'hap" (voor een 
leefbare kaap) opgericht. 
In 1978, nadast Plogoff 
als vestigingsplaats offici
eel is aangewezen wordt een 
coöperatieve vorm van land
bezit opgezet door de oprich
ting van de Groupement For
cier Agricole. Boeren 
brengen 65 ha. land in dat 
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op gas). Het water in het 
leidingenstelsel van het 
opslagreservoir zal door 
deze ketel voorgewarmd worden. 
Aan de mate waarin deze ke
tel moet bijspringen om de 
wooneenheden de benodigde 
energie te kunnen leveren 
kan dan worden afgele·zen 
hoe rendabel de teepassing 
van zonne-energie in dit 
geval is. (er wordt uitge
gaan van 80%) Het succes 
zal ervan afhangen of het 
warmteverlies tijdens het 
transport ook binnen de 
perken gehouden kan worden. 

Op de uitslag van het expe
riment zal nog even gewacht 
moeten worden. Het afgelopen 
voorjaar is een begin gemaakt 
met de bouw van de woonwijk 
en de aanleg van de e.v.
ketel met reserveopslag. 

gedeeltelijk samenvalt 
met het voor de kerncentrales 
geplande terrein; 2500 mensen 
worden aandeelhouder in de 
coöperatie. Er wordt een 
schapenboerderij gebouwd. 
In juli 1979 wonen 10.000 
mensen de officiële opening 
bij. Februari 1980 de offi
ciële installatie van de 
schaapherder met 15 schapen: 
opnieuw 20 à 30.000 demon
stranten. Een tweede ge-
bouw voor nog eens 240. scha
pen wordt gebouwd evenals 
een kleine windmolen voor 
de energievoorziening van de 
boerderij. 
Afgelopen pasen werd het 
bouwplan voor een huis ge
kozen. Dit hius gebruikt 
alternatieve energie en zal 
beschikken over opslagmo
gelijkheden/UvD 
WISE news communique, nr. 
86, 23 april 19.81. 
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* 
De VoZk<Jkrano.. 29 aprU 1981. 
Als er gevaarlijke karweitjes 
uitgevoerd moeten worden in 
kerncentrales in Japan, 
worden "kamikaze ploegen" van 
ongeschoolde dagloners inge
huurd. Dit meldt de Japanse 
krant Fukui Shimbun, nadat 
maandaq in Tokio bekend was 
geworden, dat 278 mensen · 

in de kerncentrale van Tsoe
raga aan radio-aktieve 
straling hebben blootgestaan 
als gevolg van een lek. 
Volgens de krant staat het 
personeel niet alleen bij 
ongelukken bloot aan straling, 
maar ook in het normale werk
proces. 

Op zaterdag 28 maart (2 jaar 
na het begin van het ongeluk 
met de kerncentrale nabij 
Harrisburg} hebben meer dan 
15.000 vakbondsleden, milieu
aktivisten en burgers uit de 
hele Verenigde Staten in 
Harrisburg gedemonstreerd 
voor s 1 uiting van beid.e kern
centrales, voor werkgelegen
heid en betere arbeidsomstan
digheden. 
Het was de eerste keer dat 
een belangrijk deel van de 
arbeidersbeweging opriep 
tot en deelnam in een massa
aktie van mijnwerkers, werkers 
uit de automobiel-, grafische-, 
voedsel-, chemische- en me
taalindustrie, van spoorweg
en lu~htvaart beambten, 
werkers in de metaal, het on
derwijs en van bosbouwers, 
tegen de gevaren van kernener
gie. Twaalf vakbonden met in 
totaal 6,3 miljoen werknemers 
steunden de demonstratie; 
samen met vele milieugroepe
ringen, plaatselijke bonden, 
vrouwengroepen en groepen 
die voor de rechten van et
nische minderheden opkomen. 
De voorzitter van de metaal
bewerkersvakbond stelde: 
"ons wordt voorgehouden dat we 
kernenergie nodig hebben omdat 
kerncentrales bouwen werkge
legenheid oplevert. Verkeers
en vliegtuigongelukken zorgen 
voor werk voor ambulancechauf
feurs, slopers, monteurs, zie
kenhuispersoneel en begrafenis
personeel. Maar wij roepen het 
publiek toch ook niet op om 
een vliegtuig- of auto-onge
luk te kopen". 
De demonstranten eisten: 
- het niet opnieuw opstarten 
van kerncentrale Unit 1 
- geen lozing van radio-aktief 
water uit kerncentrale Unit 2 
op de susquehannarivier; 
- volledige werkgelegenheid 
door een kortere werkweek en 
omvangrijke programma's voor 
publieke werken; 
- gegarandeerde alternatieve 
werkgelegenheid tegen CAO-lonen 
voor alle werkers in de kern
industrie. 
Tevens werden de mijnwerkers 
gesteund in hun strijd voor 
een goede. CAO/HvD 
WISE news communique, nr. 84 
2 april 1981. 
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NIEUWS 
UIT DE GROEPEN 

Op 4 februari heeft in het 
Westerkwartier een informa
tièbijeenkomst plaatsgevonden 
over de energieprobl~tiek. 
Niet minder dan 12Q mensen 
waren hierbij aanwezig. 
Na afsluiting van deze avond 
bleken er 40 mensen bereid 
om in de toekom$t aktief met 
de energieproblematiek aan de 
gang te gajln. 
Deze personen hebben zicb Op
gespli ts in vtj.f· ,qro.epen, 
waarvan 66n voor de koördi
natie. 

De andere vier groepen zijn: 
~~-!~f9rmatiegroep: voor de 
benadering van scholen, biblio 
theek e.d., het verzorgen van 
een informatieblad en het or
ganiseren van th~vonden. 
besparingsgroep: deze wil met 
name huuraérs van woningen 
advies geven bij isolatiewerk
zaamheden. Verder wordt kon
takt opgenomen met de gemeen
ten over de mogelijkheden om 
tot energiebesparing te komen 
bij gemeentelijke instanties. 
windmolengroep: 6it keer geen. 
groep, die allerlei technische 
zaken wil onderzoeken, maar 
gebruik wil maken van al ont
wikkelde ideeën over windmolens 
Men is van plan een zelfbouw
pakket voor een windmolen 
samen te stellen, hoofdzakelijk 
bestaand uit tweedehands mate
rialen. Enkele boeren uit het 
Westerkwartier hebben inmiddels 
belangstelling getoond. 

werkplaatsgroep: er zijn plannen 
om in samenwerking met een 
klussenbedrijf, de uitvoering 
van bijv. isolatiewerkzaambede 
ter hand te nemen. 
Ondanks, dat de verschillende 
groepen zich nog in een ontwik 
kelingsfase bevinden, kan toch 
al gesteld worden, dat men de 
zaken voortvarend aanpakt. 
Inmiddels zijn er in april 
twee bijeenkomsten georgani
seerd in Zuidhorn en Leek met 
als thema: "Is de deelname 
van het E.·G.D. aan de centrale 
in Dodewaard een gevolg van 
demokratische beslissingen?" 
Op 9 mei vond in Bakkeveen een 
voorlichtingsavond plaats over 
alternatieve energie met mede
werking van het centrum voor 
energiebespa~n Rotterdam. 
In Zuidhorn is kort geleden 
een bouwvergunning afgewezen 
voor de opslag van energie 
van een windmolen bij een 
boerenbedrijf. De windmolen
groep is bezig om te bezien h 
de plannen eruit moeten zien 
om_goeakeuring te krijgen. 
Inmiddels is het gelukt om 
een werkplaats te vinden. 
Deze zal komen bij kafê 
Mied~, in Zuidhorn. 
Meer informatie kunt u krijgen 
bij de kontaktpersoon van de 
Energriegroep Westerkwartier: 
Joke de Haas, 
Poortkampen 44, 
Zuidhorn, 
tel. 05940-4235. 

BORGER/GASSELTE 
In mei organiseerde de NAM ~en 
voorlichtingsavond in EIUinen. 
Reden hiervoor was de onqe
rustheid, die bij de bevol.
king was ont11taan, nadl;lt be
kend was gewor4elh ci.at de 
boorrichting ~~·de l~a·t.i~ in 
Buinen uit de koers,..,.. q..,. 
raakt. De boor verplaatste 
zich richting zoutkoepel. 
Er bestond voor deze avond 
dan ook grote belangstelling. 
Het corrigeren van de boor
richting blijkt door de grond
struktuur nogal wat moeilijk-

heden te geven. Gevolg hier
van is, dat de duur van de 
proefboring met twee maanden 
verlengd wordt. 
Naast deze technische uitleg. 
gaf de NAM haar visie op het 
milieubehoud. Samengevat komt 
die O'P het volgende neer: 
wanneer de NAM voor het doen 
van een proefboring genood
zaakt is om bomen te kappen, 
wordt dit verlies gecompen-
seerd, door na afloop van de 
boring, direct weer jonge 
aanplant te plaatsen. 
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Z.O. 
DRENTE 

Op dezelfde dag als de paas
wandeltocht in Lingen werd 
ook in Z.O. Drente de kern
energieplannen bij Lingen 
onder de aandacht gebracht. 
Een aantal leden van de 
anti-kernenergiebasisgroep 
"Pluto" heeft op die zaterdag 
de 18e april o.a. folders uit
gedeeld. Ze hebben dit gedaan 
in de dorpen Klazienaveen, 
Erica en Nieuw-Amsterdam/JB 

ANLOO 

Tot voor kort bestond de 
Atoomalarmgroep Anloo uit 
zo'n vijftien aktieve leden. 
Voor mensen die niet aktief 
wilden worden, maar ons ei
genlijk wel een warm hart 
toedragen, was geen plaats. 
Dat is nu veranderd. Voor 
minimaal f 17,50 per jaar 
kan u zich opgeven als sym
pathisant. U bent dan auto
matische op Atoomalarm ge
abonneerd en u krijgt twee 
keer per jaar een verslag 
van onze aktiviteiten in 
de bus. 
u kunt zich opgeven als 
sympathisant door even 
te schrijven of te bellen naar 
mij (mijn adres staat achter
op deze Atoomalarm). Laat 
het - nu de mogelijkheid be
staat om ons te steunen -
niet bij goede voornemens, 
maar voer ze uit. Alvast 
bedankt en tot ziens 

Oene Zwittink. 



ATOOMWAPENS 
Naar aanleiding van de diskus
sie in hoeverre je als Atoom
alarmgroep ook moet (en Kan!) 
bezighouden met de kernwapen
problematiek, hebben we een 
oproep gedaan in een plaat
selijk weekblad: mensen, die 
er wat voor voelen om zich 
in deze problematiek te ver
diepen, hebben we uitgeno
digd onze eerst volgende ver
gadering bij te wonen, in 
de hoop dat we een aparte 
groep van de grond kunnen 
krijgen. die in samenwerking 
met de ROA. aan de slag 
kan gaan. 

MELK 
Tiidens de Drentse riiwiel
vierdaaqse (28 t/m 31 iuli) 
willen wij, in samenwerking 
met AAP-Anloo en AAP-Schoon
oord, evenals vorig jaar, 
de aandacht proberen te 
vestigen op de eventuele 
dumping van kernafval in de 
zoutkoepels. De plannen 
zijn nog niet rond, maar we 
denken.aan het volgende: 
de route, die over de 
·zoutkoepel loopt, te marke
ren d.m.v. borden of scan
doekart met teksten zoals: 
"U riidt nu over de zout
koepel". "de natuur en uw 
gezondheid worden bedreiod 
door radioaktiviteit". 
"geen atoomafval in deze 
bodem" etc. 
Halverwege, op een strate
gies punt, op de zoutkoepel, 
willen we "nog radioaktief
vrije melk" gratis, aanbie
den. Op dit punt komt uiter
aard ook een informatiekraam 
te staan - misschien delen 
we nog folders uit. we gaan 
ervan uit dat de deelnemers 
aan de vierdaagse een dagje 
uit zijn en waarschijnlijk 
niet de behoefte zullen 
hebben om onderweg op een 
harde manier, met ke·iharde 
zaken geconfronteerd te 
worden. Daarom willen we ons 
op aangepaste wijze manifes
teren d.m.v. bovengenoemde 
plannen bijvoorbeeld. Mocht 
er iemand n6q goede ideëen 
hebben, dan graag even een 
reaktie aan mij (zie onder). 

In augustus willen we een 
energie-informatiemarkt houden. 
Hopenlijk_krijgen we van de 
gemeente toestemming deze 
markt in te richten, als een 
verlengstuk van de laatste 
Rolder Dingspelmarkt (plaat
selijke middenstand) op 18 
augustus a.s. omdat er dan 
toch al veel mensen op de been 
zijn. We denken aan de volgen
de mogelijkheden: onze eigen 
energiekraam, isolatie-kr~en, 
alternatieve energiekraam, 
windmolen model en informatie 
over zelfbouw, zonne-co.llec
tor model en informatie over 
zelfbouw, bespaarkraam, molen
vereniging. Het geheel willen 
we omlijsten met een draai
orgel, het optreden van een 
kabaretgroep, een toneelgroep, 
een muziekgroep en een- even
tueel doorlopende- filmvoor
stelling. We stellen ons een 
bu~tenqebeuren voor, met een 
podium en filmdoek in de 
openlucht. Het geheel verlicht 
door vetpotjes en olielampjes. 

TOEKOMST 
Toekomstplannen zijn: 
- een politiek kafê met gemeen· 
teraadsleden en politieke 
partijen en hun standpunten 
over proefboringen, kernener
gie enz. enz. (volgend jaar 
zijn er gemeenteraadsverkie
zingen)1 
- diskussieavond voor belang
stellenden op kleine schaal, 
of in de besloten kring zoals. 
dat dan heet, 
- geregelde oublikaties in het 
Drents weekblad, 
- aktiviteiten rond schoolgaan
de kinderen- bijv. een jeugd
energiedag met het maken van 
een windmolen en vliegers e.d., 

- een molendaq (zoals vorig 
jaar) waarbij de molen van 
Rolde een daglang draait en 
te bezichtigen is. De ROAkraam 
staat erbij, grote spandoeken 
trekken de aandacht, 
- een oekumensische kerkdienst 
met IKVgeda·chte, 
- filmavond, muziek en toneel., 
- informatieavond m.b.t. de BMD. 

TENSLOTTE 
Wij publiceren nog altijd een 
min of meer wekelijks rubriekje 
in het Drents weekblad met 
"bespaartips binnen uw bereik"
indien er een AAP groep belang
stelling heeft voor deze tips, 
even kontakt opnemen met mij, 
Wijpkeline Wijnants, 
Nijlande 7, 
9452 XA ROLDE, 
tel. 05924-2134. 

Weet je dat er in Rolde een ca
baretgroep bestaat, die onder 
de naam "de Stoomfiets" een 
waardevolle muzikale bijdrage 
kan leveren aan ällerlei ma
nifestaties? 
tel. Sikma, 05924-2761. 

KERNLIJ 
srwu heZ.pt, deel. 20. 
( ••• ) Daarom zal het energie
verbruik blijven groeien. 
Technisch gezien hoeft dat 
geen problemen op te leveren. 
Er is genoeg olie en aardgas 
tot ver na het jaa~ 2000. 
Steenkool is er voor nog ten
minste 100 jaar. Ook een bete 
re benutting van waterkracht 
en uitbreiding van het 
aantal kerncentrales zullen 
helpen de vr.aag naar meer 
energie te dekken. Na het 
jaar 2000 kunnen de alterna
tieve energiebronnen een rol 
gaan spelen. En wellicht dat 
dan de problemen rond kern
energie opgelost zijn. 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 

GREEN 
PEACE 

Het nieuwe schip van de miljeu 
or ganisatie Greenpeace, de Si
rius, heeft een kwastje nodig. 
Zowel binnen als van buiten 
moet bet in de verf gezet wor
de.n. Er worden vrijwilligers 
gezocht. Even kontakt opnemen 
met Gre~npeace, Postbus 11026, 
1n0 1 GA Amsterdam/ RvO. 

NORG 
Onder het motto "Dodewaard gáát 
dicht" zijn in en rond Norg lSOO 
folders ver spreid, waarin de in
woners worden opgeroepen mee te 
doen aan de aktie Giro-blauw. 
Uit de inhoud: 
"Veel mensen hebben zich al uit
g.esproken t egen proefbar in gen in 
de vijf noordelijke zoutkoepels. 
Voor het radio-aktieve afval be
staat geen veilige opbergmethode 
ook niet in onze zoutkoepels. 
Doorgaan met het make.n van dit 
goedje is dan ook levensgevaar
lijk. 
Wilt U atoomafval, geen atoome
nergie , dus sluiting van beide 
atoomcentrales Borssele en Dode
waard? 
Doe dan mee aan de giro- blauw 
aktie!" 
In het najaar zal een avond wor
den georganiseerd. /HvD. 

SCHOONOORD 
Tijdens open dagen in het Dorps- steld dat de afhankelijkheid van 
huis is door leden van de energieolie niet door een afhankelijk
groep Schoonoord in slechts een heid van kernenergie vervangen 
paar uur per dag voor een paar moet worden. De veiligheid van 
honderd gulden aan anti-kernener- kerncentrales komt aan de 'Orde, 
giemate.riaal verkocht. . ~owel m. b.t . ongelukken als de 
De energiegroep Schoonoord beeft lage stralingsdosis bij normaal 
ook een eigen informatiebrochure bedrijf. Dan wordt ingegaan op 
uitgebracht in een oplage van 200 de dreiging van kernafval in de 
stuks. Bet schrijven heeft de Drentse bodem. Tot slot wordt 
groepsleden de nodige zweetdrup- informatie gegeven over de groep 
pels gekost, maar bet resultaat Verder: leuke tekeningen! 
mag er dan ook zijn. In september wordt er een ten-
Kort en helder wordt op de voor- toonstelling georganiseerd a
raden gas, olie en steenkool in- ver de kernbewapering. Dit ge
gegaan en op de rol van de olie- beurt in samenwerking met het 
maatschappijen om kunstmatige Polemologisch Instituut in Gro-
schaarste te kreëren . Er wordt g ningen/HvD. 

* * ALTERNATIEF DRENTS VOLKSLIED 

'k Heb joe 1 ief mien mooie Oren te, 
'k Heb joe lief mien Drentelaand, 
Met joen bossen en joen heide, 
En joen rekreaotiestraand, 
Joeri klein verstilde dörpies, 
Waor westerlingen woont, 
Joen briede autostraoten, 
Voert oes langs al dat "schoons". 

'k Heb joe lief mien mooie Drente, 
'k Be.b joe lief mien Drentelaand, 
Voelnisvat binst doe veur alles, 
Alle troep giet under 't zaand, 
Ok al stört ze in joen eerde, 
Atoomafval oet ' t hiele laand, 
Ik blief van Drente hollen, 
' k Heb an joe mien hart verpaand. 
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' k Heb joe lief mien mooie Drente, 
' k Heb joe lief mien Dr e.ntelaand, 
Den Haog zien gemiene plannen, 
Brengt mij dikkels van 't verstaand, 
Veur joen schoonheid zal ik étrieden, 
Veur 't mooie wat joe rest, 
Al 't liefs wat hej te bieden, 
Mag niet meer wödden ve~est. 

·' k Heb joe 1 ief mi en mooie Oren te, 
'k Heb j oe lief mien Drentelaand, 
En volk, beurt naor dit liedtie, 
Blief strieden haand in ha.and, 
Gien atoomafval in Drente , 
Gien mil itair op oeze hei, 
Hol Drente veur de mensen, 
Wij .Drenten, wij bl ieft vrij ! 



LUCAS KOOPS 

Sinds de Atoomalarmgroepen op _ 
25 september 1980 o.a. de ge
meenteraad van ~olde een brief 
stuurden m.b.t. de E.G.D. dis
kussie over Dodewaard is de 
~OA (~older Overleggroep Atoom 
energie) verschillende keren 
aktief geweest om de raad van 
Rolde aan te zetten tot een 
discussie hieromtrent. Dit is 
tot opheden niet gelukt! Ik 
wil hieronder in kort bestek 
eerst aangeven wat tot nu 
toe in Rolde gebeurde. 

DODEWAARD 
Eind september 1980 ontving 
de raad een brief van de ge
zamenlijke Atoomalarmgroepen 
waarin College en raad werd 
verzocht zich binnen het 
Algemeen Bestuur van het EGD 
krachtig uit te spreken voor 
verbreking van de relatie 
tussen EGD en GKN om uitein
delijk te komen tot sluiting 
van de atoomcentrale te 
Dodewaard. 

ATOOMAFVAL 
Op 29 januari 1981 schreef 
de ROA de raad een brief 
waarin zij haar bevreemding 
uitsprak over het feit dat 
bovengenoemde brief in de 
Rolder gemeenteraad nog 
geen onderwerp van gesprek 
was geweest. De ROA drong 
er toen op aan deze brief 
alsnog te bespreken. 
Voor de volledigheid moet ik 
hier wel noemen dat de raad 
van Rolde enkele jaren gele
den wel moties heeft aange
nomen tegen de dumping van 
atoomafval en dat met dit 
doel ook de politieverorde
ning is gewijzigd. 
In de brief van 29 januari 
schreef de ROA o.m.: "Ge
interesseerden voor het 
raadsgebeuren in Rolde kunnen 
zich op dit moment niet aan 
de indruk onttrekken dat 
de verschillende Rolder 
raadsfracties in de afvalkwes
tie een standpunt innemen 
dat grotendeels gebaseerd is 
op gemeentelijk eigenbelang. 
Het tegengaan van afvaldum
ping lijkt enkel te zijn 
ingegeven door de gedachte: 
"Als wij het afval maar niet 
krijgen", waarmee mogelijker
wijs andere gemeenten in de 
prohemen verzeild dreigen 
te raken en waarmee in ieder 
geval het probleem alleen 
maar verplaatst en in geen 

ROLDE, HET E.G.D. 
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enkel opzicht opgelost wordt. 
Angst voor afval in de eigen 
achtertuin mag o.i. nooit 
leiden tot enkel het weren 
van dit afval. Dat is te ge
makkelijk. Alleen wie zich 
verzet tegen produktie van 
afval heeft recht van spreken 
en handelen. 

BURGEMEESTER 
13 maart 1981 is dhr. Hurink, 
burgemeester ván de gemeente 
Rolde, aanwezig geweest op de 
vergadering van het Algemeen 
Bestuur van het E.G.D. waar 
het al dan niet sluiten van 
de atoomcentrale Dodewaard 
centraal stond. Dhr. Hurink 
stemde tijdens dez.e vergade
ring tegen een motie van de 
gemeente Gasselte waarin werd 
gesteld dat het E.G.D. binnen 
de aandeelhoudersvergadering 
van de Gemeenschappelijke 
Kerncentrale Nederland, de 
exploitant van de atoomcentra
le in Dodewaard, moest streven 
naar sluiting van dit bedrijf 
tot er een aanvaardbare oplos
sing is voor de berging van 
het atoomafval. De motie van 
de Provinciale Staten van 
Groningen waarin werd aange
drongen op discussie binnen 
de GKN kreeg wél zijn stem. 

VERSLAG 
17 maart jl. heeft dhr. Hurink 
in de gemeenteraadsvergadering 
van de raad van Rolde verslag 
gedaan van de gang van zaken 
op de hiervoor genoemde verga
dering van het E.G.D. Het 
bovenstaande is voor de ROA 
aanleiding geweest het gemeen
tebestuur van Rolde middels 
een nieuwe brief te confron
teren met. de volgende vragen: 

VRAGEN ROA 
1. Stemde dhr. Hurink tijdens 
de bewuste E.G.D. vergadering 
als vertegenwoordiger van 
de gemeente Rolde? 
2. Zo dit niet het geval 
was, in welke hoedanigheid 
was dhr. Hurink dan wél 
aanwezig op deze vergadering? 
3. Als de burgemeester van 
Rolde wel zijn gemeente ver
tegenwoordigde is zijn stem
gedrag dan onderwerp van ge
sprek geweest tijdens een 
openbare raadsvergadering 
zoals dit ook in de andere 
gemeenten het geval is ge
weest? 
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4. In welk verslag van 
welke datum kunnen geïnteres
seerden dan de neerslag van 
dit gesprek vinden om de 
standpünten van de verschil
lende raadsfracties nader 
te bezien? 
,5. Als bedoeld stemgedrag 
niet vóóraf door de raad is 
besproken kunt u dan aange~ 
ven of het gebruikelijk rs 
om als vertegen~oordiger 
van de ~emeente ~olde deel 
te nemen aan een stemming 
zonder dat de uit te brengen 
stem onderwerp van gesprek 
is geweest tijdens een open
bare raadsvergadering? 
6, Als we in de openbare 
raadsstukken niet het stand
punt van de gemeente Rolde 
t.a.v. het al dan niet slui
ten van Dodewaard kunnen 
vinden kunt u ons dan nu 
alsnog op de hoogte stellen 
van de motieven welke er 
toe hebben geleid dat dhr. 
Hurink vóór de motie Gro
ningen en tégen de motie 
Gasselte stemde? 

DEMOCRATIE 
Hoewel de ROA in deze vragen 
de zaak nog open laat neemt 
zij vooralsnog aan dat de 
raad deze kwestie "gemaks
halve" maar niet heeft be
sproken. Toch hoopt de ROA 
op korte termijn antwoord 
te krijgen op haar vragen. 
Zij acht het een bedenkelijke 
zaak dat de raad van nota
bene een zoutkoepelgemeente 
iedere discussie over deze 
toch uiterst belangrijke 
zaak uit de weg gaat, een 
discussie welke noodzakelijk 
is wil men zich houden aan 
de democratische spelregels. 
Geen enkel raadslid heeft 
één van de goede gelegenhe
den die zich hebben voorge
daan aangegrepen om op zijn 
minst enkele vragen te stel
len. Dat ook de vier man 
sterke PvdA-fractie het 
in deze laat afweten geeft 
te bedenken. Zij zouden 
eens beter moeten nalezen 
wat hun eigen partijprogram
ma zegt over de atoomcentra
les in Borssele en Dodewaard. 
Hopenlijk wordt men alsnog 
aktief. Beter laat dan nooit 
zullen we maar denken. 

00 
00 



WORD GIRO KONTAKT 
ABONNEE BLAUW PERSONEN 

Wie helpt mee de oplage te 
vergroten tot 1000 exemplaren 
en het ~bonnementenbestand op 
300 te brengen? 

Juist in deze tijd, waarbij 
van verschillende kanten wordt 
geprobeerd om atoomenergie met 
behulp van oneigenlijke argu
menten aan te prijzen, is het 
voor ons allen van belang om 
geinformeerd te blijven. 
Voor slechts f 10,50 ontvangt 
U 6 nummers van ATOQMALARM, 
boordevol informatei over a
toomenergie en gebeurtenissen 
daaromtrent in uw eigen omge
ving. 
Mocht U het besluit nemen om 
abonnee te worden, stort dan 
bovenstaand bedrag op giro 
4454100 t.n.v. Penn. Tijdschri 
Atoomalarm te Veendam en U 
krijgt de zes volgende nummers 
in de bus. 

N.B. Wij zouden het op prijs 
stellen als U op Uw overschrij
vingskaart vermèldt of U wel 
of niet aan de aktie giroblauw 
meedoet. 

U kunt druk uitoefenen op het 
E.G.D. om de aandelen in Dode
waard op te geven, met als 
uiteindelijk doel de sluiting 
van de kerncentrale. 

HOE? 
Uw elektriciteitsrekening, 
aan het E.G.D. (of voor Stad
Groningers aan het G.A.B.) 
betaalt U voortaan niet meer 
met eenm acceptgirokaart of 
door automatische overschrij
ving. Krijgt U een acceptgiro
kaart, dan neemt U het bedrag 
de periode waarop het bedrag 
betrekking heeft en uw ver
bruikersnummer over en ver
nietigt daarna de kaart. Het 
volledige bedrag maakt U over 
met twee girokaarten of bank
cheques. 
Met de ene kaart maakt U één 
gulden over onder vermelding 
van: STOP DE STEUN AAN DODE
WAARD! 
Met de andere kaart betaaltU 
de rest van het bedrag. 
Op beide kaarten moet U Uw 
verbruikersnummer en de pe
riode, waarop de betaling 
betrekking heeft vermelden. 
Heeft u de EGO gemachtigd de 
rekening automatisch af te 
schrijven, dan moet U een 
briefje naar het girokantoor 
(of basnk) sturen, dat U die 
machtiging intrekt. Wordt 
daarna het bedrag toch auto
matisch afgeschreven, dan 
kunt U het terugeisen. 
Zo voelt het E.G.D. in haar 
geautomatiseerde administratie 
het verzet tegen kernenergie. 

28 

AAP-Stad Groningen: 
Jan Brink§, W.A.Scholten
straat 11-, Groningen, 
tel. 050 - 123 977. 

AAP-Anloo: 
Oene Zwittink, De Hoek 14, 
Gasteren, 05923 - 473. 

AAP-Bo~er/GaaseZte: 
Beren= Mensing, Harm Tiesing
straat 20, Borger, 
tel. 05998 - 58 66. 

AAP-Pieterburen: 
Gijs Visser, Witherenweg 50. 
Rloosterburen, 
tel. 05958 - 780. 

AAP-Oost-Groningen: 
Steef van Duin, Grootstukken
weg 8 ,. Al teveer , 
tel. 05991 - 16 20. 

AAP= ~Zarmgroep ~toom'!_'lannen 

Wer~roe~ Kel"7'Umergie Sohoonoord: 
Anri:etubbe, Oranjekanaal Zz. 
nr. 2, Wezuperbrug, 
tel. 05918 - 13 45. 

Ro Uer.OverZeggroep A toomenergie: 
Pim Novarraz, Amen 65, Rolde, 
tel. 05920 - 79 3 76. 

Werkgroep Kernenergie Stadskanaal: 
Jan en MariJke Wijer, Essen
hage 54, Stadskanaal, 
tel. 05990 - 13 9 55. 

Anti-Kernenergiegroep Z. 0. Drente: 
Roelof Heida, Rietianden---
str. 35, Zuidbarge, 
tel. 05910 - 100 30. 

Anti-Kernenergie KOmit~ OoatsteZZing
'IIJer[ ( AKKO): 
M. Ripke, Prinsenstraat 11, 
Oosterwolde (Fr.), 
tel. 05160 - 51 83. 

Ene~i~roep Westerkwartier: 
Jo~e Haas, Poortkampen 14, 
Zuidhorn, 
tel. 05940 - 42 35. 

Gi:rob~:roèp Norg én omstreken: 
Tine~oetberg, Merelhof 40, 
Norg, tel. 05928 - 35 33. 

Girob~oep Hoogeveen: 
Dien~wiers, Öranjestr. 25, 
Hoogeveen, 
tel. 05280 - 72 115. 

~asisgroep Assen Tegen Atoom
stroom (Basta) . 
Bert Struijvé, Ameperstraat 
136, Assen, 05920-11009, 
Albert Verstallen, Moezelstraat 
10, Assen, 05929-51301 
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