


Kolofon 
Splijtstop 
is een blad dat de strijd tegen kernenergie en 
voor een mens- en milieuvriendelijk energie
beleid wil ondersteunen. Het is voortgekomen 
uit een fusie van Atoomalarm, LEK-bulletin 
en Onderstroom. 

Redaktie 
Joop Boer, Ruud Bökkerink, John Hontelez, 
Jos Janssen, Hans Lourens, Puk van Meegeren. 

Redaktieraad 
Allicht, Johan Bakker, Jan van Bentum, 
Dirk Dekker, Madeleen Helmer, 
Ann Kirschenmann, Folke Meijer, 
Aukevan Nie, Davevan Ooyen,SibleSchöne, 
Frédérique Schopenhauer, Rob Stomphorst. 

Medewerking 
Herman Damveld, Gera v.d. Bruggen, 
Theo Haffmans, Ronald Jansen. 

Lay-out 
Gerlo Beernink, Jos Janssen, Ruud de Koter. 

Foto's 
Nijmeegs Fotokollektief 

Tekeningen 
Ruud de Koter. 

Abonnementen 
Wil je een abonnement, schrijf dan een briefje 
naar: Splijtstop, Postbus 1334, 6501 BH 
Nijmegen. 
Wij sturen dan een akseptgirokaart. 
Splijtstop verschijnt 6 keer per jaar en kost 
f. 18,- per jaargang. 

Kopij 
Kopij opsturen naar: Splijtstop, postbus 
1334, 6501 BH Nijmegen. 
Vermeld je adres en telefoon, zodat we 
kontakt kunnen opnemen. 
Kopij voor het volgende nummer vóór 7 april 
insturen. 

Druk 
Vrije Druk Nijmegen 

2 

iPLIJi iiOi» 
kaartje met naam en adres naar 

SPLIJTSTOP 
postbus 1334 
6501 BN Nijmegen 

en je krijgt hem voor f 15,-- dit jaar nog 5 keer 

0 

l/rL 

; '?fi"E§§) • 

l.. .... -- ·--------..~o___;;;;;.. __ ---J-------

Inhoud 
Nee, tegen Borssele 2. Het oor te luister in zeeland. Slikken de pag. 4 

zeeuwen een tweede kerncentrale zonder 
protest? Een bericht uit Ellewoutsdijk en Heikenszand. 
Het begin van een nieuwe aktiegolf. De aktiviteitenen plannen van pag.9 

de belangrijkste landelijk ge
organiseerde organisaties die zich teweer stellen tegen kernenergie 
Dromen rechters van atoomstroom? Is het mogelijk een geplande pag.11 

kerncentrale te stoppen met behulp 
van wetboeken? Een voorstel tot een vooronderzoek door Kritische Massa. 
Evolutie van konfiguratiekriteria. Of het laatste woord omgekeerd. pag.12 

Gaan we al dan niet of toch wel 
gezien de absolute dan wel relatieve kriteria ••.•• En al dit gegochel 
gaat over de vestigingsplaatsen van centrales, plannen heet dit! 
Aardgas voor de rijken. Voor de minima is er dan nog altijd atoom- pag.14 

stroom. Lekker goedkoop ook voor Shell. 
Kernenergie kan niet; het moet! Een symposium over een alternatief 

elektriciteitsplan tot 2000. Voor 
Splijtstop een verslag. Het is een lange weg naar windmolenland. 
Race om meer vermogen. De fusie van de PGEM en de IJsselcentrale 

sluit de weg voor decentrale elektrici
teitsopwekking en opent de weg naar meer kerncentrales. 
Stop zure regen. Een internationale week en de aktie 'Bosalarm' 
Elke gemeente een blikje? Dan zou het afval probleem heel klein 

zijn geworden. De oplossing, dat we 
daar nog nooit aan gedacht hebben! De strategie van de regering. 
Korte berichten. Het binnen- en buitenland 

pag .15 

pag .16 

pag.18 
pag.19 

pag.22 



I) ~ $Een n;euw blad? Ja en Nee. SpJ;jtstop brengt oude bekenden 
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De behoorlijke terugloop in het aan
tal abonnees was voor Onderstroom de 
aànleiding om de redakties van de an
dere bladen te polsen over een even
tuele fûsie. Het vele werk stond niet 
meer inverhouding tot het bereik. Min 
stens zo belangrijk was dat qua inhou 
de verschillen tussen Atoomalarm, LEK 
bulletin en Onderstroom niet ~root 
waren. Het moest toch mogelijk zijn 
om via een gezamelijke inspanning een 
beter blad te maken dan de drie af
zonderlijk. En op 12 januari was het 
dan zo ver: De onderhandelingen kon
deb beginnen. Niemand van de redaktie 
had van te voren kunnen vermoeden hoe 
gemakkelijk die besprekingen zouden 
gaan verlopen, zo gemakkelijk zelfs 
dat aan het eind van de die eerste 
bijeenkomst al besloten kon worden 
om begin maart het eerste nummer uit 
te brengen. Dit ligt nu dus voor je. 

Nieuw is in ieder geval de naam~an 
het blad SPLIJTSTOP, wellicht een wat 
merkwaardige naam voor het produkt 
van-een fusie, maar in het licht van 
de doelstelling van de AKB, waarvan 
dit blad een spreekbuis wil wezen, 
ligt de simboliek voor de hand: een 
splijting veroorzaken in het front 
van voorstanders van kernenergie om 
de ontwikkeling daarvan voor eens en 
voor altijd stop te zetten. De 
aktualiteit maakt de noodzaak van 
zo'n blad alleen maar duidelijker. 
Van Aardenne, het brutaaltje van de 
huidige regering, heeft zijn trawan
ten zover weten te krijgen: de ~lan
nen vóor nieuwe kerncentra 1 es 11 ggen 
klaar en behoeven nog slechts goed
keuring van de volksvertegenwoordi
ging. We zijn zo ongeveer terug bij 
af. Na talloze grote en kleine ak
ties en demonstraties, na een miljoe
nen verslindende maatschappelijke 
diskussie, die duidelijk maakte dat 
kernenergie niet de oplossfng is van 
het energieprobleem en ondanks een 
afwijzing van de meerderheid van de 
bevolking, wordt naarstig gezocht 

naar plaatsen voor de centrales. en 
naar plaatsen om het afval voor 50 
tot 100 jaar ( ••• ) op te slaan. Het 
verzet laait op, en in dat perspek
tief kon dit blad niet op een be
ter moment komen. 

SPLIJTSTOP wordt een onafhankelijk 
blad met als doel de ondersteuning 
van de strijd tégen kernenergie en 
vóór een mens- en milieuvriendelijk 
energiebeleid. Het blad zal de ener
gieproblematiek vooral benaderen van
uit een-politiek-maatschappelijke 
invalshoek en niet zozeer een techni
sche. In het blad is ruimte om de 
volle breedte van de anti-kernener
giebeweging te belichten, en alle 
gel'ederen van de AKB aan het woord te 
laten. Ook het parlementaire deel van 
de AKB krijgt aandacht. 
De belangrijkste aandachtsvelden zijn 
de volgende: 
1. Ontwikkèlingen op het gebied van 
kernenergie: het beleid van de rege· 
ring, ongelukken, de atóomlobby, 
standpunten van politieke partijen. 
Kernenergie wordt een belangrijk on
derwerp, maar de energievoorziening 
komt ook in meer algemene zin aan 
bod. 
2. Alternatieven: energie-efficiäntie 
en duurzame energie. De realiseer
baarheid van een alternatief energie
beleid is een belangrijk argument in 
de diskussi~ over nieuwe kerncentra
les. 
3. De (anti-kern)energiebeweging. 
SPLIJTSTOP staat open voo~ de dis
kossie over de strategie van de AKB. 
Maar ook willen we akties aankondigen 
en daar verslag van doen. Het verzet 
in de mogelijke vestigingsplaatsen 
krijgt extra aandacht. 

4. Buitenland. De (kern)energiepro
blematiek heeft een internationaal 
karakter. Vandaar dat berichten uit 
het buitenland niet zullen ontbreken. 

SPLIJTSTOP verschijnt zes keer per 
jaar met 20 tot 24 pagina's. De kos
ten bedragen drie gulden per nummer. 
De oude abonnees van Onderstroom 
hebben recht op nog drie nummers en 
krijgen pas in de zomer een rekening. 
De voormalige abonnees van Atooma
larm en het LEK-bulletin ontvangen 
binnenkort een acceptgirokaart. 
Veel leesplezier! 

de redaktie van SPLIJTSTOP 
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Nee tegen Borssele 2 
Nee zegt een overtuigende meerderheid van de Nederlandse 
bevolking tegen nieuwe kerncentrales. Dat leek de rege
ring Lubbers/Van Aardenne een geschikt moment om voor te 
stellen er dan toch maar twee te bouwen. Provincies en 
elektriciteitsbedrijven moeten een belangrijke vinger in 
de pap hebben als het gaat om de vraag: waar. 
Maar een schot voor de boeg is nooit weg. Een tweede in 
Borssele lijkt zeer geschikt, roept men nog in Den Haag . 
De Zeeuwen denken daar anders over. Splijtstop legde 
het oor te luisteren in de omgeving van Borssele. 

De drukinkt van het eindrapport van 
de BMD was nog niet droog, of van
uit Den Haag begonnen de eerste ge
ruchten over de komst van niettemin 
nieuwe kerncentrales door te lekken. 
Overijverige ambtenàren, die hun 
mond voorbij praatten? ' t Is on
waarschijnlijk . Wie het gehannes 
rond de kruisraketten op de voet 
gevolgd heeft herkent de taktiek : 
langzaam maar zeker de mensen 
laten wennen aan de gedachte dat 
er over hun mening -demokratiese 
meerderheid of niet- heen gewalst 
zal worden. 
Het duurde dan ook zo ongeveer 
een jaar voordat er eindelijk 
wat nadere duidelijkheid kwam 
uit Den Haag. Die duidelijkheid 
is dan dat inderdaad de uitslag 
van de meest omvangrijke en 
duurste inspraakprocedure , die 
ons land ooit kende, terzijde 
geschoven zal worden. Niet recht
streeks en zonder meer natuurlijk. 
Dat zou de stijl van deze regering 
niet zijn. Het meest opvallende 
aan de uitspraak van de regering 
is de poging om de beslissing als 
het ware te decentraliseren. 
Was iedereen het er over eens dat 
de vraag wel of geen kernenergie 
er een was van nationale strekking, 
dan komt nu de regering met de op
merking dat vooral per provincie 
en per elektriciteitsbedrijf beke
ken moet worden wat er kan. Er 
wordt wel gelijk bij gezegd dat 
het de bedoeling is dat er ten
minste twee nieuwe kerncentrales 
komen. Ook weer zo'n Qetruukte 
meevaller. We waren immers al bijna 
gewend aan het 1dee dat we er vier 
moesten verwachten. Er komt nog een 
klein boodschapje achteraan: Bors
sele lijkt ons een geschikte plaats . 
Dat was Den Haag weer eens. 

In Zeeland zijn de mensen al wel 
wat gewend. Tenslotte staat de enige 
echte volwassen Nederlandse kerncen
trale op Zeeuws grondgebied. Niet al
leen de stevige Zeeuwse klei en een 
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overvloed aan koelwater waren prima 
kondities voor de bouw van die cen
trale. Ook het politieke klimaat was 
gunstig. Zeeland was toch al niet 
het bolwerk van progressieve krach
ten. Maar bovendien kon de atoom
lobby zich verheugen in de aanwe
zigheid van een PvdA-gedeputeerde, 
die ook al warm voorstander was van 
kernenergie. Don is zijn naam; en 
behalve dat hij deel uitmaakt van 
het dagelijks bestuur van de pro
vincie, is hij voorzitter van de 
PZEM (Provinciale Zeeuwse Elektri
citeits Maatschappij) en ligt zo 
ook aan de boezem van de door 
PZEM beheerde kerncentrale. 
E~n sociaal-demokratiese blinde 
vlek: et voilà! 

Dat was een stukje geschiedenis . 
Nu er over nög een kerncentrale 
te Borssele gesproken wordt, blijkt 
de atoomlobby aardig te verschrom
pelen daar in Zeeland. De PZEM
direktie is voor. Ir. Tiktak -zoiets 
bedenk je niet- binnenkort de belang-

Hans Lourens 

r ijkste beheerder van die tijdbom in 
Borssele, laat zich graag in regi o
nale en landelijke pers citeren: 
"Hier zit de ervaring bla, bla . 
Afval problemen lossen we vast nog 
eens op bla, bla . En goedkoop hè? 
Laat maar komen die nieuwe centrale ." 
Kortom: sterk in van die dingen, die 
nog moeten blijken en dat waarschijn
lijk niet zullen. En dan is er nog 
Borsselens eerste burger Van den 
Heuvel -ook een warm pleitbezorger. 
En dat is het dan zo'n beetje. 

In Zeeland zagen ze de bui al wel 
een beetje hangen. Nog voordat 
Borssele zo nadrukkelijk genoemd 
werd, richtten ze daar vorig jaar 
het Zeeuws Platform Tegen Kernener
gie op. En ongeveer iedereen doet 
mee. De traditionele anti-kernener
gie groepen als Energie Komitee 
Zeeland. Stop Borssele en Werkgroep 
Stop Kernenergie Zeeuws-Vlaanderen 
vinden er el kaar. De Zeeuwse Milieu 
Federatie speelt een samenbindende 
rol, politieke partijen zijn 

foto's: Gerlo Beernink 



vertegenwoordigd. En ook PvdA gedepu
teerde Don meent inmiddels dat eerst 
het afval probleem moet zijn opge
lost , voordat je verder kunt praten 
over kernenergie . Vakbonden, Vrouwen 
voor Vrede en een reeks plaatselijke 
komi tees vullen de gelederen aan. 
Het gonst van het opkomend verzet in 
Zeeland. 

demonstratie 9 maart 
We soreken met Jan de Vries. koör
dinator van de Zeeuwse Mi l ieu Fede
rati e. "ln Zeeland is die regerings
uitspraak niet goed gevallen. En dat 
is te merken bij de mensen en bij 
de politiek. Er is eerder verzet 
geweest tegen Borssele een, maar 
dat zal nog veel sterker zijn tegen 
Borssele twee. En dan gaat het na
tuurlijk niet alleen om de vr~ag of 
die centrale hier moet komen. Maar. 
daar hebben de mensen hier nu direkt 
mee te maken. Daarom i s onze slogan 
"Nee tegen Borssele twee". Maar 
Borssele twee is inderdaad onderdeel 

van het Nederlandse energiebeleid. 
En die kernenergie moet overal 
tegen gehouden worden . 

"Nee tegen Borssele twee" i s dan ook 
een hoofdleus voor de demonstratie , 
die voorbereid wordt voor zaterdag 
9 maart . Gestart wordt op de Dam 
in Middelburg om l3 .00 uur. 
Jan de Vries: "Het wordt een een
voudige demonstratie . Oe taken zijn 
al verdeeld. Het loopt goed . Oe 
opzet is regi onaal . Het is belang
rijk dat alle mensen, die nu in 
beweging komen, zich op deze manier 
kunnen uiten . Er zijn muz'iekgroepen 
en een beperkt aantal sprekers . Oe 
route van de demonstratie loopt 
langs de PZEM en de provinci ale 
gebouwen. Maar mensen uit de rest 
van het land zijn natuurli jk welkom. 
Het gaat ook om hun toekomst." 
Jan de Vries: "Het gaat dus vooral 
om een ander energiebeleid. Oe 
gevaren en risi ko' s rond kernenergie 
staan nog steeds recht overeind. Het 
is schokkend te ziert hbe bijvoor-

beeld door de regering of de direk
tie van de PZEM daar weer achteloos 
aan voorbij gegaan wordt . 
Hier werken we op het ogenblik aan 
een energieplan voor Zeeland. 
Behalve dat de Zeeuwse Milieu F~
deratie daarbij betrokken is, is 
er samenspraak met het Rijn
Schelde Instituut, het tentrum 
voor Energiebesparing en de Werk
groep rnergie Di skussie (WED). 
We hopen bij de demonstratie op 
9 maart een v~orlopige versie te 
kunnen presenteren. Maar dat is 
slechts een eerste aanzet. In mei 
komt er een regionale energie
konferentie. Daar moet dan een 
uitvoerig plan liggen, dat bedis
kussieerd kan worden. 
Er zal een belangri j k aksent komen 
te liggen op besparing en inzet 
van windenergie en warmte/kracht 
koppeling . 
Oe konferentie in mei is vooral 
ook bedoeld voor provinciale en 
gemeentelijke bestuurders. En na
tuurlijk zal niet in de laatste 
plaats de PZEM ondpr druk gezet 
worden met een goed alternatief ." 

politiek 
"Politiek in de brede zin van het 
woord, is er de l aatste tijd in 
Zeeland wel het een en ander ver
anderd", vervolgt Jan de Vries . 
"Oe PvdA is nu op een dui de 11 jke 
anti -l i jn gaan zitten. Zij het 
dat er nuanceringen zijn. 
Er i s een stroming, waarvan Don 
bijvoorbeeld representant is, die 
zegt : geen ui tbreiding zolang het 
afval probleem niet is opgelost. 
Daarnaast is er een grotere groep, 
die zich er wat minder gemakkel i jk 
vanaf maakt. Die wil ook de geva
ren en risiko's van een kerncen
trale op zich in de overwegingen 
betrekken en ze wijzen op de 
proliferatie-probl ematiek (het 
gevaar dat bijvoorbeeld plutonium 
uit de kerncentrale gebruikt wordt 
om atoomwapens te maken h. l.) 

Oe VVO is duidelijk: die zijn hart
stikke voor . Maar ze zijn zo erg 
voor dat ze de neiging hebben zich
zelf te overschreeuwen. Daar wor
den ze nu niet bepaald geloofwaar
diger van. 

Het CDA lijkt vooral alles in het 
werk te stellen om de diskussies 
te voorkomen . Men houdt zich zorg
vuldi g op de achtergrond. Er wordt 
gereageerd op een manier van 'laat 
van Aardenne eerst maar eens naar 
Zeeland komen om het allemaal uit 
te. 1 eggen' • 

Maar er zijn andere politieke ont
wikkelingen,die misschien nog wel 
zo interessant zijn. Dat is bij
voorbeeld de nadrukkelijke wil &in
nen het .Platform om dingen samen te 
doen. Met daarbij de nadrukkelijke 
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openheid naar de afzonderlijke groe
pen in de zin van: wat die groepen 
zelf willen moeten ze dan vooral 
zelf doen, zonder daarbi j door an
deren voor de voeten gelopen te wor
den. En wat een heel verheugende 
ontwikkeling is, dat is het feit dat 
in heel wat dorpen rond. Borssele zich 
plaatselijke groepen vormen -voorlo
pig nog heel gevarieerd in opzet-
die de plaatselijke bevolking willen 
informeren en mobiliseren tegen nog 
een kerncentrale. 

En dan is er natuurlijk nog de lan
delijke politiek, die zijn best doet 
in te spelen op wat hier gebeurt. Dan 
krijg je de meest maffe redenering
en, zoals van het CDA Tweede Kamer
lid Lansink, die dan zegt: "We moe~ 
teo Zeeland ontzien als het gaat om 
de opslag van radio-aktief afval". 
Wel grappig eigenlijk: zo'n kerncen
trale is niet gevaarlijk, en met het 
afval i s ook niks mis. Maar als we 
hier nog een kerncentrale krijgen, 
dan moeten we verder ontzien worden. 
Dat soort a 1 te doorzichtige redene
ringen, daar trappen mensen op den 
duur niet meer in. 

angst 

Nieuwsgierig geworden naar die plaat
selijke groepen, proberen we wat kon
takten te leggen. De gemeente Borsse
le is e.en uitgestrekt geheel . Een 
vijftiental dorpen onder de snelweg, 
die vanuit Brabant naar Middelburg 
loopt, wordt daartoe gerekend. In 
zes of zeven van die dorpen zijn in
middels plaatselijke komitees aktief 
geworden. In een aantal andere dor
pen wordt nog voorbereidend werk ge
daan. De komitees hebben geen bepaal
de politieke binding. Soms aarzelen 
ze zelfs of ze zich zullen aanslui ten 
bij het Zeeuws Platform tegen Kern-
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energie, Eén ding hebben ze gemeen
schappelijk: Oe ni euwe kerncentrale 
moet er niet komen . We spreken met 
Oda de Steur van het komitee in 
Overzande. "Steeds meer mensen hier 
in de omgeving beginnen bang te wor
den . Er is ongerustheid over de kern
centrale die er al staat. Die onge
rustheid zal nog sterk toenemen bij 
een tweede kerncentrale . En dan 
staan er nog vijf bij Doel, vlak 
over de Belgische grens. 
Naast het BB-alarm op de eerste maan
dag van de maand, loeien hier op an
dere maandagen ook de oefen-sirenes 
van de kerncentrale. Soms hoor je die 
sirenes ook op andere momenten. We 
hebben hier een mooie handleiding 
ontvangen, waarin staat wat die sire
ne-signalen betekenen. Evengoed wordt 
je er iedere keer aan herinnerd wat 
er allemaal mis kan gaan. Op een dag 
kan het 't groot alarm zijn, en je 
moet er liever niet aan denken wat 
dat kan betekenen. Natuurlijk, de he
ren deskundigen komen met mooie ver
halen over de techniek die zo mooi en 
zo veilig is . Met hun technische ver
halen kletsen ze je zo onder tafel. 
Maar· iedereen weet intussen dat er 
dingen fout kunnen gaan - en goed 
fout ook. Kijk naar Harrisburg. Dat 
is nog betrekkelijk goed afgelopen. 
Maar dan nog zijn 10.000 mensen ja
ren en jaren bezig met puinruimen. 
We willen aandacht vragen voor wat 
er speelt. Daarom worden nu in alle 
dorpen rondom Borssele komitees op
gericht. Soms beginnen die gelijk 
met handtekenakties, zoals bijvoor
beeld in Ellewoutsdijk. In Overzande 
kiezen we daar niet voor. We wi l len 
eerst de mensen informeren, met el
kaar in gesprek gaan, en daarna tot 
een uitspraak komen . " 
"het is bel angrijk dat we in de pu
bliciteit komen om te laten zien wat 
ons beweegt. Al te gemakkelijk worden 

grote problemen -en de officiele 
kranten werken daaraan mee- wegge
wuifd. Daarom schrijven we zelf inge
zonden stukken. Oe PZC (Provinciale 
Zeeuwse Courant) speelt daarop in. 
Ook Oe Stem en het AD hebben aandacht 
gegeven aan wat er op gang komt hier 
in Zeeland. VARA-radio geeft er aan
dacht aan en het programma Van Gewest 
to Gewest heeft uitvoerige opnamen 
gemaakt. We doen ons best om de 
zaak warm te houden." 

Afgezien van de ingezonden bri even 
rubriek is in de PlC niet steeds 
de meest heldere informatie terug 
te vinden over wat zich rondom de 
kerncentrales in Borssele afspeelt. 
Vorig jaar toen ineens bleek dat er 
kleppen van het koelsysteem van de 
centrale al geruime tijd vastgeroest 
zaten, werd die zaak ruimschoots 
verdoezeld . In het Haagse blad •Het 
Binnenhof" werd de zaak uitgemeten 
door de journalist koopman. "Nieuw 
Zeeland" een proqressief maandblad 
in het Zeeuwse bracht de zaak terug 
naar eigen bodem. Nieuw Zeeland re
dakteur Kees Slager daarover: "Het 
ging om een zaak, die een soort 
Harrisburg-effekt had kunnen hebben . 
Maar de PZC citeert dan gewoon het 
wollig en verhullend taalgebruik 
van de PlEM voorlichting. Een pikant 
deta il is dat de auteur van het ar
tikel în "Het Binnenhof" de zoon is 
van Ton Koopman, de voorlichter van 
de PZEM. Die jongen moest zijn ei
gen vader uitmelken over wat er nu 
precies aan de hand was" . 
Wie de feiten op een rijtje zet 
vraagt zich af of zo'n voorlichter 
toch niet wat aan zichzelf zal gaan 
twijfelen. Nieuw Zeeland gaat over
igens door met veel informatie te 
geven over kernenergie . Het februari
mmmer van dit jaar staat er vol mee. 
Onder andere een groot arti ke 1 over 
de chaos in meet- en regelkamers van 
de kerncentrales;voornamelijk geba
seerd op Amerikaanse gegevens. Maar 
fijntjes merkt Kees Slager op, dat 
die vastgeroeste kleppen in Borssele 
ook tijden lang nergens werden gesig
naleerd in de meet- en regelkamer 
ter plekke. 

vrouwen voor vrede 

In Heinkenszand, ook een van de 
vijftien dorpen van de gemeente 
Borssele, is een aktieve groep van 
zesentwintig mensen . Woordvoerster 
is Els Scheele, ook aktief in de 
plaatselijke groep van Vrouwen voor 
Vrede. "Onze vrouwengroep is bezig 
met de bewapeningsproblematiek. 
Maar we hebben ook steeds de link 
naar de kernenergie gelegd. Je kunt 
het niet alleen over een kerncentrale 
in Borssele hebben . Het gaat om de 
hele splijtsofcyklus en dat begint 
bij de uranillll mijnen. 

We zijn nu bezig met die grotere 
groep. Ma.ar Vrouwen voor Vrede is 



hier al veel langer aktief. Zo zijn 
we vorig jaar op 8 september met een 
kleine fiets-demonstratie naar de 
kerncentrale geweest. We wilden daar 
ook de burgermeester spreken. Die 
was echter niet van plan achter zijn 
buro vandaan te komen. Met een paar 
vrouwen zijn we toen maar naar dat 
buro toe gegaan. 
Dat is zo'n typiese opvatting van Va·n 
den Heuvel (de burgermeester). dat 
hij alleen vanuit het gemeentehuis 
wil werken. Toen Van Gewest tot Ge
west hier tv-opnamen kwam maken. 
wilde hij ook alleen vanuit het ge
meentehuis sprekend opgevoerd worden. 
En dan komt er een mooi pro-kernener
gie verhaal. Dat is heel storend. 
want de Raad heeft zich jaren geleden 
al tegen een tweede kerncentrale uit
gesproken. Dat is inmiddels door Van 
den Heuvel al eens keihard ontkend. 
Het is dus erg onduidelijk namens 
wie hij precies spreekt. In ieder ge
val is het verwarrend dat hij het 
doet vanuit het gemeentehuis ." 

ka baret 
De Vrouwen voor Vrede groep in 
Heinkenszand doet ook aan kabaret. 
Ook daar aandacht voor de kernener
gie. bijvoorbeeld in hun nummer 'De 
splijtsofstaven zi·jn gesmolten' . 
Els Scheele : "Je moet steeds naar 
nieuwe vormen zoeken om aandacht te 
vragen voor wat er aan de hand is. 
Als je dan in een tv-programma de ge
meentevoorlich.ter hoort uitleggen dat 
bij een grote ramp een gebied met 
een straal van 5 km hermet1es wordt 
afgesloten, en dat de mensen die zich 
binnen dat gebied bevinden kunnen 
worden afgeschoten, dan moet je daar 
wat mee. We dachten eerst nog : we 
hebben dat fout verstaan. hij zat wel 
twee keer 'afgesloten' gezegd hebben. 
Haar nee hoor, zo staat het er. Za-

terdag 9 maart zijn we .et ons kaba
retgroepje natuurlij k ook in Middel
burg. 
Je merkt steeds weer hoe ontzet-
tend nodig het is om goede i nforma
tie te geven. Op een klein dorp als 
het onze weet je wel zo ongeveer van 
mensen: die zijn voor of die zijn 
tegen. Mij valt steeds weer op. dat 
als je doorvraagt bij de mensen die 
dan voor kernenergie zijn. dat je de 
gekste argumenten te horen krijgt. 
Zoals : ik w11 niet zonder wasmachine 
komen te zitten. Dat soort rare denk
beelden, daar moet je toch iets aan 
doen. Het is ook niet zelden zo dat 
bij een beetje doorpraten gedoodverf
de voorstanders tot tegenstanders van 
kernenergie worden. 
We gaan hier in ieder geval 1750 
kranten van het Landelijk Platform 
tegen Kernenergie uitdelen. We doen 
daar dan een eigen inlegvel in en 
proberen zoveel mogelijk met de men
sen in gesprek te gaan. Natuurlijk 
zullen er ook heel wat mensen hier
vandaan naar Middelburg gaan. Hein
kenszand is niet zo'n eenvoudige 
plaats om te werken. De ligging ten 
opzicht van de centrale is ideaal. 
Er wonen hier dan ook heel wat werk
nemers van de centrale. Dat geeft 
soms spanningen. Al moet ik er gelijk 
bij zeggen . dat ook bij de mensen die 
daar werken er zo langzamerhand 
steeds meer zijn die wel begrijpen 
dat heel wat mensen niet zo gerust 
zijn op wat er allemaal gebeurt. 

Is er nog de andere kant van de ideale 
l igging ten opzichte van Borssele. 
Er wordt veel gepraat over verhuizen. 
Zeker nu het gaat over nog een kern
centrale . "Nou wil ik hier toch wel 
weg" - hoor je steeds meer. Haar hoe
ver moet je gaan. Ik denk dat het be
ter is de kernenergie te stoppen dan 
er voor aan de haa 1 te gaan." • 
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Tegenover de kernenergie-stoomwals van de regering staat 
een ,breed front van allerlei milieuorganisaties en anti
kernenergieaktiegroepen. Rob Stomphorst zet de aktiviteiten 
en plannen van de belangrijkste landelijk georganiseerde 
organisaties op een rijtje. 

De regering lijkt vastbesloten een 
aantal nieuwe kerncentrales te laten 
bouwen. De mogelijke vestigingsplaat
sen zijn. bekend gemaakt. Geen van de 
aangewezen gemeenten wil een kerncen
trale, maar Lubbers houdt vol, dat als 
een gemeente bereid gevonden wordt, 
de zaak zo rond is. Voor het afval
probleem is ook al een oplossing: tij
delijke opslag voor 50 tot 100 jaar •.• 
of langer. Geen gemeente wil het af
val hebben, maar ook hier hoopt de re
gering op vrijwillige aanmelding, te
gen beloning uiteraard. De ambtelijke, 
politieke en propaganda-molèns draai
en volop, en de boodschap is duide
lijk: kernenergie kan, kernenergie 
moet. 
Wat wordt er vanuit de milieu- en 
(anti-kern)energiebeweging (toch 
maar gewoon AKB) tegenover het her
nieuwde pro-kernenergieoffensief ge
steld? Welke zijn de konkrete plan
nen en aktiviteiten in de verschillen
de geledingen van de AKB? Hier de 
antwoorden van de betrokken organisa
ties en aktiegroepen. 

vestigingsplaa1sen 
Voor de Vereniging ~Zieu Defensie 
(VMD) zijn de parlementaire ontwikke
lingen inzake kernenergie belangrijk. 
Met name wordt de in gang zijnde dis
kussie binnen de CDA-afdelingen over 
het pro-kernenergiestandpunt van het 
partijbestuur met belangstelling ge
volgd. uohan Bakker, milieu-edukatie 
medewerker bij VMD, hierover: "Kern
energie 'bJOrdt waarschijntijk een be
Zangrijk verkiezingsissue. De positie 
die het CDA in Den Haag inneeJT~t is nog 
aZtijd beZangrijk geweest. Wij zijn 
eind vorig jaar een brievenaktie ge
start: we hebben aZZe pZaatsetijke 
kerngroepen van VMD gevraagd CDA
afdeZingen, gemeenteraads- en staten
frakties brieven te sturen waarin te
gen kernenergie en voor aZte~atieven 
gepZeit 'bJOrdt. Dit hebben we ook aan 
taZ van andere mitieu- en AKB-groepen 
gevraagd. Tot nu toe hebben aZ fUnk 
wat groepen gehoor aan onze oproep 
gegeven. Wat zo'n aktie uiteindeZijk 
opZevert is nu nog niet te voórzien. 
Maar er zijn aZ wat bemoedigende reak
ties. Zó beZde een Zid,van de evA
statenfraktie uit GetderZand .ons om 
nadere informatie, die hij bij de be
paZinq van zijn fraktiestandPunt wit
de betrekken. " 
Het meest intensief houdt VMD zich mo
menteel bezig met de ondersteuning 
van groepen in de mogelijke vesti-
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gingsplaatsen. Van 22 tot en met 24 
februari organiseerde Milieu Defensie 
een weekend speciaal voor mensen uit 
de vestigingsplaatsen en de direkte 
omgeving. "De bedoeZing van dit week
end was in hoofdzaak te praten over 
twee beZangrijke zaken. In de eerste 
pZaats: hoe maak je meer mensen weer
baar en ,daarmee verband houdend, hoe 
ga je op een goede manier om met pu
bZiciteit. In de tweede pZaats: pra
ten over de de Zangere termijn strate
gie, mede op basis van de ervaringen 
van groepen u1t pZaatsen waar aZ een 
nucZeair bedrijf gevestigd is. 
Wij zien onze ondersteuning aan deze 
pZaatseZijke groepen aZs een diepte 
investering. Momenteet is nog niet 
dUideZijk wanneer waar weZke kerncen
traZes gebouwd gaan 'bJOrden. Maar aZs 
dat aZZemaaZ weZ duidetijk 'bJOrdt is -
er in eZk van de mogeZijke vestiginga 
pZaatsen een goede basis geZegd vóor 
effektief protest. " . 
Ook op publicitair vlak gooit VMD zich 
in de strijd. Gelijktijdig met het 
verschijnen van dit blad publiceert 
VMD een informatiebrochure over de 
PZanoZogische Kern Bestissing, de in
spraak- beroepsprocedure die gevolgd 
moet worden voorafgaand aan de vesti
ging van een nieuwe kerncentrale. De
ze brochure doet uit de doeken hoe de 
procedure werkt en grijpt terug op 
ervaringen ermee uit het verleden. 
Daarnaast publiceert VMD binnenkort 
een brochure, waarin de gebruikte ar
gumenten vöör kernenergie en de tegen
argumenten op een rijtje gezet zijn. 

direktie aktie 
In de hoek van de AKB waar men zich -
al met het voeren van akties bezig
houdt, zitten ook de Basisgroepen te
gen KerngeweZd. Deze groepen hebben 
hun wortels deels in de AKB, deels in 
de anti-militaristische cq vredesstrij 
De 'free-lance spion' John Gardner 
zorgde ervoor dat hun eerste twee ak
ties -terreinbezettingen bij de kern
wapenbases Woensdrecht en Volkel- uit
lekten en mislukten. Via andere wegen 
lekten ook de plannen voor de bezet
tingsaktie bij de kerncentrale in Do
dewaard (op 25 januari '85) uit; ook 
deze aktie mislukte. 
Dirk ("Alleen Dirk, dat is wel vol
doende") is al enige jaren aktief in 
de basisgroep Ede; hij vertelt over 
de organisatie en de aktiemiddelen: 
"LandeZijk zijn er zo'n 20 aktieve 
groepen, die in vier regio's verdeeZd 
zijn. AZteen de regio-Zuid (GeZderZand 

en Brabant en op papie2> ook Limburg 
en ZeeZand) funktieneert nog. De ba
sisgroepen komen aZteen bijeen aZs 
er een konkreet aktievoorsteZ op tafeZ 
Zigt, voor de rest is de organisatie 
Zos. Wij richten ons op direkte aktie, 
vooratsnog uitgevoerd door een beperkt 
aantaZ mensen. Dat Zaatste is nodig, 
omdat onze akties buiten de openbaar
heid voorbereid en onve~cht uitge
voerd moeten 'bJOrden. Dat dat tot nu 
toe toch niet getukt is, is onze 
grootste zorg." 
Voor de basisgroepen is het belangrijk 
dat de rust aan het anti-kernenergie
front doorbroken wordt. De nieuwe 
kernenergieplannen van de regering zij 
voor de basisgroepen geen reden voor 
een andere strategie. Wel gaan de 



Het begin van een nieuwe aktiegolf 
Rob Stomphorst 
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groepen zich nu weer meer op kernener
gie richten. Dirk: Ik zie ats enig 
perspektief, dat ke:rnenergie zó duur 
gemaakt r..x:irdt dat het ekonomisch nóg 
onrendabeteris. Alteen dan zat men van 
ke:rnenergie afzien. Van de aktiekant 
bekeken is dan de juridische strijd' 
heet belangrijk. Als basisgroepen hou
den we -ons daar niet zozeer mee bezig. 
Afzonderlijke groepen en Zeden zulten 
dat misschien wet doen. Direkte akties 
zijn de andere be.tangrijkste poot." 
Oe Tweede Kamer-verkiezingen in 1986 
zijn volgens Dirk voor de AKB alleen 
van belang, als de besluitvorming er
vöör niet is afgerond . "In dat gevat 
is het natuurtijk van belang wt het 
CDA doet. Maar minstene zo beZangrijk 
is hoe de PvdA zich gaat v steHen: 

foto: Gerlo BeernJnk 

het i-s nog maar de vraag of di.e partij 
onder atte omstandigheden kernenergie 
blijft aj'rvijzen." 

Een veelgebruikte wijze van oppositie 
bedrijven bestaat uit het publiceren 
van tegen-rapporten, het aanspreken 
van gezagsdragers en politici op hun 
verantwoordelijkheden, het met betrouw 
baar materiaal de publieke opinie op 
desinformatie wijzen. Besluiten met 
ongewenste effekten worden langs de 
gangbare politieke, bestuurlijke en 
-zo nodig- juridische paden aangevoch
ten. De Stichting Natuur en Milieu be
wandelt deze paden al ruim tien jaar, 
en zeker niet zonder sukses. Natuur en 
Milieu zet zich in voor dê natuur en 
hêt milieu in brede zin: van dieren-

bescherming tot bodemverontreiniging, 
van bedreigde bermkulturen tot onvei
lige industriële aktiviteit. En van 
zure regen tot kernenergie. 
Wat gaat Natuur en Milieu ondernemen 
tegen de kernenergieplannen? Voorna
melijk hetzelfde als zij in het verle
den al heeft gedaan. Ludie otthof, 
stafmedewerker energiezaken: "Die 
nieuwe kernenergieptannen, in feite 
gaat het om oude wijn in niew..Je zak
ken. De gebruikte argumenten zijn niet 
niew. Dat betekent voor ons dat wij 
ook niet op een nieuw spoor hoeven te 
gaan zitten. Wij zulten de komende 
tijd met een aantal nOtaIS . en rappor
ten komen, warinde regeri111f!8plannen 
bekritiseerd en alternatieven daarvoor 
gepresenteerd 1410rden. Het resultaten 
van die rapporten hangen mede af van 
het moment warop ze openbaar lo)Orden. 
En dat komt nog !Je Z. " 
Eên van de aktiviteiten waarover wel 
wat gezegd kan worden, betreft de 
koppelverkoop reaktoren-radio aktief 
afval die de regering in het buiten
land wil afsluiten. "Die koppelver
koop komt erop neer. dat de reaktaren 
in een bepaald Zand besteld worden, 
maar dat dat tand dan ook radio aktief 
afval uit Nedertand 'vèrwerkt' of op
staat. ·Wij hebben brieven gestuurd 
naar milieuorganisaties in het buiten
tand, orrr hen op deze moge tijkheden at
tent te maken." 
Op juridisch vlak heeft Natuur en Mil
ieu ruime ervaring waar het milieube
scherming aangaat. Dat is dan ook een 
terrein, waarop de organisatie zich 
te zijner tijd zeker gaat manifesteren. 
Te zijner tijd, want het is nu nog te 
onduidelijk welke mogelijkheden zich 
waar en wanneer voor zullen doen . 

breed milieufront 
Natuur en Milieu maakt samen met een 
achttal andere milieu- en natuurorga
nisaties deel uit van het Landetijk 
Milieu OverZeg (LMO). 'Oude',. maar 
zeker niet ouderwetse klups als de 
Nedertandse Verenigi~ tot Bescher
ming van VogeZs (1899) en de Vereni
ging tot Behoud van Natuurmonumenten 
(1905) maken deel uit van het LMO. 
Maal" ook het Wereld Natuurfonds, De 
Kleine Aarde·, de Landelijke Vereni
ging tot Behoud van de Waddenzee, 
Vermiging MiUeu Defensie en twee 
milieu-edukatieve instellingen, alle 
in de 60-er en 70-er jaren ontstaan, 
zitten in het LMO. De bij het LMO 
aangesloten organisaties tellen tesa
men ruim 500.000 leden. 
Al deze, toch verschillende milieu
organisaties proberen via het LMO een 
gezamenlijk standpunt uit te dragen. 
Ludie otthof, die via Natuur en Milieu 
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bij het LMO betrokken is : "Het i s zo 
vanzeLf spr ekend aZs beZangpijk dat 
het LMO met een reaktie ·op de rege
ringspLannen komt . Die r eaktie komt 
er dus, en we zuZZen pr oberen die zo 
op te steZZen dat ook organisaties 
uit de vredes- en Derde WereLdbeweging 
en uit wer knemer skringen die kunnen 
onders teunen. Of, en in hoeverre dat 
tukt , dat moeten we natuurZijk afWach
t en. Maar het is van betang dat er 
vanui t zeer br ede rking belil!JX10.1' w rdt 
aanget ekend. " 
Het vertragende effekt dat dit soort 
reakties op het ui teindelijke besluit
vormingsproces kan hebben, is ook van 
be 1 ang. ledereen in de milieubeweging 
kon de plannen verwachten , maar velen 
werden er toch door verrast. Tijd is 
niet alleen geld, maar ook (anderszins 
belangrijk; daarom is door VMD in het 
LMO voorgesteld om een vergadering 
van de vaste Kamerkommissie over de 
plannen te vragen. Hierdoor worden mo
gelijk en waarschijnlijk extra vragen 
in de parlementaire procedure gebracht. 
Hierdoor kan de procedure in kwalita
tief opzicht beter worden, en in kwan
titatief opzicht ook (namelijk langer}. 

weigeren 
De landelijke aktiegroep Aktie Stro
haLm houdt zich sinds 1970 op vaak op 
vallende wijze bezig met de mili~upro
blematiek. De klup telt weinig leden , 
maar weet toch v~ak met een i n h~t 
oog springende aktie in de publici
teit te komen. Sinds ruim vier jaar 

' koördineert Strohalm de zogenaamde 
Girob~ktietegen kernenergie. 
Aktief Strohalmlid Li esbeth Bagt vat 
de essentie van de aktie als volgt 
samen : "Wij noemen de girobLauw-akt ie, 
met ·een knipoog naar de bekende bur
gerLijke ongehoor aaamheid, een bur
ger Lijke verant1JX>ordeZi j kheidsaktie . 
Mensen die tegen kernenergie zijn kun
nen via hun e Zektrici tei tsrekening 
protesteren. I eder een betaaZt name
Zijk via de str oomrekening mee aan 
atoomst room. AZs je dat ni et witt, kun 
je de r ekening bijvoorbeeLd tastig 
gaan betaZen. Bijvoorbee~ door ·het 
verschuLdigde bedrag niet ineens, maar 
in de Zen over te maken. Of door een 
deeZ per gi ro en een ander deeZ kon
tant te betaZen. Op deze manier wrdt 
het de eLektriciteitsbedrijven, die 
ook zeggenschap hebben over kernener
gie, moeiZijk gemaakt. Via de eLektri
citeit srekening kun je dus druk op 
hen uitoefenen. I n Friestand zijn een 
duizendtaL mensen wat verder gegaan: 
zij hebben geweigerd een deeZ van de 
rekening -een symbolisch atoomstroom
deel- te bètalen. Dat heeft in het 
noorden wet veel publiciteit opge Ze;
verd." 
Al met al hebben tot nu toe vrij veel 
mensen aan de aktie meegedaan. Het 
zwakke punt w~s echter steeds de orga
nisatie. Strohalm weet dat ongeveer 
10.000 mensen zeker aan de aktie mee.
gedaan hebben. Maar het is typisch 
een aktie waarmee mensen individueel, 
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'ongemerkt' mee kunnen beginnen en 
ophouden. Het kunnen dus evengoed veel 
~er mensen geweest zijn. 
Om dit euvel het hoofd te kunnen bie
den heeft Strohalm de akti e qua vorm 
wat aangepast en de mogelijkheden voor 
organisati e en koördinatie vergroot. 
liesbeth Hagt hierover: '~idden janua
r i heeft Strohalm ongeveer 1500 brie
ven gestuurd naar allerhande plaatse
Lijke, regionaLe en Landelij ke groepe
ringen en organisaties. I n die brief 
vroegen we hen aZs groep of afdeLing 
met de aktie mee te doen. In het bij
zonder vroegen we, of één van hun Ze
den bereid is om de symboLische gul
dens ook werkeLijk te weigeren. Het 
idee daarachter is dat veeZ mensen 
'moeiLijk betaZen, en ~it eZke 
groep iemand weigert, Die persoon 
weet z~n gesteund door de eigen 
groep; de weigeraars staan op deze 
mani er niet al teen. 
Er zijn versohitLende werkgroepen 
opgericht of in oprichting, die de 
zwakste schaket van de aktie t ot nu 
toe -de organisatie- moeten verster
ken. Hi~rdoor kan ook de pubLiciteit 
rond de aktie aZs geheel en de ver
schillende weigeraars beter aange
pakt worden." 
De akt ie 'nieuwe stij l ' i s nog maar 
net opgestart. Het is dan ook te 
vroeg om nu al de balans op te maken. 
Op de brieven hebben tot nu toe al 
leen de vroege vogel s gereageerd . 
St_rohalm hoopt dat de aktie nu op 
grotere schaal aanslaat , en dat er 

veel publiciteit rond de aktie komt. 
En wi j ook. 
Alle organisaties, die in het voor
gaande de revu passeerden, zijn be
t rokken bij het Landetijk PLatform 
t egen Kernenergie . Het Platform be
staat verder uit allerhande plaatse
lij ~e en regionale AKB-groepen, ter
wijl ook een aantal linkse politieke 
partijen en een instelling als het 
Centrum voor Energiebesparing de 
vergader ingen bezoeken. 
Een officieel lidmaatschap kent het 
Platform niet : milieu- en AKS-groe
pen, alsook andere groeperingen met 
een anti-kernenergiestandpunt komen 
samen om over· strategie en aktievoor
stell en te praten. Een landelijke 
aktie -man ifestatie, demonstratie of 
anderszins- is nog niet gepland, hoe
wel er bi nnen verschillende afzonder
lijke groepen en organisaties wel 
animo voor is. Wellicht dat er na de 
demonstratie van 9 maart in Middel
burg, georganiseerd door het Zeeuwse 
Platform tegen Kernenergie, wat meer 
vaart in het landelijke aktiegebeuren 
komt . 
Blijft een gezamelijke landelijke ak
ti-e vooral.snog uit, de afzonderlijke 
organi saties zijn ondertussen wel 
druk bezig met aller lei akties en· ak
tivitei ten tegen de kernenergie
plannen. En nu dat zo is, komt de 
res t ook wel. 
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Evolutie van kriteriakonfiguraties 
De regerings plannen voor nieuwe kerncentrales zijn 
gepaard gegaan met het noemen van een aantal mogelijke 
vestigingsplaatsen. Dit artikel gaat in op hoe de keuze 
tot stand is gekomen. Het gegochel met allerlei absolute 
en relatieve kriteria en aanvullende uitgangspunten wordt 
vooral toegelicht aan de hand van de Moerdijk. 

Hans Geraets 

I 

Tegelijk met het regeringsstandpunt 
over de BND heeft het kabinet de nota 
'Vestigingsplaatsen voor kerncen
trales' uitgebracht. De conclusie uit 
de nota zijn dat 13 plaatsen in Neder
land geschikt zijn voor de bouw van 
een of meer kerncentrales en dat zes 
plaatsen in aanmerking komen voor de 
twee centrales op korte termijn, te 
weten: Eems, Westelijke noordoost 
polderdijk, Ketelmeer, Moerdijk,Maas
vlakte en Borsele met als aantekening 
dat beide IJsselmeerlokaties voor el
kaar het alternatief zijn. 
De definitieve keuzes wordt aan de 
electriciteitsproducenten overgelaten 
die op een gegeven moment de benodigde 
vergunningen moeten aanvragen. Voor 
de vergunningverlening zal een milieu 
effecten raportage (MER) moeten wor
den opgesteld. In het verleden is 
twee maal zo'n rijtje vestigings
plaatsen opgesteld met de daaraan 
gekoppelde PKB-procedure (planolo
gische kern beslissing) gestart. 
Beide kereh werd de procedure ge
stopt. De eerste keer was dat in 
1977 toen met name vanuit de in
spraak niet gepikt werd dat men wel 
kon meepraten over de vestigings
plaatsen van kernenergie als zo
danig. De tweede keer gebeurde dat 
in1980 aan de vooravond van de BMD. 

t~ 
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In deel 3 van het energiebeleid 
zat toen het hoofdstuk 13 dat wederom 
handelde over de vestigingsplaatsen 
van kerncentrales. Omdat de nota, 
na de nodige kritiek erop door de 
regering niet langer gehandhaafd 
kon worden als inzet van de BMD, 
kwamen de vestigingsplaatsen -die 
gedurende de BMD de PKB procedure 
zouden moeten doorlopen- in de 
lucht te hangen. Het logische ge
volg was dat de regering besloot 
eerst de BMD af te wachten om 
daarna met een nieuwe PKB te komen. 
En in die situatie zitten we nu. 
Na twee eerdere vestigingsplaatsnotas 
zaT het niet vreemd overkomen dat de 
afwegingsprocedure ook nu weer om min 
of meer de zelfde groep lokaties cir
kelt. Dat komt omdat als vertrek
punt van de afweging steeds de poten
tiële lokaties voorconventioneel ver
mogen van meer dan 1000 MW uit het 
structuurschema electriciteisvoorzie
ning SEV worden genomen. Echt nieuw 
is de kwestie Moerdijk die op een 
zeer twijfelachtige wijze de nota do
mineert. In 1980 al is Moerdijk op een 
ongebruikelijke wijze als vestigings
plaats voor groot conventioneel ver
mogen in het SEV terecht gekomen nl. 
buiten de inspraak om op verzoek van 
de provincie en het provinciaal elec
triciteitsbedrijf. Toen in de nota 'E· 
nergiebeleid' uit 1980 de zogenaamde 
SEV-lokaties werden getoetst aan de 
zogenaamde absolute kriteria -dwz die 
kriteria die bepalen of een lokatie 
al dan niet geschikt is- viel de Moer· 
dijk onmiddellijk af wegens onvoldoen· 
de koelwater. 
problemen met het koelwater dat zij 
voldoende koelwater als absolute 
voorwaarde stelde. Hoe eigenaardig 
is het nu te lezen dat de regering 
haar bezwaar tegen koeltorens laat 
varen met als argument dat er anders 
te veel lokaties afvallen. Moerdijk 
mag dus door naar de volgende ronde. 



In de nota 'Energiebeleid' golden als 
absolute bevolkings kriteria de vol
gende eisen: 
-Het totaal aantal inwoners in een 
straal van 20 km resp. 100 km van 
de centrale mag een bepaalde norm 
(de aantallen van de zgn referente 
vestigingsplaatsen) niet overschrijden 
-Het aantal inwoners in de meest on
gunstige 45° (taartpunt) tot 20 km 
resp. 100 km mag eveneens een bepaalde 
norm niet overschrijden. 

Nu stelt de regering dat op grond van 
de recente inzichten van de gezond
heidsraad de bevolkingsomvang tussen 
20 km en 100 km niet meer hoeft te 
worden meegewogen. Akkute sterfte bij 
een kernsmelting zal niet optreden 
buiten een straal van 6 km. De grens 
van 20 km is voldoende. 
Echter de totale gewogen bevoking bin
nen een straal van 20 km rond Moerdijk 
overschrijdtde norm. Op volstrekt on
duidelijke gronden maakt de regering 
van het kriterium-totaal aantal gewo
gen inwoners binnen een straal van 
20 km- een relatief kriterium; maw, 
niet van belang voor de geschiktheid 
bepalingen. 
Alleen de 45° taart punt tot 20 km 
blijft absoluut kriterium. 
En daar voldoet Moerdijk wel aan en 
mag dus weer door naar de volgende 
ronden. 

bevolkingskriteria 
Wat ziet de regering dan wel als ab
lute kriteria? Aanzienlijke bevolking
concentratie~ in de directe omgeving! 
Aanzienlijk en direct worden niet na
der ingevuld. Moerdijk rolt verder. 
Dan tijn er nog 2 andere absolute 
kriteria, te weten, specifieke plaat
selijke omstandigheden en overige om
standigheden. Hier vallen geen plaat
sen meer af. Integendeel. Waar .in de 
nota energiebeleid uit 1980 de loka
ties Eems en Markerwaard afvielen, 
worden ze nu gehandhaafd op de lijst. 
(Eems in verband met het niet door
gaan van de grootschalige LNG aan
landing). Het resultaat van deze ab
solute ronde is de 13 plaatsen zijn 
overgebleven, waaronder Moerdijk die 
wanneer dan ook in principe als ves
tigingsplaats voor een of mear kern
centrales in aanmerkina komen. 
Dan volgen de relatieve ronden waarin 
de beste lokaties uit deze 13 mogen
lijk heden geselecteerd worden. 

Ook hier is de nodige kritiek op te 
leveren. Ik heb hier nu niet de ruimte 
om hier verder op in te gaan. 
Opvallend is in ieder geval dat -
ondanks de in kort bestek onderkende 
gevaren voor het IJsseJmeer de over
gebleven IJsselmeerlokaties het beste 
scoren aan het einde van de rit. 
Getoetst wordt op de bevolking, 
waterkwaliteit, milieu en ruimtelijke 
ordeningensaspekten en technische en 
ekonomische aspekten. Het resultaat 
van deze 1;oetsings operatie -die 
overigens zeer mank gaat in zijn 
motivering- is intressant. Als beste 
lokaties komen uit de bus: Borssele, 
Eems, Ketelmeer, Maasvlakte, Marker
waard/Houtribdijk, Westelijke noord
oostpolderdijk en Wieringermeer. 
Moerdijk is uit het rijtje verdwenen. 
Maar we zijn er nog niet. De afvalrace 
gaat verder. 
Het kabinet formuleert vervolgens een 
aantal aanvullende uitgangspunten. 
-Niet meer dan twee eenheden op een 
plaats 
-Niet al het beoogde vermogen aan het 
IJsselmeer. 
-Een evenwichtige verdeling van 1oka
ties gelet op de vraag en aanbod situ
atie. 
-Geen vergaande concentraties van 
nucleair en kolen vermogen. 

de keuze 
Op grond hiervan kiest de regering 
voor één lokatie aan het IJsselmeer. 
Na een korte afweging komt de Weste
lijke Noordoostpolder bovendrijven 
met als alternatief het Ketelmeer. 
Voor alle duidelijkheid: Per lokatie 
kunnen twee centrales in aanmerking 
komen. Aangezien er niet meer lokatie 
kunnen afvallen zullen ook Borssele, 
Maasvlakte en Eems als concrete loka
ties de PKB-procedure ingaan. 
Wel laat de regering doorschemeren 
weinig te voelen voor Eems (Wadden
zee, excentrische ligging), maar ze 
wil deze plaats niet laten afvallen 
omdat deze als alternatief kan die
nen ingeval de weerstand tegen een 
IJselmeer lokatie te groot wordt. 
Verder heeft de regering een voorkeur 
voor Borssele boven de Maasvlakte 
onder het motto: Kolen bij kolen 
(Maasvlakte) en uranium bij uranium 
(Borssele). 

Samengevat is de lijn van de regerin 
als volgt: Borssele heeft de voorkeur 
maar slechts voor één extra centrale 

(twee extra maakt een nieuwe 380 KV 
leiding nodig). Voor de andere centra
le ligt de prioriteit bij de Weste
lijke Noordoostpolder met Ketelmeer 
en eventueel Eems als alternatieven. 
Uan konkludeert het kabinet dat het 
aantal potentiele vestigingsplaatsen 
te gering is. Want stel dat er in de 
PKB procedure een of meer moeten af
vallen. Wat daar een op vele kriteria 
slechter scorende lokatie veel aan 
kan verhelpen, blijft een raadsel. 
Maar het heeft wel tot gevolg dat 
Moerdijk ineens weer in de picture 
komt. Het is een echte doel redenering 
Eris geen enkele reden op te noemen 
om de Moerdijk -na met kunst- en 
vliegwerk door de voorronden te zijn 
gekomen- nu als lokatie toe te voe
gen. Om als regering circa 2000 
KW vermogen weg te zetten moeten de 
vier à vijf mogelijkheden ruim vol
doende zijn als je tenminste enig 
vertrouwen hebt in je eigen afweging. 
Zeker wanneer je bedenkt dat elk van 
deze lokaties in principe twee extra 
centrales kan herbergen. 
Moerdijk opnemen is overbodig en ~ient 
derhalve andere doelen. Een andere lo
katie is niet mogelijk. Deze konklusie 
wordt nog versterkt door het feit dat 
Moerdijk niet in een uitzonderingspo
sitie wordt geplaatst. Nergens staat 
vermelt dat wanneer -uiteraard in alle 
redelijkheid- er geen lokatie sneuvelt 
in de PKB-procedure, Moerdijk niet 
meer meedoet. Anders gezegd, Moerdijk 
wordt onterecht tot een gel ijkwaardige 
lokatiemogelijkheid gemaakt. 

Het opvoeren van Moerdijk heeft niets 
meer te maken met het geven van een 
objektieve grondslag aan de vesti
gingsplaatskeuze -zoals ergens in de 
nota fraai wordt beweerd- maar alles 
met het zoeken van een bestuurlijke 
weg met de minste weerstand. 
Net als destijds bij het SEV heeft de 
provincie i.c. Van Agt Moerdijk aan 
de regering aangeboden. Een verleide
lijk aanbod. De nota 'Vestigingsplaat
sen' zegt waarom: •••• De grote finan
ciele problemen bij het industrie- en 
havenschap Moerdijk en de toekomstige 
configuratie van de organisatie van 
de openbare electriciteitsvoorziening 
in ons land. En dan te bedenken dat 
deze financiele problemen het gevolg 
zijn van de belachelijk lage grond
prijs die Shell destijds (1968) heeft 
bedongen toen het zich tegen het nati
onale ruimtelijke beleid in, een ves
tigingsplaats wist te ereeren in de 
centrale open ruimte. • 
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Aardgas voor de rijken 
Het verband tussen de onvoordelige gasverkoop aan het 
buitenland en de grote wens om kerncentrales te impor
teren moet veel meer een punt van diskussie worden 
Joop de Boer rekent voor waarom. 

s... s 
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De Gasunie maakte eind december 1984 
bekend dat ze nieuwe export contracten 
had afgesloten, of zou gaan afsluiten 
met Duitsland, Belgie, Frankrijk en 
!talie voor in totaal 250 kubieke me
ter nederlands aardgas, te leveren 
van 1995 tot 2005.Begin 1985 besloot 
de regering dat er minimaal 2 kern
centrales van 1000 MW elk gebouwd 
zouden worden als het parlement 
daarmee instemt. De media in Neder
land hebben tussen die gebeurtenissen 
geen verband gelegd, helaas. Dat ver
band is er wel degelijk. 
Allereerst even terug in de geschie
denis: In de jaren zestig sloot de 
gasunie met bovengenoemde landen ook3 al exportcontrakten voor 1000 mrd. m 
aardgas, de helft van de toen bekende 
gasvoorraden. Dat gebeurde in de ver
onderstelling dat Nederland in de toe
komst door de toepassing van kernener
gie, dat aardgas niet meer nodig zou 
hebben, en het voor die tijd kwijt 
moest zien te raken. Vandaar dat het 
voor lage prijzen de grens over ging. 

In 1973 was de expor~ prijs nog min
der dan 5 cent perm aardgas. In 
1983 was de prijs gestegen tot 35 cent 
per m3, terwijl de binnenlandse prijs 
al 38,5 cent was en de kleinverbruik
er 50 cent betaalde exklusief btw en 
vastrecht. Inmiddels is dat al 56 cent 
exklusief btw en 70 cent inklusie btw 
en vast recht geworden. 
Omdat het gas1n het binnenland veel 
meer opbrengt dan wanneer we het gas 
in het buitenland verkopen, komt al
gauw de vraa~ op waarom de gasunie 
(en de reger1ng) nu weer extra gas 
h3bben verkocht, boven op de 1000 mrd 
m die we al kwijt zijn 
Dat export gas he~ft tot nu toe minder 
dan 14 cent per m opgebracht.Het is 

een uiterst dure les geweest, te duur 
om weer de zelfde fout te maken. 
Die nieuwe gasexport komt des te 
vreemder over als we bedenken dat de 
regering vanaf 1973 een beleid voerde 
om het eigen gas zoveel mogenlijk te 
sparen, om het reserve voor de toe
komst te bewaren. Daar is blijkbaar 
opeens een eind aan gekomen in een 
tijd waarin de internationale gas
prijzen sterk onder druk staan, 
door het grote aanbod van russisch 
en Algerijns gas op de Europese markt. 
Het energie beleid van de regering 
wordt nog vreemder als we ons reali
seren dat we met die 250 miljard m3 
aardgas evenveel stroom kunnen op
wekken als met 10 kerncentrales van 
1000 MW gedurende 20 jaar en zelfs 
evenveel als 14 kerncentrales van 
1000 MW, ook voor 20 jaar als het 
gas in WKK-eenheden (warmtekracht 
koppeling) wordt gestookt. Het over
heidsbeleid lijkt nogal tegen-

strijdig.Enerzijds wordt het gas tegen 
lage prijzen aan het buitenland ver
kocht en in grote hoeveelheden. 
Anderzijds wil de regering riskante 
en dure kernenergietechnologie en 
uranium invoeren, iets waar bovendien 
de meerderheid van de bevolking tegen 
is. 
Dit regeringsbesluit is raadselachtig 
omdat uit de BMD naar voren kwam dat 
een beleid gericht op besparing en op 
benutting van duurzame energie zowel 
voor de ekonomie, het millieu als voor 
de werkgelegenheid verreweg als beste 
uit de bus kwam. 
Dit beleid is ook kortzichtig, omdat 
het alleen gaat over hoogstens een
derde deel van de stroomvoorziening 
en de stroomvoorziening in Nederland 
maar 20 % van al het energieverbruik 

voor zijn rekening neemt. De grote 
vraag is wie er belang heeft bij dat 
regeringsbeleid. 
Een paar feiten: 
1. Shell en esso verdienen per m3 gas 
nog meer aan exportgas dan aan de 
binnenlandse gasverkoop. 
2. Esso heeft grote belangen in de 
kernenergiewereld (oa uraniumwin
ning, uraniumverkoop en splijtstof
fabrikage) • 
3. In plaats van het uitgevoerde aard
gas zullen er ook meer kolen ingevoerd 
moeten worden. Zowel Esso als Shell 
hebben grote investeringen gedaan in 
kolenmijnen. 
De regering maakt + 8 cent winst op 
elke KWH die in een gewone gasgestook
te centrale wordt geproduceerd. 
De stroom uit een kerncentrale levert 
de regering 0,0 cent winst per KWH op 
Als aardgas tegen export prijzen 
beschikbaar wordt gesteld aan WKK een
heden dan zal de prijs ongeveer 9 ct 
per KWH bedragen. 
Daar kunnen kerncentrales niet tegen 
op. Kortom: het huidige overheids 
beleid is tegenstrijdig, raadselachtig 
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Kernenergie kan niet: het moet I • 
Vrijdag 15 februari organiseerde de Bezinningsgroep Ener
giebeleid een symposium over haar alternatieve elektrici
teitsplan tot 2.000, een plan gebaseerd op de BMD en dus 
zonder kernenergie. Naast Ad van de Biggelaar van àe vak
bond had de Bezinningsgroep vooral sprekers uitgenodigd 
van de belangrijkste pró-kernenergie organisaties: het 
ministerie van Ekonomische Zaken, de VEEN (Vereniging 
van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven Nederland) 
en de Gasunie. Sible Schöne was aanwezig voor SPLIJTSTOP. 

Sible Schl:ine 

11E!' bestaat een {]!'Oot misVe!'stand ten 
aanzien van de konklusies van de B!'e
de Maatschappelijke Diskussie. De 
StuU!'g!'oep heeft geen uitsp!'aak ge
daan v66!' of tégen ke!'nene!'gie, maar 
is e!'Van uitgegaan, dat een beslis
sing ru1 niet nodig is" ••• "De huidige 
inzichten b!'engen met zich mee, dat 
e!' wel een beslissing ove!' nieuw 
g!'Ootschalig Ve!'mogen dient te WO!'den 
genomen" ••• "De veiligheid, de st!'a
ling en de p!'olife!'atie vo!'men geen 
p!'obleem, aldus de StuU!'{J!'Oep in haal' 
eindrappo!'t, het p!'obleem is de maat
schappelijke aanvaa.!'dbaa'l'heid. Wie 
dU!'ft ove!' te stappen naa!' de mtio
nele diskussie" 
Met deze en soortgelijke uitspraken 
ontpopte de Direkteur-generaal Ener
gie van Economische Zaken, drs. G. 
Verberg zich tijdens het symposium 
'van BMD tot 2.000' als de grote 
motor achter de ('zijn') kernener
gieplannen van de regering. En pas
sant stelde hij de organisatoren 
van het kongres, de Bezinningsgroep 
Energiebeleid nog voor een deal te 
sluiten: "EZ zet de schoude!'s onde!' 
de decent!'ale elekt!'iciteitsopwek
king, de milieubeweging staakt haal' 
Ve!'zet tegen de nieuwe ke!'ncent!'ales. 
Geef ons de kans aan te tonen, dat 
elekt!'iciteit uit ke!'ncentmles niet 

BMD. Een demokratische besluitvor
ning heeft de groep hoog in haar 
vaandel. De keuze om een elektrici
teitsplan te maken zonder kernenergie 
komt niet zozeer voort uit een geza
menlijk anti-kernenergie standpunt, 
maar uit de uitslag van de BMD. Die 
moet worden gerespekteerd. 
De Bezinningsgroep gaat in haar 
scenario uit van 0 - 1 % groei van 
het elektriciteitsverbruik. (Ter ver
gelijking: de regering van minimaal 
1 %. Het is voor het eerst, dat de 
groeiverwachtingen van regering en 
milieubeweging elkaar raken.) Het 
gat, dat in 2.000 als gevolg van 
stillegging van oud vermogen en de 
eventuele groei ontstaat kan volgens 
de groep worden opgevuld met (gasge
stookte) warmtekrachtinstallaties 
- relatief kleine elektriciteitscen
trales, die ook de vrijkomende warmte 
nuttig gebruiken -, eveneens gasge
stookte blok- en stadsverwarming en 
wind- en water.kracht, aangevuld met 
enkele, opnieuw gasgestookte piek
lastcentrales. 
Alles bij elkaar resulteert een elek
triciteitsvoorziening, die voor 60 % 
gebaseerd is op gas, voor 30 % op 
kolen en voor 10 % op wind. Voor de 
realisering van het scenario is tot 
2.000 een extra gasinzet nodig van 
zo'n 60 mrd kuub. Dat kan in de peri
ode tot 2.030 oplopen tot 150 à 300 
mrd kuub extra. (Ter vergelijking: 
Nederland gebruikt nu zO"n 40 mrd 
kuub per jaar) 
De kritiek van EZ, de elektriciteits
bedrijven en de Gasunie richt zich 
met name op deze extra aardgasinzet, 

die tot ver na 2.000 nodig zal blij
ven. Het gaat hun daarbij niet om de 
vraag of de extra gasafzet in verband 
duU!' hoeft te zijn". De Bezinnings
groep ging hier, zoals te verwachten 
viel niet op in. 
De Bezinningsgroep Energiebeleid is 
een onafhankelijke, enigszins wisse
lende groep energiedeskundigen, die 
vanaf de midden zeventiger jaren be
staat. Verschillende leden van de 
groep zijn indertijd betrokken ge
weest bij de totstandkomin van de 
met toekomstige generaties wel ver
antwoord is. Die vraagstelling is de 
hunne niet. EZ en konsorten wijzen 
de extra gasinzet af, omdat ze de 
kans groot achten, dat het gas in de 
toekomst duur wordt. Wanneer de 
60-30-10 verhouding van de Bezin
ningsgroep wordt aangehouden, is al
dus de heer Wiechers, sekretaris van 
de VEEN, de spreiding tussen de ver
schillende energiedragers te gering 
en is er bovendien niet voldoende 
flexibiliteit om op prijsveranderin
gen te kunnen reageren. Een hogere 
gasprijs betekent onherroepelijk 
een hogere elektriciteitsprijs met 
alle gevolgen voor de internationale 
konkurrentiepositie vandien. 
"Een eigen p!'ijsbeleid is niet Na
listisch" vult Verberg aan, vanwege 
de gemaakte afspraken in EEG-verband 
en in de Spierenburgronde (de her
ziening van de aardgaskontrakten met 
het buitenland). Bovendien staat in 
zijn ogen de verkoop van gas onder de 
marktprijs haaks op de goede Holland
se koopmanstraditie. 
De Gasunie verwacht ook een stijgende 
gasprijs. Ze heeft daarom niet al te 
hoge verwachtingen van de markt voor 
warmtekracht en stadsverwarming. Ze 
staat in ieder geval negatief tegen
over nieuw grootschalig gasgestookt 
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vermogen (de pieklastcentrales). 
Ze verkoopt het gas liever elders 
voor meer geld. Van speciale lage ta
rieven moet de Gasunie als verkoper 
uiteraard helemaal niets hebben. 
De eensgezindheid tussen EZ, de VEEN 
en de Gasunie en - zo bleek later 
tijdens de diskussie met de zaal - ae 
industrie is groot. Het plan is (door 
EZ) getrokken. Nederland mag niet 
langer internationaal uit de pas lo
pen. Als handelsland moeten we net 
doen als de rest, oftewel kiezen 
voor kernenergie. 
In feite, zo moet je konstateren, 
heeft de Bezinningsgroep op het door 
haarzelf georganiseerde kongres geen 
poot aan de grond gekregen bij EZ en 

aanverwanten. Het front is gesloten 
en dat laten ze zien. De heren gelo
ven heilig in de rationaliteit van 
hun eigen gelijk. 
Meer waardering voor de opstellers 
van het alternatieve elektriciteits
plan.was er, zoals te verwachten viel 
bij de vakbond. Ad van de Biggelaar 
kwam in zijn reaktie met een aardig 
aanvullend idee. Hij stelde voor de 
extra aardgaswinsten - als gevolg 
van de 60 mrd kuub extra aargasin
zet - te gebruiken voor energiebe
sparing en energieonderzoek. Het 
gaat om een bedrag van zo'n 15 mrd 
gulden. Dankzij dit bedrag acht hij 
een totale energiebesparing tot 
2.030 mogelijk van zo'n 245 mrd kuub 

aardgas, oftewel een netto-besparing 
van 185 mrd. Investeren is vooruit
zien, zou een ondernemer zeggen. 
Aan EZ is een dergelijke redenering 
niet besteed. Kernenergie is goedkoop 
en dus moet het. Het enige probleem, 
dat Verberg nog ziet is het maat
schappelijk verzet dat kan ontstaan 
tijdens de bouw. Dat kan lange bouw
tijden met zich meebrengen en dus 
veel kapitaalsverlies. De maatschap
pelijke aanvaardbaarheid, dat is echt 
het enige, waar de heren bang voor 
zijn. Of omgekeerd, er is weer een 
hoop herrie nodig om EZ tot een posi
tievere diskussie over alternatieven 
voor kernenergie te bewegen. • 

-· 

Race om meer vermogen 
De Provinciale Staten van Gelderland nemen op 27 maart een 
besluit over de fusie van de elektriciteitsmaatschappijen 
PGEM (Gelderland) en LJsselcentrale (Overijssel). Deze sa
menvoeging sluit de toepassing van decentrale energieop
wekking vrijwel uit en maakt de weg vrij naar meer kern
centrales. 

Het kabinetsbesluit om er minstens 
twee nieuwe kerncentrales -van elk 
drie maal het vermogen van Borssele
bij te bouwen is niet voor tweeërlei 
uitleg vatbaar, Net zo min als de 
aanwijzing van de potentiële vesti
gingsplaatsen en de bepaling van de 
twintig lokaties voor de opslag van 
radioaktief afval door Geertsema en 
co. Op deze punten uit zich de op 
kernenergie ingestelde energiepoli
tiek van de regering heel konkreet. 
Op een ander gebied ligt de dreiging 
van een riskante elektriciteitspro
duktie eveneens op de loer, zij het 
in een onschuldiger jasje. Bedoeld 
wordt de op stapel staande fusie tus
sen de Provinciale Gelderse Energie 
Maatschappij (PGEM) en de IJsselcen• 
trale (Overijssel). Een voorstel van 
de direkties van de PGEM en IJC, om 
zeer snel (mei '85) tot de oprich
ting van de Elektriciteits Produktie 
Maatschappij Oost-Nederland (EPON) 
te komen, is in beginsel door de pro
vincie goedgekeurd. Hoogstwaarschijn
lijk zullen de Provinciale Staten 
van Gelderland -als aandeelhouder 
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van de PGEM- woensdag 27 maart een 
besluit over de samenwerking nemen. 
Afgezien van de PSP/CPN-fraktie in 
de Gelderse Staten -die een fusie 
van de hand wijst- worden door de 
politiek hoogstens op onderdelen van 
het voorstel bezwaren geuit. 
Het ziet er echter naar uit dat met 
de schaalvergroting door een inter
provinciale EPON de uitholling van 
de demokratische kontrole op de e
lektriciteitssektor wordt voortge
zet. Daarnaast vormt het een obsta
kel voor een energiebeleid, gericht 
op besparingen en milieuveilige op
wekkingsmethoden (wind, warmte
kracht). En niet op de laatste 
plaats schept het de voorwaarden 
voor het gebruik van kernenergie. 
Wat ging aan de fusieplannen vooraf? 
Al ongeveer vanaf het begin van de 
jaren '70 is de centrale overheid 
druk in de weer om haar invloed op 
de elektriciteitsproduktie te ver
stevigen. Dit vooral om industrie
politieke redenen: kostenstijging 
door versnippering en ondoelmatige 
produktie moeten in de hand worden 

gehouden. De energie-intensieve in
dustrie moet over stroom kunnen be
schikken tegen lage (grootverbrui
kers)tarieven die binnen de grenzen 
geë.galiseerd en daarbuiten vooral 
konkurrerend zijn. De minister van 
Ekonomische Zaken (EZ) wil dan ook 
de bezem halen door de huidige on
overzichtelijke struktuur van sterk 
verschillende provinciale en gemeen
telijke bedrijven met hun moeilijke 
(politieke) achterbannen en tegen
gestelde belangen. 
De Commissie Concentratie Nutsbedrij
ven (Coconut) komt in 1980 tot de 
konklusie dat schaalvergroting en 
bundeling noodzakelijk is om de stij
ging van de kosten en tarieven een 
halt toe te roepen. Naast een na
tionaal bedrijf wordt tussen neus en 
lippen door ook de herintroduktie 
van kernenergie noodzakelijk geacht. 
Daarna zien een hele reeks vervolg
plannen en tegenvoorstellen van de 
elektriciteitswereld het levenslicht, 
waarbij de produktiebedrijven onder 
de dreiging van een wet al een aan
tal koncessies doen. Zoals bij de 
invoering van de "ekonomische opti
malisatie"-regeling (1982), waarin 
de SEP en niet de afzonderlijke be
drijven welke centrales worden inge
schakeld. Al eerder had EZ haar in
vloed op het elektriciteitsplan van 
de SEP en op het Brandstofinzetplan 
vergroot. 
De centraliseringspogingen van Van 
Aardenne gaan dan toch vaste vormen 
aannemen in een wetsvoorstel dat 



voorjaar '85 de Tweede Kamer moet 
passeren. De belangrijkste onderde
len zijn: 
Het aantal produktiebedrijven wordt 
tot 3-5 ingekrompen. Hun doel is de 
grootschalige produktie van elektri
citeit. Transport, distributie en 
kleinschalige opwekking moeten (vol
gens Van Aardenne) door "sterke, met 
het landelijk bedrijf konkurrerende 
regionale bedrijven" geregeld wor
den. 
Alle nieuwe bedrijven krijgen de 
vorm van struktuur-NV's, met een 
sterke machtspositie voor direktie 
en Raad van Commissarissen. Dit be
tekent onder meer dat een aantal 
bedrijven dat nu nog publiek-rechte
lijk georganiseerd is -bestuurd door 
politiek verantwoordelijken- zal ver
dwijnen (PEN Noord Holland, GEB Am
sterdam). 

Ook de SEP wordt gereorganiseerd, in 
die zin dat de bestuurlijke invloed 
van provincies afneemt ten gunste 
van EZ (via de samenstelling van de 
Raad van Commissarissen). De verzelf
standiging uit zich verder in de af
schaffinf van het unanimiteitsprin
cipe bij besluiten. In plaats daar
van gaat men uit van een "eenvoudige 
meerderheid". 
Er wordt gestreefd naar een juridie
se scheiding tussen groot- en klein
schalige opwekking. Wat dit precies 
moet gaan inhouden is onduidelijk, 
maar de verzelfstandiging (en dus de 
onkontroleerbaarheid) van grootscha
lige produktie lijkt daarmee defini
tief. 
EZ en SEP krijgen beide vergaande 
bevoegdheden op het gebied van ta
rieven, brandstofkeuze en inzet van 
produktiemiddelen. De minister van 
EZ kan daarnaast NV-statuten afkeu
ren, verplichtingen opleggen en aan
wijzigingen geven. 
Naast de produktiesektor moet ook zo 
snel mogelijk het mes in de distri
butiesektor. Van de huidige ±83 dis
tributiebedrijven (gas en elektra) 
zouden er -weer uit het oogpunt van 
kostenbesparing- zo'n 25 tot 30 be
drijven moeten overblijven. 
Tot nu toe heeft Van Aardenne 
slechts gedreigd met ingrijpen en 
steeds initiatieven van de elek
triciteitswereld afgewacht. En niet 
zonder sukses. De samenwerkingsver
banden schieten als paddestoelen 
uit de grond, dit alles onder het 
motto: "Als we 't zelf niet doen, 
verplicht Den Haag ons ertoe. Nu heb
ben we tenminste nog een voet tussen 
de deur." De organisatiestruktuur, 

het onderzoek, de financiën zijn ge
richt op grootschalige produktie. 
Zo dus ook binnen het verband van de 
Elektriciteits Produktiemaatschappij 
Oost-Nederland. Het plan van de rege
ring is dat slechts die producenten 
een vergunning voor nieuwe centrales 
krijgen, die zelf minimaal 3000 MW 
aan opgesteld vermogen bezitten. De 
elektriciteitsbedrijven spoeden zich 
om aan deze eis te voldoen een 
regionaal niemendalletje is immers 
een duister perspektief. PGEM en IJC 
bezitten samen momenteel circa 2700 
MW. Het is duidelijk dat dit het den
ken in termen van groei (méér cen
traal vermogen) sterk bepaalt. 
Het voor de hand liggende alterna
tief, de decentrale opwekking, wordt 
de toegang tot de markt ontzegd. In 
de tekst van het fusievoorstel is 
geen sprake van doelstellingen als 
een vergaande energiebesparing, te-

rugdringen van vervuiling (als ge
volg van de elektriciteitsopwek
king) en de toepassing van decentra
~e opwekking. Daarnaast ligt niet 
vast waar de grens tussen groot- en 
kleinschalig vermogen komt te liggen, 
met andere woorden het is onduide
lijk wat gemeenten en provincies op 
het gebied van elektriciteitsproduk
tie krijgen. De provincies kopen een 
kat in de zak. 
De nadruk op de decentrale opwekking 
zou ook een decentraal beleid in 
moeten houden, waarin de invloed van 
verbruikers wordt versterkt, de ta
ken van de provincies en met name 
gemeentes niet zoals nu terugge
schroefd, maar uitgebreid zijn. Na 
een aantal fusies zoals deze kun je 
een serieuze "konkurrerende" opwek
king op lokaal en regionaal nivo wel 
vergeten. 
Dat er vanuit de PGEM en de IJC in 
het verleden bitter weinig initiatie
ven zijn gekomen om het gebruik van 
kernenergie in Nederland terug te 
dringen, is bekend. De toekomst is 
echter nog minder rooskleurig. Naast 
het risiko van nieuwe kerncentrales, 
zouden binnen de grenzen van de EPON 
(of de EPNON, als de noordelijke be
drijven in een later stadium toetre
den) de potentiële vestigingsplaatsen 
voor nucleair vermogen wel eens defi
nitief kunnen worden. Dit geldt voor 
de westel i,jke Noord-Oostpolderdijk, 
het Ketelmeer en ook de Eemshaven. 
Allereerst ontstaat er door de fusie 
een brede financiële basis: de IJssel
centrale zou alleen nooit de noodzake-

lijke investeringen voor een kerncen
trale kunnen opbrengen. Vervolgens 
ligt er een niet mis te verstaan kern
energiebesluit van de regering dat 
ook op bestuurlijk nivo met de fusie 
tussen PGEM en IJC in verband te 
brengen is. De invoering van kernener
gie staat of valt bij een grootscha
lige, gelijkgeschakelde struktuur, 
waarin een kleine klub teehookraten 
jan EZ en de SEP de lijnen uitzet. Zo 
wordt de bouw van nieuwe konventione
le produktie-eenheden en ook het 
"bijzonder vermogen" door een "cen
trale projekt-organisatie" binnen de 
SEP bepaald. 
Tegen deze achtergrond wordt vanaf 
1986 niet de PGEM, maar de EPON deel
nemer in de SEP. Sterker nog dan de 
PGEM en IJC zal de EPON een eigen le
ven gaan leiden. De lijnen naar de 
kontrolerende instanties zijn langer, 
belangrijke beleidszaken van de EPON 
lopen via de moedermaatschappijen. 
Weliswaar heeft de provincie Gelder-

land een aantal "gewichtige beleids
aangelegenheden" in de konseptstatu
ten van de nieuwe NV laten vastleg
gen, maar of die belangrijke zaken 
ook echt onder de bevoegdheid van die 
provincie zullen vallen, is de vraag. 
Zelf heeft ze er wel vertrouwen in. 
In een brief aan de Raad van Commis
sarissen van 22-1-85 wijzen de Gede
puteerde Staten een koppeling tussen 
het besluit tot oprichting van de 
EPON en een besluit ten aanzien van 
de bouw van nieuwe kerncentrales re
soluut van de hand. Dit is pas aan de 
orde "nadat eerst het parlement en 
vervolgens de Provinciale Staten zich 
in deze principieel hebben uitgespro
ken". De Raad van Commissaris sen, zo 
blijkt uit een brief van 4-2-85, is 
het hiermee eens. Maar een principi
ele uitspraak is alleen van belang, 
als die ook politieke konsekwenties 
heeft. En dat lijkt bij de komende 
machtsverschuiving· in de richting van 
SEP en EZ en de getrapte en ondoor
zichtige besluitvorming nauwelijks 
het geval te zijn. 
Niet voor niets dat het Anti
kernenergie Komitee en de Energiewin
kel uit Nijmgen zich in een brief aan 
de provincies tegen de fusieplannen 
hebben uitgesproken. Zij stellen voor 
een hoorzitting aan de zaak te wijden 
En misschien wordt het inderdaad tijd 
dat de ideeën van de milieubeweging 
over een andere elektriciteitsvoor
ziening ook eens in de provinciale 
politiek gehoord worden. 
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'Elke gemeente een blikje?' 
Dumpingen in zee en opslag in zoutkoepels: daar ging het 
enige jaren geleden nog om als je het over kernafval had. 
Die duidelijkheid is verleden tijd. Het afvalprobleem is 
in mootjes gehakt, schrijft Madeleen Helmer. Ze belicht de 
strategie van de regering rond het kernafval. 
Herman Damveld doet vervolgens verslag van de Kamercommis
sie Milieubeheer over de opslag van atoomafval boven en 
onder de grond. 

Allemaal blikjes ... 
De kwestie van het kernafval gold al
tijd als een van de grootste proble
men rond kernenergie. Ook de regering 
en de haar steunende fracties vonden 
dat. "De kwestie van het definitief 
opbergen van hoog radioactief afval 
en kernsplijtingsafval is van grote 
betekenis voor de meningsvorming over 
kernenergie", schrijft het kabinet in 
de bijlage bij het regeringsstandpunt 
over nieuwe kerncentrales. 
Mooie woorden, nu geschreven, maar 

Madeleen Helmer 

die slaan op een situatie van vóór de 
BMD. Inmiddels is er geen sprake meer 
van 'het afvalprobleem'. Dat probleem 
is in vele mootjes gehakt, en al die 
verschillende mootjes worden door ver
schillende commissies bestudeerd, op 
verschillende tijdstippen door de 
Tweede Kamer besproken en standpunten 
over ingenomen. 
Bijna zou je meer gaan verlangen naar 
die tijd voor de BMD, toen we net nog 
alleen hadden over definitieve opslag 

van kernafval in zoutkoepels en wat 
daar niet aan deugde. Toen voor- en 
tegenstanders van kernenergie er in 
ieder geval overeens waren dat Neder
land zelf voor het nederlandse afval 
verantwoordelijk was. Toen het ook 
voor de toenmalige CDA-VVD regering 
duidelijk werd dat het hardnekkige 
verzet in Noord Nederland en de 
groeiende kritiek vanuit wetenschap
pelijke hoek opslag van kernafval in 
zoutkoepels niet waarschijnlijk maak
te. 
Onder druk van het verzet besluit de 
Tweede Kamer in 1980 om proefborin
gen in de zoutkoepels in ieder geval 
uit te stellen tot na de BMD. 

ILO NA 
Tijdens de BMD is de publieke aan
dacht vooral gericht op de dumpingen 
van laag en middel actief afval 
(LAVA en MAVA} in de Atlantische Oce
aan. In september '82 wordt er voor 
het laatst gedumpt. Na de ruchtmaken
de tocht van Winsemius langs ver
schillende gemeentes wordt uiteinde
lijk Zijpe gedwongen het LAVA en MAVA 
op haar grondgebied, bij de ECN op te 
slaan. De minister belooft de gemeen
te dat de opslag hooguit voor een pe
riode van vijf tot tien jaar zal 
zijn. 
Veel minder opvallend is de instel
ling van de beleidscommissie Inte
graal landelijk Onderzoeksprogramma 
Nucleair Afval (ILONA} in 1981. ILONA 
valt onder het ministerie van Ekono
mische Zaken. ILONA onderzoekt meer
dere opties voor de definitieve op
slag van kernafval, te weten opber
ging in de diepzeebodem, interimop
slag, en opberging in geologische for 
rnaties onder Nederland. Aanvankelijk 
zou ook nog onderzocht worden of de 
zoutkoepels onder de Noordzee ge
schikt waren, maar dat onderzoek werd 
te duur. 
Er worden twee commissies opgezet om 
de opties nader te onderzoeken: de 
commissie OPLA (opberging te land} en 
de commissie MINSK (Mogelijkheden van 
Interimopslag in Nederland van Be
straalde Splijtstofelementen en/of 
Kernsplijtingsafval}. Beide commis
sies zijn evenals de commissie ILONA 
gevuld met voornamelijk voorstanders 
van kernenergie, afkomstig uit de 
betrokken ministeries, rijksdiensten, 
ECN en KEMA. In internationaal ver
band onderzoekt ILONA de mogelijkhe
d~n van opslag in de diepzeebodem. 
Met ILONA en de aktiviteiten van de 
verschillende commissies vervaagt de· 
kwestie van het kernafval. Allerlei 
'oplos.singen' zijn mogelijk en worden 
dus onderzocht. Maar waar indirect 
vooral naar gezocht wordt is de 'op-
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lossing' die door de nederlandse be
volking gepikt wordt en nieuwe kern
centrales mogelijk maakt. 
Na de BMD heeft minister Winsemius 
er geen enkele behoefte aan zich te 
branden aan een voorstel voor een 
definitieve opslag van het kernaf
val. Hij besluit om de geschapen 
mistbank rond het kernafval nog zo'n 
vijftig tot honderd jaar te laten 
hangen in de vorm van een centrale 
opslagloods. 
Op het moment dat hij met dit voor
stel komt, in april '84, ligt het 
accent vooral op het LAVA en MAVA: 
dat zal niet meer gedumpt worden en 
Winsemius zal zijn belofte aan Zijpe 
nakomen. 
Op dezelfde plaats zal ook het hoog
radioaktief afval opgeslagen worden, 
maar daar gaat het op dat moment nog 
niet over omdat het rapport van de 
commissie MINSK nog niet klaar is. 
Qat op hetzelfde terrein ook het af
val van nieuwe kerncentrales opge
borgen kan worden, is dan nog hele
maal niet aan de orde ••••• 

meerderheid akkoord 
Op 1 oktober keuren VVD en CDA het 
voorstel voor de 'tijdelijke' op
slagplaats goed. Het accent is inmid
dels verschoven van LAVA en MAVA 
naar het hoogradioaktief afval dat 
in de opbergloods komt. Bovendien 
maaakt het volgens Winsemius dan ook 
niets uit of je er het afval van 
twee of meerdere centrales instopt. 
Nu de meerderheid accoord is met 
deze 'regeling' voor het kernafval 
ligt ~at het CDA betreft er niets 
meer in de weg voor de bouw van 
nieuwe kerncentrales. 
De commissie Geertsema wordt in het 
leven geroepen. Deze commissie 
krijgt de opdracht om een gemeente 
te vinden die het kernafval voor de 
komende vijftig tot honderd jaar wil 
herbergen. Winsemius, wijs geworden 
van de moeilijkheden die hij zichzelf 
anderhalf jaar geleden op de hals 
haalde toen hij het LAVA en MAVA 
kwijt moest, heeft nu een nieuwe me
thode bedacht. Een 'afval'race: zoek 
eerst twintig gemeentes, kies daar
uit tien, en uiteindelijk drie ge
meentes waar de minister er eentje 
uitkiest. De kans om af te gaan zo
als destijds met Velsen, is dan ni
hil, en het lijkt nog democratisch 
ook. 
Inmiddels heeft de commissie OPLA 
haar rapport klaar waarin zij consta
teert dat de definitieve opslag in 
steenzoutlagen veilig is en dat er 
nader onderzoek moet plaatsvinden. De 
regering neemt de aanbevelingen over. 
Vooruitlopend op vergadering van de 
Kamercommissie Milieubeheer stelt het 
kabinet al vast dat er met eventuele 
proefboringen in zoutkoepels gewacht 
kan worden, want het zoeken naar een 
definitieve opslag heeft - nu alles 
tijdelijk wordt opgeslagen - toch 
niet zo'n haast meer. Bovendien ver-
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wacht het kabinet dat er in het bui
tenland wel een plek voor het neder
landse afval zal komen. 
Het buitenland dus. Heel vanzelf 
komt dat er ineens als officiële op
tie,bij. Wat er precies onder het 
buitenland verstaan moet worden 
blijft. vooralsnog onduidelijk. 
Pas wanneer het kabinet uiteindelijk 
op 11 januari officieel bekend maakt 
dat ze nieuwe kerncentrales wil, 
schept ze wat meer duidelijkheid over 
wat voor opties ze allemaal op het 
oog heeft. In de bijlage bij het re
geringsstandpunt voor de energievoor
ziening in de jaren '90 zegt het ka
binet hierover: "Voor de definitieve 
verwijdering van het afval kan de 
mogelijkheid van opberging buiten Ne
derland aan de orde komen; dit zou 
kunnen geschieden door opberging in 
de diepzeebodem of in het buitenland 
na internationale afspraken. Voor wat 
dit laatste punt betreft kan bv gewe
zen worden op ( ••• )de rol die het 
nucleairafval in de onderhandelingen 
met reactorleveranciers zal kunnen 
spelen." 
Konkreet komt dit er op neer dat het 
kernafval een handeltje is geworden: 
Zweden, West Duitsland, België en 
Frankrijk (maar in principe natuur
lijk ieder land) maken ieder voor 
zich een goede kans de order voor de 
bouw van de nieuwe kerncentrales bin
nen te halen als ze zich over het ne
derlands afval zullen ontfermen. 

China 
Daarnaast beoogt Nederland in het 
kader van het Nuclear Energy Agency 
een studie naar de mogelijkheden van 
internationale opbergplaatsen. 
Die mogelijkheden lijken op dit mo
ment zeer beperkt, zegt het kabinet, 
maar "het algemene aanbod van China 
vöor de opberging van bestraalde 
splijtstof lijkt een eerste stap in 
die richting, alhoewel daaraan een 
aantal buitenlands-politieke pro
blemen is verbonden. Desalniettemin 
zal deze optie zorgvuldig worden on
derzocht." 
Tot slot het volgende citaat: "Gezien 
de mogelijke ontwikkelingen inzake de 
optie van opberging in internationaal 
verband zou het onverstandig zijn 
zich nu vast te leggen op opberging 
in Nederland." 
Dit is dus het kernafvalbeleid dat 
schuil gaat achter de 'loods van 
Winsemius'. 

gênante vertoning 
Een maand na het kabinetsbesluit over 
nieuwe kerncentrales en drie dagen na 
de opwinding rond de twintig gemeen
tes en de griesmeelfabriek van Geert
sema vergaderde de Kamercommissie Mi
lieubeheer met de ministers Van Aar
denne en Winsemius over de rapporten 
van de commissie OPLA en MINSK. 
Een debat over de interurnopslag van 
MAVA en KSA is op dat moment enigs-

zins achterhaald gezien de voortva
rende wer~jze van Geertsema es. En 
een debat over onderzoek naar opslag 
in eigen bodem wordt een gênante ver
toning als je weet dat er op dat mo
ment allang een ander beleid ligt. 
Het is voor Winsemius en Van Aardenne 
niet moeilijk geweest om - met vrien
delijk gezinde adviescolleges en 
volgzame fracties in de tweede kamer 
de kernafvalkwestie te veranderen van 
een milieu-technisch probleem in een 
bestuurlijk probleem. 
Kernafval wordt een belangrijk issue 
op het moment dat mensen ermee gecon
fronteerd worden, zoals destijds in 

Herman Damveld 

Tweede Kamer 
Op 11 februari jl heeft de kommissie 
voor Milieubeheer van de Tweede Ka~r 
vergaderd over opslag van atoomafval 
boven en onder de grond. De oppositie 
nam de regering onder vuur. 
Het debat van 11 februari heeft een 
geschiedenis. Al in april 1984 ver
scheen de nota Radioaktief afval van 
minister voor Milieu, Winsèmius. Daar 
sprak de Kamer op 1 oktober 1984 over 
Echter, vlak voor dat debat kwamen er 
nieuwe nota's over atoomafval uit: 
één nota van de kommissie Opla, gaat 
over de opslag onder de grond, de 
ander -van de kommissie Minsk - be· 
handelt opslag boven de grond. Tij
dens het debat van 1 oktober werd al 
wel verwezen naar de kommissies Opla 
en Minsk. De rapporten kan men name
lijk beschouwen als een onderbouwing 
(?) van het regeringsstandpunt, als 
verwoord in de nota Radioaktief af
val, namelijk dat het afval 50 tot 
100 jaar boven de grond opgeslagen 
moet worden en dat tevens het onder
zoek naar opslag onder de grond 
(zout of klei) voortgezet zou moeten 
worden. Daarom heeft de Kamer beslo
ten nog niet te stemmen over de mo
ties· van 1 oktober jl, maar om op ll 
februari over het totale pakket van 
rapporten en voorstellen te vergade
ren. 

zout 
De regering onderschrijft het on
derzoeksvoorstel, als gedaan in het 
rapport van de kommissie-Opla. Dit 
komt er op neer, dat tot midden 1986 
voorbereidende onderzoekingen naar 
zout worden verricht: fase 1. Vanaf 
1986 zal beslist worden of men door 
gaat met zout, of dat eventueel op• 



Noord Nederland. Door dat verzet is 
het kernafval het grootste bezwaar 
tegen het gebruik van kernenergie 
geworden (de gevolgen van uranium
mijnbouw z.ullen hier wel nooit een 
rol in de kernenergiediscussie spe
len). 
Het kabinet heeft de laatste jaren 
een beleid kunnen ontwikkelen dat er
op gebaseerd is zo min mogelijk men
sen zo kort mogelijk met kernafval te 
maken te laten hebben. Het enige con
flict dat nog moet worden uitgevoch
ten is dat rond de 'tijdelijke' op
slagplaats. Er hoeft in Nederland 
slechts één willige gemeente te zijn 

slag in klei in Brabant onderzocht 
zal worden. Dit is fase 2, waarin 
ook proefboringen nodig zijn. Uit
gaande van zout, zijn het proefbo
ringen rondom de zoutkoepel, maar 
niet in het zout zelf. Fase 2 duurt 
twee jaar. Daarop zou fase 3 kunnen 
beginnen, waartoe boringen in het 
zout moeten gebeuren. De regering 
heeft echter gesteld, dat na afloop 
van fase 1 een debat in de Kamer 
plaats zal vinden over de vraag of 
overgegaan zal worden naar fase 2. 
De proefboringen gaan dus zeker niet 
binnen twee jaar van start. 
De vraag is echter, of zout wel zo 
geschikt is. Om dat te bepalen zou 
men over kriteria moeten beschikken. 
Die kriteria zijn gemaakt door de In
terdepartementale Kommissie voor de 
Kernenergie in 1979. De regering 
heeft tijdens het debat op 11 febru
ari toegegeven, dat tijdens een kon
traversezitting in het kader van de 
brede maatschappelijke diskussie ge
bleken is, dat volgens die kriteria 
alle zoutkoepels afgekeurd moeten wor
den, Dat stelde de regering voor een 
moeilijk probleem: als alle zoutkoe
pels afvallen, is er geen argumenta
tie om toch met plannen voor proef
boringen en dergelijke door te gaan. 
Vandaar dat de minister zocht naar 
een nieuwe legitimatie, om toch de 
zoutkoepels in de running te houden. 
De oplossing die de regering bedacht 
is: we schaffen de kriteria af, om
dat die niet doelmatig zijn. De mi
nister wil een nieuw kriterium, maar 
dat moet nog opgesteld worden. Het · 
gaat nu niet meer om een lijst van 
kriteria, door de minister deelkri
teria genoemd. Nee, nu moet er een 
totaalkriterium gevonden worden, het 
zogenaamde radiologische toetsings
kriterium. In fase 1 van het voorge
stelde onderzoek zal er een keuze ge
maakt moeten worden uit verschillen-

die het grote kernafvalprobleem voor 
decennia kan helpen oplossen en de 
weg voor meer kerncentrales helpt 
rij te maken. De beloning zal groot 
zijn. 
Dat daarmee de aanpak van het kern
afval definitief is doorgeschoven 
naar volgende generaties is voor de 
bewindvoerders gerechtvaardigd, ge
tuige de uitspraak van Van Aardenne 
tijdens de commissievergadering van 
11 februari: "Wij hebben ook zorgen 
van onze voorvaderen doorgeschoven ge
kregen, denk maar aan de Monumenten
zorg." 

de opslagmetodes. Daarvoor heeft men 
kriteria nodig. Maar die zijn er niet. 
Op dit punt richtte zich de kritiek 
van de oppositie in de Kamer. De PSP 
had al op 1 oktober een motie inge
diend, dat er eerst kriteria vastge
steld zouden moeten worden. Deze mo
tie werd door de gehele oppositie on
dersteund. 
Een volgend punt is de kwestie van de 
stralingsschade. Het zout wordt name
lijk beschadigd door de radioaktieve 
straling. Over de gevolgen daarvan 
lopen de meningen uiteen. Zoals al
tijd zegt de regering dat e~ geen 
vuiltje aan de lucht is. Oen Hartog 
van de Universiteit Groningen komt 
echter tot de konklusie dat de stra
lingsschade zeer ernstig kan zijn. 
Hij wil dat verder onderzoeken. Oe 
regering is er op tegen, de PvdA heeft 
een motie ingediend, opdat dit onder
zoek plaats kan vinden. 
Uit de antwoorden op de Kamervragen 
ter voorbereiding van het debat bleek, 
dat de kosten die de overheid tot nu 
toe heeft uitgegeven voor onderzoek 
naar opslag van atoomafval, door de 
overheid gedragen worden. Er is ook 
geen plan om die kosten alsnog in 
ekening te brengen van de producen
ten van atoomafval. Daarom diende 
de PvdA hierover een motie in, waarin 
geëist wordt, dat alle onderzoekskos
ten die gemaakt zullen worden op re
kening van de makers van atoomafval 
komen. 
Een ander punt is de wettelijke aan
sprakelijkheid bij ongelukken. Bij 
wet is bepaald, dat de exploitanten 
van kerninstallaties maar tot op ze~ 
kere hoogte hoeven op te draaien 
voor de kosten van de schade. De 
rest wordt afgewenteld op de staat of 
op de mensen zelf. Bij opslag van a
toomafval is het bovendien onduide
lijk of de wet daar wel op slaat. Oe 
PvdA vindt: als de regering zegt dat 

de opslag veilig is, dan is er geen 
enkele reden om de aansprakelijkheid 
bij ongelukken te beperken in omvang 
of in de tijd. Daarom is een motie 
ingediend. 

bovengronds 
Een kommissie onder vóorzitterschap 
van Geertsema heeft 20 plaatsen uit
gezocht die mogelijk in aanmerking 
komen voor opslag van atoomafval bo
vengronds. Geertsema doet net alsof 
het alleen maar om ziekenhuisafval 
gaat. Maar we weten wel beter. Win
semius heeft zelf gezegd, dat in die 
bovengrondse loodsen al het afval 
moet komen, dus het afval van zieken
huizen, het bedrijfsafval van de be
staande kerncentrales en het afval 
van opwerking (kernsplijtingsafval 
en dergelijke) of de uitgewerkte 
brandstofelementen. Bovendien moet 
het afval van de door de regering 
nieuw geplande kerncentrales er in 
komen. Geertsema zei dat hij zo'n 
vat wel als hoofdkussen wilde. Hij 
zal spoedig met de eeuwige slaap 
beginnen als hij op een vat kern
splijtingsafval gaat rusten. Geert
sema stelt dat de opslag volkomen 
veilig is. Daarbij maakt hij gebruik 
van het rapport van de kommissie 
Minsk. Dit rapport stelt inderdaad 
dat alles veilig is, maar op zo'n 
manier dat niet na te gaan is, hoe 
men aan de konklusies komt. Kortom 
de Kamer kan niet kontroleren of de 
uitspraken juist zijn. Daarom heeft 
de PSP geheel terecht een motie in
gediend, waarin wordt gevraagd om 
kontra-expertise, uit te voeren door 
mensen die het vertrouwen van de mi
lieubeweging genieten. De minister 
raadde alle moties af. CDA en VVD 
steunden de minister. 
Het woord is nu dus aan de aktie
voerders. 
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Politie bezette Dodewaard eerst 
Lange tijd is het rustig gebleven in Dodewaard. 
De ervaring in 1981 maakten velen huiverig om daar nog 
aktie te voeren. In november 82 werd deze impasse door
broken. Een vervolg liet niet lang op zie~ wachten, al 
liep de aktie nfet geheel volgens plan. Een verslag van 
een poging om het terrein van de centrale bij verrassing 
te bezetten. 

Na twee maanden van voorbereiding 
bleken,meerdere landelijke akties 
niet haalbaar te zijn. We hebben 
de energie gestok~n in een aktie 
tegen Dodewaard. 
Voorzichtig te werk gaan, geen 
grootscheepse aankondiging. 
waarschuw alleen vrienden en bekenden 
die betrouwbaar zijn. 
Vrijdag 25 Januari: Op verschillende 
plaatsen samen komen om geen over~ 
dreven groepen te krijgen want dat 
kan opvallen. Om 0300 uur horen we 
dat er toch iets uitgelekt is want 
bij de SEP toren in Arnhem is meer 
politie met honden dan gewoonlijk. 
Nog geen nood, want de bezetting 
van de SEP toren zou een afleidings
aktie zijn.Mensen van ons controleren 
bij Dodewaard of er sprake is van 
verhoogde politie aktiviteiten. 
0445 uur: Sein veilig, om de vijf 
minuten vertrekt. er vanuit de 
verzamelplaats in Nijmegen een 
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busje om via een omweg naar de, 
alleen bij de chauffeurs bekende 
verzamelplaats te rijden. De opkomst 
is giganties, meer dan 30 busjes en 
auto~ trekken in kolonne op naar 
Dodewaard. Op de dijk rijden we 
zonder licht,er is niks dat ons 
echt veraadt. 
0630 uur: We zijn bij de kerncen
trale; we verlaten de busjes, prikkel 
draad wordt weggeknipt, op naar het 
eerste hek van de kerncentrale. 
Met ladders kunnen zon 10 mensen er
overheen komen. Bewakers ontdekken 
ons en knippen de schijnwerpers aan 
die ze op ons richten, maar we klim
men door. Totdat -even goed kijken
we zien dat achter het tweède hek 
een heel peleton "petten" staat. 
Gewoon doorkli~n. Totdat -stoppen
achter ons 3 peletons m.e. aankomen. 
We schermen het eerste hek af, zodat 
iedereen die eroverheen is gekomen 
de kans krijgt terug te klimmen. 
Daarna gaan we naar de hoofdpoort,om 
de ploegen wisseling van het personeel 
tegen te houden. 
Waar komt zo'n grote politie macht 
vandaan. Geheel gekleed in gevecht
tenue. Snel opgeroepen dat kan niet. 
Ze wisten het.Wij waren teleurgesteld 

en kwaad, kwaad op degenen die infor
matie doorgespeeld hebben, kwaad op 
de politie die op de hoogte was van 
de aktie. Doorgaan moeten we zeker 
want de opkomst was ·grandioos. 
Mensen uit Den Bosch, Tilburg, Breda, 
Nijmegen, Arnhem, Amsterdam, Utrecht, 
Ede en vele andere plaatsen waren aan
wezig. Tot de hekken bij de Dodewaard 
was de aktie echt een succes. We 
hebben laten zien wat we willen,waar 
we toe in staat zijn en het belang
rijkste dat we nog bestaan. 
Voorzichtiger te werk gaan kan bijna 
niet meer, alle uitnodigingen waren 
naar mensen die b~kend en vertrouwd 
zij, maar toch is de aktie uitgelekt. 

hoe doorgaan 
Hoe moeten we doorgaan, moeten we 
doorgaan met grote groepen om te 
laten zien hoeve~l mensen er tegen 
zijn. Moeten we in kleine groepjes 
aktie voeren om te laten zien waar 
we toe in staat zijn. Of kunnen we 
beter de bezettingsaktie openbaar 
aankondigen zodat er nog meer mensen 
opkomen om iets "illegaals" te doen. 
Het schilderen van leuzen, het werpen 
van verf is het enige wat we nou 
niet hebben gedaan, maar was dat het 
waard om zo stiekem te werk te gaan. 
We moeten doorgaan en laten zien 
wat we willen, de manier waarop weten 
we nog niet, maar we zijn aan het 
kijken naar goede mogelijkheden en 
alternatieven. En illegale akties 
zijn soms toch nodig om extra druk 
uit te oefenen. 



ONBEPERKT HOUDBAAR 

Al enige maanden geleden heeft Stich
ting Natuur en Milieu het boek 'Onbe
perkt Houdbaar' het licht laten zien. 
Het is een grondige verkenning naar 
de mogelijkheden van duurzame energie
bronnen op lange termijn in Nederland. 
Dit boek brengt geen alternatief e
nergiesenario voor de korte termijn. 
Het gaat in op de vraag of het -in de 
toekomst- mogelijk is dat de samenle
ving haar behoefte aan energie geheel 
dekt met duurzame energiebronnen als 
zon, wind, waterkracht en aardwarmte. 
Een eenvoudig antwoord kan de schrij
ver, Kornelis Blok, niet geven. Hij 
moet namelijk eerst ingaan op het 
toekomstig energieverbruik in de ver
schillende maatschappelijke sektoren, 
inventariseren welke duurzame ener
giebronnen in welke mate beschikbaar 
zullen zijn, en nagaan op wat voor 
een manier het energieaanbod op de 
vraag kan worden afgestemd. Een hele 
opgave, die gepaard gaat met vele 
cijfers en inschattingen. 
Uit deze studie blijkt echter, dat in 
ons land een algehele overschakeling 
op duurzame en veilige energiebronnen 
binnen vijftig jaar goed mogelijk is, 
bij handhaving. van het huidige wel
vaartspeil. De keuze tussen kolen of 
kernenergie is dus niet onvermijde-
1 ijk. 
'Onbeperkt Houdbaar' lijkt me een 
nuttige bijdrage te kunnen leveren 
aan de gedachtenvorming binnen de e
nergiebeweging over een mens- en mil
ieuvriendelijk energiebeleid in de 
toekomst. 
'Onbeperkt Houdbaar': 161 pagina's, 
12,50 (incl verzendkosten), giro 9933 
tnv Natuurmonumenten te 's Graveland 
ovv Onbeperkt Houdbaar. (PvM) 

ANTI-MILITARISTISCHE DAGEN 

In de week na Pasen, van 10t/m14 april 
worden in Nijmegen landelijke anti 
militaristiese dagen gehouden. Het 
doel van de bijeenkomsten is drie
ledig: Het informeren over de ver
schillende inválshoeken van de anti
militaristiese strijd; de verschil
lende vormen van verzet met elkaar 
konfronteren; en het streven naar 
nieuwe initiatieven en samenwerkings
verbanden op antimilitaristies ge
bied. 
De voorbereidingsgroep hoopt dat het 
initiatief aanslaat bij de grote 
groep mensen die in de pacifistie-
se en antimil itaristies beweging 
aktief is. Nederland kent een rijke 
antimilitaristies traditie. Nog 
steeds zijn er zijn er een hele
boel groepen aktief op dit gebied, 
maar het ontbreekt dikwijls aan goede 
samenwerking en aan een toekomstpers
pektief. Misschien kunnen de antimili 
taristiese dagen hier verandering in 
brengen. A 1 dus verk 1 aar·t een 1 i d van 
de voorbereidings groep. 
Voor meer informatie: 
Anti Militaristies buro 'De Muiterij' 
Pontanusstraat 20-22, Nijmegen 
tel. 080- 231708 

Korte 
berichten 

ENERGIEBALANS 

De Stichting Milieu-Edukatie SME, die 
dit jaar haar tienjarig bestaan viert, 
heeft het onderwijsleerpakket 'Ener
giebalans' ontwikkeld. Het pakket be
staat uit een leerboek, een platenat
las, twee diaseries met geluid en een 
docentenhandleiding. SME geeft dit 
materiaal uit in samenwerking met de 
uitgever Educaboek. 
De onderdelen van 'Energiebalans' be
lichten steeds drie thema's: energie 
en natuur, energie en geschiedenis, 
en energie en economie. Het gaat 
daarbij om het geheel van de natuur 
op wereldschaal. 
Dit onderwijsleerpakket is op de eer-

EUREGIOKONFERENTIE 

Op initiatief van de 'Arbeidskreis 
Urnwelt Gronau' is er een duits-neder
landse 'Euregiokonferenz gegen Atom~ 
nergie' opgericht. Dit overleg bun
delt allerlei antikernenergiegroe
pen uit de duits-nederlandse grens
streek. Aanleiding om te gaan samen
werken vormen de plannen om in deze 
zomer in Gronau een uraniumverrij
kingsfabriek in bedrijf te stellen. 
De regio is zwaar belast met allerlei 
kernenergie-aktiviteiten: een ver
rijkingsfabriek te Almelo, een "tij
delijke" opslagplaats voor splijtstof
staven in Ahaus, een stilgelegde en 
een in aanbouw zijnde kerncentrale 
in Lingen en de al genoemde verrij
kingsinstallatie in Gronau. 

De Euregiokonferentie is een handteke
ningen aktie tegen de ingebruikname 
van de verrijkingsfabriek begonnen. 
Tevens heeft er op zaterdag 9 febru
ari in Ahaus een demonstratie plaats
gevonden. 
Kontaktadres: 
Deutsch-Niederländische Euregiokonfo
renz gegen Atomenrgie 
Siedlerweg 7 
4432 Gronau 

ste plaats bestemd voor de bovenbouw 
van het voortgezet onderwijs, maar 
kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden 
in het volwassenenonderwijs. Het wil 
bij de doelgroepen een houding ont
wikkelen die open staat voor 'ecolo
gisch denken'. "In Energiebalans gaat 
het over een aarde die uit balans is. 
Daarover wordt op realistische en za
k~lijke wijze informatie gegeven. 
Eenzijdigheid wordt vermeden. Feiten 
en meningen worden gescheiden gehou
den", aldus de samenstellers van 
Energiebalans. 
Het geheel is op een professionele 
manier vormgegeven. (PvM) 
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