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REDACT·IONEEL* De redactie heeft besloten "energie, dat zijn wij" op te heffen om de vol
de reden: 1} januari hebben we op de gezamenlijke landelijke vergadering
van de plaatselijke SSK-afdelingenen Energie Komitees gevraagd of de
plaatselijke groepen redactionele steun willen verlenen en het blad plaatse
lijk willen verspreiden. De meeste van de aanwezige afdelingen wilden dit
niet toezeggen; zij maken liever zelf een plaatselijk blad. De redactie
vindt het aantal abonnees, dat we nu na drie jaargangen hebben (ongeveer 250)
te weinig; zeker nu duidelijk is, dat de plaatselijke groepen het blad niet
actief (zullen) verspreiden.
Een alternatief: - net ligt in de bedoeling een nieuwsbrief te gaan samenstel-

len, gevuld met verslagen van plaatselijke acties met de
bedoeling, dat de verschillende groepen van elkaars ervaringen zullen leren
en elkaar op idee3n zullen brengen. Deze nieuwsbrief moet 9-10 maal per jaar
gaan yerschijnen. Een jaarabonnement kost f10,-.

- Elders in dit nummer is een lijst opgenomen van plaatse
lijke en regionale anti-kerenergiebladen.
Dit nummer is voor een belangrijk deel gewijd aan de "Brede maatschàppe
lijke discussie over (kern}energie". Volgens ons is dit een onderwerp, dat
de moeite waard is om zich een mening over te vormen, al zult u er even
voor moeten gaan zitten~*. Aan dit laatste nummer werkten mee: Tjipke Bergsma, Chert v ; Dijken,
John Rontelez, Men. en Mevr. Kunst, Dirk Plat, Ren' Spit, Ferdi Spit.* .Alle abonnees zullen het eerste exemplaar van de nieuwsbrief krijgen.

Degenen, die hun abonnement voor 1979 al betaald hebben, krijgen ipv EDZW
de'nieuwsbrief toegestuurd, tenzij zij schriftelijk (postcode~artje) laten
weten hun geld te willen terug krijgen.
Wij hebben, ondanks alle verzuchtingen, die we de afgelopen } jaar geslaakt
hebben om het blad op tijd af te krijgen, er met plezier aan gewerkt. Wij ho
pen, dat u het geboeid hebt gelezen. WIJ GAAN DOOR MET DE STRIJD!!!!!

LSSK en BD

• Eerst iets over de afkorting LSSK.
LSSK staat sinds kort voor Landelij~

S8lllenwerkiusverband StO'D Kernenerrie
lof wat meer voluit:landelijk samen
werkingsverband van stroomgroepen en
energiekomitees),aldus is besloten
op de mà&ndelijkse landelijke verga
dering van de LSSK 13 januari j .1.
Reden voor de naamsverandering is
het samengaan van de Stroomgroep
Stop Kernenergie -een landelijke
bundeling van plaatselijke stroom
groepen- met allerlei plaatselijke
energiekomitees,die sinds de Kalkar
demonstratie,sept. 1977, zijn ont
staan(zie ook EDZW 3!4,pg.13). Voor
het gemak en wegens gebrek aan beter
duiden wi j dit nieuwe samenwerkings
verband met dezelfde afkorting aan.
• Eveneens 1s op bovengenoemde lande
lijke vergadering de BID ter sprake-

gekomen(zie ook verderop in dit num
mer en EDZW 3/4,pg.14 en 17). Iede
reen is het er over eens dat een
END in de zin van het AER-advies
niets voorstelt. Aan een dergelijke
BMD meedoen,kan ons alleen schade be
rokkenen. Kaar wat dan wel?
Sommige groepen zijn principie~l te
gen een mmo Binnen de huidige maat
schappelijke verhoudingen kan deze
alleen ten nadele van de AD uit
vallen. Dit standpunt wordt mede ge
formuleerd vanuit zware kritiek op
de nederlandse parlementaire demo
cratie of vanuit een radicaal afwij
zen van een parlementaire democratie
als een ge'ligende Staatsvorm. Ander
en menen dat een BMD,indien deze &aD
een aantal voorwaarden voldoet,
waard.evol kan zi jn. De AIc.B kan d.e
BRD in ieder geval niet links laten
liggen.
Voorlopig is besloten om te gaan wer
ken aan:



EEN NIEUWE BROCHURE OVER DE KALKARPROCESSEN!

onder de tit'el -"Kalkar en de plutonium-ekonomie"
heeft de werkgroep Kalkarproces van het Landelijk
Energie Komiteeeen brochure uitgebracht. Deze
brochure bevat artikelen over de geschiedenis en
toekomst van de Kalkarprocessen, over plutonium,
over boer Maas, ,en een uitgebreide literatuur-
en filmlijst. Eveneens zal de aandachtige lezer
drie artikelen ontdekken die reeds in EDZW ver
achenen , De brochure', is, in tegèllstelling tot
eerdere uitgaven van dè werkgr,oep, z6 samen
gesteld dat dii door, iedereen te lezèn is, en
bruikbaar is voor v~rkoop op grote schaal.
Losse verkoop ! 2,5,0. Groepen ontrvangen 2~
korting. Voor eén of ~nkele exemplaren moet men
! 4;00 (of een veelvoud daarvan) overmaken,op
s:ironr. 3567199 LEK, A I dam, o , v ,v , "Kal,karboek3e".
(in dit bedrag zitten verzendkosten inbegrepen)
Groepen kunnen boekjes bestellen bij Aktie Stro
halm, O'!ldegracht 42, Utrecht, tel. 030-314314.
In de prijs zit een kleine bijdrage voor het proces.

1. een definitie die vast moet leggen
wat wij onder een BID verstaan,onge-
acht het discussieonderwerp. Wat is
breed,wat is maatschappelijk en wat
houdt een discussie in? Een defihi
tie~die criteria moet leveren om vast
te kunnen stellen of een bepaalde
procedure inderdaad een BMD is en
niet een verkapte inspraakprocedure
of wat dan ook.
2. eisen die sesteld moeten worden
aan een BMD over (kern)energie. De
huidige situatie met een enorme on
gelijkheid tussen de discussiepart
ners moet rechtgetrokken worden,de
ontwikkeling naar het op grote
schaal invoeren van kernenergie
aan banden gelegd.
3. eisen die gesteld moeten worden
aan een energiebeleid in Nederland
(zie bv. de nota van Potma 'Ener
giebeleid met minder risico').
Overigens is de AD al sinds ~12

bezig met het op gang brengen van
een maatschappelijke discussie on
der de nederlandse bevolking over
(kern)energie en het gehele ener
giebeleid. Een officiële BJID kan
hier het logisch vervolg op zijn
-een sluitstuk dat resulteert in
een massaal afwijzen van kernener
gie en het bepalen van een ree1!l,
dwz maatsc~appelijke en ecologisch
verantwoord energiebeleid.

3



4

SCHOLINGSSERIE aflevering 5

ENKELE ECOtDfISam ASPECTEN VAN DE ENERGIEVOORZIENING.

Tekst; Ferdi Spit.

'l'ekeningen: Dirk Plat

kom je verschillende cijfers tegen,
afhankelijk van de belangen en inzich
ten van de opstellers van de betref
fende rapporten.

!i2mloitatie:
RIeronder Vallen: Personeelskosten,
Onderhoud, Ilüpstoffen en Verzebrin
gen. Enkele opner~:
- Personeelskosten ziJn afhankelijk

van de wettelijke JIOl1IIIIn voor toege
stane stralingsdoses, die men oploopt
bij bijvoorbeeld reparaties in (sterk)
radioactieve gedeelten van de centra
le. Als de normen strenger wotden, zal
er meer personeel 'versleten' 'lIOrden.
(Vergelijk verder met de vorige twee
afleveringen van de scholiJlpserie.)
- De aansprakeli=d van de eige-

naars van een entrale is wette-
lijk beperkt tot lIIXimaal f SO.ooO.ooo
per ongeval per centrale. Gebeurt er
een e1"l)Stig ongeluk, dan draait vader
tje Staat oftewel U en Ik voor de rest
van de schade op.

Brandstoffen:
Hieronder vallen niet alleen de
brandstof-(splijtstof-)kosten, maar
ook de afvalverwerk:i.ng en de opslag
van afval. Ook hier geldt ...-eer, dat
men op grond van verschillerde belang- .
en en inzichten tot verschillende
prijzen kaRt door het al of niet mee
berekenen van bepaalde kosten. Een 10
tal jaren geleden dacht men de kosten
van de opslag van afval te 1cumen ver
waarlozen. Nogsteeds worden deze kos
ten niet in de electriciteitsprijs
doorberekend, omdat er geen betrouW
bare schatting voor te geven is.

Verschillen tussen Energie uit Uraan,
Kölen en dê ZOn:
Dë öridëri mge YerschiUen tussen
kolen en uraan, voor wat betreft de
electriciteitsprijs zijn voomsmelijk:
- De investeringen veroorzaken bij

de kerncentrale meer dan de helft
van de electriciteitsprijs en bij
kolenc:entraÜls ongllVeereen kwart.

- De brandstoffen veroonalcen bij de

leverd. Als we 'At precieser willen
bekijken 'At voor rol de investerin
gen spelen in de kilowattwrprijs m0e
ten we de volgende punten in ogen
schouw nemen: De bouwkosten, eenheids
grootte, belastingsfactor, rentevoet,
bouwtijd, afschrijvingstermijn en de
ontmantelinpkosten.
DellOIJODSTEN van een centrale hangen
uiteraard af van de EENHEI~.
Men bouwt steeds grotere centrales,
omdat de bouwkosten van een centrale
met een electrisch veI1lDgen van 90N
lager is dan van 3 centrales van 300*. Bij het~n van steeds grote
re centra,les kan men echter nog alwat
vraagtekens zetten. Een spreid:i.ng
van macht wordt er in ieder geval
niet door bevorderd. Ook op economi
sche gromen is het twijfelachtig of
het bouwen vlli1 steeds grotere centra
les verstandig is. Uit een .Amerikaans
omerzoek (lit. S) blijkt, dat de z.g.
IlELASTlNGSFAC'roR. van grote centrales
dui~lijk kleiner is dan van kleinere
centrales. (De belastingsfactol' is het
aantal uren, dat een centrale per jaar
draait, gedeeld door het totaal aantal
uren, dat een jaar telt.) (Tabel 1).
l)ie belast:i.ngsfactor is van belang
voor de electriciteitsprijs, omdat bij
een twee maal zo lage belast:i.ngsfactor
de investeringen over een twee maal zo
klein aantal kilowatturen verdeeld moe
ten worden.
De JOM'IJD speelt een rol, CDiat bij
vertragingen tijdens de bouw (bijvoor
beeld door ontbrekende bcuwergunnin
gen) zeker een gedeelte van de lonen
gftOOIl doorbetaald moet worden en 0IlI
dat de inflatie een l«lOrdje meespreekt.
VOOTal over de OOMANTELINGSKOSTEN van
kerncentrales bestaan nogal menings
verschillen. Tot voor enkele jaren
bnImen ze in de berekeningen helElll8al
niet voor. Nu worden ze door de een
op 10\ van, en door de ander gelijk
aan de bouwkosten geschat.
VOOT de meeste genoemde factoren geldt,
dat ze moeilijk van te voren te schat
ten zijn. In verschillende Tapperten

INLEIDI~

Een van de langst volgehcuden argumen
v66r kernenergie is, dat kernenergie
zo goedkoop zcu zijn. Volgens een be
kende anecdote moet een optimistische
electriciteitsproducent zo aIlStreeks
de vijftiger jaren als zijn verwachting
hebben uitgesproken, dat kernenergie
z6 goedkoop zou zijn, dat electrici
teitsmeters overbodig zwelen worden•••
De laatste jaren is steeds duidelijker
geworden, dat electriciteit uit uraan
niet spot~ is en niet veel of
zelfs helemaal met goedkoper dan elec
triciteit uit kolen. Er zijn de laat
ste tijd heel 'At kostenvergelijldngen
gepubliceerd over electriciteit uit u
raan, kolen of zelfs zonne-energie.
De bedoeling van dit artikel is niet
al die berekeningen nog eens dunnetjes
aver te doen, maar 0IlI enig inzicht te
geven in welke pmten in die berekenin
gen van belang zijn. In elke kostenver-
gelijking worden aannamen gemaakt; aan
namen, die lang niet altijd vanzelf
sprekend zijn, maar die de uitkomst
van de vergelijking beslissend beiD
vloeden. Enkele getallen uit de 0ver
vloedig besçhikbare literatwr zullen
we noemen; wie meer wil weten verwij
zen we door naar de betreffende rappor
ten en artikelen (bijv. lito 1 t/ra 4).
Tot slot zullen we enkele opnerkingen
maken aver het werkglliegenheidsaspect.

Door de q:tIeffinq van het blad is het niet npgelljk
de sciJolings&erie af te 1Mken. Hee ligt in de bedoe

l1nq de tot nu toe versà1enen afleveringen te bunde-
lèn, na ze te hel:ben geoorrigeem aan de hand van
de ontvangen reacties en een intensieve besprekinq
door een qroepje enerqiekelingen in utrec:ht. 0Ck
zullèn we het aantal illustraties Uitbreiden en de
bestaande verfraaien. Te zijnertijd zullen we alÜl
abc:cuwes van FDZW een exeaplaar te koop aanbieden.

Dit is de vijfde aflevering van de scholingsserie. De
eerste aflevering ging in op het begrip radioactiviteit
en een aantal tetmen, die je in dat verband tegenkant.
In de 2e t/m de 4e aflevering 'Werd de splij tstofcyclus
van de uraniUll'lllijn tot en met de 'definitieve' opslag
plaats van radioactief afval belicht.
In deze aflevering wordt ingegaan op welke factoren de
prijs van electriciteit bepalen. Enkele verschillen op
econcedsch terrein tussen een energiesysteem gebaseerd
op uraan, kolen of zonne-energie'WQl"den aangegeven.

WELlCE FACI'OREN BEPALEN DE ELECIRICI-

1EITSPRIJS: INVESTERINGEN

FJPIPITATIE BRANDS1UF
Invester~en:
Duidelijïs, dat het geld kost 011 een
centrale te bouwen en dat dat op de
een of andere manier in de electrici
teitsprijs verrekend zal moeten worden.
Simpel voorgesteld worden de investe
ringskosten uitgesmeerd over al de ki
lowatturen·, die door de centrale tij
dens zijn werkzame periode worden ge-

• Een kilowattuur i. een hoeveelheid e
IUIrgie. Je kunt met Ua kilowattuur

bijvoorbeeld 10 uur lang lin gloeilamp
van 100 watt laten brallden.
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(HW) CENTRALE FACTOR

o.

~. De áfname van de belastingsfac-
. tor van amerikaanse kolen- en

ke~entrales met toenemend vemgen.litS
VERMOGEll ooar BE

i •'1 J

100-199- • -kolen - - 83.3
200-299 - - -kolen·· - - 76.2
300-399- - -kolCln - - - - 70.4
400-599- _ _Ikolen. - 64.3

kern - 69.0
6~-199- _ _Ikolen - - 63.5

kern 60.6
meer datlL __ Ikolen - - 60.2
800 r kern' _ 53.4

Tabel 2.

OpIIIekkingskosten en kostenbouw van elec
triciteit gèproduceerd in kerncentrales
en in met kolen gestookte centrales.
(Lit. 2).
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Werkgelegenheidsaspecten:
Nû aêlaatste Jaren de werkloosheid
hoog is, spelen ook werkgelegenheids
aspecten mee in bepaalde beslissingen.
Een energiebeleid gebaseerd op bespa
ringen (b.v, isolatie van gebouwen) j

zoone-energie (b.v, huizen voorzien van
zonnecollectoren) en bovengenoemde ge
combineerde warmte-electriciteitsmachi
nes (mderhoud en reparatie) zal waar
schijnlijk meer \..erk in de energiesec
tor zelf met zich mee brengen dan een
kemenergiebeleid (afgezien van be
'WakingspersooeeI1). Wat betreft de in
directe gevolgen is men het volstrekt
niet eens: Somni~ beweren, dat goed
kope (kernjenergie industriei!n ~
trekt en Voor \..erkgelegenheid zorgt.
In deze visie kunnen de producten van
deze industrie!n ongelimiteerd afge
zet worden en is een blijvende groei
van de ecooomie IOOgelijk en gewenst.
Anderen beweren, dat goedkope energie
een stiJlulans is voor mechanisering
en automatisering en aldus de werkge
legenheid vemindert (Vgl. Ton Brans,
E.D.Z.W., Irg. 2, nr. 3, 1977). De
voordelen van een doorgaande eceao
mischt!jl'oe I in de \lOm van de be
schikking over meer goederen vinden
zij niet opwegen tegen de nadelen:
Vuile lucht, slecht drinkwater, min
der natuur en minder sociale contac
ten.

Tabel 3 toont een kosten.wrgelijking
tussen electriciteits opwekking met
fotovoltaische cellen (zonnecellen), met
een gecombineerde wamte-electriciteits
machine en met een kerncentrale. fuide
lijk is, dat een verstandig gebruik 11II
ken van de nog resterende gas- en oli~

voorraden, ook econanisch aantrekkelijk
is.

Literatuur
1. Dê kösten van kernenergie in Ne

derland, K.I.V.I. afd. Kerntech
niek. Rapport over de kosten van
electriciteit uit kolen in Neder
land, K.I.V.I. afd. Kemtechniek
en Tech. Econ., Den Haag, mei
1978.

2. Samenvatting van bovenstaand
rapport: Energiespectt'llll 7/8-1978.

3. B. de Vries, Uraan en kolen even
dwr•.•. Energiespectrum 9-1978.

4. R. SCott, AA econanic COJI1lI1rism
of three technologies:
Photovoltaies, !'UCleàr Power,
Co-generating Engines. Bwiron
ment Vol. ZO, nr. 3, April 1978 •

S. J. Fawler, R. Goble, C. Hohenemser,
Power Plant P\lrformance. Environ
ment, Vol. 20, nr. 3, April 1978

kerncentrale iets meer dan een
kwart van de kilowattuurprijs en
bij een kolencentrale bijna 2/3.

- Eventuele rookgasontzwaveling,
broodnodig in het kader van het be
perken van luchtverontreiniging,
zal de kolen-electriciteitsprijs
met minimaal 20\ verhogen.

- De totale kilowattuurprijs ligt vol
gens een studie van het Koninklijk
Instituut van Ingeneurs voor een
kerncentrale van 600 MW op 7 ct/kWh
en voor een kolencentrale met rook
8asontzwaveling van 600 MW op 6 ct/k\\b.
(zie verder tabel 2)

In de bovenstaande verhoudingen tussen
de brandstofkosten en de ;investerings
lasten kunnen nog flinke verschuivingen
optreden, terwij I ook de totaalprijzen
met een korreltje zout moeten worden
genanen.
Het grote verschil met zoone-energie is,
dat daarbij geen sprake is van brand
stofkosten of milieiNervuiling, maar de
prijs geheel bepaald wordt door de
noodzakelijke investeringen en exploi
tatiekosten. Electriciteit opwekken met
zonnecellen is op het ogenblik duidelijk
dwrder dan n.b.v, een kolen- of kern
centrale. Hierbij willen \..e t1..ee kant
tekeningen maken:
Ten eerste worden zogenaamde ''neven
effecten", als milieuvervuiling, bui
ten beschouwing gelaten. <nder die
neveneffecten vallen bijvoorbeeld:
- Verzuring van scandinavische meren
door de uitstoot van 502 door kolen
centrales. - Opwaming Van Ofll8TVlak
tewater (en bijbehorend botul1sme)
door zowel kolen- als kerncentrales.
(U kunt dit zelf oogetwijfeld tot een
inc:lrukwekkende lijst aanwllen.)
Ten tweede: als je wilt bekijken wat
voor rol zame-energie kan spelen in
ooze maatschappij moet je bereid zijn
de fantasie een beetje te laten \..erken
en niet proberen zoone-energie te per
sen in het keurslijf van de bestaande
energiesystemen. Zoone-energie valt
decentraal en moet dan ook zo veel
IOOgelijk decentraal benut worden. Voor
het ve:rwarmen van huizen bijvoorbeeld
is het veel goedkoper met zamecollec
toren op de betreffende daken te \..er
ken, dan met een zame-energiecentrale
electriciteit op te wekken, deze te
transporteren en ter plaatse all te
zetten in warmte. -overigens
is het zeer waarschijnlijk, dat
zamecellen in de komende decemia
veel goedkoper en ook op andere
plaatsen dan nu (boorplatforms,
satellieten en moeilijk bereikbare
plaatsen) concurrerend zullen worden.
M:lgelijkheden voor een hoog energetisch
rendement en bijbehorende lage kosten
zitten er Verder in het benutten van de
warmte, die vrijkomt in de primair e
lectriciteit producerende zamecellen.

Van het olie- en asti' rk naar het
zome -ener 1et1 r:
. wo t geste , t kernenergie de

goedkoopste manier is all de jaren te
overbruggen, die nodig zijn all van het
olie- en gastijdperk om te schakelen
naar het zonnetijdperk. De mening, dat
energiebesparing en efficiênt gebruik
llllken van de nog resterende gas- en
olievoorraden grote IOOgelijkheden biedt,
wint steeds meer veld. Vooral het gelijk
tijdig en met dezelfde apparatuur opwek
ken van electrische energie en wamte,
liefst met kleine eenheden geschikt
voor één of enkele Walingen; verdient
veel aandacht.



Tabel 3. Een econanische vergelijking tussen drie energiesystEllleJl. (naar
lit. 4) 1. Potovoltaische cellen, gedecentraliseerde electri-

citeitsproductie.
2. Gecombineerde wa11llte-electriciteltsmachine, met fos-

siele brandstoffen gestookt, 67.000 eenheden met een
totaal electrisch vennogen van 1000 *'.

3. Kerncentrale met een venoogen van 1000 Mf.

FO'1'OVOL- WABM'1'E- KUN-
TAISCHE ELEC'1'RICI'1'EIT CENTRALE
CELLEN MACHINE

INVESTERINGEN (in mil-
Harden guldens) 4 0.4 2

Per JAAR OPGEWEKTE
ELEC'1'RISCHE ENERGIE
(in milliarden kWh/jr.) 1.6- 6 4 4

KAPI'1'AALPRODUC'1'IVI'1'BIT
(aantal per jaar gepro-
duceerde kWh per geln-
vesteerde gulden) 0.4-1.5 10 2

KILOWATTUURPRIJS
(in ct/kWh) 5 -19 2.3 9

• Aangenomen is, dat 1 dollar • 12,-

'D1e all-eleetric atomie society: Verzorgd tot i.i1 het graf:?

A.D.1994: Huur p.jr. per
graf:f.3000,-.

zo sà1at, zijn'W18 tedl goedJtq)er uit door die kerneJ:gie.
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Eind vorig jaar volgden de be
richten over Kalkar elkaar snel
op. In november nam het partij
kongres van de FDP een anti
Kalkarmotie aan. Men begon te
spekuleren over het al of niet
verlenen van de derde deelver
gunning die nodig is om de bouw
voort te zetten. En twee FDP
ministers van Nordrhein-Westfa1en
stelden voor van Kalkar een
"p1utonium-fresser" te maken.
(in ons vorige nummer schreven
we al over de konsekwanties van
die verandering).

.Het gerechtshof in Kar1sruhe
sprak (zoals verwacht) begin de
cember uit dat de bouw van Kalkar
geen grondwettelijke prob1emen~

levert. Het zag onvoldoende ve~

band tussen de bouw van Kalkar
en het ontstaan van een pluto
nium-ekonomie. Daar had een an
dere rechtbank, in MUnster, naar
gevraagd.
Tenslotte deed het duitse parle
ment de uitspraak dat de bouw
van Kalkar moet worden voort
gezet, al betekende dat niet dat
Kalkar omstreeks 1983 ook persé
in bedrijf zou komen. Daarvoor
zou een parlementaire enquête
kommissie (met 7 parlementarie~
en 7 deskUndigen) eerst onder
zoek verrichten en een latere
beslissing van het parlement
nodig zijn.

EEN VERLOREN ZAAK?

In het geheel niet. Hoewel we
geen enkele illusie mogen koes
teren dat zo'n parlementaire
enquetekommissie zou veroorzaken
dat Kalkar uiteindelijk niet zal
draaien, is de beslissing van het
duitse parlement een teken dat
het rommelt in de politieke gele
deren in Duitsland'. Tot nu toe
werd elke stap zonder diskussie
aanvaard. Nu is gebleken dat in
de deelstaatregering het verzet
tegen Kalkar op gang gekomen,
onder druk van de bevolking, en

in de Bondsdag (parlement van
heel West-Duitsland) werden FDP
en SPD-tegenstanders door hun
partijleidingen gedwongen v66r
Kalkar te stemmen, omdat de
regering anders een nederlaag'
zou leiden en Kalkar (tijdelijk)
stilgelegd moest worden. Dit
kwam weliswaar niet omdat de
tegenstand in de Bondsdag tegen
Kalkar zo groot was, maar omdat
de CDU/CSU-oppositie om puur
partijpolitieke redenen tegen
stemden. In feite zijn beide
laatste partijen grote voorstan
ders •
Ook met het proces is niet alles
verloren. Zoals in het vorige
nummer van EDZW al betoogd werd,
was het erg waarschijnlijk dat
we in Kar1sruhe zouden verliezen.
Zoals gezegd was het proces ook
niet door ons, maar door de
rechter in Münster aangespannen,
waarmee hij op 18-8-77 het proces
in hoger beroep van boer Maas te
gen het verlenen van de bouw
vergunning voor Kalkar op de
lange baan schoof.
Karlsruhes uitspraak kwam er op
neer dat Kalkar géén stap op weg
naar een plutonium-ekonomie is,
omdat het nog maar een experiment
is. Verder was het volgens het
hof niet mogelijk de bouw van
Kalkar onwettig te noemen omdat
de bouw van dergelijke reaktoren
en de beslissingsbevoegdheid daar
over bij de bonds- en deeJ,.staats
regeringen niet bij wet geregeld
was. In feite speelt zich het vol
gende af: Münster vermoedde dat
wat niet in de wet geregeld is
door het parlement goedgekeurd
moet worden, Karlsruhe gaat er
daarentegen van uit dat de rege
ring alles mag doen wat niet door
een wet of de grondwet wordt ver
boden. In de grond van de zaak
zijn het dus twee opvattingen over
de demokratie: Wie beslist in zake~

waar de wet geen regeling vastlegt.



WAT NU?

Het eigenlijke proces in Münster
(dat dus eerst op 18 augustus
1977 had moeten plaatsvinden)
zal nu alsnog plaatsvinden. We
gaan er vanuit dat lt pas over
een jaar begint. Ener-
zijds is het natuurlijk slecht
dat het nog zo lang duurt, omdat
de anti-kernenergiebeweging
suksessen nodig heeft om haar
elán te versterken en de atoom
lobby steeds meer het argument
van de reeds gedane investeringen
kan doen gelden. Anderzijds echter
is het voor de.voorbereiding van
het proces van onze kant alleen
maar gunstig. We kunnen meer tijd
steken in de wetenschappelijke
voorbereiding en we hebben meer
tijd om het nu eenmaal nood
zakelijke geld bijeen te krijgen.
Bovendien ziet het er naar uit
dat zowel in Nederland als West
Duitsland de beweging blijft
groeien, zodat over een jaar
de rechtbank onder grotere drûk
van de bevolking zal staan dan
nu.
In dit proces gaat het dus over
de bezwaren van boer Maas tegen
het verlenen van de bouwvergunning
voor de snelle kweekreaktor.
Op het technische vlak vormt de
hoofdmoot van die bezwaren de
ontploffingsgevaren zoals die
door Richard Webb, een amerikaanse
ex-voorstander van kernenergie,
voor ons uitgewerkt worden. Dit
werk van Webb is één van de
redenen waarom het proces zoveel
geld kost. Omdat hij in de V.S.
geboycot wordt, omdat hij zo fel
van leer trekt tegen kernenergie,
kan hij alleen maar voor' ons
werken als wij er ook een, schamel,
loon voor betalen. Daarbij komt
dat we zijn berekeninsen en aan
namen steeds krities {laten) be
kijken en hem daarna zwakke onder
delen verder laten uitwerken.
Daarnaast zoekt Roland Kollert,
de duitse koördinator voor het
wetenschappelijke werk, onver
moeibaar naar aanvullende inter
nationale steun, een werk dat
vruchten begint af te werpen.
De advokaten van boer Maas be
rekenen een aangepast (laag)
salaris, en doen veel dingen
ook. voor niets, omdat ze een
sterke band voelen met de zaak.

Tenslotte kost ook de informatie
verspreiding rondom het proces
en de daaruit voortvloeiende
nieuwe gègevens het nodige geld.

WIJ ZIJN VERANTWOORDELIJK

Wij, de anti-kernenergiebeweging
moeten er voor zorgen dat dat
geld en die wetenschappelijke
steun er komt. We kunnen en
mogen boer Maas niet in de steek
laten! Hij is de enige die for
meel dit proces ,kan voeren, maar
hij doet het namens ons!
En zonder onze steun was hij er
al lang mee opgehouden, niet uit
onwil maar uit onmacht. Zijn be
drijf kan het geld niet opbrengen,
en zijn bezigheden gunnen hem. niet
de tijd zelf de wetenschappelijke
steun te organiseren. We MOETEN
hem dus helpent Ook al is een
hem dus helpent En niet alleen
financieel. Geld en een proces,
suksesvol of niet" verandert de
mening en het inzicht van de
mensen niet. Waar het om gaat is
dat het proces aanleiding is tot
een niet aflatende kritiek op
Kálkar, kernenergie, de politiek
van de atoomlobby, de ekonomische
machten erachter. Het proces is
daarvan slechts een onderdeel.
STEUN het proces, en GEBRUIK het
proces en wat er uit voortkomt
voor een niet aflatende kampagne
tegen Kalkar en Kernenergiet

John Hontelez

STOR~ uw BIJDRAGE OP GIRONR.
77992 t.n.V'. penningmeester
stichting Kalkarproces.
(nu ook aftrekbaar van de
belastingen! )
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* KERNENERGIE EN DEMOCRATIE
* EEN BREDE MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE

OVER (KERN-)ENERGIE ?

De door minister van Aardenne voor~

genomen brede Maatsohappelijke dis
cussie over (kern)energie(BXD) is
momenteel een belangrijk disc~nie

onderwerp binnen de nederlandse an
ti-kernenergiebeweging(AXB). De AKB
moet een standpunt tegsnover een
BMD innemen. In onderetaand artikel
wordt hiertoe een aanzet gegeven.
I. In paragraaf 1 wordt als inlei-

ding een stukje v66rgeaohiedenis
van de BlO) gegevsn,in paragraaf 2
wordt ingegaan op de vraag 'waarom
een BK» nd?'.
11. Als achtergrondinformatie voor

een discussie en standpuntbepa
ling over een BKD worden samanvattin
~en gegeven vana
~in paragraaf 3) het advies van de
Algemene Energier&ad aan de minister
inzake een mm,
(in paragra~ 4) eon voorstel van de
initiatiefgroep Energiedisoussie
over een BMD,en
(in paragraaf S)een nota over polit
ieke besluitvorming inzake grootscha
lige en/of invloedrijke teohnolo,gie
en.
lIl. Vervolgens volgen commentaar,

discussies en standpunten van
groepen en individuen uit de !IB.
In paragraaf 6.1 van groepen en per
sonen.die een BID volledig afwijzen.
In paragraaf 6.2. van groepen en
personen,die weliswaar zeer kritisch
staan tegenover een BMD -zekér in
het licht van de politieke ontwikke
lingen rond de proefboringen in Gro
ningen en Drente- maar vinden dat
onder bepaalde voorwaarden meegedaan
kan worden. Vocrwaarden.die in een
eerste overleg(in een BMD naar het
voorstel van de initiatiefgroep) in
gebracht zouden kunnen worden,maar
bijna Zeker niet vervuld zullen wor
den.
Sommigen beschouwen deze BMD als een
mogelijk waardevolle aanvulling op
de nederlandse parlementaire dBlllocra
tie, anderen willen slechts met het
oog op de publieke opinie en eventu
eel in de wacht te slepen finanoi3n
meedoen aan een eerste overleg over
een BXD.

par.I Inleiding: De huidige ener
gievoorziening in Nederland wordt
grotendeels verzorgd met de fos
siele brandstoffen,gas en olie.
Men is het er vrij algemeen over
eens.dat deze brandstoffen in de
komende decennia steeds schaarser
en duurder zullen worden.Voorts
is het ,door de lange aanlooptijd
voor het invoeren van een nieuw
energiesysteem,nodig om voor zo'n
nieuw systeem nu al (krachtige)
aanzetten te geven. Over hoe het
toekomstige energiesysteem er uit
moet zien bestaan echter grote
meningsverschillen.

De discussie over het (op grote
schaal) invoeren van kern-ener
gie ging de afgelopen jaren vooral
over de mogelijke oonseqaen~ies

hiervan op het gebied van de
volksgezondheid,het milieu,de
nationale economie en het demo.
cratische staatsbestel.

Naast deze inhoudelijke discussie
punten is er de laatste maanden
een prooedurele vraag naar voren
gekomen: 'Op wat voor manier moet in
Nederland het (kern)energiebeleid
bepaald worden?'.Sedert enige
jaren is het in Nederland gebrui
kelijk voorafgaand aan belang
rijke planologische beslissingen
een inspraakprocedure te houden.
Zo ook is er in 1976 in het kader
van het Aanvullend Structuurschema
Electriciteits Voorzieningen een
inspraakprocedure gestart over de
mogelijke vestltl~'spl••ts." voor
3 kerncentrales van 1000 MWe.
Van de kant van de milieu-en
antikernenergiebeweging kwam de
kritiek dat de vraagstelling veel
te beperkt was.Aan de vraag wlir
moet voorafgaan de vraag óf er
nieuwe kerncentrales gebouwd moe
ten worden en wat voor alterna
tieven er zijn.De procedure is
najaar 1977 opgeschort en in feite
volledig mislukt.ln juni 1978 heeft
Minister van Aardenne van Econo
mische zaken van de (voorlopige)
Algemene Energie Raad een door
heem gevraagd advies ontvangen

over een brede maatschappelijke
discussie over (kern)energie.
De regering zal waarschijnlijk
in december 1978 aan de 2e kamer
een nota over dit onderwerp pre
senteren.

ar.2 Redenen voor het houden
VAN 98n brede discussie n

Onder het kopje 'redenen' willen
we nogal veel vangen:
~en eerste een aantal historische
omstandigheden, die bepalend zijn
voor het houden van een brede dis
cussie nf!.
Ten tweede de motieven)die de regering
zou kunnen hebben om een dergelijke
discussie van start te doen gaan.
En ten derde de argumenten,die
men ter rechtvaardiging van een
brede disouesie kan aanvoeren.

Historische omstandigheden:
Zoals in de inleiding reeds ver
meld,is de ASEV-inspraakprocedure
over de vestigingsplaatsen van drie
kerncentrales mede door de acties
en kritiek van de milieu-en anti
kernenergiebeweging (waaronder
de Vereniging Hilieudefensie,het
Landelijk EDergie lomltee en 'e

Landelijke Stroomgroep Stop Kern
energie) opgeschort. Het houden
van een brede discussie met een
veel ruimere vraagstelling kan
men beschouwen als een tegemoet
komen aan de verlangens van deze
groepen.

Voorts is het n6 nog mogelijk de
verschillende oplossingen voor
het lange termijnprobleem;
'Hoe komen we in de toekomst aan
voldoende energie'ter discussie
te stellen.Voor deze discussie
zitten we niet ruim in de tijd.
Het invoeren van een nieuw ener
giesysteem,of het nu op kolen,
uraan of zonnestraling is gebaseerd,
zal veel tijd in beslag nemen.

Motieven van de regering:
De meningen over het te voeren
energiebeleid zijn zeer verdeeld,
de diacussie is gepolariseerd en
de besluitvorming verkeert in een
impasse.Het door deregering zon
der meer doorvoeren van welk ener
giebeleid dan ook zal op heftig
verzet stuiten.Het is niet uitge
sloten dat de overheid zich ge~

noopt zal zien hardhandig op te
treden. Het houden van een brede
discussie zou men als het enig
resterend,aanvaardbaar middel
kunnen zien om tot een goede
besluitvorming te komen,dat wil
zeggen een beleid vast te stel
len waar het grootste deel van de
bevolking gemotiveerd achter kan
staan.
De voorgestelde procedure kan aen
echter ook zien &1s een poging
van de regering om reeds gepland
energiebeleid een schijn van
democratie en weloverwogenb.id
te geven.Deze achterdocht mist
helaas niet alle grond,zoals wij
verderop zullen beargumenterea.

Argumenten ter rechtvaardiging
van deze brede discussie:
Langzamerhand is het inzicht ge.
groeid en wordt algemeen erkend
dat het (kern)energinraagstllk
van ongekende o.vang is.
aet behoort tot de aeest complexe
probleaen,waar onze samenleving
voor staat.Bet is niet alleen een
technisch ot economisoh pro~,

bleem,maar in essentie een
maatschappelijk probleem:
Het raakt onze gehele maatschappij
en verlangt van ons keuzen met
betrekking tot de maatschappij
en het bijbehorende energiesysteem,
welke we wensen te realiseren.
Keuzen die niet alleen door ons
technisch kunnen en de econo-
mische omstandigheden worden be
paald,maar ook door onze waarden
en normen,door politieke principes.
Enerzijds kan men stellen dat het
houden van een brede maatschappelijke
discussie een verhoging van bet
democratisch gehalte van onze
parlementaire de~ocratie betekent.
Het zou m.a.w. een goede democra
tische traditie kunnen worden.
Anderzijds kan men stellen dat
een dergelijke procedure nood-
zakelijk is om een brede maatschappelijke
aanvaarding van een bepaald regerings
beleid te verkrijgen als het gaat
om problemen vergelijkbaar met
het kernenergievraagstuk.
om dit streven naar een energie
beleid,waar het grootste ge
deelte Yan de beVOlking aohter an



staan,inhoud te geven,moet men
een aantal eisen stellen aan de
procedure van de discussie.

~ par.3 HET A.E.R.-ADVIES

In het advies aan de minister van Eco
nomische Zaken (van Aardenne)
noemt de voorlopige algemene ener
gieraad als doelstellingen van
een eventueel te houden brde maat
schappelijke discussie over (kern)
ene1,"gie:
~e~ 2bje~t!v~r!n~ ~n_a!n!u!l!ns
van de informatie.- - - - - - - - -
~a~t!c!P!t!e_v~n_d~ ~e!o!k!n~ 2ij
de menin~svormins •
Na-afloop van de brede discussie
mag er geen grond meer zijn voor
de opvatting,dat er onvoldoende
gelegenheid voor meningsvorming
ia geweest.
~e~i~t~a!i~ !a~ ~e~i~g~n~

Deze registratie mag noch uitmonden
in een verkapt referendum,noch
aanleiding geven tot verwachtingen,
die achteraf niet gehonoreerd
(kunnen) worden.Aangegeven moet
worden welke meningen van welke
groeperi5gen af komstig zijn.

De discussie moet functioneren
binnen onze parlementaire
democratie.
De A.E.R.acht zich niet competent
om een uitgewerkt procedurevoor
stel te doen.ln grove lijnen stel
~zij de volgende procedure voor
(vgl.fig.la):Na een voorbereidende
fase,waarin de regering een stuur
groep instelt,maakt de regering
een voorlopig stGndpunt bekend.
In een toelichtende nota geeft
de regering de hoofdpunten van de
te voeren discussie aan.Hierna
volgt een materiaalverzamelings
fase,waarin de stuurgroep vraag
punten formuleert en ter zake
kundigen raadpleegt.Conflicterende
visies moeten in het openbaar met
elkaar gekonfronteerd worden.De
stuurgroep analyseert standpunten
en argumenten en legt deze ana
lyse vast in een rapport.Popu-
laire samenvattingen van dit rapport
worden naar verschillende doel
groepen verstuurd.De discussie
over de probleemstellingen in
het rapport en de meningsvorming
aangaande deze problemen moet ge
stimuleerd worden. Het onderwerp
van de discussie zou vo1gens de
A.E.R. met de volgende achtereen
volgens te behandelen vragen aan
gegeven kunnen worden:
-Hoe groot is het toekomstig ener
gieverbruik? In hoeverre kan hier
in worden voorzien met aardolie
en (vloeibaar) aardgas,rekening
houdend met de energiebehoefte
van de ontwikkelingslanden en het
in reserve houden voor petro
chemische veredeling? Dit op grond
van verschillende uitgewerkte
scenario's.
- Indien het gebruik van andere
primaire energiedragers wenselijk
is,wat kan er dan verwacht wor
den van ándere bronnen dan kolen
en uraan?
- Indien geconcludeerd wordt,dat
een aanvulling met behulp van
kolen of uraan wenselijk is, wat
zijn dan beider voor-en nadelen?
- Als een bijdrage van uraan wen
selijk geacht wordt,is de volgen
de vraag: Hoeveel kerncentrales
zijn er nodig?
- Waar? (F.S.en R.S.).
Na deze discussie stelt de stuur
groep een eindrapport op met de

conc~usies ten aanzien ven hoofd
punten en Diedt dit rapport de
regering en via deze het parlement
aan. Vervolgens nemen de regering
en het parlement een beslissing.
- Twee leden van de raad nemen
een minderheidsstandpunt in.
Zij menen,dat de regering en het
parlement zich van te voren moe
ten uitspreken over hun wensen
en verwachtingen ten aanzien van
de brede discussie. Bovendien moe
ten de toekomstige deelnemers in
vloed heb oen op het onaerwerp en
de te volgen procedure van de brede
discussie.Hoe deze twee leden zich
het vervolg van de procedure voor
stellen, wordt in het A.E.R.-advies
niet vermeld.(zie fig.rb).
Ten aanzien van de organisatie
van de Denodigde middelen en tech
nieken voor de brede discussie
is de A.E.,R.vrij kort van stof:
Tijdens de voorbereidende fase
moet de regering (eventueel op
advies van de A.E.R.) een stuur
groep instellen,die de organisa-
tie van de discuesie op zich neemt.
Voor de stuurgroep denkt de raad
aan personen met kennis van (kern)
energie,economie en maatschappelijke
besluitvormingsprocessen.Relaties
met werkgevers,werknemers,vormings
werk,kerken en milieu/consumen
tenorganisaties strekken tot aan
beveling.De leden moeten echter
in staat zijn in voldoende onaf
hankelijkheid van hun achterbqn
te werken.Voor de nodige publi
citeit dienen de media te worden
ingeschakeld. In het geval van ont
brekende informatie dienen deel
onderzoeken te worden verricht,
b.v.b. proefboringen in zoutlagen,
Wat betreft de nodige geldmiddelen
moet er met een bedrag van min
stens 5 millioen gulden rekening
worden gehouden.Voorts meent de
raad,dat er de hand moet worden
gehouden aan een strak tijdschema.
Wordt het tijdschema toch overschre
den,danmoet de regering de moge
lijkheid hebben tot de4~ouw van
b.v.b.één kerncentrale •

par.4 Het voorstel van de initia
tiefgroep Energiediscussie:
Keedenken-Keedoe3 •

De energiegroep Energie discussie
is in september 1977 op initia
tief van de Stichting Energie en
Samenleving van start gegaan. Het
doel van de initiatief groep is
de regering er toe te bewegen een
brede discussie te laten houden
én deze discussie volgens een goede
(open,duidelijke,rationele,demo
cratische) procedure te laten ver
~pen.De nota Meedenken-Meedoen
is opgesteld door ongeveer 15
mensen op persoonlijke titel af
komstig uit verschillende hoeken
als de vakbeweging,milieu-orga
nisasiies,sociale wetenschappen,
een democratiseringsorganisatie,
enz.
Als doelstellin~en Van een brede
discussie over kern) energie ko
men in de nota naar voren:

- De besluitvormin5 op het
gebiëd-van-(kernJenergie
weer mogelijk maken en wel
op-eën-m:nier,dië past
binnen een parlementaire
democratie.De besluitvor
ming zit vast door de te
gengestelde meningen van
machtige groeper ingen in
de samenleving,door po
larisatie van de discus
sie en door het ontbre
ken van een goede proce-

dure voor een dergelijk
complex probleem van zulk
een verstrekkende betekenis
voor onze maatschappij.

- Het nemen van een verant
woord besluit over de toe
komstige energievoorzie
ning.(Verantwoord,ook ten
aanzien van toekomstige
generaties).

-De bevolking bewust maken
van en inzicht geven in

de {kern)energieproblematiek.
- De bevolking betre~k•• bij

de besluitvorming.
- Het terugwinnen van het

vertrouwen in gedelegeerde
bevoegdheden.

De initiatiefgroep heeft haar
voorstel gepresenteerd als een
nadere uitwerking van het advies
van de A.E.R.Uit de hierna vol
gende samenvatting van de door
de initiatiefgroep voorgestelde
procedure blijkt,dat dage procedure
niet alleen verder uitgewerkt is
dan in het advies van de A.E.R.,
maar er ook enige verschilpunten
mee vertoont.De twee leden van
de A.E.R.,die een minderheidsstand
punt innamen,zullen zich waarschijn
lijk goed kunnen verenigen met
de "Meedenken-Meedeen"-procedure
(fig,2):

In " Meedenken-Meedoen" wordt voor
gesteld de discussie in twee fasen
te laten verlopen,voorafgega~

door een voorbereidende fase.Aan
de Ie fase doen alleen een aan-
tal belanghebbende organisaties
mee en pas voor de 2e fase worden
op grote schaal individuele deel
nemers geworven.

In de voorbereidende r~AN
verschillende relevante organi
saties uitgenodigd voor de eerste
fase van de brede discussie.Er
wordt een stuurgroep,een inspraak
organisatie,een overleggroep en
een wetenschappelijke adviescom
missie ingesteld.(Verderop wordt
kort ingegaan op de samenstelling
en taak van deze groepen).In de
Ie fase moeten het onderwerp van
discussie en de procedure van
de 2e fase vastgesteld worden:
Het. onderwerp van discussie moet
worden vastgelegd in een aantal
kernvragen;een beperkt aantal
scenario's,compleet met uitgangs
punten en gevolgen op velerlei
gebied,moet worden uitgewerkt;
en een aantal beslispunten moet
worden geformuleerd.
Voorts moet de volgorde van behan
deling van de kernvragen en be
slispunten worden vastgesteld.
De stuurgroep verzorgt het Ver
slag van de Ie fase.ln dit verslag
worden standpunten vermeld ten aan
zien van de kernvragen en beslis
punten(welke? wanneer?), de sce
nario ',8 en de te verwachten on
zekerheden (welke moeten worden
onderzocht en welke zullen blijven
bestaan?)
De regering neemt op grond van dit
verslag een voorlopig standpunt
in en stelt dit standpunt,na het
commentaar van de deelnemers Van de
Ie fase te hebben gehoord,eventu
eel bij.Het parlement hanteert
vervolgens al dan niet haar recht
van amendement.
Tijdens de Ie fase worden bovendien
voorbereidingen getroffen voor
de 2e fase,zoals:

- D. werving van de deelnemers
aande 28 fas8; het informe
ren van het publiek o.trent
de Ie fase; de voorbereiding
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12,..----------------------------------,
van de begeleiding tijdens
en het informa·tie pakket voor
de 2e fase; de uitwerking
van de verschillende scenario's)

ieder met voldoende weten
schappelijke steun.

ne 2e tase start met de versprei
ding van het in de Ie tase samenge
stelde informatiepakket.De nadruk
zal vervolgens moeten liggen op
de discussie binnen de deelnemen
de organissties,groepen. ~derom

brengt de stuurgroep verslag uit,
inhoudend:
- Ambtelijke en niet-am~telijke

adviezen.
- De meningen van de deelnemeAde

groepen over de verschillende
bèleidskeuzemogelij~hedenen over
welke punten wanneer be
slissingen moeten worden genomen.

De besluitvorming van de 2e fase
bestaat uit:
- Een eventuele mondelinge toelich

ting bij het verslag van de stuur
groep aan de 2e kamer door de
verschillende deelnemende
groepen.

- Een beleidsvoornemen van de re
gering.

- Het schriftelijk en eventueel
mondeling commentaar van niet
ambtelijke adviesinstanties en
de participatiegroepen.

- De behandeling van het beleids-·
voornemen in de 2e Kamer en
een uitspraak erover.

Een eventuele 'e fase kan bestaan
uit een regelmatige intormatie
voorziening om de bevolking ook
bij de uitvoering van het beleida
voornemen te betrekken.

Voor de organisatie van d. brede
discusaie woraen vier groepen in
gest.ld:

- Een stuurgroep,bestaande uit
deskundigen op het gebied
van de energieproblematiek
en maatschappelijke besluit
~orming,die zich onafhank.lijk
kunnen opstellen.De stuur
groep legt verantwoording
af aan het parlement.

- Een overleggroep bestaande
uit personen uit de partici
perende groeperingen,die de
geVOlgde werkwijze in de
gaten houden.

- Een wetenschappelijke advies
commisaie • Deze coordineert
het benodigde onderzoek en
verzorgt eventueel een weten
schapstribunaal.

- Een land.lijke inspraak or
ganisatie. D.z heeft als taak
ët verzamel.n,produc.ren

en verspr.iden van informa
tiemateriaal en h.t stimu
l.ren van provinciale kaders
om deelnemers te werven en
te begeleiden.Deze begeleiding
moet komen van provinciale
opbouworganen ,volkshogescholen
vormingscentra ••••••

Voorts WOrden vergaderruimten en
administratieve faciliteiten be
schikbaar gesteld.De landeli j ke
inspraak organisatie verzorgt de
inspraakverslagen van de twee
tas.n op grond van de veralagen
van d. discussi.groepen.
Verschillen in opvatting.n mo.ten
hi.rbij zichtbaar blijv.n.D. r.
sultaten van de twee inspraakfas.n
worden op grote SChaal verspr.id
ook onder hen,die niet hebben
deelgel/.omen.

Het informatiepak~et moet toegan
kelijk zijn en bevat een beschrij
ving van de sce~ario's,een lijst
van beslispunten en een handvat
voor de discussie in d. discussie
gro.pen,dle binnen de deelnemende
organisaties gevormd worden.
In de Nota Meedenken-Meedoen wordt
geen duidelijke voorkeur geuit
voor bepaalde inspraak-,voorlich
tings-en besluitvormingstechnieken.
Ook wordt er niet diep ingegaan
op de ~iddelen (financieel),or
ganisatorisch,ruimten) die nodig
zijn om werkelijk brede discussie
te l.ten plaatsvinden. Wel wordt
er in een aantal bijlagen een over
zicht gegeve~ van al de gebruikte
technieken in buiten- en binnenland.

par 5. De nota "Wetenschap.Tech
àologie en Politieke
Besluitvorming."

Dez. nota kan g.bruikt worden als
theoretische,nol'lllatieve achter
grond.
De schrijvers van de nota concen
treren zich op de vraag:
"Hoe llehoort in een complexe maat
schappij de politieke besluit
vorming plaats te vinden over ieder
individu betreffend. wetenschappe
lijke .n t.chnologische ont
wikk.lingen .n hun toepassingen?"
Zij analyseren deze vraag uitgaan
de van de concr.te historische
aaateChappelijke situatie in
Ne4erland.
Een antwoord trachten zij te geven
door d.volgende d.el vragen te
b.kijken:
I Vat zijn d. kenmerken van

.en goed. besluitvorming?
2 Velke procedure lDOet gevolgd

worden opdat .en goede be
sluitvorming tot stand
k!n komen?

, Van welke methoden entecn
nieken mo.t men gebruik maken
in de procedure om deze te
lat.n alagen en daarm.e de
mogelijkheid t. scheppen
om .en go.de b.slu~orming tot
s.BAd te brengen?

I Rationaliteit en Democratie als
vaard.n van een goede b.sluitvor
ming:Deze behoort te geschieden
b:llll.n.n h.t kader van d. parlemen
taire democrati. waarin het par
l.m.nt uiteindelijk de beslissing
n••mt met betrekking tot bovenge
noemde soort ontwikkelingen.Beseft
moet worden .venwel dat h.t hier gaat
om .en complexe,cellectieve be
slissing:er zijn vel. groepen bij
de b.slissing betrokken en ieder heeft
.zijn sp.cifieke inbreng.G.dacht
wordt hierbij aan politici,des
kundigen en het publiek.
De belangrijkste waarden di. een
go.de besluitvorming van deze aard
karakteriseren,zijn:
Democratie: Ieder individu draagt
bij tot de mogelijkh.id van h.t
verrichte. van w.t.nschappelijk
.n t.chnologisch onderzo.k en on
dervindt er d. gevolgen van.Deze
al dan ni.t gewilde betrokk.nheid
,e.tt hem het r.cht om invloed
uittl oefenen op 8e ingrijpende
politieke keusen,di. hierbij ge
maakt moeten worden.De waarde'
democratie' iapliceert dus ten
.erst. dat alle betrokk.n partijen
aan d. besluitvorming moet.n kun
neft d.eln.men.Vil echter d••e d••l
namereeël ,e.talte krijgen,dan
mcet .1' bn tweede een goed. voo~
lichtinc sijn en d. relevante in
formatie voor alle partijen toe-

gankelijk zijn.
In het algemeen betreft het ksuzen
tussen verschillende theoretisch
alternatieven (denkbarel.Democratie
houdt dan ten derde in dat al
deze alternatieven grondig geana
lyseerd en bij de besluitvorming
betrokken worden.Men mo.t weten
waarvoor men kiest en men moet
alle mogelijke keuzevrijheid in
het kiezen hebben.Men moet niet
alleen uit twee alternatieven d.
bet.re kunnen kiezen,maar ook de
meestoptimale uit alle mogelijke
alternatieven.
!!t~a!!!!!!: Verschillende groe
pen zijn bij de beslissing betrok
kenWil iedere bijdrage bij de uit
eindelijke beslissing herkenbaar
zijn en meegewogen worden dan moet
de besluitvorming rationeel zijn.
Ten eerate houdt dit in dat alle
relevante aspecten en argum.nten
beschouwd moeten. worden.Ten twede
dat de argumentatie niet tegen
strijdig behoort t. zijn met door
ieder erkend. feitelijke gegeve~.

(tenminste dat argumentaties van
eep bepaalde groep niet in strijd
mogen zijn met door deee partij
erkende gegevens(Ferdi en Ren. S.)
Gegeven de beperktheid van d.
menselijke vermogens en van de
voorhaade zijnde informatie; ge
geven de betrekkelijkheid van w.
tenschappelijke theorieën en
gegeven de theorie-gebondenheid
van feiten zullen ten derde
discussies ten aanzien van uitgaDga
punten en resultaten open moet.~

zijn.
Rationalit.it en democratie zijn
niet onafhankelijkecriteria:
zij grijpen direkt in .lkaar.
Ook al maakt i.der. b.trokken
maatschappelijke en weten
schappelijk. groe~ gebruik van
een rationele aanpak dan im
pliceert dit nog niet,dat zij
dezelfde uitgangspunten,theori.ën
en ermee verbonden f.iten en argu
m.nten delen.Een maximal. ratio
naliteit betekent recht do.n aan
d.ze verscheid.nheid .n dus .en
democratisch. inbreng van alle
verschillend. w.tenschappelijke
en levensb.schouwelijke groeperingen
Belangrijk is h.t te r.aliseren
dat democratie en rationaliteit
niet beperkt mo.ten ~orden tot
de uiteindelijke beslissing van
het parlement,maar in iedere
tase·v.n het besluitvormingspro-
ces tot hun recht aoet.n k~en.

Niet i.der zal n.l. het probleea
hetzeltde willen definiër.n ,
dezeltde ana17se. mak.n en deself
de alt.rnatie..n aandragea.Ver.er
ZQu d. meningsyorming g....ipu
leerd kunnen worden.
Procedure (zie fig.,) :Het besluit
vormingsproces wordt in vier fase~

gescheiden: l.de probleemstelli~g,

2.de analyse van het probleem:
het formuleren en onderzoeken van
mogelijke alternatieven,3. de me
ningsvorming onder de betrokken
partijen en 4. de uiteindelijke
beslissing van het parlement.
Procedurele vragen betreffen dingen
als h6e moet ied.re fa.. verlopen,
hoe en wanne.r wordt van de ene
naar d. andere tas. overgegaan
en hoe moeten de verschillende
fase in elkaar grijpen (welke
terugkoppelingen zijn .r).
Het voorgestelde besluitvorming.
model is op grond van een aantal
overweging.n tot stand gekaasD,
maar is er gi'n logische dedllc-
ti. uit.D. praktijk .n .ventueel
kleine exp.rim.nten moeten de IIz1I.fJt
baarh.id ervan aantone••~i.
voor het model yormt het pragma~

f
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t~.~1.o~. bl'~4~~VO~11~1'104Q~ v.n
HIP.r••••~.n••rK.n4 voo, 4~t lo4.l
~I 'I 1.'1.'1"1 w11'llwe'K~n,'0'''. po11'1'~ In 41.~on411In.
~I proplllm.t'l~ini PI~ort ·~n •••
pa~1t~.kl oo.il~t tot .tan4 tI
ka... w••rPij allj p.troK~'n part;j
In .en inprons moeten konnen ~.bb'n.
U.t 1a n1.t mOi'lijK om .a.t8o~ap
p.lijke probl'm.n v.n ••,4.r senoemd
typ. w.ar4eneutra.1 t_ 4.tinier.n
~n t ••••1J••r.n.
41. belangrijk moth04iscb .l.mo.t
no.m.n 40 .chrijv.r. 4. 1ilf1i&l\
l.r.go14 mo.t 10WIl 4. pro ••,
•tollin, .1. 4. .n.1JI' 400r in
pr.n, V.~ 4. b.trokkln partijln
b~jl••t'14 konn.n wor4.n.
itlan,r1jk i. ook 4. kopp.lin,
to•••n 4. e.r.t. 4ri. ta••n.
0'. ~a11t1ci mo.t.n. hon b••lts.tn,en
n.m.n op ba.t. van 4. vooratlaan4.
t •••n.Zij P.bor.n op 4. boo~t.

to .~jn van 4. montn,
van bon aobterb.. ovor àe moselijke
'lto~.t1.v.n.W.t i. voor b.n b.t
••••t won.olijk,wat zijn bon pr'
t.r.ntio.? V.r4.r mo.ten 41 po
liti01 hon b'lltlain,o. konn.n
be.r,om.ntor.n op ,ron4 v•• ~un

0~.n.~on~.n,w.ar4•••n nor~.n
.n " toot••n ••n 4. t.~t'l~jk.
"I'VO.I.411 b.1Inlrtjk. n.vo••i.
wordt na, "lt.14 4.t 4. P••li"~ns
'0 w.in~••Ol.lij~ d. èllan"n
••, ,ob.d.n v.n ~.n 4~. 4... nor
.~,w••r4.n .n uitl'n,.~ont.n n~.t
4.10n (l~n.v1n4~0.tion).
J. td. t.o-

I ,r 4. orSani.at • van oen
.". ijk. ~roc.doro lat.n

4. aut.ur••10b nauwlijk. uit.
W.l .a.n .tj tot 1n 4.t.il in o~

4. v.r.ohill.n4. t.ohni.k'D oa 1'
t~04.. 4i. ..n h•• et o. f'l' 2
on f ••• 3 ,o.t.lt. t. ,.v.n.r••o a lau oa4.r.toua4 10.t••
wor',. 400r '~.obnolo'7 lor.-
o•• tin,' .n ~••hnolosr A•••••m.nt"
'm.t n... 400r .0 •••r10 t.o,,~.k.n

.n 'i1~.u-.tt.otr'PPor.t.,••r••• ]
'oU h.t kar.kt.r ~O.t'D h.bbia
vu Itn 'PubUo Court'waaru ••
r"'14 ,.. P.ro.p ••d.~ kan wor4••
o~ ••• "01••0. Oourt,Ol.
Al. P.lU.,i3k.t. pro~l'" 4.t 110_
-.. '100,40'. no.... .t~ h.t~
~ .ow.:I. ••t»trek-
~1•••,4 lr.',
40 ).trokk.n partij•• al t·b.tr.~-
kin,tot h.t toek.nn.. vu 4. ai4
4.1.n &D 4••oo,t••rvl••

P' r. (.1.\

BH" E'91~ UU-I1J1e>'.. ~IIWI' .n ••n 4. ,w.t 4.n
Wil' DI' .an dl p,oo,'ur.,
10.1. 'i. wor't voor,••tll' 'oor
'1 AIR, 'oor d. AXI nooit a••,.
.,'. wo,.,,", Ih.t voor liJ j 111.1
Iin '.'1 pov.n w.t.r. Aln ""
p.oo.dure .1tt.n ~ov••l h.k.n
.n ol.n, dMt w. li.nd. blind 10'
hn .l.Jn wHl,," WB "HU' intl'''f'l''fln.
'o~t.r, b•• t.an .r proo.dor•• ,
w••~••n WI Vil zoud.n ••• w~l

lln w.~k.n? Hi.rbi~ d.r.k ik .an
d. ~rooodv;e 1011. di. wo;dt
VOO~I•• t.ld doo~ d. Inltill.t
,ro., 1n1~lltdl'kv••ie. Do.t P~o

014wr. i, lon4.r •••~ ve'l 't·
.oo~.ti.ont~ v.n op••t, .1 ••k.n
••••••n.t.ll.r. w••~ voor onl
on••nvlar4b.r. voor~.hou4.n 10
.l.l • P. huidi,. k.~nln.r,il'o
t1vit.it.o word.n bott." b.-
• ohoowin, Sil.t.n.

- D. rol vlh ~.rl••en~ _taat
o.nt~••l in d. proo'dura ipv d.
"nin, Vld Plvolkin,,(v,l. '4)

• QQk d••, ~rQQi.~~. ~."
aabouvt d. .n';li'*V'lt~. 'J.
".n 1lobni~lb probl•••tv,l.14).
I.l.n,~i~k.r i. lobt.~ 4. vr"'1
.o.ton WI UP.rn,obt 'I.w.rk.n
••n 'In inlprl.k-proo.qur.'
8tel, det vold••n'o~ lijn _.n
1111 voorw••rd.n dt. d. 4JB 104
.tdhn Uil lo'n ~rooldur. (on-
h••lba.r n.tu~1'lijk, 10U vat·
ae.n lijn ,an 4i. voorwl.;dtn,
d.n 10U lo'n proq.dura hoo,.t-
w••reobijnlijk Illan, niet .I.r
plaltl ~Qev.n tI vin4en). Zilt.
on4.r di. om.t.ndtlh.den ~oet

'In bU1tlnp.rla••ntair. lotie
,ro,~ ~ioh .tvr"ln of h.t ••l
joi.t il Ol .a. to dr"ian in
e.n OVlrUlid.prOOldurl. na over
hli4,tn w.rkalijkh.id dl inèuI
tri••4, lijn joiet dl ,roeperin·
'In w.art'.ln je .otil vo.rt. 40·
U" di. niet allIIn gericllt i.
t.,.n b.t .1 4an ni.t invoeren
vin kl:n.nlr,t., '1': tetie" h.e~
4. ~lat.oh,~p.liJ~' oont••t, .i•
d' invc.~in, v.n k.rn.n.:,t. ~o

B'ltJk .a.kt. ien ~rooedor., di.
volkom.n .anv••r4bl.r zoo ziJn
voo: 41 411 100 inhoudon, d.t
J~i.t 4i. ma.tlo~apfl~1Jkl oon
t'lt ,o'.nts v.rap4.r' 10U mo.
tsn .ijn, d.t h.t .1 dan ni.t
invo••n van hrn.nlX',ie ~n41X'-
d••4 ••n t.ohniaoha kwo.ti. .ou
.ijn. »n aou .lll.no.n atwe••n
v.n voor .n tIB.nurgomlnt.n, mlt
d"fPi~ à. mortl' verantwoord.
lijkhlid. b.l.n'fijk lijn. n"1
• tw.,in, zou d.n pl.atl vindon
400r 41 blvolk1n•• ln dat c.val
auo de /lh.t. vin IIn UI vol
komln andor. liJn. KI.r b.t ~.
onlinni, na t. ,aan d.nk.n oVlr
lo'n utopi •• Het i, doldoltJk,
dnt wo al~ AKU Wtl ti ••k.n ~.b

ben •• t dil ~lat.o~apP.lljk.
contOlt, dlo nooit .n t. nia••:
bij d1. aHD betrokk.n '11 word.n.
nu houllt !II, Ilill. lIe.40'" uaA
I'n lod.ni,e IKD, .tn .anvMlrdlft'
tnhoudt vun d. p01Iti.k. v.rho~
4ins.n, 10111 di. op h.t O"Ablik
liBBon. nlt vin4 ik voor d. All
on~env••rdPaar, zod.t lIijn oon
oluli' I., dat 'In II.n .nk.~.
prooedur. d. 411 10tt.t ofl.n1
aer.nd m.e mal 400n. Dit houdt
n.toorliJk ni.t in, dat w. ni.t
1I0ltOn rl.,.r.n op di. IHD.
K'~r dit mo.t a4 ,.b'Of.n, dit
dl ...ar4 In h.t karlkt,r v.n dt
AXI niet virlooohind nooh inSI
kllpeeld wordt. :PUI traehttn v.n
Pui ten o.lf 4. loop v.n d. Dm ti
b.invlo.40n. On.o 'fao••ntln tl
aen d. 4SEV ziJn voor Itn bllans
riJk d••l weB••no••n. n. ov.r\liJ.
v.nd. arso••ntlnlol~.n .an d. b.
vOlkin, mo.ilijk.r duid.liJk t.
m.kln lijn, ••n"'i.n a. po11t~.
k.r van ~ard .ijn. W.l lil.en
~o'lliJkh~d.n in,
- '~••n t.n I.nli.n Vin opanPlar
heid Pan .1 hIt ov.rh.ld'lI.tl~i
.al Q.t b.tr.kkin, tot 4••n.r
si. proP:l.I••ti.k.
- 8topaetttns v pro.tborlnSln .n
hot XIM4-projakt li••n.
- X••r puPlioit.it voo; on••tand
punt lion ti krij,en.(aotllt ~.n
t.n .n tljdoohf1tt.n b.nad.rln).
- aesorin,.rapporton .ot1,t ••n
v.oht.n.(oo. ~'r.o••t ;'pport-o~
.tlllo;. n••a.n, bi3v. vl' 411).
- 1111n, dat Il.t hUid!.,. kunt
ne~,i.p;o,oam'l in d. di.oo••1•
wordt •••,.no••n,
- Xritl.k op d. A~-proo.4~r.

nl,r Poiten brtn,.n.

pAr. 6.,. t·
~fupr!!lltl!;};j~~ !trP'~~' ~K?~+Tt~·

ljlH UK i.- .,~n AltlIH:ll~, la~ liet VOOf
40 Wecltfflan411ft 40 "Ill """lw'IUJk be,
hili h, cllitt"l! ov"r het .1 Cl! ~Iht
tje.1:1alQ/lil B~~ de h vO""I'en llMI> ~oor
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dan is de betro~wbaarheid van de.
resultaten nihil en dan kan %en
gerede twijfel hebben ot radio
actief afval überhaupt in zout
lagen veilig op te slaan is.
De AKB stelt dat als de proefbo
ringon inderdaad versneld uit
gevoerd worden di voor baar een.
voldoende reden is om niet
loyaal aan de brede discussie mee
te doen.
Ook door de wijze waarop bssloten
wordt over de aanvoer van
vloeibaar aardgas ('liquetied
natural g~~',afgekort LNO)uit
ilgerije wordt men aan het
denken gezet over de motieven van
de regering. Het lijkt er sterk
op dat de regering op ondemoora
tisohe wijze het energiebeleid
reeds wil vastpinnen op vloeibaar
aardgas met alle kosten en grote
gevaren voor de nederlandse be
volkin~ van dien.
Nadat de demissionaire minist.r
Lubbers zonder zijn mede ministers
hierin te kennen en zonder de re
sultaten van ambtelijke studie
groepen atte waohten(wat norma
liter tot 1979-80 geduurd zou heb
ben) verstrekkende afspraken met
Algerije over de aan-en invoer
van LNO heeft gemaakt,houdt ook
de huidige regering de gang van
zaken rond deze invoer zo geheim
mogelijk.Ook hier wordt de dilcus
sie beperkt tot de vraag w!!r het
aardgas i~ Nederland moet worden
ingevoerd (in Groningen of in
Rotterdam>.Of dit aardgas nodig
is,6f het op deze wijze aangevoerd
moet worden en 6f er g'én redelijke
alternatieven zijn,wordt niet be
sproken. .
Terugkomend op de bijdrage van
het Nederlandse publiek vinden
wij het wenselijk,dat-er bij het
publiek de bereidheid bestaat.om
tijd te steken in het verwerksn
van de intormatie.--het zioh de
energieproblematiek
eigen maakt. --het eigen
wensen en uitgangs punten onder
woorden kan brengen om op grond
daarvan een beredeneerde keuze
te kunnen doet..
Waarsohijnlijk zal dit voor velen
al een te grote opgave zijn.

Onder "wereldverbeteraars" beltaat
een welhaast klassieke tegen
stellinglSommigen belOho~wen een
mentaliteitlverandering als de
belangrijkste voorwaarde voor een
betere maatlohappij.Anderen menen,

,dat eerst de maatlohappijstruotuur
~ma~verhoudinsen veran
derd moeten worden. Opmerkelijk
is,dat op grond van beide visies
weinig heil verwaoht wordt van het
verbetereft van bealuitvormingspro
oedures.lets extremer gezegd:
Een goede bealuitvormingapro
oedure il pas mogelijk in een
maataohappij met menlen met eeD
goede mentaliteit relp.een maat
sohappij met reohtvaardige maohta
verhoudingen.
Onl inziens kan men deze kritiek
belUst niet zonder meer Daast
zioh neer leggen.ln het Kaaer van
dit artikel willen wij er eohter
Diet al te ~iep op ingaan en onl
beperken tot enkele opmerkin~en.

Prooe.aen,all mentaliteit-en
maatschappijatructuurverandering
nemeD '~ele (tiantallen) jaren in
bella,.Het ener,ieprobleem ech.
ter dient zioh nu aan.Het voor

oipe wel de mogelijkheid van een
inhoudelijke bijdrage van het
publiek.Gesteld wordt echter ook
dat dit"hoge eisen" zal stellen
aan alle betrokkenen ••••
Ook ons lijkt het realistisoh,dat
een inhoudelijke bijdrage op het
niveau van het bepalen van de
probleemstelling en hst opzettton
van energiesconario's,beperkt zal
blijven tot die groepen,die zich
nu reeds met energieproblematiek
bezighouden. Tegelijk echter zouden
wij als eis aan een eventueel te
houden brede discussie willen stel
len,dat al deze groepen inderdaad
de kanè krijgen bovengenoemde bij
drage te leveren. Uit het voorgaan
de zal duidel1j.k zijllBldat het
A.E.R.-voorstel niet aan deze eis
voldoet.Met name bij het defini
ëren ~an-de probleemstelling spe
len deze groepsn geen rol.Kritiek
kebben wij verder op het door de
A.E.R. voorgestelde discussie
sohema.De aohtereenvolgens te be
disoussiëren vragen koersen regel
reoht op de kernenergie af (zie
fig.4.) Elk van de doodlopende
zijpaden in fig.4 zouden even-
als het kernenerg'epad nader on
derzooht kunnen worden.
Indien de regering dit discussie
sohema overneemt zal zij het
wantrouwen ten aanzien van haar
werkelijke motieven versterken.
Het ~estaande wantrouwen berust
o-a.op het volgende:Onlans,
heeft Minister van Aardenne van
Eoon. Zaken de gemeenten en pro
vinoiale staten van Groningen en
Drente laten wete~ dat de regering
van plan is de tFOafborinsen ver
sneld uit te la aJl voeren en dat
medewerking geeist wordt .•Deze
proefboringen zijn bedoeld om de
mogelijkheid van opslag van radio
actief afval in zoutkoepels te
onderzoeken. Het onderzoek zal een
paar jaar tijd in beslag nemen.
Het argument dat de regering voor
deze versnelling aanvoert is dat
de resultaten van de proefboringen
voor de brede maatsoh.diskussie
nodig zijn.Aldus zou de disoussie
over opslag van atoomafval zo rêa
Il'~inoh mogelijk gemaakt kunnen
worden.
Tegen de vooronderstellingen en
de opzet van het onderzoek be
staan eohter grote bezwaren 7)
die nocit ter disoulsie hebben
kunnen staan.De regering zijn deze
bezwaren bekend.Met het verlneld
doorvoeren van de proefboringen
perkt zij nog voor de brede dis
oua.ie begonnen il deze ernstig
in.
Het is dan niet verwonderlijk dat
de antikernenergiebeweging (AKS)
de regering ervan belohuldiSd dat
zij pnder het mom van
(een voorbereiding op ) de brede
diskussie een zware hindernil
Inel en eoepel wil nemen.Onge-

twijfeld zullen gezien de
vooron1eretellingen en de opzet
van het onderzoek,zo stelt de
AKB,de resultaten pOli tiet uitvallen,
dat wil zeggen dat radio ...aotief
atval veilig opgeborgen kan worden
in zoutkoepels.Een van de belang.
rijke argumenten tegen kern
energie,n.l. het 'onoplosbare'
problee~ van de opslag van at~o~

afval zou hiermee onder.raven z~jn

en in ae brede diskussie g"n
rol ~eer kunnen spelen.
Zijn bovengenoemde bezwaren terec~t,

en dst je due ook niet kan gaan doen
sleof je wel een dergelijke demoora
tieohe beeliseingsvrijheid hebt.
5. Het officiele (regerings)doel van

de discussie zal zijn aan elke dis
oussie een eind te maken. Indien de
!KB officieel aan de diskussie deel
neemt, dan zal de legitimiteit van
haar ve~dere verzeteaptiee n4 de be
sluitvorming sterk dalen. Tegenstan
dere kunnen deze aoties dan B",uakke...
lijk het stempel "ondemooratisch"
opdrukken.

COlfCLUSIE
OP grcnd hiervan ie het ZEK van me
ning, dat de AKB in glltn geval reoht
streeke en direkt aan de m~D mag
deelnemen. W'l moet zij deze gele
genheid met beide handen aangrijpen
om haar eigen brede diskussie te
starten, die maar "n doel heeft, nl.
zovsel mogelijk mensen en aroeperin
gen tot het AKB-standpunt over te ha
1sn. Deze disouseie zal parallel moe
ten lopen aan de otfioiele BMD. Dat
betekent dat op elke stap die in .e
offioiele disoussie gezet wordt de
AKB reageert met een tegenstap, op
elke informatieversohaffing mst com
mentaar en tegen-informatie, enz. In
dst geval kunnen we nls AD deze ae
legenheid optimaal benutten als aan
knopingspunt voor sterk verhoogde ac
tiviteit, en vanuit ..en Autonome on
onafhankelijke positie een maximum
aan rendement uit de~e Diskussis halen.

par.6. 2.1.
Aan welke eisen behoort een brede
maatsch!ppe1i~ke disouosie te voldoen?

FE ROl ..... llE ! 3 PIT
Alvorens een brede disoussie op
t,e zetten moet men zich van een
aantal problemen rekenschap geven:
- Wat voor bijdrage mag/moet men
verwaohten/vragen van het publiek?
- Moeten niet eerst de bestaande

maohtsverhoudingen respectievelijk
de heersende mentaliteit binnen
onze maatsohappij veranderd worden
om het houden van een brede dis
ouseie zinvol te doen zijn?

- Kan de invloed van de bestaande
maohtsverhoudingen op he~ ver.
loop van de diskussie geelimi
neerd worden?

- Hoeveel tijd is er beschikbaar?
- Hoe moet de koppeling t~Bsen

de brede diskussie en de politieke
besluitvorming tot stand komen?

In g"nvan de drie nota's (par.,
par.;) wordt van het Nederlandse
publiek een erg grote bijdrage
aan de diskussie verwacht.Volgens
de A.E.R. zal het befalen van de
probleemstelling gebe~en door
de regering,op advies van deskun
digen (ds A.E.R. zelt).

Het opzetten van energiescenario'a
zal gebeur~n door deskundigen
onder leidin, van de stuurgroep
(ingesteld op advies van de A.E.R.)
Volgens de nota M.M.zullen het
bepalen van de probleemstelling
en het o~zetten van energiesoena
rio',,-oompleet met de eraan ton
grondslag liggende uitgangspun-
ten en politieke visie en met de
individuole en maatsohappelijke
gevolsen ervan-het resultaat zijn
van een diskussie tussen verschil
lende maatsohappelijke sroeperingen
(Ie fase,fig.Z).Het is niet te ver
waohten,dat er in de 2e lase(tig.2)
nog nieuwe scenario's bij zul.en
komen.In het model van de werk
groep W,T en P.B. is er in prln-
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enige tientallen Jaren uitstellen
van het bewust nemen van be
slissingen inzake dit probleem
lijkt ons he. slechtste ener
giebeleid,dat men kan voeren.
Het is een pragmatische keus
om nu te streven naar een onder
de gegeven omstandigheden zo goed
mogelijke besluitvormingsprocedure
voor problemen,waarover beslissingen
moete~ worden genomen,terwijl de
ideale maatschappij nog niet bereikt
is.Men kan zich verder a vragen
of een betere beslui.vormingspro
cedure een aanzet kan geven tot
mentaliteits-resp.structuurver
anderingen.
Wat betreft de invloed van bestaan
de machtsverhoudingen op het ver
loo~ van de brede discussie

zou men een aantal eisen kunnen
stellen aan de procedure om deze
invloed zo veel mogelijk te eli
mineren.Binnen de informatiestroom
die in het kader van de brede dis
cussie georganiseerd wordt,zal
voar de verschillende groepen,
die zich met energieproblematiek
bezighouden,evenveel plaats moeten
worden ingeruimd,om hun visie
ongecensureerd te presenteren.
Deze informatiestroom zal vrij
uitgebreid moeten zijn.Wij den-
ken b.v. aan 'én pagina per
week in de grote laDdelijke en
regionale dagbladen.Deze pagina
zal door de redacties moeten
worden afgestaan aan een landelijke
informatieorganisatie.Een soort
gelijke regeling kan met de radio
en de t •.v.worden getroffell.
Duidelijk is,dat de evenwichtige
informatieverstrekking,die we hier
mee w~llen bereiken,volledig uit
balans kan worden getrokken door
huis aan huis verspreide foldertjes
van electriciteitsbedrijven of
door propagandacampagnes van de
kant van grote kranten of omroepen.
Men zou kunnen eisen,dat dan ook
aan groeperingen met andere vi_
sies geld zou'moeten worden ge
geven om extra ruimte in de media
op te kopen om de balans weer
reoht te trekken.Dit is echter
een kostbare en onnodige duplica
tie van de brede discussie.
Het bovenstaande §eeft in ieder
geval een essentiele beperking
aan van de mogelijkheden van een
brede maatschappelijke discussie.
Deze discussie zal verder niet
met een schone lei beginnen,maar
in een historisch gegroeide si
tuatie.
Dit brengt met zien mee,dat de
verschillende te verwachten
scenario's in ongelijke mate
wetènschappelijk onderbouwd ku~

nen zijn.Gepoogd ·zou moeten wor
den deze ongelijke situatie recht
te trekken.Voor handen zijnde re
levante informatie moet in ieder
geval openbaar zijn.
Als derde waarde,ondergêschikt
aan de waarden !a!i2n!1!t!i!
In democratie,willen wij invoeren:
efliëtëntië.Aan het iteratiepro
ëes,zoäls voorgesteld in de nota
W,T en FB zal een eind moeten
komen.Deze derde waarde mag ech
ter in geen geval de andere twee
gaan overheersen,aangezien men
dan aan het doel van de brede

discussie gebael voorbij zal
schieten.
Naast het iteratieproces is een
waardevol element uit de nota
W,T en PB de 'sterke koppeling

die erin bepleit wordt tussen ~e

parlementaire beslissing en de
brede discussie.Een brede dis
cussie heeft alleen zin als zij
meer is dan. een speciale vorm
van inspraak. De parlementaire
beslissing zal totstand moeten
komen op basis van deze discus
sie.Kiest het nederlandse volk
in grote getale voor een bepaald
energiebeleid dan zal het ~ar

lement overeenkomstig deze keuze
mo.ten beslissen.Zo eenvoudig zal
echter de uitkomst hoogstwaarschijn
lijk niet zijn.Desalniettemin zul
len de politici hun keuzes moeten
bepleiten en beargumenteren op
basis van de resultaten van de
discussie.ln feite zou het par
lement vooraf een principeuit
spraak moeten doen over de wijze
waarop het een link wil leggen
tussen de resultaten van de dis
cussie en zijn beslissing.
Worden er geen garanties gegeven
voor een sterke koppeling dan
heeft de discussie slechts een
zeer betrekkelijke waarde.
Voor veel gtoepen zal de zinvol
heid om actief mee te doen aan
de otganisatie van de discussie
hiervan afhangen. Boe minder groe
pen meedoen en met name die
groepen,die al jaren alternatieve
informatie en ideeën verspreiden
en op democratisch vastgesteld
energiebeleid aandringen.des te
meer wordt de discussie een farce.

Samenvatting van de aan de dicussie
te stellen eisen.
- De koppeling tussen de brede

discussie en de politieke be
sluitvorming moet duidelijk blij
ken uit de besluiten en de bij
behorende argumentaties.
De regering en het parlement
moeten duidelijk maken hoe zij
zich deze koppeling voorstellen.
De regering en parlement moèten
hun wensen ten aanzien van de
brede discussie aan het begin
van de procedure uitspreken.
Alle groepen,die zich momenteel
bezighouden met de energie
problematiek,moeten in staat
gesteld worden een aandeel te
leveren aan het bepalen van
de probleemstelling en welke
energiescenario's uitgewerkt
dienen te worden.
Het publiek moet in staat wor
den gesteld een beredeneerde
keuze te doen.
Propaganda van de kant van b.v.
de electriciteitsbedrijven,
naast de in het kader van de
brede discussie samengestelde
informatie,is ongewenst.
De procedure moet efficiënt
zijn zonder de waarden ratio
naliteit en demOCratie in ge
vaar te brengen.
De discussie mag geen eenmalige
gebeurtenis zijn,maar moet
worden ingebed in een voortdu
rend democratisch proces.
Openbaarheid van alle relevante
informatie behoort hierbij van
zelfsprekend te zijn.

Neveneffecten van de brede discussie.
Het doel van de discussie is.een
beslissing van het parlement over
het toekomstig energiebeleid op
basis van de discussie,waar de
bevolking gemotiveerd aohter staat.
Als dit doel niet bereikt wordt,
maar de discussie wel aan boven-

staande eisen heert voldaan,kan
de discussie enkele positieve
neveneffecten hebben:
De apathie van veel mensen ten
aanzien van belangrijke maat
schappelijke problemen zou kunnen
worden doorbroken.Daartoe zal hun
mening op duidelijk zichtbare wijze
een factor van betek.nis moeten
zijn in de besluitvorming.
De brede discussie over energie
zou het begin kunnen zijn van
een waardevolle democratische tra
ditieleen aotief meedoen van de
bevolking aan de besluitvorming
over complexe maatschappelijke
problemen.
De ongelijke startpositie voor
scenario's,die niet uitgaan
van een groeiend energieverbruik
en waarin kernenergie geen be
langrijke plaats inneemt,zou
recht getrokken kunnen worden,
als onderdeel van de voorberei
ding 'van de brede disoussie.
Het zelfde geldt voor de onge
lijke verdeling van de middelen
over de voorstanders van de
verschillende energiescenario's.
Indien de discussie niet voldoet
aan bovengenoemde eisen en door
de regering slechts gebruikt wordt
als legitimatie voor een reeds
gepland beleid zien wij het vol
gende negatieve neveneffect:
In dit geval blijven de redenen
voor het verzet tegen het huidi
ge energiebeleid onverkort gehand
haafd.De publieke opinie zal hier
dan echter veel moeilijker dan
voorheen van te overtuigen zijn.
Ook de discussie over deze dis
cussie kan zijn positieve kanten
hebben.Met.name wordt nu het na
denken over collectieve beslissin
gen in een complexe maatschappij
gestimuleerd.Goede procedures Ye~

hogen de kans dat er ook goede
beslissingen genomen zullen vor
den.Op dit gebied zal echter DOg
veel werk verricht moeten wordeD.

pllr'. '.2. t
STARDPUNT SSK EINDH07EN

we. stellen Toor om als gevr~agd

wordt om mee te doen aan de stuur
groep van de BHD onder aen aantal.
voorwaarden mee te doen.
- Eis van een moratorium 0.8. GEEN

Proefboringen. (Of ook geen uit
breiding van Almelo gelst moet wo~

den zijn we het niet over eens.)
- Ter beachikking stellen van fi-

nanoiile 3iddelen.
- 6endt i j d op radio en tv.
- Openbaarheid van alle stukken.

Onpartijdigheid is onzin.
We zijn het er niet over eens ot
we moeten eisen niet als onafhanke
lijk .persoon, msar ale vertegenwoor
diging van de AXB te vorden toege
laten tot de stuurgroep.
Dezevoorwaarden willen we stellen,
omdat veel duidelijker wordt naar
de bevolking, waar~ we (eventueel)
niet mee willen doen als het zover
komt. Een eis tot referendum hangt
ervan af hoe de BMD zich ontwikkelt.
pa,. 6. i. s.

Notitie v. Tbn Brane (SSX-Dordrecht)

- Deze opent de mogelijkheid voor
de LSSK en ande~e energie-aktie

velingen via grote inspanningen op
lonaal nivo mee te werken aan het
tot stand komen van een waarlijk
democratisch bepaald energiebeleid.
- Voorwaarde biervoor is dat elke

groep zelt'goe~ geinformeerd le
over de procedures van inspraak en
over de enereiediscussie.



baar zijn,beoogt TA de gevol
gen te analyseren die de samen
leving zal ondervinden bij
gebruikname van(nieuwe)
teohnolcgieën en tracht
daarnaast de gevolgen van
alternatieven te onderken
nen.(uit W,T en PB).
De Pub1ic Court (fase 111)
vormt een essentieel onder
deel van de besluitvormings
procedure: hier moet de con
frontatie tussen politici en
wetenschappelijke en maat
schappelijke groeperingen
plaatsvinden met als doel
een meningsvorming over de
wenselijkheid Van de alter
natieven.
Als onderdeel van de Public
Court kan een Seience Court
georganiseerd worden teneinde
controversss over wetenschap
pelijke aspecten die tijdens
de Public Court zijn gerezen
te verhelderen. Zowel in de
Public Court als de Scienee
Court is het de bedoeling dat
de standpunten van de betrok
ken partijeh zo helder mogelijk
naar voren gebracht worden;
dat dé partijen zich zo goed
mogelijk verdiepen in het
standpunt van de andere par
tijen; dat een discussie ge
voerd wordt over de verschil
len en overeenkomsten in de
standpunten en dat de partijen
rapporteren over hun uitein
delijke standpunten zodanis
dat de verschillen en over
eenkomsten te identificeren
zijn. Het uiteindelijke re
sultaat van de Pub1ic Court,
waar dat van de Science Court
in verwerkt is,vormt de be
langrijkste basis waarop de
politici hun beslissing die
nea te nemen.(uit V,T en PB).
Bezwaren tegen proefboringen;
om enkele te noemen:
- de criteria waar een zout

koepel aan moet voldoen
zijn zo vaag en ondüidelijk
dat de resultaten van het
onderzoek bljna altijd zo
gernterpreteerd kunnen
worden dat een zoutkoepel
geschikt is voor opslag van
afval.

- Volgens de onderzoekplannen
van de Rijksgeologische Dienst
(subcomissie radioactieve
afvalstoffen,Eerste Interim
rapport,Mei 1977) zijn 2
diepe boringen in het zout
voldoende om inzicht te ver
krijgen in de samenstelling
van de zoutkoepel en de mo
gelijke geschiktheid ervan.
Andere geologen daarentegen
menen dat de geschiktheid
van een zoutkoepel slechts
bepaald kan worden na de
aanleg van een schacht van
waaruit horizontaal proef
boringen zouden moeten wor
den verricht(Herman Damveld
A.A.P.)
LEK-bulletin over LNG,sept.
1978.
Maurits Groen,Mi1ieu Defen
sie,jrg.7 nr.7 en 8,sept.
en okt. 1978.

I .•..

- Do komende maanden Doet elke groep
zorBen voor een eiBen soholing.

- Het gaat er nu om de veelheid van
gespecialiseerde stukjes informa

tie te ordenen tot een goed door
dacht beeld van de fouten in het
huidige energiebestel enerzijds en
tot een duidelijke visie op het
wenselijk energiebeleid anderzijds.
Alleen voor specialistische deel
vragen of onduidelijkheden moet men
nog behoeven terug te vallen op de
ingohroep. Uiteindelijk moet men
zelf de eigen bevolking voorgaan in
de inspraakprocedures. Er liggen on
gekende mogelij~~eden opbouwend mee
te doen in het richting bepalen van
de toekomst van ons en het nageslaoht.

De inspraakprooedure volgens mo
del van de 'Initiatiefgroep Energie
disoussie'(zie '4)verdient m.i. de
voorkeur i.v.m. de goede mogelijkhe
den de BMD zelf me~e vorm te geven.

pal". ,. ~.Lf

VERENIGING MILIEUDEFENSIE

De VHD schaart zich achter de voor
stellen van de Initiatiefgroep (zie
'4) en stelt bovendien nog de vol
gende eisen: - De doelstelling moet
scherper worden geformuleerd.
- Verklaring van non-discriminatie.
- Tijdens de 1e fase:

x Opetelling waardeschalen.
x Uitwerking scenario's
x Voorstel betreffende de scena

rio~s voor de tweede fase.
Tijdens de tweede fase:
x Discussie over de consequenties

van de gekozen scenario's voor
namelijk door deskundigen ofschoon
de bijeenkomsten uiteraard toegan
kelijk zijn en de informatie open
baar.
x Brede maatechappelijke discus

'.sie over de aanvaardbaarheid
van ds consequenties.

- De stuurgroep bestaat uit 20 men
sen. Geen "neutrale" personen,
maar gemotiveerde en ervaren per
sonen. Een representatieve pluri
formiteit in opinie moet de neu
traliteit van de stuurgroep waar-
borgen.

- Geen tussentijdse controversille
beslissingen. De mogelijkheid tot
herstel van foutief gebleken be
slisaingen most openblijven.

p." , 1.. S

RIJN3CHELDE INSTITUUT (RSt)

Hst aSI bestuit een nota, die is op
gesteld 0111 de meningsvorming binnen
het Zeelands EnergeKomitee over de
BH» te vergemakkelijken, met:
Het gaat er 0111 de verworvenheden
van de akb tegen (nieuwe) aanslagen
van de atoolll-lobby te beschermen,
ongeacht of die nu in de vorm van
het AER-adviee, dan wel in de vorm
vsn de plannen van Van Aardenne
worden gepleegd. Reacties van de
akb kunnen in dergelijke gevallen
niet uitblijven, omdat zij de ge
organiseerde drager is van diegenen
die het maatsohappelijk onverant
woordelijke gebruik van kernenergie
afwijzen. De plannen, die op
dit moment bestaan Om te komen tot
esn gezamenlijk front van akb, vak
beweging e.a. zijn in het verlengde
hiervan te plsatsin, terwijl van
een dergelijk initiatief tegelij-

kertijd zekere offensieve impul.sen
kunnen uitgaan. Gedacht kan hier
o.a. worden aan het OPnieuw naar
yoren schuiVen van de eis van een
eConomische kernbesli'ss1ng en aan

de. mogelijkheden om aan de verbre
ding van de akb, waarven de Almelo
demonstrátie in maart '73 de uit
drukking was, ook daadwerkelijk ge
stalte te geven. Een dergelijke
verbreding manoeuvreert de regering
in een steede moeilijker positie,
omdat zij bij de uitvoering van
haar plannen (o.a. die mbt de bouw 6.
van een nieuwe kerncentrale) steeds
meer in conflict komt met de door
haar gepropageerde en gesuggereerde
frase van de staat als uitdrukking
van het algemeen belang. Aan de
keerzijde van deze (offensieve)
medaille kan verbreding van de &kb
op plaatselijk en regionaàl nivo
leiden tot grotere bewustwording
van de gevaren van kernenergie on-
der alle lagen van de beTolklnc en
in ean verder perspeotief tot op
brede lagen van de bevolking steu
nende anti-kernenergiestrijd. De
bedoling van de BH» 0111 meer aenaen
te betrekken bij de (kern)energie
discussie vereist, dat hiermee op
dit moment een atart wordt gemaakt
door het uitdragen vsn het akb
etandpunt over de BHD.

Literatuur en Noten:
I. Advies van de voorlopige Al

gemene Energie Raad.inzake
een brede maatschappelijke
discussie over(kern)energie •
7 Juni I978.Te bestellen bij
het Ministerie van Èconomische
Zaken.

2. Meedenken,Keedoen.Te bestellen
bij het NCOB.Singel 3II,Am
sterdam.giro 2032327 1 f 7,50
ino1.porto.

3. Vetenschap,Technologie en Poli
tieke ~sluitvorming.Augustus

1978.Te bestellen bij N,S en S
Princetonplein 5 Uithof,Utrecht.
f 7,-excl.porto.

4. Onduideliik is of '~ijvoorbeeld"

slaat op " één" of op 7.
ti kerncentrale ".

5. Bij 'Technological Forecastlng'
(TF) gaat het om het zo ver
mogelijk doordenken en zo con
sistent mogelijk formuleren
van intuItieve toekomstverwach-

tingen over technologische ontwik
kelingen.Een veel gebruikte
variant is tegenwoordig de
'multipele scenariotechniek':
men bestudeert niet één
éénduidige ontwikkeling(het
·zg.trendscenario) ,maar men
maakt gebruik van v~rschil-

lende scenario's,waaraan verschil
lende politieke visies ten
grondslag liggen.
In navolging van Wissema de
finieëren de schrijvers 'Tech
nologyAssessment'(TA) a1-s--
"Een integrale studie van de
gevolgen die de samenleving
zal ondervinden bij het in ge
bruik nemen van nieuwe tech
nologieën en het speuren naar
alternatieven die een optima
lisatie mogelijk maken tegen
de achtergrond Van een zo breed 8.
mogelijk huidig en tcekomstig
be1ang".De laatste tijd ook
in Nederland in de belangstel
ling staande milieu-effect-rap
portage is beperkter van aard
dan TA,maar daardoor waarschijn
lijk ook makkelijker hanteer
baar.
Terwijl TF aangeeft welke(al
ternatieve) technologische ont
wikkelingen in de toekomst denk-
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WERKGROEP KALKAR rr LBuRG
e.n de.

STADSVERWARMING. IN TILBURG

De Gemeente Tilburg is vastbesloten om
begin '80 te starten met de aanleg van
een stadsverwarmingssysteem in de nieuw
bouwwijk Reeshof (met royaal 8.000 wo
ningen).
De Wwerkgroep juicht dit initiatief van
~e Gemeente Tilburg toe ••••
Maar••• er zijn een aantal kwalijke za
ken te ontdekken in de huidige plannen,
die - zoals te verwachte was - voort
komen uit de koker van de NV KEMA en
de NV PNEM.
Juist alleen al vanwege het feit dat
deze twee instanties zich momenteel
zo drUk maken over stadsverwarming,
(zie: Breda, Capelle aan de Ijssel,
Almere, Nieuwegein, Tilburg) is er
genoeg reden om onmiddellijk te re
,ageren op de diverse SV-plannen van
de verschillende gemeentes.
Enkele jaren geleden werden alle
.praatjes en gedachten over stads
verwarming door de heren van KEMA
én de elektriciteitsmaatschappijen
.beschouwd als "dekmantels van Mos
kou", omdat de "rooien op die ma
nier hun ideologie zouden ver
spreiden door hele stadswijken,
via de warmwaterleidingen".
En anno 1978 blijken dezelfde te
genstanders ineens grote voor
standers van stadsverwarming.
Boe kan dat nou 1111
De oplossing is heel eenvoudig:
de elektriciteitsmaatschappijen
hebben een mogelijkheid gevonden
om hun afvalwarmte (koelwater) op
een "nuttige manier" te gebruiken
door het via kilomerslange pijp
leidingen naar nieuwe stadswijken
te transporteren. Een gat in de
markt: de verkoop van WARMTE,
want de gemeentes moeten gaan betalen
voor de geleverde warmte~

warmte, die normaliter in de ri-
vier wordt geloosd. De pijpleiding
is voor rekening van de gemeente,
en de teller registreert de ge
leverde warmte. Kassa!
De KEMA en.de El.Mijen adviseren
de gemeentes om't op die manier
te doen. Ze geven adviezen die in
hun straatje te pas komen.

Bovendien adviseren ze om in de
nieuwe'wijken geen GASNET aan
te leggen (voor kookdoeleinden):
met andere woorden, de bewoners
moeten gaan koken op elektriciteit,
en wie levert die elektriciteit?
Precies. Dubbel gepakt.

WeJtkgJtOep KalkaJr. Ti.tbUILg hee6t een
bltO.6juJLe veJtvaaJu:U.gd ondeJt de .titel
" St.a.d6 veJc.WtVun..i.ng in Ti.tbUILg ••• de
eeJt.6te .6ta.p n.a.aJr. een veJtan:t1A1ooJtd
tLtbwr.g.6 eneJtg,[ebelUd1 ".
In deze bltO.6 juJLe WDltdt uUgelegd~
.6tad.6v~ inhoudt .i..n het alge
meen, «WItn4 de :titbuJLg.6è plannen
woJtden buc.hlr.even. Da.aJtb,[j roM.den
de 6u.ndamentele bezwalWl van de WeJtk
gltOep veJtme.td: ondemofvta;(:J,ue a.dv,[
.6ewt6, geen gt16lehLi.ng, geen eigen
WtVunte- kJta.c.htc.entlLale in TUbUILg ,
geen aUeJtMti.even ,[n be.6.t.u..i:tvoJr.mi.ng,
geen aanvullende eneJtg,[ebe.6paJl.ende
rna.tttJtegelen.
1n het taaxst». deel van de bJtO.6 j UIte
l.6 een "MANIFEST VOOR TIL8URGS ENER
GIEBELEID" opgenomen, met een 8-ta,t
punten waaJl de gemeente zel6 '[nU;.ia.
tieven kan en moet nemen om vea
.6.ta.nc:ügeJt met de eneJtg« om te gaan.

'Oe bltO.6jwr.e Is te veJtfvri.jgen doolt
oveJUna.k.,Lng van f 1,80 (.inkt. poJr.t,i.J
opglltO 3600254 van pennlngmeuteJt
PEK, Cobbenhagenlaan SS2, TUbUILg
met veJtmel.ding van ' b/to.6juJLe SV' •



EEN EIGEN UC VOOR DE BRD.

Vanaf de voor Duitsland zo vernederend
seëindigde 2e Wereldoorlog, zijn onze
oosterburen bezig geweest met het te
rugwinnen van het verloren gegane ge
bied. In economisch opzicht staan ze
er nu beter voor dan ooit tevoren.

Staat de dollar zwak, de D.mark is
harder dan welke andere munt dan ook.
Het bedrijfsleven bloeit. Grote inves
'teringen in Brazilië ( kerncentrales,)
Zaire ( rakettenfabrieken ) en Zuid~

Afrika ( belangen in uraniummijnen )
beginnen reeds vruchten af te werpen.
De Duitse overheersing inde EEG is al
een feit. Toch zal Duitsland nooit de
wereldoverheersing kunnen bereiken,
zolang het geen kernwapens bezit.

Er moet dus naar een mogelijkheid
gezocht worden om de bepalingen van
het verdrag van Parijs te ontduiken.
In dit verdrag werd het Duitsland ver
boden zelf kernwapens te produceren of
in bezit:. te hebben. De mogelijkheid om
onder dit verdrag vandaan te komen
lijkt gevonden in 1971 bij de sluiting
van het verdraa vAD Almelo' Dit verdrag
behels t de Sainenwerking op het gebied
van de atoomindustrie tussen Nederland
Engeland en de Bondsrepubliek. Het ver
drag werd vastgelegd voor 10 jaar. De
partners in dit' Urenco-verdrag besloten
om in 1981 te bekijken of het zin had
óm een nieuw verdrag te sluiten. Mocht
dit niet gebeuren dan zou het door elk
van de partners met een opzegtermijn
'Van 1 j aar opgezegd kunnen worden.

Duitsland kreeg op deze manier de
mogelijkheid om de hoogstgeheime kern
technologieën te leren kennen en om
daarna het eventueel op eigen houtje
voort te zetten.

Het verdrag voorzag in de produc
tie van 2000 ton verrijkte urapium per
jaar. In Capf!hurst ( Engeland ) zou
800 ton en in Almelo zou 1200 ton gepro
duceerd worden. Nu de uitbreiding van
Almelo tot een jaarproductie van 600
ton al zoveel gedonder gaf, ( een uit
breiding noodzakelijk om de door Duits
land geleverde kerncentrales in Brazi
lië van verrijkt uranium te voorzien ),
lijkt Duitsland dit voorwendsel te ge
bruiken om zijn"recht" op een eigen
ultracentrifugefabriek in Gronau door
te zetten. Voorlopig een kleine fabriek
voor ongeveer 300 ton per jaar, maar
zeker is zeker en Nederland is toch te
onbetrouwbaar gebleken, tDet zijn lasti
ge volksvertegenwoordiging.
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Nu had Lubbers ( CDA ) minister van
economische zaken in bet vorige kabinet
in 1974 al toegez.gd dat wat hem betrof
Duitsland zijn gang kon gaan, maar hij
had ''vergeten'' om zijn socialistische
medeministers, als o.a. V.d. Stoel en
ook het parlement in te lichten hierover.
Andere C.D.A'ers ,als Van Houwe1ingen
echter hebben mede hierom geprobeerd, om
de uitbreiding van Almelo wel door te
laten gaan, zodat Duitsland geen aanlei
ding zou vinden om zelf direct tot ver
rijking over te gaan en in 1981 wel het
verdrag van Almelo zou willen verlengen.

De"v~ng.!.r_i~deJ~p...the~~i~", gaat.
echter n1et op. De hU1d1ge m1n1ster van
economische zaken Van AArdenne heeft nog
geprobeerd om 'Via erg aantrekkelijke in
vesteringsregelingen de Duitsers ervan
te weerhouden voor zichzelf te beginnen,
maar zonder resultaat. De bouwvergunning
was overigens al aangevraagd 'V66r de
grote Almelo-deaon*atiesen een vergun
ning kan elke aag af köûîën. De voorberei
ding voor de bouw is al begonnen en een
formele goedkeuring van het Nederlandse
kabinet zal dan ook niet lang meer op
zich laten wachten. De Tweede Kamer mag
nog e'Ven meepraten, ie door Van Aardenne
toegezegd, maar lastige vragen zoals o.a.
door Brinkhorst ( D'66 ) op 15-12-1978
zijn gesteld en bezorgdheid van Van Hou
weHngen kunnen niet meer dan hooguit
een week 'Vertraging opleveren.

Commerciële beslissingen horen
niet in het parlement thuis, vindt

Uranit, de Duitse partner, dan ook. Als
je besloten hebt voor een atoomindustrie
moet je niet iedere keer gaan zeuren over
elke beslissing afzonderlijk.

Als compromis zal het volgende uit
de bus komen :

Nederland mag in ruil voor een nieuw
10-jaren verdrag met Duitsland en
Engeland,zijn UC in Almelo uitbreiden
tot 1000 ton per jaar en Duitsland
krijgt een eigen uraniumsverrijkingsfa
briek op eigen " Boden " ( sorry bodem ).

Weer is een stap gezet op dé weg
tlaar politieke, economische en eventueel
ook militaire overheersing door Duitsland.

Bronvermelding: o.a. TROUW 14,19,20 en 21
ende VOLKSKRANT van 16,20 en 22 december.



PUBLICATIES

I.Regionale en/of plaatselijke bladen van de LSSK.

• Atoomalarm,uitgave van de Alarmgroep Atoomplannen,p/a Hans
Muilerman,van Starkenborghstraat 102,Groningen,tel.050..265403,
nr.1,jan. 1979,f'l.O,75;komende nummers 50 cent per stuk.

• BA-LAM, informatiekrant van de werkgroep kernenergie Noordoost
polder,postbus 182,redactie:Henk van der Linden,Oude VUe 92,
Emmeloord,tel. 05270-7011.

• ENERGIEKrant,een gezamenlijke uitgave van de Stroomgroepen Stop
Kernenergie uit Den Haag en Rijswijk,prijs losse nummers fl.1,
abonnement 6 nummers fl.5,-;postabonnement fl.12,50;steunabonne
ment fl.25,-. Storten op prk.4082002,t.n.v. Jos Schoenmakers,Loe
nensestr. 122,Den Haag,o.v.v. ENERGIEKrant.
Kopij sturen aan Redaktie ENERGIEKrant,p/a v. Marumstr. 21-23,Den
Haag.

• Energiekrant,een uitgave van het Zeister Energie Komitee,losse num
mers fl.1,50;abonnement(6 nummers per jaar) fl.7,50 te storten op
prk.2405320,t.n.v. Wereldwinkel Zeist,ovv Energiekrant 79.

• Kern Krant,een uitgave van het Twents Energie Komitee(TEK) in sa
menwerking met BI-Gronau en BI-Ahaus. Centraal adres: de Wetstraat
49,Hengelo,te1efoon 05400-25533.

• Onder-Stroom,een uitgave van de Stroomgroep Stop Ke:r-nenergie Nij 
megen,te1.080-225408,losse nummers 11.0,75. Penn.Stroomgroep,Von 
de1str.6,Nijmegen,prk.3767600. Redaktieadres:Groenewoudseweg 132,
Nijmegen,tel.080-234783.

• Radio-Actief,een uitga~ van de Stroomgroep Stop Kernergie Eindho~n,

Grebbeberglaan 11,Eindho~n,te1.040-415528/442488.Abonnement(10
nummers) f11.7,50,prk.3484283 t.n.v. Michiel van Gendt,S.v. Würtem
berglaan 20 te Eindhoven o.v.v. 'Radio-Actief'.

• Radio-Actief,een uitgave van de Stroomgroep Haar1em/Ijmond,secr.
Pia Wo1thuis,Wenenstr.45,Haar1em,tel.023-336962. Abonnement f1.7,50
per jaar,o~rmaken op prk.5180 Nutsspaarbank West Nederland tbv.
rek.nr. 84.24.42.146,F. de Beijer. Redactieadres:Kel1oggstraat 91
Raarl.em 339865.

• ZEK,Zuidneder1andse Energie Krant,een uitgave van het Gezamenlijk
Energie KomiU Zuid-Nederland(GEKzn),secr. Nieuwlandstraat 39,Ti1
burg. Steunabo~menten :fl.5,- per persoon/jaar;fl.10,- per plaat
selijke groep/jaar en f1.25,- per regionale groep/jaar.Storten op
prk.3600254,penn.ZEK,Cobbenhagen1aan 552,Tilburg.

II.Nieuwe publicaties.

• Kalkar en de plutonium-ekonomie,~rs1ag van de Kalkar-procesgroep
~ het Landelijk Energie Komit~e(LEK),2eWeteringplantsoen 9,
Amsterdam.Kosten+f1.2,50. Groepen kunnen de brochure bestellen bij
Aktie Stroha1m,Oudegracht 42,Utrecht,030-314314. Porto wordt bere
kend,de gebruikelijke kortingen zijn van toepassing•

.• Kernenerg;i.e in Neder1and,een ónderzoek naar machtstructuren.Cor Uit
ham e.a.,Stichting uitge~rij Xeno,Groningen,fl.12,50.

• Uraniumroof in Namioië,hoe Nederland daarbij betrokken is,Ruud Huis
man,XENO,'f1.12,50.

• Utrechtse Energiekrant. bpgave abonnees: Giro 3933316 tnv Het UEW,
J. van Gessel, Lijsterstraat 10 Utreoht ovm: Utrechtse Energiekrant.
Jaarabonnement: f 10,- of meer.



NIEUW

Kernenergie in discussie ;"bouwetenen voor de meningsvorming van de
anti-kernenergiebeweging ten aanzien van de brede maatschappelijke
discussie over kernenergie,Jan Goedman e.a. Te bestellen door over
making van fl.2,20(incl. porto) op het RSI-prk. 3432814,ten name van
Stichting Rijn-Schelde Instituut,onder vermelding van 'bestelling
kernenergie in discussie'. RSI,Dam 47,Middelburg,tel.o1180-25347.

Ekologie,nummer 1 over WATER, Strohalm tijdschrift over milieu en maat
schappij,prijs fl.5,-.
Ekologie is bedoeld als een nieuw,kritisoh tijdsohrift,waarin het mi
lieu,de milieuproblemen en de oorzaken ervan oentraal staan. In elk
nummer wordt een oonoreet onderwerp aangepakt,dat van alle kanten
wordt bekeken. De politieke aspeoten worden niet gemeden, maar ook
ecologische aspecten krijgen aandacht.
Tot en met 1979 zullen er 8 nummers verschijnen. De redactie voert
Aktiè Strohalm in samenwerking met de Ekologische Uitgeverij. Zo'n
tijdschrift opzetten is voor hen een hele klus. Alle hulp is daarom
welkom.
Een abonnement op de eerste jaargang kost fl.36,-. Vanaf nummer 2 kost
het fl.32,-. Het vereiste bedrag storten op prk. 1616900 ten name van
Ekologie,Saenredamstraat 4A, 1072 CE Amsterdam,onder vermelding van
nieuwe abonnee.

WISE,nummer 3,december 1978,verschijnt maandelijks, abonnement voor
6 nummers kost fl.12,- overmaken op prk.4088285. WISE,2e Wetering
plantsoen 9,Amsterdam,tel.020-221366.

ADRESSEN van enkele stroomgroepen en energiekomitees

SSK-Leeuwarden,
SSK-Groningen/AAP,
SSK-Almelo, .
Twents Energiekomitee(TEK),

Energiekomitee Deventer(DEK),
Werkgroep kernergie Noord-oostpolder,

SSK-Doetinchem,
Energiekomitee Oost-Gelderlan~(EKOG),

SSK-Nijmegen en Stop Kalkarkomitee(SKK),

Goois Energiekomitee(GEK),

Utrechts Energie Werkverband(UEW),
SSK-Haarlem,
SSK-Den Haag,
Energiekomitee Zeeland{EKZ),
SSK-Den Bosch,
SSK-Tilburg{Provinciaals Energiekomitee(PEK),
tel.013-435039
SSK-Eindhoven,
Limburgs Energiekomitee(LiEK),

Voor verdere inlichtingen,bijvoorbeeld over groe~en dichter bij U in
de buurt kunt U terecht bij het landelijk secretariaat te Utrecht,
Milieucentrum 'de Gouden Ster',Oudegracht 42,tel.030-314314,ma. t/m

. vri j. overdag en ma. avond nä 20. OOu. .

Giften zijn nog steedsvan harte welkom.Storten op prk.2946163 t.n.v.
penn. Stroomgroep,Utrecht.

23



24

NEDERLAND na de BMD?

ATOO MSTAAT NEDERLAND


	1 copy
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15 copy
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24 copy

