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_in dit nnmmer.; '81 eendrukjaar
• atoomlobby blijft aktief

• giroblauw aktie bloeit op

• debat over opwerkinge 
kontrakten sleept voort

• dodewaard evaluatie

•gemeenten tegen kernenergie

• kolen, het alternatief??

Negent1eneenentachtiq belooft een spannend
jaar te worden. Er zijn verkiezingen, waar
in kernenergie en kernwapens een belangrijke
rol zullen gaan spelen. Als de BMD doorgaat
zal h i j dit jaar toch moeten beginnen; Bors
sele en Dodewaard zi jn nog steeds niet dicht
en tenslotte lijkt de verrijking van nami
bisch uranium in de Ultra-Centrifugefabriek
in Almelo politieke splijtstof te worden.
Zijn we in 1981 kansrijk? Misschien, maar
zeker is , dat de strijd tegen kernenergie
zich zal ve r har den. Die v66r ook trouwens •
Veel mensen in de AKS, ook i n het LEK, heb
ben de laatste jaren het idee gekregen, dat
de nederlandse atoomlobby aan het afsterven
was. De fervente voorstanders van kernener
gie kwamen vooral uit kringen van de elec
trlciteltsbedrijven en onderzoekscentra,
economische zaken en rechtse partijen. Maar
ook daar scheen de twijfel toe te nemen en
werd steeds meer de kolen-optie uitgewerkt
en verdedigd. Vooral de druk van de EEG en
het technocratisch conservatisme zouden oor
zaak zijn van het nog steeds niet opgeven
van de atoomplannen.
Nu, de atoomlobby schijnt in de aanval te
gaan. De meest belangrijke aanwijzing is
de oprichting van de 'Stichting Verant
woord Energiebeleid' door VNO en NCW. De~e
werkqeversorganisaties willen onder deze
vlag - en met een fonds van maar liefst 12
miljoen gulden - de BMO naar hun hand zet
ten . Hun voornaamste bedoeling is het voor
komen, dat de kernenerqie door bevolking
en parlement uitgebannen gaat worden. Aan
leiding is waarschijnlijk de groeiende on
zekerheid bij enkele grote leden van VNO/
NCW of de overheid haar belangen op dit ge
bied wel goed blijft behartigen. Als de o
verheid het zelf niet meer klaar bokst te
gen de AKB, dan gaan w<>;::M.~~_
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NCW 5 miljoen gulden uit de BMD
pot~ de rest moeten de bedrijven
bijdragen (dus opnieuw de consu
menten van de producten van die
bedrijven, wij dus). VNO/NCW gaan
in feite een campagne voeren ten
bate van RSV, Comprimo en wellicht
VMF. De rest van het nederlandse
bedrijfsleven is hier niet bij
gebaat. De technologie komt gro
tendeels uit het buitenland: mil
jarden gaan verloren die ingezet
hadden kunnen worden voor alter
natieve energietechnologieën en
besparingsacties, waar vooral me
taalbedrijven en bouwebedrijven
(ook de kleinere) werk aan zouden
hebben.
Dit staat natuurlijk niet los van
andere ontwikkelingen. RSV wil
reactorvaten voor kerncentrales
aan Taiwan leveren. Na jaren niet
of nauwelijks aan grote kernener
gieprojecten mee gedaan te hebben
ruikt RSV nu weer haar kans. Haar
nucleaire poot kan weer opgestart
worden. Ook de electriciteitsbe
drijven gaan weer eens in de aan
val. Ir. Bakker (directeur van
diverse arnhemse instellingen)
sprak in de Volkskrant van 29 nov.
jl. over een door de IMP in op
dracht van de VEEN uitgevoerd on
derzoek waaruit zou blijken dat
de consument voor kernenergie
kiest. "Men berust in het feit
dat zonder kernenergie onze hui
dige welvaart niet te behouden
zal zijn." "De meeste Nederlanders
vertrouwen erop dat de wetenschap
oplossingen zal vinden voor de
problemen gekoppeld aan kernener
gie."
Ook de VVD ziet de BMD weer zit
ten. Zei Braams een half jaar ge
leden dat de BMD overbodig zou
zijn geworden, omdat politieke
partijen in merendeel toch al een
standpunt hadden - en kernener
gie dus niet door zou kunnen gaan
eind november was hij daarentegen
voorstander van snel opstarten.
Het zelfvertrouwen groeit~ de te
genaanval op de AKB wordt ingezet.
Wat betekent dit voor het komende
jaar?
- voorkomen van zelfoverschatting:

geen moment de aandacht laten
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verslappen.
- Dodewaard moet dicht, en wel

v66rdat besluiten over eventu
eel te bouwen nieuwe kerncentra
les genomen kunnengaan worden.
Daarmee wordt een niet mis te
verstane opinie over kernener
gie in praktijk gebracht en kan
de uitslag van de BMD niet meer
in een pro-kernenergiestemming
worden gemanipuleerd.

- De acties van de AKB zullen re
kening moeten houden met een
heel gericht en gecoördineerd
gevoerde tegenactie. De AKB zal
dus alle prioriteit moeten ge
ven aan het gericht en doeltref
fend benaderen van de bevolking
met middelen die die bevolking
niet van de AKB vervreemden kan

- De AKB zal een energiebeweging
moeten worden in die zin dat
de kritiek die de atoomlobby
op ons zal leveren (AKB gevaar
voor de welvaart) beantwoord
moet worden met een gericht stre
ven naar een andere energiepo
litiek, waarin voor mensen be
langrijke zaken als welzijn en
vrijheid, gezondheid, veiligheid,
werkgelegenheid en een schoon
milieu allemaal tot hun recht
komen.

kolofon
Het LEK-bulletin is een uitgave
onder verantwoordelijkheid van
het Landelijk Energie Komitee
en verschijnt i.s.m. de NCO.
Het bulletin verschijnt zes keer
per jaar. Het wordt gratis in
enkelvoud gestuurd naar alle
plaatselijke energiegroepen.
Overige abonnementen kosten
fl. 10,- per jaar. Groepsabon
nementen kosten fl. 6,- per jaar
(minimaal 10 abonnementen bij
één energiegroep).
Het abonnementsgeld kan overge
maakt worden op giro 3567199
t.n.v. LEK Amsterdam
o.v.v. Abonnement LEK-bulletin. _

Aan dit nummer werkten mee:
Aktie Strohalm~ Henk van Arkel,
John Hontelez, Jos Niessen en
Marael Terlo'U[,).



L

rstrohalm

elektriciteitsbedrijf
inpaniek

De Gipoblauw-aotie heeft ziohzelf be
wezen; het is een goede aotie.

Een woongroep in Rhenen, alwaar
ze de electriciteit van de PUEM
ontvangen, is ~én van de vele
giroblauw-betalers. Zij betaalden
in plaats van in twee in vijf ter
mijnen om het de PUEM extra moei
lijk te maken. Deze betaling werd
niet geaccepteerd en teruggestort.
Meteen betaalden de mensen hun
rekening opnieuw, weer in in aan
tal verschillende overschrijvin
gen. Dit werd de PUEM inderdaad
wat te veel, want toen de bewoners
op een ochtend wakker werden bleek
de electriciteit in alle vroegte
afgesloten te zijn. De bewoners,
gelukkig niet van hun stuk gebracht,
namen çontact op met een advocaat,
die meteen in een expresbrief van
de PUEM eiste, dat de electrici
teit weer aangesloten werd en de
aansluiting anders via een kort
geding af zou dwingen.
In een telefoongesprek tussen de
PUEM en de advocaat liet de woord
voerder van het electriciteitsbe
drijf zich ontvallen, dat als er
betaald was de PUEM form-el het
recht niet had om af- te sluiten.
Toen het kort geding inderdaad
dreigde door te gaan stuurde de
PUEM hals over kop een werknemer
naar het pand om de electriciteit
weer aan te sluiten. Hierdoor kon
het kort geding niet meer doorgaan,
wat eigenlijk te betreuren is,
omdat dan deste duidelijker aan
getoond zou worden, dat de giro
blauw-actie een legale actie is
zonder enkel risico.
Het volgende is duidelijk geworden:
- Electriciteitsbedrijven hebben

het recht niet giroblauw-beta
lers af te sluiten.

- Dit voorval is een goede test
case geweest en de giroblauw
actie heeft zichzelf bewezen.

- De electriciteitsbedrijven kun
nen niet meer overgaan tot af
sluiting. De advocaat heeft in
zijn brief van de PUEM geëist
dat er een volgend maal - voor-

dat de afsluiting op stapel
staat - er een vordering vante"
voren komt, zodat de mogelijk
heid bestaat om van te voren
een kort geding aan te spannen.
Mocht het electriciteitsbedrijf
deze eis in de wind slaan zal
de schade-claim deste hoger zijn.

- Belangrijk is dat als zich weer
iets dergelijks voordoet, er
meteen contact wordt opgenomen
met het coördinatie-adres.

Dit voopbeeld kan alleen maap een sti
mulans zijn voop vele twijfelaaps om
aan de act-ie mee te gaan doen. Dus be
taal je rekeninq nou met gipoblauw;
sluit je aan bij een van de vele giro
blau~gpoepen en stpijd op deze manier
tegen de kePnenergie in Nederland.

Strohalm is jarig

Aktie Strohalm bestaat in 1980 tien
jaap en ~il dat gaan vieren op
zaterdag 14 februapi 1981. Houd die
dag dus vast vrij!
We ~tden die dag disaussi~ren OVer:

De Strategie van de Milieu
beweging in de Jaren '80.
Als kleine, voortdurend overwerkte
groep komen ~ezeker voorbereidings
tijd tekopt, maaP ~e ~ldende 10
jaPige vieping niet n6g verdep uit
stellen. Het is onze bedoeling enkele
disoussie-stukken te ppoduoeren, maar
of dat lukt zoals ~ij ~ensen is nog de
vraag. We ~illen een terugblik houden
naar de jaPen '70 en ~e proberen een
analyse ~n een toekomstsahets te maken,
of meepdere toekomstsahetsen.
Iniedep geval maken we er een gezellige
dag van, met ontmoeting, leuke doe-din
gen en feest na.

Plaats: RASA, Pauwstraat, Utrecht
vlak bij onze milieuwinkel

Aktie Stpohalm
Oudeqracht: 42
3511 AR Utreaht ...J
030 - 314.314
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NEDERLAND ATOOMVRIJ
Het komend jaar> zal, in het teken staan
van de dieoueeiee over kernenergie en
kemuapene, In 1981 moet het besZuit
oal/len over de modemisering van de
kemuapene, De BMD gaat misschien van
start en de disCJUssie rond Dode!JJaard
en BorsBeZe is ook nog niet afgeZopen.

In het LEK is het idee opgebor
reld om een campagne te voeren
onder het motto 'Nederland Atoom
vrij'. Het doel van deze campag
ne is om iedereen in Nederland,
die zich verzet tegen alles dat
splijt onder êên gezamenlijk noe
mer te brengen. Overal in het
land zijn groepen actief in de
strijd tegen kernenergie, tegen
de nieuwe atoomwapens, voor een
kernwapenvrij Nederland enz.
De kernenergieproblematiek heeft
veel te maken met de kernwapen
problematiek. De verrijkingsfa
briek in Almelo is verantwoorde
lijk voor verspreiding van kern
wapen over de wereld; men denke
aan de affaire Kahn, die geheime
technologie aan Pakistan door
gaf, aan Kistemaker, die geheime
reisjes naar Zuid-Afrika maakt.
Ook blijken veel mensen uit de
vredesbeweging actief te zijn
in de strijd tegen kernenergie
en andersom. In Dodewaard waren
bv. diverse IKV-kernen aanwezig,
een aantal had ook als basisgroép
aan de voorbereiding meegedaan.
In de vredesbeweging dringt steeds
meer het besef door, dat de toe
name van het aantal kerncentra
les ook de vrede door steeds ver
dergaande proliferatie in gevaar
komt. Ook in de anti-kernenergie
beweging is men zich steeds meer
aan het bezighouden met de kern
wapenproblematiek.
Wij vinden het goed als dezé dis
cussie versterkt ddor zou gaan,
zowel op landelijk als plaatse
lijk en regionaal niveau.
Op landelijk niveau heeft het LEK
al contact gehad met het IKV en
Stop de N-Bom. Daarbij is gepraat
over mogelijke samenwerking bij
acties. Deze discussie moet na
tuurlijk niet alieen op "top
niveau" gevoerd worden, maar ook
plaatselijk.
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Campagne in 1981
Om deze discussie te stimuleren
en vanwege de actualiteit heeft
het LEK dus haar gedachten laten
gaan over een landelijke campagne
'Nederland Atoomvrij".
In een bepaalde periode zou er
een bepaalde vorm van samenwer
king kunnen zijn tussen vredes
en antikernenergiebeweging.

Te denken valt aan de verkie
zingsperiode. We denken daarbij
aan een veelheid van activitei
ten van de verschillende groepen
met ieder hun eigen vorm en inhoud.
Vredesgroepen stellen de kernwa
pens centraal, basisgroepen rich
ten zich op Dodewaard. Het geza
menlijke element wordt dan gevormd
door een aantal centrale lande
lijke eisen. Bv. Geen Kernenergie
in Nederland; Atoomwapens uit
Nederland. Ook zou er een geza
menlijke verklaring moeten komen,
waarin deze eisen uitgewerkt
worden en eisen gesteld worden
ten aanzien van een aantal con
crete projecten zoals: UCN, Do
dewaard, Borssele, Kalkar, Cruise
en Pershing, NAVO, enz.
Allerlei groepen, zowel landelijk
als regionaal zouden een derge
lijke verklaring dan kunnen on
dersteunen.
Het LEK denkt, dat een dergelijke
opzet van een campagne recht
doet aan de verscheidenheid, die
de de vredes- en antikernenergie
beweging kenmerken. Iedere groep
kan haar eigen actievorm en
-inhoud kiezen. Een heleboel
groepen hebben trouwens al een
planning gemaakt; deze kan zon
der problemen in de campagne op
genomen worden. Op landelijk
niveau heeft het LEK contact
gehad met het IKV en Stop de
N-Bom en wordt er verder gepraat.
Ook op plaatselijk niveau zou
dit kunnen gebeuren.
Uiteindelijk zou deze campagne
kunnenculmineren in êên grote
landelijke manifestatie van al
le deelnemende groepen samen.
Het LEK wit graag wetenhoe el' ovezo
dit vooretel: gedacht uovdt; Vel'dezo
heeft zij gzoaag aanvul/lende ideeUn
op haar voozostel,. Het LEK gaat hal,f
januari vezodezo ovezo deze aampó.gne
praten. Suggesties en zoeaaties
gzoaag naa2' het LEK-seozoetariaat.



Dodewaard evaluatie

Een geslaagde actie, zo luidt alom
de beoordeling van de blokkade
rond de kerncentrale Dodewaard.
Tienduizenden mensen opnieuw te
loop tegen de kernenergie, ondanks
de hetze van regering en rechtse
pers.
Ook in dit blad een nabeschouwing
van de actie. De actievoorbe
reiding was een unicum in Neder
land. De actie moest voorbereid
worden vanuit basisgroepen in het
hele land; maatschappelijke en
politieke organisaties werden uit
de voorbereiding geweerd. Ook de
vorm - een blokkade of bezetting
van het terrein - was iets nieuws.
Op initiatief van de gelderse stroom
groepen werd hiervoor gekozen op
het pinksterkamp in Valburg. Men
ging uit van het idee, dat rege-
ring en parlement gefaald hebben;
daarom moest men zelf Dodewaard
nu maar sluiten. Ook de beoorde
ling, dat in al die jaren strijd
nog niets bereikt was speelde bij
de keuze een duidelijke rol.
Een blokkade of bezetting van het
terrein zou het stilleggen van
de centrale noodzakelijk maken;
bovendien leek men niet van zins
zich zo maar door de Mobiele Een
heid te laten wegsturen. De toe
passing van geweld werd daarbij
op de voorhand niet uitgesloten.
Dit actievoorstel deed de discus
sie tijdens de voorbereiding flink
oplaaien. In de media werd uitge
breid aandacht aan de actie besteed,
waarbij de kwestie van de geweld
dadigheid meestal centraal stond.
Het vraagstuk van de toepassing
van kernenergie werd hierdoor vaak
verduisterd.
Ook in het Landelijk Energie Ko
mitee stond men uitgebreid stil
bij de Dodewaard-actie. Een bezet
ting van het terrein werd onomwon
den afgewezen. De organisaties
in het LEK vonden verder ongewenst,
dat maatschappelij~e en politieke
organisaties uitgesloten waren
van de voorbereiding en discussie;
de verbreding van de strijd tegen
de kernenergie kwam hierdoor in
gevaar, zo meende men. Daarinte
gen bleken wel veel nieuwe mensen
bereid zich in deze vorm in te
zetten voor de strijd tegen Dode
waard en kernenergie, mensen, die
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voorheen goeddeels buiten deze
strijd hadden gestaan. De vorm
en methode van deze actie bleken
duidelijk aan te slaan; een onge
kend aantal mensen was in de Do
dewaard-actie intensief bezig.
Oneens waren de organisaties in
het LEK het verder met de stelling,
dat er na zeven jaar strijd niets
bereikt was; gewezen werd op de
resultaten van de anti-kernener
gie-beweging, zoals een feitelijk
moratorium op de bouw van nieuwe
kerncentrales in Nederland. Daar
omwas men het ook niet eens met
de opzet van de actie: het slui
ten van de centrale door de actie
voerders zelf. Acties moeten ge
richt zijn op machtsvorming en
beïnvloeding van de besluitvorming
stelde het LEK in een artikel in
dit zelfde blad. Ook was er kri
tiek op de naar het oordeel van
het LEK slechte organisatorische
voorbereiding.
Na een gesprek met enkele mensen
van de gelderse stroomgroepen,
waarin duidelijk werd dat escala
tie door de actievoerders zou wor
den tegengegaan, kwam het LEK met
een verklaring over deze Dodewaard
actie. Daarin werd het doel van
de actie - de sluiting van de cen
trale - onde.rachzeven s de verant
woordelijkheid voor de verharding
van de strijd tegen de kernener
gie werd bij de regering gelegd.
Zij wilde immers tegen de maatschap
pelijke stroom in n6g drie nieuwe
kerncentrales in Nederland hebben.
Met deze verklaring heeft het LEK
gepoogd de discussie over geweld
op de achtergrond te plaatsen en
te vervangen door een discussie
over kernenergie. In deze verkla
ring werd verder iedereen opgeroe
pen om aan de actie op 18/20 octo
ber mee te doen. Bovendien werd
er impliciet afstand genomen van
de stelling van de gelderse stroom
groepen, dat deze actiemethode
voortaan de enig juiste zou zijn.
Ook in de basisgroepen stond de
discussie over geweld lange tijd
centraal. Relatief weinig aandacht
werd er besteed aan de organisa
torische voorbereiding; ook het
politieke perspectief werd door
deze discussie uit het oog verlo
ren. Aan de ene kant wist men wel



dat Dodewaard op 18 october niet
zou sluiten, maar aan de andere
kant wilde men het uitgangspunt
van de actie - het zélf sluiten
van de centrale - niet loslaten.
Dit werkte de onduidelijkheid over
het karakter van deze actie in
de hand.
Enkele basisgroepen wisten deze
cirkel wel te doorbreken. In Am
sterdam bijvoorbeeld werd door
de basisgroep het initiatief ge
nomen tot het voeren van een am
sterdamse giroblauw-actie tegen
het Gemeentelijk Energie Bedrijf.
Ook werd het kantoor van de direc
teur van het GEB voor enige tijd
bezet uit protest tegen de deel
name aan de Dodewaard-centrale.
Dat betekende, dat men in Amster
dam de actie over 18 october wist
heen te tillen en er een verder
liggend perspectief aan wist te
geven. Echter in de meeste basis
groepen bleek de diskussie over
de toepassing van geweld remmend
te werken op het ontplooien van
actie. Strategische tegenstellingen
die aan deze discussie ten grond
slag lagen bleken slechts moeizaam
te overwinnen.
Hiermee is overigens niet gezegd,
dat deze discussi:e niet gevoerd
had moeten worden; zij was een
logische consequentie van het ge
kozen actiemodel.
Door de basisgroepen werd uitein
delijk gekozen vOOr het zogenaamde
"in principe geweldloos concept".
Feitelijk betekende dit, dat de
actie volstrekt geweldloos zou
moeten verlopen. De opzet van de
voorbereiding - basisgroepen 
bleef gedurende de hele actie ge
handhaafd. Alle besluiten moesten
vooraf in de basisgroepen doorge
sproken worden. Dit betekende u
renlange discussies, maar tegelij
kertijd een zeer grote mate van
betrokkenheid en verantwoordelijk
heid van de actievoerders voor
het verloop van de actie. Als voor
beeld mag gelden, dat vanuit de
"actieleiding" het voorstel kwam
om de blokkade op te heffen op
zondagavond; de basisgroepen gin
gen bij bekendwording en mass naar
de drie blokkades bij de centrale.
Het voorstel werd daarmee meteen
verworpen. Meer radicale actievoer
ders werden door discussies e.d.
in de hand gehouden. Het vermalede1
de ordedienstsysteem b1eek niet
nodig. Door de slechte organisa-
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torische voorbereiding was er geen
programma ter vermaak en/of lering~

dit hing mede samen met de opvat
ting, dat iedereen het nu wel wist
en dat het nu op actie aankomt.
De blokkade-actie rond Dodewaard
heeftveel losgemaakt in de anti
kernenergie-beweging; de discus
sie over de te volgen strategie
heeft een enorme impuls gekregen.
Ook zijn er van verschillende kan
ten nieuwe initiatieven genomen
om de strijd tegen kernenergie
in het algemeen en Dodewaard in
het bijzonder te intensiveren.
Als eerste kan de actie "Dodewaard
Anders ••• " van de Vereniging Mi
lieudefensie genoemd worden; pri
mair probeerde men Dodewaard een
alternatief te bieden voor de kern
centrale aldaar. Het effect was
natuurlijk ruimer: de Dodewaard
actie werd gedeeltelijk uit de
geweldsfeer gehaald en de strijd
tegen kernenergie werd in het pers
pectief van een andere energie
voorziening gesteld. Ook de VARA
heeft in de week voorafgaande aan
de actie uitgebreid aandacht aan
kernenergie en haar alternatieven
besteed. Het LEK heeft een extra
nummer van dit bulletin uitgebracht,
waarin de structuur van de neder
landse electriciteitsvoorziening
uit d~ doeken werd gedaan. Speciale
aandacht kreeg uiteraard de NV GKN.
Met een actie gericht op gemeente
raden wordt gepoogd de druk op
de NV GKN te vergroten om Dodewaard
te sluiten; in deze vorm ligt de
mogelijkheid tot een aanzet voor
de strijd voor een andere meer
democratische energievoorziening.
Ook de stoot die ae discussie over
kernenergie binnen het politie
apparaat heeft gekregen mag niet
onvermeld blijven. Een van de
meest concrete resultaten van deze
actie is de toezegging van Van
Aardenne, dat de bestaande centrales
in de Brede Maatschappelijke Dis
cussie worden opgenomen.



Op plaatselijk niveau zijn een
heleboel mensen actief geworden
inde strijd tegen kernenergie;
dit betekent ongetwijfeld een ver
dere versterking van de anti-kern
energie-beweging. De basisgroe-
pen vormen een nieuwe belangrijke
poot van de nederlandse anti-kern
energie-beweging. Een probleem
daarbij is de continuïteit van
deze basisgroepen~ zij zijn immers
volledig op Dodewaard geconcentreerd.
Dit betekent een inhoudelijke ver
smalling van de beweging. Waar
het LEK beziggaat met haar Eisen
pakket, versmalt een ander deel
van de anti-kernenergie-beweging
tot de strijd tegen één object.
Daarbij ontbreekt momenteel een
perspectief op langere termijn.
In hoeverre z~j in staat zal zijn

deze beperking te boven te komen
is nog onduidelijk. Wel moet ge
zegd worden, dat de basisgroepen
beweging reeds in haar prille be
staan in Amsterdam een verbreding
naar de giroblauw-actie wist te
maken.
Duidelijk is dat de nederlandse
anti-kernenergie-beweging ver
nieuwd en verjongd uit de Dodewaard
actie is te voorschijn gekomen.
De bas~sgroepen en de andere de-
len van de anti-kernenergie-bewe
ging zullen naar betere samenwer
king moeten streven. De strijd
tegen de kernenergie is nog niet
gewonnen en de strijd voor een
mens- en milieuvriendelijke ener
giepolitiek staat pas in haar kin
derschoenen. Samenwerking en on
derlinge afstemming zullen die
strijd alleen maar versterken.

raden in alle staten
De akties tegen kernenergie in
Nederland gaan op steeds meer
fronten gevoerd worden. Waar
het vroeger bleef bij protesten
van aktiegroepen tegen kernener
gie, beginnen nu meer en meer
volksvertegenwoordigers zich te
reët,liseren dat, na al die jaren
anti-kernenergiestrijd en in
middels meer dan de helft van
de bevolking tegen kernenergie,
ook zij een standpunt in moeten
gaan nemen.
Veelal op initiatief van linkse
gemeenteraadsleden of statenle
den, her en der in het land,
worden moties ingediend waarvan
de strekking varieert tussen
een uitspraak tegen kernenergie
of opslag van radioaktief afval
en het uitspreken voor uittre
ding uit de Gemeenschappelijke
Kernenergiecentrale Nederland,
van die bewuste gemeente of pro
vincie.
Niet in iedere gemeente blijkt
de raad tot het volle bewust
zijn van de dagelijkse realiteit
doorgedrongen te zijn. In de
gemeente Uithoorn bijvoorbeeld
kwamen twëe moties niet door de
raad heen, in een van de moties
werd er voor gepleit dat B&W
van Uithoorn zich zouden inzet
ten bij het elektriciteitsbe
drijf te bevechten dat de leve
ring van atoom-stroom stop ge
zet zou worden (d'66, VVD en
CDA stemden tegen). Een andere
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motie waarin gevraagd werd om
een adviesorgaan voor de bevol
king over energiebesparing werd
door de zelfde partijen even
eens verworpen.
In Lochem boekte de Kombinatie
Aktief Lochem (d'66, PPR, PSP)
betere resultaten, zij dienden
een motie in, waarin zij zich
tegen kernenergie uitspraken.
V66r stemden PvdA, CDA en KAL
en als enige tegenstemmer VVD.
De zelfde motie werd in Stavoren
aangenomen.
De gemeenteraad van Leiden nam
de motie aan die in het LEK-bul
letin nr.9 was opgenomen.
Al eerder dit jaar {mei)werd in
Amsterdam een dergelijke motie
geaksepteerd. In de twee laat
ste gemeenten werd er in de mo
tie op aangedrongen dat B&W
stappen zouden ondernemen voor
terugtrekking uit de G.K.N.
Provinciale staten van Noord
Holland nam een motie aan waar
in stond dat de provincie moest
onderzoeken wat voor juridische
en financiële konsekwenties uit
treding uit de G.K.N. zouden
hebben, in die zelfde motie
stond dat met de andere G.K.N.
partners overleg gevoerd moest
gaan worden over de sluiting
van de Dodewaard-centrale.
Aan de eerste eis is inmiddels
voldaan, gedeputeerdestaten
kwam met een notitie, waarin de
juridische en financiële konse
kwenties uit de doeken gedaan



werden. Financiëel, zo bleek
uit de notitie, bleek uittre
ding heel erg duur te zijn en
juridies heel moeilijk. Overi
gens werd in de notitie het pro
kernenergiestandpunt van de pro
vincie niet verzwegen.
Ook heeft Noord-Holland het ver
zoek van Amsterdam gesteund om
in het begin van '81 een ekstra
vergadering van de raad van com
missarissen te organiseren,
waarin gesproken gaat worden
over sluiting van Dodewaard, om
de centrale echter te sluiten
is een aandeelhoudersvergadering
nodig.
Niet alleen wordt er in gemeen
te raden gewerkt aan het stop
zetten van de kerncentrales,
zoals verder in dit nummer blijkt
worden er in het kader van de gi
ro-blauw aktie overal in het
land akties gevoerd. Onlangs nog
werd de Ijsselcentrale bezet,
door basisgroep Deventer, ter
ondersteuning van de giroblauw
aktie. Ook in Amsterdam en Lei-

den hebben dergelijke akties
plaatsCj1evonden.
Het is natuurlijk niet zo dat
de wereld hierdoor meteen ver
andert en van Ardenne zal van
al deze akties echt geen nacht
wakker liggen.
Toch is er een steeds groter
publiek dat zich daadwerkelijk
met de anti kernenergiestrijd
bezig gaat houden en nu zelfs
~nkele provincialestaten en ge
meenteraden zich voor deze strijd
gaan inzetten, zal de tweedeka
mer toch niet al te lang kunnen
wachten met het innemen van een
standpunt. Uitgezonderd enkele
frakties die al jaren heel dui
delijk zijn in hun stellingname
ten opzichte van kernenergie,
zullen nu ook de andere frakties
zich eens duidelijk moeten gaan
uitspreken.
De bevolking is tegen kernener
gie, nu de tweedekamer nog.

onzinoversluiting
~vincie8: Uit Dode~ard kan niet

Stuiten ia onmogetijk
Sluiten is te duur

Kort samengevat is het boven
staande de konklusie van Gede
puteerde Staten van Noord
Holland en de direktie van het
Elektriciteitsbedrijf Groningen
Drente. Net als de gemeente Am
$terdam beginnen zij hun ant
woordpn aan Dodewaard-kritici
met vele paginas propaganda
voor de GKN: Een belangrijk
experiment, nauwelijks duurde
re stroom dan uit andere cen
trales (en binnenkort zelfs
goedkoper), geen grote proble
men met het afval, de kwaliteit
van de KEMA die internátionale
erkenning krijgt enz.
Goed, die propagandapraatjes
kennen we, en we weten de ant
woorden daar ook wel op. In
dit artikel bepalen we ons tot
de juridische en financiële
argumenten.
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juridische probZemen

In hun antwoord aan Provinciale
Staten van Noord-Holland stel
len Gedeputeerde Staten: "Aan
gezien uit de samenwerkings
overeenkomst voor elke deelne
mer belangrijke verplichtingen
voortvloeien, lijkt vervroegde
definitieve sluiting (voortij
dige stopzetting) van de cen
trale in beginsel slechts moge
lijk indien door de gezamen
lijke deelnemers in GKN en NV
SBP een besluit wordt genomen
tot beëindiging van de samen
werkingsovereenkomst" (pag 21
brief GS, N.H.).
De taktiek van G.S. van Noord
Holland is duidelijk: Er wordt
gesteld dat unanimiteit nood
zakelijk "lijkt" om de Samen
werkingsovereenkomst op te
zeggen, dit wordt als voorwaar
de genoemd voor het definitief
sluiten van de centrale, en
vervolgens wordt meegedeeld dat
Provinciale Staten van Gelder
land al besloten hebben dat de
PGEM inde NV GKN moet blijven,



zodat die unanimiteit al uitge
sloten is. M.a.w.: Aktie door
de overige aandeelhouders heeft
geen zin.
Dit is erg misleidend.
Sluiting van de kerncentrale
wordt gekoppeld aan beëindiging
van de Samenwerkingsovereen
komst. Maar nergens uit de sta
tuten blijkt dat een gewone
meerderheid op de Algemene Ver
gadering van Aandeelhouders
niet voldoende is om de cen
trale definitief stop te zet
ten, waarbij de Samenwerkings
overeenkomst blijft bestaan om
alle handelingen te verrichten
die nodig zijn om die centrale
ook werkelijk uit het zicht
van de Dodewaardse bevolking te
doen verdwijnen. Een qeuone meer
derheid is voor zo'n besluit dus vol»
doendel l Zeker als je ervan uit
gaat dat het in artikel 2 van
de Statuten gestelde doel, nml.
het opdoen van praktische erva
ring met kernenergie, nu wel
bereikt is. Een gewone meerder
heid van aandeelhouders kan be
sluiten dat de ervaringen met
Dodewaard, en met andere kern
centrales en daarmee samenhang
ende zaken (opwerking, afvalop
slag e.d.) nu de konklusie
rechtvaardigen, dat er een punt
achter gezet moet worden.
Het blijkt zelfs eenvoudiger te
zijn een besluit tot sluiting
af te dwingen dan uit de .NV GKN
te stappen. Voor uitstappen is
namelijk aandelenoverdracht no
dig aan een van de overige aan
deelhouders, met goedkeuring
van "3/4 deel van de geldig
uitgebrachte stemmen in een
algemene vergadering van aan
deelhouders, waarin tenminste
4/5 gedeelte van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigd is"
(art. 5, lid 3). Toch moet ge
probeerd worden deze weg te
volgen als een meerderheid van
aandeelhouders star en strak
volhouden dat de centrale moet
openblijven. Laat hen dan maar
alleen voor de toekomstige pro
blemen opdraaien.

finanai~Le probLemen

G.S. van Noord-Holland bereke
nen de kosten van de sluiting
op f 250 miljoen, onder meer
veroorzaakt door "nog niet ge-
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realiseerde afschrijvingslasten,
het wegvallen van de werkgele
genheid voor o.a. 130 werkne
mers, financiële verplichtingen
welke voortvloeien uit inmiddels
aangegane kontrakten (!!) zoals
bijvoorbeeld het kontrakt met
British Nuclear Fuels Ltd. eten.
Noord-Holland (11% van de aan
delen) zou daarvan f 27,5 mil
joen moeten dokken. Verder be
rekenen G.S. dat ze in de 15
jaar die de kerncentrale nog
zou kunnen werken in totaal
f 10,5 miljoen extra kosten
hebben aan stroom als vervang
ing voor de GKNstroom. Totaal
voor Noord-Holland aan extra
kosten dus f 38 miljoen. Dat
lijkt veel te hoog en boven
dien wordt verzuimd een bere
kening daarnaast te stellen
van de kosten die nieb-elui.ten
met zich meebrengen.
Over de post van f 250 miljoen
valt niet precies te zeggen
hoeveel daarvan afgetrokken
moet worden. Daarvoor ontbre
ken gegevens in de G.S.brief.
In ieder geval wordt ten on
rechte het kontrakt met BNFL
(opwerkingsfabriek in Engeland)
aangevoerd. Dit kontrakt be
hoeft nog steeds goedkeuring
van de TWeede Kamer, zoals dat
heet. Bovendien staat in het
kontrakt tussen Cogema en Svensk
Karnbränsle Försörjning AB (wat
waarschijnlijk niet veel af zal
wijken van de kontrakten tussen
PZEM-Cogema en GKN-BNFL) dat
een maatregel van een overheid
die nakomen van het kontrakt on
mogelijk maakt, geen financiële
gevolgen hoeft te hebben, mits
de betreffende partij (hier de



GKN} aan de andere partij (BNFL)
maar aan kan tonen dat zij haar
best doet de belemmering op te
heffen (clausules 17.1 en 17.2).
G.S. bestaat het verder om te
stellen dat de GKNstroom vanaf
1980 goedkoper (!) is dan stroom
geleverd door conventionele cen
trales. Zij berekenen de GKN
stroom op 9 ct/KWh, de andere
stroom op 12,2 ct/KWh. De ge
meente Amsterdam kwam eerder op
een vergelijking 9,6-14,5 ct.
Die 12,2 resp. 14,5 worden be
rekend door de brandstofkosten
te stellen op 8,5-8,8 ct/KWh en
daarbij kosten voor investering
in een centrale, onderhoud en
bediening op te tellen. Gezien
de bestaande overkapaciteit en
het feit dat ook niet-draaiende
centrales onderhouds- en bedie
ningsonkosten hebben, is dit
onjuist. Herman Damveld (I)
geeft voor Groningen-Drente aan
hoe dat zit: Het EGDaandeel in
het Dodewaardvermogen is
29/570x52 HW = 2,7 MW. De EGD
zit echter met een grote over
kapaciteit aan eigen vermogen.
Damveld schat die overkapaci
teit 113 HW (in het jaar 1989).
om 2,7 MW uit Dodewaard te ver
vangen is dus helemaal geen
nieuwe centrale nodig, en boven
dien wordt de KWhprijs bij de
EGD zelfs lager bij inschakeling
van 2,7 MW extra, omdat een gro
ter deel van de aanwezige kapa
citeit wordt benut.
KanutnogVolge?
Verder lijken de provincies er
van uit te gaan dat de komende
13 jaar de kerncentrale steeds
een beschikbaarheidspercentage
van 95% kan halen. Oudere kern
centrales gaan echter steeds
meer problemen krijgen, dat
percentage is vrijwel zeker on
haalbaar. De KWh-prijs van de
GKNstroom zal daardoor omhoog
gaan.
Ook wordt nauwelijks rekening
gehouden met dure tegenvallers,
reparaties, ongelukken enz.
Tenslotte zijn een aantal kos
ten gruwelijk onderschat. Dam
veld somt het een en ander op:
De kosten voor opwerking worden
in de EGDnotitie op f 152,12
per kilogram uranium geschat.
De werkelijke kosten zijn nu al
f 1800,- en dat kan best nog
f 2000,-- of meer worden.
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Oe kosten die gepaard gaan met
het onderzoek naar een defini
tieve oplossing voor het afval
probleem zou voor Dodewaard wel
eens tot f 500 miljoen kunnen
oplopen. In de EGDnotitie komt
komt die post niet voor. Zo
zijn er ook posten voor afval
verpakking, afbraak van de
centrale en verzekeringskosten
onderschat o·f niet meegeteld.
Damveld berekent dan dat de
reële pr>1-;js voo» GKNst1'oom 23~4

at/KWh moet zijn~ wa:robij hij ont
mantetingskosten nog niet eens mee
pekent!
Die ontmanteling is overigens
op zich nog belangrijk. De aan
deelhouders van de NV GKN reke
nen erop dat ze de komende 13
jaar zo'n 80-90 miljoen bij
elkaar kunnen leggen voor de
"amovering" (het slopen). Te
verwachten valt dat de werke
lijke kosten daarvan een veel
voud gaan bedragen. Tevens is
het zonneklaar dat die sloop
kosten toenemen naarmate de
centrale langer draait en ver
der radioaktief vervuild raakt.
Ter illustratie: Het slopen van
de 100 HW kerncentrale te
Nieder-Eisbach (W.Dld.), die
slechts voor êên week stroom
leverde, kost al minimaal 80
miljoen Dmark!

Konklusie: stuiten van DodelJaat'd is
mogeUjk~ goedkoop~ veiUg en nodig.

(1) Herman Damveld: Reaktie op
de notitie van de EGD over
de GKN te Dodewaard, te be
stellen bij: Milieufedera
tie Groningen, Ossemarkt
Ga, 9712 NZ Groningen.

verdere gebruikte literatuur:
-notitie wethouder gemeentebe
drijf (A'dam) inzake beëindi
ging vd. Amsterdamse deelname
in de NV GKN.

-"De kernenergiecentrale Dode
waard", Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland.

-notitie van de EGO over de
NV GKN te Dodewaard.



HET GAAT GOED MET GIROBLAUW

Voordat we ingaan op de stand
van zaken tot nu toe, willen
we eerst nog even wat verduide
lijking geven over de organisa
tie van de aktie.

De giroblauwaktie is allereerst
begonnen in de noordelijke pro
vincies. In de rest van Neder
land zaten mensen met soortge
lijke ideën, en zodoende werd
de aktie al vrij snel ook door
andere groepen gevoerd.
Aktie Strohalm fungeert als lan
delijk adres van de giroblauw
aktie, en heeft als taak het
doorspelen van informatie naar
plaatsen en regio's.
De plaatsen bepalen hun eigen
strategie in de aktie. Dit wordt
veelal gekoordineert door de re
giovergadering. Iedere plaats
binnen een regio (provincie)
vecht immers meestal tegen het
zelfde elektriciteitsbedrijf,
en zit verder ook vaak in een
zelfde situatie.
Naast de kontakten tussen de
groepen in de regio onderling,
wordt er eens in de zoveel tijd
een landelijkevergadering met
vertegenwoordigers van groepen
gehouden.
de laatste landelijkevergadering
was 26 november, waar naast het
uitwisselen van informatie ook
gesproken is over in hoeverre
dingen gemeenschappelijk aange
pakt kunnen worden.
Daarbij werd eens te meer duide
lijk dat het er in de aktie
vooral ook om gaat de bevolking
een middel in handen te geven
om meer te zeggen te krijgen
over de energievoorziening. Zo
dat als de meerderheid van de
bevolking tegen kernenergie is,
de kerncentrales dan ook onmid
delijk gesloten worden.
Het is dan wel nodig dat de be
volking hierin geinteresserd is,
en zich bewust is van het machts
middel dat zij in handen hebben,
iedereen betaalt immers mee.
Het is belangrijk dat politie
kepartijen hiermee rekening hou
den, als zij bezig zijn met de
sluiting van Dodewaard.
In de praktijk zal dit beteke
nen dat zij regelmatig kontakt
opnemen met energiegroepen en
de regionale kontaktadressen.
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Een greep uit de giroblauw ak
tiviteiten tot nu toe:

Amsterdam (G.E.E.)
In de raad zijn twee moties aan
genomen met de strekking dat:
1. de gemeente Amstedam uit de

G.K.N. stapt,
2. B&W binnen de SEP stappen

onderneemt om alle banden met
het buitenland aangaande kern
energie te verbreken (Kalkar,
Super-Phénix).

Om deze moties ook daadwerkelijk
uitgevoerd te krijgen hebben de
dodewaard basisgroepen tot de
giroblauwaktie besloten.
Er is een ultimatum over de stop
zetting van de deelname aan de
G.K.N. ingediend bij B & W en
17 sept. was de eerste vergade
ring over de actie, waarbij alle
actieve groepen in Amsterdam wa
ren uitgenodigd. Er zijn 22.000
pamfletten gedrukt en er zijn
affiches en stickers gemaakt.
Meer dan 200 mensen doen nu ze
ker al mee1 zij hebben namelijk
één gulden of meer in het actie
fonds gestort.
Brabant (P.N.E.M.);

Groepen die met de aktie bezig
zijn of gaan: Bergen op Zoom
(hebben al een brief aan de ge
meenteraad geschreven), Breda,
Den Bosch, Goirle, Tilburg en
Schijndel.
Er wordt regionaal een brief
geschreven aan de PNEM. Per
plaats waar een groep zich be
zig houdt met de giroblauwaktie
wordt ook een brief geschreven.

Drenthe/Groningen (EGDJ:
Er is een brief geschreven naar
alle gemeenteraden van Groningen/
en Drenthe die aandelen hebben
in de EGO.
Een groot aantal paatsen gaan
met de aktie aan de gang. In de
stad Groningen is een huis aan
huis aktie geweest. Ook worden
er film/diskussieavonden gehou
den.



GetdeT'land (PGEM):
Een aantal groepen z~Jn inmid
dels met de aktie gestart of
gaan er nog aan beginnen. Het
overleg tussen de Gelderse
stroomgroepen fungeert als kon
taktadres, en op iedere regio
vergadering wordt aandacht be
steed aan de giroblauwaktie.

NOOT'dholtand (PEN):
In Alkmaar zijn ze van start
gegaan met de aktie: er is een
brief gestuurd aan de PEN, huis
aan huis akties in twee wijken
van het noord-hollandse stadje
geven goede resultaten te zien.
Ook in Haarlem zijn diverse men
sen en groepen bezig.

Zuid-HoUand: (EZH):
Het energiekomitee Rijnmond gaat
in januari wijkgerichte akties
voeren, en willen danook met de
giroblauw aktie starten.
Het Komiteeis bezig om een breed
samengestelde groep bijelkaar
te krijgen die in Rijnland met
de aktie van start gaat.

OVeT'ijssel/Drenthe (IJssel~entT'ale):

In enkele plaatsen is de aktie
reeds van start gegaan. Ommen
heeft een brief geschreven aan
B&W waarin stopzetting van de
levering van atoomstroom via de
IJsselcentrale wordt geeist.
Ommen is aandeelhouder van de
IJsselcentrale. Ook Kampen heeft
een brief geschreven aan de ge
meenteraad, waarin geeist wordt
dat de gemeente Kampen er op aan
dringt bij de IJsselcentrale om
uit de GKN te stappen.
Het komitee Kampen maakt een ei
gen pamflet.

ZeeZand: (PZEM) :
In Borssele is een begin gemaakt
met folderen, en een daarop vol
gende huis aan huis aktie.
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DimbuT'g (PLEM):
Het limburgse energie overleg
wil ook met deze actie beginnnen~

UtT'e~ht (PUEM):
Er is een regionale vergadering
geweest op 6 nov. en op 1 dec.:
er zijn groepen bezig in Amers
foort, Utrecht, Soest, Zeist,
Leusden en Baarn.
In Amersfoort heeft men de linkse
politieke partijen benaderd en
de adressen van de leden gevraagd.
Deze leden zullen worden opgeroe
pen om met de actie mee te doen.
Bovendien zal er in de meest be
lovende wijk gestart worden, en
afhankelijk van de hulp van ba
sisgroepen ook in andere wijken.
In Baarn is in enkele weken tijds
een komitee opgericht, dat tot
30 leden is uitgegroeid. Men heeft
een brief aan de PUEM gestuurd
en er zijn plaanen om met folders
de buurten in te gaan: in eerste
instantie gaat men in Baarn waar
schijnlijk een handtekeningenac
tie voeren.
In de stad Utrecht heeft men een
ook een brief aan de PUEM gestuurd;
verder zijn er twee vergaderingen
gepland, één met politieke par
tijen en andere maatschappelijke
organisaties, en één met buurt
komitees en belangstellenden.
In Soest is men nu bezig met huis
aan huis acties, nadat men een brief
aan de PUEM had gestuurd en daar-
op antwoord had gehad.
In Zeist bestaan nog geen concre
te plannen.

FT'iestand (PEB):
In Friesland is o.a een giroblauw
groep actief in Franekeri verder
bestaat er een aanzet tot regio
nale samenwerking.



Schafweg 9-d
05270 - 3863

Zeetand:

EKZ, Dam 49 Middetburg
01180 - 27749

Hagendo1"pstroat 23 I
020 - 822947

Oude ûracht: 42
030 - 333347

Amstel'dam:

A1'notd Polkerts,
Amstel'dam

Utrecht:

Aktie Strohalm,
Utrecht

GeZdey,Zand:

aeZderse Stroomgl'oepen, Sahaik Maton
singèL Nijmegen

Limbul'g:

LEO, pla miZieuaentrum Maastriaht
Mariastradt 13 Maastriaht
~ank Ramael' 043 - 30006
Ben Lahaye 043 _. 50130

Noord-Ho ZZand/Zuid-Hol land:

Vool'lopig Aktie Strohalm
Utrecht 030 - 333347

Nool'd-Brabant .'
Henk VeZtkamp, Biezeiaar 4 Terheyden

01693 - 1136

D1'ouwenerveen
05999- 2517

Groningen/Drente: .

AAP, Nool'derstraat 38

Heb je belangstelling VOOl', of ben je
bezig met de girobZauw-actie; neem dan
contact op met een van de onderstaande
regionale contactadressen. Is zo'n a
dres er nog niet, neem dan contact op
met Aktie StrohaZm, wat ale landel-iiik:
contactadres - voorZopig - fUngeert.

OVerijssel/Drente:

Noud Renders, Hannie
EmmeZooPd

'l'7.Vente:

TEK, tav. H. Koopmans ÀLme Zo
05490 - 10523

DE OPWERKING

Het probleem van de opwerkings
kontrakten tussen Dodewaard en
La Hague en Borssele en Wind
scale speelt al maanden in de
tweede kamer. Na het uitlekken
van het kontrakt tussen de Zweed
se Kernenergiecentrale begonnen
kamerleden te eisen dat ze in
zicht zouden krijgen in de gehei
me kontrakten. La Hague bood aan
dat de vastekamerkommissie voor
kernenergie het kontrakt kon in
zien zonder er fotocopiën of aan
tekeningen van te maken. Wel
moesten zij hun handtekening zet
ten en daarmee beloven de infor
matie geheim te houden.
Een aantal kamerleden zetten in
derdaad hun handtekening, de
linkse frakties echter zagen in
deze eis een bedreiging van de
demok.ratie.
Den Dyl zelf kwam naar de kamer
om de demokratie te verdedigen.
In een tweetal moties eiste hij
van de regering dat de kontrak
ten al dan niet vertrouwelijk
aan de gehele kamer openbaar ge-

maakt zouden worden (motie 1.)
en dat dit nog voor het debat
over de opwerkingskontrakten zou
gebeuren (motie 2.).
De eerste motie werd door de
tweedekamer aangenomen, de twee
de motie haalde het niet, door
dat weer eens het CDA geen kon
sekwenties trok uit haar stel
lingname.
Het leek er inmiddels op dat de
opwerkingskontrakten, die overi
gens nog steeds geheim zijn,
zondermeer geaksepteerd zouden
worden, tot dat van Houwelingen
vrij onverwacht terug kwam op
zijn standpunt en van de regering
eiste dat voor de stemming over
de kontrakten toch alle kamerle
den de kontrakten vertrouwelijk
in zouden kunnen zien.
Hiermee was het spel nog niet
afgelopen dus, de stemming moet
nog plaatsvinden, dat zal wel na
het kerstreces gebeuren.
Nu maar hopen dat al die CDA
kamerleden goede kerstdagen
hebben en goed gemutst na hun
wintersportvakantie weer in de
kamer terug komen, misschien is
er dan een kansje dat de opwer
kingskontrakten ooit nog eens
openbaar worden.
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DEN !JAAG. :; dec, - De werkgeversorguntsanes
VNO en NCW ovenvegen een campagne op te zetten
om de publieke opinie te bernvloeden een keuze te doen
voor kernenergie. Binnen de orgentsatles circuleren
nog vertrouweiijke plannen om eenbelallgrijk aandeel
te nemen in de maatschuppelljke discussie.
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Doe mee aan het onthullen van de
ze goedkope reklame.

-Wat moeten we hier mee:
Eên ding moet bovenal voorkomen
worden:
Deze reklame campagne mag niet
sluipend haar werk gaan doen.
Steeds moet de bevolking heel
duidelijk weten dat achter de
kernenergie-propaganda de werk
gevers miljoenen zitten. Schijn
bare objektiviteit moet aan de
kaak worden gesteld als een keu
ze voor kernenergie door mensen
die er aan denken te verdienen •

Als eerste zaak waar we ieder
een voor willen interesseren is
dus overal bekendmaken dat v.Veen
en consorten met grof geld Ne
derland atoomland willen maken,
dit kan door ingezonden brieven,
via radio en t.v., kennissen
kring etc. overal bekend te ma
ken wat dezeheren van plan zijn.

De tweede zaak is duidelijk te
maken hoe ze te werk gaan:
Ze hebben reklame en marketing
mensen ingeschakeld om uit te
vinden hoe ze de kernenergie pro
paganda het beste kunnen verpak
ken.
Alsof het om een wasmiddel gaat
in plaats van onze toekomst.
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Een derde punt is dat we overal
moeten rondbazuinen wat hun tak
tiek is:
Ze gaan jonge mensen oppad stu
ren om hun bazen boodschap te
verkondigen.
Bij diskussies zullen we geen
genoegen moeten nemen/moeten ont
hullen met de gestuurde bedrijfs
of universiteitsjongeren.
Nee, de baas zelf moet als hij
het eerlijk meent maar voor zltn
mening uitkomen.

Als we als AKB attent op deze
situatie inspelen kunnen we daar
een hoop mee winnen, doe daarom
mee en stel het in je groep of
overleg aan de orde.



KOLEN: ZWART EN SMERIG

Een grootscheepse herinvoer van
kolen dreigt het beleid van de
regering te worden. Massale ver
branding van kolen moet de elec
triciteitsvoorziening in de toe
komst veiligstellen. Dit voorne
men heeft de regering bekend ge
maakt in de reeds enige tijd ge
leden verschenen kolennota (nota
energiebeleid deel II).
In dit artikel enkele kritiek
punten op dit beleid.
Vooraf kan gesteld worden, dat
de uitgangspunten waarop dit be
leid gebaseerd is aanvechtbaar
zijn. De regering gaat uit van
een toename van het electriciteits
verbruik met l,S à 2,5 % per jaar~

dit percentage hangt samen met
een te verwachten economische groei
van 2 à 3 % per jaar. Deze prog
noses zijn duidelijk aan de hoge
kant. De economische groei is de
laatste jaren bijna nul en het
electriciteitsverbruik blijkt ook
nauwelijks meer toe te nemen.
Daarmee komt de noodzaak om op
korte termijn over te gaan op
kolencentrales ook op losse
schroeven te staan.
Bij massale stook van kolen ont
staan twee hoofdproblemen t.w.:
milieu- en politiek-economische.
In de mijnbouw beginnen de milieu
px:oblemen al. Tijdens de mijnbouw
onstaan grote hoeveelheden vast
afval en mijnwater. Beiden vormen
een onaanvaardbare belasting voor
het milieu. Oplossingen hiervoor
zijn én duur én technisch moeilijk
realiseerbaar. Daarnaast treden
bij ondergrondse mijnbouw bodem
verzqkkingen op. Dagbouw betekent
een ingrijpende aantasting van
het landschap. Herstel is moei
lijk en kostbaar. Vervoer en op
slag van de te importeren kolen
zullen ingrij.pende infrastructu
rele voorzieningen vergen met al
le landschappelijke gevolgen van
dien. Daarbij bestaat er een gro
te kans op stofoverlast, zelfs
tot op grote afstand. De hoeveel
heid kolenstof, die bij opslag
en vervoer verloren gaat, kan
oplopen tot zo'n 15.000 ton per
jaar (0,05% van de totale hoeveel
heid getmporteèrde kolen). Er be
staan plannen tot een grote kolen
overslag bij IJmuiden~ de invloed
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op het daar aanwezige grondwater
in de duinen ten behoeve van de
drinkwatervoorziening is nauwe
lijks onderzocht. Verzuring is
een reëel gevaar.
Ook tijdens de uiteindelijke fase
- de verbranding - zijn de milieu
problemen legio. Kolen bevatten
naast koolstof veel zwavel, stik
stof, chloor en fluor, maar ook
sporen van zwaren metalen en en
kele radio-actieve elementen.
Deze stoffen komen zonder de toe
passing van verfijnde reinigings
techno10giën in de lucht terecht.
De belangrijkste daarvan zijn:
vliegas (o.a. koolstofdeeltjes
en zware metalen), zwaveldioxide,
stikstofoxides en producten van
onvolledige verbranding (o.a. kool
monoxide, polycyclische aromaten
en gechloreerde dioxides). De tech
nische problemen met betrekking
tot zuivering zijn slechts ten
dele opgelost en waar deze moge~

lijkheden wel aanwezig zijn wordt
uit economische overwegingen ge
kozen voor andere. De zuivering
van vliegas bijvoorbeeld is met
behulp van electro-statische fil
ters grotendeels mogelijk; echter
de regering kiest uit financiële
overwegingen voor de zuivering
met stofdoeken, welke aanmerkelijk
minder resultaat heeft. Ook de
ontzwave1ing van de rookgassen,
wat technisch mogelijk is, blijkt
nog zeer twijfelachtig. Het zwa
veldioxide, wat een belangrijk
bestanddeel van het verbrandings
product uitmaakt veroorzaakt éen
sterke verzuring van het milieu.
De zwaveldioxide-uitstoot in Ne
derland veroorzaakt momenteel al
een verzuring van de zweedse me
ren.
Ten aanzien van het belangrijkste
verbrandingsproduct - kooldioxide 
liggen de problemen zo mogelijk
nog gecompliceerder. Kooldioxide
is verantwoordelijk voor het zo
genaamde "broeikast-effect" van
de aardse atmosfeer~ kort-golvige
zonne-straling wordt wel doorge
laten, waardoor de aarde opwarmt,
maar de lang-golvige warmte-stra
ling van de aarde wordt gedeelte
lijk door de kooldioxide in de
atmosfeer vastgehouden. Een ster
ke toename van het kooldioxide-



gehalte van de atmosfeer zou een
temperatuurverhogend effe~t kun
ne hebben met alle klimatologische
gevolgen vandien. Dit effect zou
misschien weer ten dele teniet
worden gedaan door de stoftoename
in de atmosfeer. Door de grootscheep
se verbranding van fossiele brand
stoffen gedurende de afgelopen
decennia is het aantal stofdeel-
tjes in de atmosfeer aanzienlijk
toegenomen. Geconstateerd moet
worden, dat de precieze effecten
nog nauwelijks bekend zijn en dat
daarom grote voorzichtigheid -
mede gezien de grote draagwijdte
van de gevolgen - betracht moet
worden. Het aandeel kooldioxide
in de atmosfeer is de laatste
anderhalf eeuw al fors gestegen;
in het jaar 2000 zou zelfs al van
een verdubbelinq sprake zijn.
En wanneer alle fossiele brandstof
fen verstookt zouden worden zou
volgens sommige schattingen zelfs
het aandeel vertienvoudigd zijn.

Als tweede punt treden er bij mas
sale kolen-stook een aantal poli
tiek-economisch problemen op.
Allereerst is het de grote vraag
of de grote hoeveelheden kolen,
die de regering zegt nodig te
hebben voor de toekomstige elec
triciteitsvoorziening, te zijner
tijd überhaupt wel beschikbaar
zullen zijn. Indicatief in dit
verband is het feit, dat in 1977
de totale wereld-ketelkolenhandel
48 miljoen ton bedroeg; de beno
digde nederlandse hoeveelheid zou
uiteindelijk minimaal 26,7 miljoen
ton ketelkolen worden.
Belangrijke exporteurs zijn Zuid
Afrika, Polen en de USA. In de
toekomst zal de positie van Zuid
Afrika volgens de verwachting van
de Organization for Economie De
velopment and Cooperation (OECD)
als kolenexporteur steeds belang
rijker worden. Ook Nederland zou
daarmee in toenemende mate afhanke
lijk worden van zuid-afrikaanse
kolen. In feite wordt kolen als
ruilmiddel voor olie gebruikt,
olie, die naar bekend in Zuid
Afika nauwelijks aanwezig is.
Een aantal grote oliemaatschappij
en hebben bijvoorbeeld grote ko
lenêoncessies in Zuid-Afrika ge
kregen op de uitdrukkelijke voor-
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waarde, dat zij de olievoorziening
van Zuid-Afrika veilig zouden stel
len.
Deze economische afhankelijkheid
van Zuid-Afrika moeten wij afwij
zen; geen zuid-afrikaanse kolen
in nederlandse electriciteitscen
trales.
De politiek van de regering ligt
helemaal in de lijn van enkele
grote energiemonopolies. Deze zijn
de afgelopen paar jaar overgegaan
op de aankoop van groten kolenvoor
komens in de hele wereld. Ook heb
ben zij de moderne technologie
m.b.t. winning, vergassing e.d.
de laatste jaren in snel tempo
ontwikkeld. Op dit gebied bezit
ten zij een monopoliepositie en
zijn nationale overheden volkomen
afhankelijk. Deze positie wensen
de energiemonopolies n~ uit te
buiten.
De regering blijft blijkens de
kolennota op de weg van een groot
schalige van deze monopolies af
hankelijk energievoorziening door
gaan. Een kleinschalige weg afge
stemd op de behoeften en mogelijk
heden van ons land blijft wat de
regering be'treft afgesloten.
Wat 6ns betreft wordt de beslis
sing tot grootschalige herinvoer
van kolen uitgesteld:
- de prognoses van de regering

ten aanzien van de economiache
en energiegroei zijn veel te
hoog

- de regering heeft te weinig oog
voor de mogelijkheden van bespa
ringen en stromingsbronnen.

- er is een overcapaciteit in de
electriciteitssector; deze duurt
minimaal voort tot 1990.

- de analyse van de risico's voor
het milieu is verre van volledig.
Voorafgaande aan een definitieve
beslissing is verder onderzoek
naar milieu-aspecten nodig.

Slechts onder stricte voorwaarden
mag kolen op den duur een rol gaan
spelen in de energievoorziening:
- de koleninzet dient tot een ui-

terste minimum beperkt te blij·
ven en een tijdelijk karakter
te dragen.

- er dient een maximale zuiverings
inspanning geleverd te worden.

- er dienen - nu nog niet beschik
bare - relatief 'schone' kolen
technologiën toegepast te wor
del).



er dient een gestructureerde
parlementaire controle te zijn
op kolenimport en de brandstof
inzet in de electriciteitscen
trales.

- geen kolen uitZuid-Afrika •.

Ontwikkeling van besparingsmoge
lijkheden en stromingsbronnen
dient een hogere prioriteit te
bezitten dan die van kolentech
nologiën:
- kolen blijven een eindige en

vervuilende energiedrager.
- gegeven de aan kolen te stel-

eindhoven
De Stroomgroep Stop Kernenergie
in Eindhoven heeft een vakbonds
werkgroep opgericht. Met deze groep
willen ze aandacht besteden aan
de verbreding van de anti-kernener
giestrijd door de arbeidersbeweging
in deze strijd te betrekken.
Binnen de vakbonden wordt er gedis
cussieerd over kernenergie en werk
gelegenheid; vakbonden zullen hun
standpunten gaan innemen tijdens
de BMD. De voedingsbond heeft op
haar fusiecongres al een motie te
gen kernenergie aangenomen. Het
is belangrijk, dat de AKB dit aan
grijpt om de discussie in de vak
beweging te stimuleren.

Wat wiZ de vakbond8'lAJerkgroep?
- Vakbonden moeten een standpunt
gaan innemen tegen kernenergie.
- Zij moeten actief gaan deelnemen
bij demonstraties en andere acties.
- Vakbonden zullen mee moeten doen
bij het ontwikkelen van een alter
natief energiebeleid.

Contaatadres:
Stroomgroep Stop Kernenergie
p/a Havenstraat 7 Eindhoven
Telefoon: 040 - 122819

len eisen en de hoge maatschap
pelijke kosten, zullen kolen
in feite een zeer dure energie
drager zijn; duurder dan
besparingen en alternatieven.

Bovenstaand artikeZ is grotendeels ge
baseerd op het Kommentaar' op de 'Nota
Ener'{Jiebeleid deeZ 2/Ko Len ' van de
Wer'kgroep Ener'gie van de Ver'eniging
MiUeudefensie. Deze brochure is .bij
de Veroeniging Milieudefensie verkl'ijg
baaro. TeZefoon 020 - 221366

Nie.~ strategie!
De ARB heeft weinig ervaring met
een dergelijne strategie op lange
termijn. De werkgroep is begonnen
met het leggen van contacten. De
reacties waren positief. Tijdens
een forum-avond over de demonstra
tie in Mol heeft een district-be
struurder van het FNV-Zeeland een
inleiding gehouden over kernener
gie en werkgelegenheid. Ook zijn
de zes eisen in het Mol-maifest
ondertekend door KWJ-Eindhoven en
NVV-jc oost-brabant. De ABOP-Eind
hoven heeft een oproep geplaatst.
De vakbondswerkgroep is verder uit
genodigd om op de vakbondsschool
in Best te komen praten over de
anti-kernenergiestrijd.

SamenMer'ken met anderoe grooepen
De start die de werkgroep maakte
geeft goede perspectieven. Daarom
willen wij onze ervaringen uitwis
selen met andere groepen die mee
willen werken, of al werken aan
het inschakelen van de arbeiders
beweging bij het oplossen van het
energievraagstuk.

.•.'(ï, .. --; •
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literatuur

Tussen Kemenepgie en Kolen
doop Ip. Jan WiUem Stom
Uitg.: Ekologische UitgevePij
AmstePdam 1980.

Kernenergie blijkt behalve on
veilig ook duur en energetisch
onrendabel te zijn. Steenkool
is erg vuil en kan hoogstens een
rol vervullen in de overgangsfase
naar duurzame energiebronnen.
Met haar keuze om op deze beide
paarden te wedden, zoals blijkt
uit de kolennota, is de regering
dan ook op de verkeerde weg. Het
aardige van dit boek zijn de
energiebalansen, die van de ver
schillende scenario's gemaakt
worden. Met deze balansen worden
de energlerendementen van kolen
olie-, en kerncentrales vergele
ken. Lichtwaterreactoren komen
er met zo'n 0,059% maar magertjes
vanaf. Bovendien kosten ze ook
nog erg veel: het dubbele van
een kolencentrale. Bij steenkool
winning en -verbranding is de
milieubelasting onaanvaardbaar~

ook niet dus l !

De Ke:t>n:t>eaktop van Delft en de
AtOOl'fRJJapenpPOduktie
dool': C. Glaudemane en J. v.d. Sluis
Uitg.: SSK Den Haag 1980

In deze brochure wordt de betrok
kenheid van de kernreactor van
het Interuniversitair Reactor
centrum te Delft bij de produc
tie van kernwapens door de USA
uit de doeken gedaan. De reactor
blijkt één van de schakels in
de amerikaanse kernwapenproduc
tie te zijn. De gebruikte brand
stofstaven van de delftse reac
tor worden in de Savannah River
Plant opgewerkt~ daar wordt het
plutonium afgescheiden. Dit plu
tonium is direct bestemd voor
de productie van kernwapens.
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Enepgiel'eaht
Ap8 Aequi, jaa'l'gang 29 10 nov.
uitg.: Stichting Ars Aequi Utrecht

In dit thema-nummer een aanzet tot
een samenvattende beschrijving van
het "Energierecht". Dit nummer is
ingedeeld in vier hoofdrubrieken
t.w.: 1. De structuur van de ener
geivoorziening, 2. Energie, ruim
telijke ordening en milieu,
3. Internationaal energierecht,
4. Nationaal energierecht.
Op al deze deelgebieden wordt
onderzocht, hoe het met de bestaan
de rechtspraktijk is gesteld. In
teressant is bv. het artikel 'Ener
giedragers en aansprakelijkheid',
waarin wetten en regelingen met
betrekking tot olie, LPG, LNG en
uranium worden besproken. Hoofd
zakelijk de problemen t.a.v. de
aansprakelijkheid bij het transport
worden uit de doeken gedaan. In
het hoofdstuk over internationaal
energierecht wordt verder bv. het
Euratoom-verdrag onder de loep ge
nomen. Ook de BMD wordt doorge
licht in het laatste hoofdstuk.
Biologie en Ket>nenepgie
door: W. van Raamsdonk, G. Appel-Rijfkogel
e,a, Uitg.: Van Gennep Am8tel'dam 1980

Dit boek bevat het verslag van een
symposium dat georganiseerd werd
door de Subfaculteit Biologie van
de Universiteit van Amsterdam (nov.
1979). Op dit internationale sym
posium werd de stand opgemaakt van
wat biologen weten en niet weten
over de biologische effecten van
straling, zowel van natuurlijke
achtergrondstraling als van de stra
ling die vrijkomt bij de industri
ële toepassingvan kernenergie.
Er wordt in dit boek fundamentele
informatie verstrekt over de eco
logische gevolgen van kernenergie
en over de genetische stralingsge
varen voorde mens. Ook hield men
zich op het symposium bezig met
de biologische en sociale risico's
van ongelukken, sabotage en veilig
heidsmaatregelen en met andersoor
tige gevolgen van de groeiende
energiewinning.
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